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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
je po letních prázdninách a s nimi skončilo jedno z nejteplejších a nejsušších
období za posledních několik desítek let.
Ke zdárnému konci se rovněž blíží největší investiční akce obce tohoto roku,
kterou je 2. etapa podtlakové kanalizace.
Na konci září 2015 bude dílo předáno
zhotovitelem do užívání. Každá stávající
nemovitost v obci bude mít technickou a
kapacitní možnost se napojit na kanalizaci, aby byly odpadní (splaškové) vody
likvidovány moderním a ekologickým
způsobem. Celou výstavbu se podařilo zrealizovat dle schváleného projektu
v předpokládaném termínu bez větších
komplikací. Všechny povrchy silnic,
cest a chodníků porušené při výstavbě

kanalizace budou postupně opraveny
do původního stavu. Pokusíme se do
jara 2016 na stávající štěrkodrťové cesty
(např. na náměstí Petra Bezruče) položit
asfaltový recyklát, aby tyto cesty nebyly
již prašné. Omlouvám se za nepříjemnosti způsobené průběhem stavebních
prací, ale jiný způsob výstavby kanalizace v daných podmínkách nebyl možný.
Napojování nemovitostí na kanalizaci pomocí gravitačních přípojek již někde probíhá (kanalizační řady vybudované v I. etapě 2002 – 2005), od začátku
října 2015 se již může napojit každý
dům v obci pomocí gravitační přípojky.
Tuto přípojku si provádí na své náklady
každý majitel domu sám. Na kanalizaci mají být všechny domy napojeny do
30. 6. 2016. Poté bude probíhat kontrola, jak nenapojené nemovitosti likvidují
splaškové (odpadní) vody.
Rozpočtově celá akce vychází dle
předpokladů na cca 80 mil. Kč, přičemž
cca 50 mil. Kč je proplaceno z dotace
Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Částku
30 mil. Kč kryje obec z investičního úvěru ČSOB 22,5 mil. Kč (splatnost 15 let
s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši
okolo 1,1 %), z půjčky SFŽP 5,4 mil. Kč
(splatnost 10 let s úrokem 1%), ze svého rozpočtu a z poskytnutých ekologických darů na kanalizaci od majitelů napojovaných nemovitostí (v současnosti
darováno cca 0,7 mil. Kč, předpoklad
je cca 6 mil. Kč). Zastupitelstvo určilo
na zasedání 24. 2. 2015, že dar má být
18 tis. Kč. Pokud bude darovací smlouva
podepsána do 30. 9. 2015 a dar uhra-
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zen do 31. 3. 2016, pak výše daru bude
15 tis. Kč, což je stejná výše daru jako
v I. etapě kanalizace (2002 – 2005).
Poskytnutím daru se majitel nemovitosti solidárně podílí na této investičně
náročné akci, vybrané prostředky totiž
pomohou splácet investiční úvěr ČSOB.
Díky tomu bude možné v obci plánovat
a realizovat další veřejně prospěšné
projekty.
Obci se podařilo získat v červnu
2015 dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši až
cca 6,6 mil. Kč na výstavbu komunikace
v ulici Měsíční na jižním konci obce
včetně 2 zpomalovacích křižovatek
na ulici Sluneční s ulicemi Komenského
a Tyršova. Stavba bude probíhat od počátku září 2015 do konce října 2015 a
dojde tím k provázanosti nové rodinné
zástavby s centrální částí obce. Předpokládaný náklad na výstavbu se díky
soutěži na dodavatele sníží z původně
předpokládaných 7,8 mil. Kč na cca
5 mil. Kč (dotace tak bude poskytnuta
ve výši cca 4 mil. Kč).
Ke konci svého úvodního slova si
dovoluji popřát úspěšný vstup všem
školákům do vzdělávacího procesu a
dospělým mnoho zdaru v jejich profesích. Snad bude nadcházející podzim ve
Velkém Oseku alespoň trochu barevný
a přiměřeně deštivý.

S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
Termín zasedání zastupitelstva
včetně návrhu jeho programu je vždy
vyvěšen 7 dní před konáním zasedání
na úřední desce před obecním úřadem,
na webových stránkách obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách
po obci. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné, pracovní, o jednotlivých
bodech programu se vede diskuse,
kdokoliv z veřejnosti, občanů má právo
vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění
v obci přímo osobně. Zasedání zastupitelstva obce se budou konat dne
15. 9. 2015, 24. 11. 2015 a 15. 12. 2015
vždy od 19 hod. na obecním úřadě obce Velký Osek. Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva
obce, je možné se seznámit se zápisy
z jeho zasedání na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce a výbory v levém sloupci.
Na 6. zasedání zastupitelstva dne
23. 6. 2015 bylo za účelem vyjednání
lepší ceny odsouhlaseno ukončení
smlouvy se společností NYKOS na
svoz a likvidaci odpadu a bude vybírán
nový dodavatel. Rovněž byla prodiskutována budoucnost obecní obecně
prospěšné společnosti NADĚJE, která
by měla do 31. 12. 2015 sestavit plán
na poskytování služeb v oblasti péče
o seniory a pro nezaměstnané. Zastupitelstvo dále upřesnilo na základě doporučení Ministerstva vnitra vyhlášku
o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Byl odsouhlasen závěrečný účet obce za rok 2014,
kdy skončilo hospodaření obce v provozním kladném přebytku 70 979,22 Kč
(příjmy 49 865 624,45 Kč, výdaje
49 794 645,23 Kč), přičemž bylo v roce
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á í zateplení
2014 využito k ﬁnancování
mateřské a základní školy investičního
úvěru ve výši 4 mil. Kč, který se splácí
od roku 2015 do konce roku 2021. Bez
výhrad byly schváleny účetní závěrky
příspěvkových organizací mateřské a
základní školy, obě organizace hospodaří efektivně a bez faktických ztrát.

RADA OBCE
Rada obce v období červen až
srpen 2015 zejména dohlížela na
realizaci projektů obce (2. etapa podtlakové kanalizace, zateplení obecního
úřadu, rekonstrukce ulice Dukelských
hrdinů). Radou podané žádosti o dotaci ze Středočeských krajských fondů na nákup hasičských zásahových
obleků za cca 90 tis. Kč s 20% spoluúčastí obce a na spoluﬁnancování neuznatelných nákladů (cca 30 mil. Kč)
projektu 2. etapa kanalizace ve výši
5 %, tj. 1,5 mil. Kč byly úspěšné a na
podzim 2015 dojde k jejich využití.
V srpnu 2015 proběhl výběr dodavatele na výstavbu silnice v ulici Měsíční (více viz níže) a byl rovněž vybrán
dodavatel na nové biopopelnice za
cca 1,3 mil. Kč (dotace od SFŽP cca
1,1 mil. Kč) a do konce roku 2015 proběhne rozmístění nádob. V průběhu
podzimu má být provedeno s pomocí
dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 100 tis. Kč hodnocení
hospodaření s energiemi v obecních
nemovitostech a zařízeních (mateřská
a základní škola, knihovna, veřejné
osvětlení aj.), na základě kterého má
vzniknout soubor opatření, jak lze lépe
uspořit energii na vytápění a osvětlení.
Usnesení ze zasedání rady obce lze
nalézt na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz v rubrice Rada
obce v levém sloupci.
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2. ETAPA PODTLAKOVÉ
KANALIZACE
Realizace projektu „2. etapa podtlakové kanalizace ve Velkém Oseku“
je po 9 měsících téměř na svém konci.
Cílem tohoto projektu je umožnit napojení na kanalizaci pro cca 400 nemovitostí v obci, zejména ve čtvrti
Na Stráži, Na Šanghaji, v jižní části
obce (ulice Tyršova, Chelčického, Sluneční, nám. Petra Bezruče, Měsíční)
a v centrální části obce tam, kde byly
v I. etapě (2002 – 2005) položeny jen
kanalizační řady, ale již ne jednotlivé
šachty s ventily. Rovněž se v rámci
projektu provedlo obnovení a doplnění
podtlakové technologie ve sběrné stanici u hřbitova (výměna podtlakových
vývěv, výstavba 2 nových sběrných tanků), což umožní sběr a odvod splaškových vod od dalších cca 1 300 obyvatel
z obce na čistírnu odpadních vod Kolín.
Celkově tak bude v obci na kanalizaci
napojeno cca 2 500 obyvatel včetně
průmyslových podniků, školy, školky.
Součástí projektu bylo i vybudování
monitorovacího systému, který spočívá
v tzv. inspekčních šachtách na všech
kanalizačních řadech v obci. Z pohledu
běžného občana šlo o nahodilé výkopové práce o rozměrech cca 3 m x 3 m
v různých částech obce, ale i tyto práce
měly svůj smysl poté, co se v nich osadilo zařízení umožňující měření úrovně podtlaku. Bez nich by totiž nebylo
v budoucnu možné souvisle kontrolovat
stav a provozování kanalizace a jakýkoliv neodhalený únik podtlaku z kanalizace energeticky zatěžuje celý systém
a ztěžuje jeho funkčnost. V průběhu
srpna a září 2015 probíhaly zkoušky
těsnosti nově vybudovaných řadů a
funkčnosti všech šachet včetně ventilů
a odstavných šoupat. Vše je v pořádku
a připraveno na napojení stovek nemovitostí v obci.
Napojení na šachtu umístěnou
před domem si provádí každý majitel
nemovitosti sám na své náklady, a to
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položením plastové gravitační přípojky
do výkopu od vývodu domovní kanalizace k tzv. napojovacímu bodu vedoucího ze šachty. Před započetím prací
je však třeba kontaktovat zástupce
provozovatele kanalizace pana Pavla
Pecla na tel. č. 775 052 513 a nahlásit
mu provádění prací. Důležité je na této
přípojce si provést odvětrání vnitřní domovní kanalizace, aby nebyl ventilem
v šachtě odsáván vzduch ze sifónů,
záchodů apod. Dále musí být přípojka
naprosto těsná, jinak by mohlo docházet k úniku splaškových vod do země
a ke znečištění podzemních vod, popř.
by se mohla gravitační přípojka ucpat
a splašky by neodtékaly do kanalizace, ale vracely by se zpět do rozvodů
domovní kanalizace. Je vhodné k realizaci využít pomoci odborníků z oblasti
kanalizací. Po dokončení prací je opět
nutné kontaktovat pana Pavla Pecla
a poté bezodkladně s provozovatelskou ﬁrmou VODOS se sídlem v ulici
Legerova v Kolíně podepsat smlouvu
o odvádění splaškových vod. Pokud
by někdo využíval kanalizace bez
smlouvy, jde o tzv. černého odběratele,
kterému může být kanalizace uzavřena
a vyměřena mu pokuta za neoprávněné používání kanalizace.
Všechny nemovitosti mají být na
kanalizaci napojeny do konce června
2016, následně bude probíhat kontrola jejího využívání a kontrola těch domácností, které na kanalizaci nebudou
napojeny, jak se zbavují svých splaškových vod. Za nesprávné nakládání s odpadními vodami hrozí pokuty v řádech
desetitisíců korun. Do března 2016 má
být vysoutěžen i nový provozovatel celé
kanalizace v tzv. koncesním řízení, což
je jedna z podmínek udržení (nevracení) poskytnuté dotace cca 50 mil. Kč
od SFŽP.
Pokud jde o povrchy silnic, chodníků, cest a zelených pásů porušených
při výstavbě kanalizačních řadů a pokládání šachet, všechny budou uvedeny do původního stavu v průběhu
podzimu 2015. Stávající štěrkodrťové
komunikace např. na náměstí Petra
Bezruče, které se v nedávném extrémně suchém období projevily jako velmi
prašné, budou potaženy minimálně
asfaltovým recyklátem, aby byly zpevněny a zároveň uvedeny do bezprašného stavu. V některých ulicích, kde
není možné provádět opravy výřezů
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tele ﬁrmy TELSIG, s.r.o. bude pokrývat z celkových nákladů cca 5 mil. Kč
částku cca 4 mil. Kč. K realizaci dojde
od počátku září do konce října 2015,
v příštích letech se ještě plánuje doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu do
této lokality. Vzhledem k tomu, že jde
o čistě obytnou zástavbu, bude komunikace Měsíční rozčleněna zpomalovacími pásy a bude rovněž jednosměrná
jako stávající ulice Hvězdná v této lokalitě. Obdobně jako v nově zrekonstruované ulici Dukelských hrdinů (viz jiný
článek v tomto čísle Osečanu) bude
v ulici Měsíční naplánována a provedena výsadba nových stromů. Mimochodem, nová ulice Dukelských hrdinů byla
zkolaudována, slavnostně otevřena dne
25. 6. 2015 a rovněž byl celý projekt
na konci srpna 2015 bez jakýchkoliv
negativních výhrad zkontrolován poskytovatelem dotace Úřadem ROP Střední
Čechy.

ve stávajícím asfaltovém povrchu např.
ulice Politických vězňů, bude provedeno potažení standardním asfaltem.
Na celé dílo se vztahuje záruka 60
měsíců, proto v případě jakýchkoliv
pochybností o fungování kanalizace
se neváhejte obrátit na obecní úřad
na tel. č. 724 277 691, na pana
Pavla Pecla na tel. č. 775 052 513,
popř. na mail obecni.urad@velkyosek.cz. Není sporu o prospěšnosti
celé stavby, její realizace nebyla jednoduchá a je tak na místě poděkovat
všem stavebníkům, kteří se chovali korektně a snažili se co nejšetrněji
zasáhnout do života obyvatel. Rovněž
se omlouváme všem obyvatelům za
nepříjemnosti způsobené stavebními
pracemi, které jim však přinesou kvalitní a příjemnou službu.

VÝSTAVBA ULICE MĚSÍČNÍ
Na počátku tisíciletí obec provedla
parcelizaci pozemků pro výstavbu
rodinných domů v jižní části obce
Za Humny směrem na Kolín naproti
hřbitovu. Bohužel při této parcelizaci a
následném rozprodeji obec opomněla
vyřešit základní potřebu každého majitele nemovitosti, a tou je standardní
přístupová cesta v podobě asfaltové komunikace. Nyní se podařilo získat dotaci na realizaci této komunikace z Regionálního operačního programu Střední
Čechy, která po vysoutěžení dodava-

SKATEPARK PRO MLÁDEŽ
V minulosti zde bylo uvedeno,
že má obec záměr na základě požadavků mládeže zřídit v obci skatepark. Jde
o speciﬁcké zařízení, které se skládá
z asfaltových ploch a různých překážek, nájezdů apod., které jsou zejména z kovu. Při jeho užívání dochází
k poměrně velkému hluku z nárazů a
dopadů, proto takovéto zařízení musí
být s ohledem na hygienické limity hluku umístěno v dostatečném odstupu
od obytné zástavby, aby nedocházelo
ke zhoršení podmínek okolo bydlících.
Takové vhodné místo ve vlastnictví obce
zatím nebylo nalezeno. Z tohoto důvodu
obec požaduje k převodu od Českých
drah některé pozemky, na kterých by
takové zařízení mělo vzniknout, např.
u železničního přejezdu na Šanghaj.
Bohužel jednání Českých drah je velmi
zdlouhavé. Celkové náklady vzhledem
k nutnosti zpevněné asfaltové plochy a
speciálních překážek, můstku aj. zařízení pro uživatele skateboardu a koloběžek mohou dosáhnout až 1,5 mil. Kč.
Je pochopitelné rozladění mládeže
i jejich rodičů, že dané místo ještě není
zřízeno, ale nejsou-li v současnosti objektivní možnosti k realizaci, a to jakéhokoliv daného projektu, není nutné
se hned domnívat, „že je to vina obce
a že s tím nic nedělá“. Budu se snažit,
aby došlo k realizaci takového hřiště,
ale vše nezávisí jen na vůli obce.
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ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a
proto se Vás o něm snažím informovat.
Pokud není v Osečanu uvedeno vše,
co Vás zajímá, nebo se chcete dovědět
o dění v obci více, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky obce www.
velky-osek.cz nebo přijďte na obecní
úřad. Rovněž můžete napsat na mail
starosta@velky-osek.cz nebo zavolat

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE V OBCI
Každá obec by měla mít nějakou
strategii rozvoje, nejenom utopickou
vizi, ale konkrétní směr cíl a směr,
kterým se obec bude rozvíjet. Pro harmonický rozvoj obce se pak snažíme
dělat vše tak, aby se podařilo při zachování vyrovnaného hospodaření obce
projekty postupně realizovat.
Dovolte nám představit investiční
záměry obce v krátkodobém horizontu (v dalších dvou letech) a zároveň
ve střednědobém výhledu na cca 10 let.
Základní technická infrastruktura
jako kanalizace a vodovod je trochu nedoceněná součást obce. Vesnice bez
základní infrastruktury ztrácejí atraktivitu k bydlení pro místní i „přespolní“
nebo k rozvoji podnikání. Tyto projekty
se připravují dlouhá léta a jsou investičně velmi náročné, bez dotací prakticky
nerealizovatelné.
Kanalizace: Odkanalizování obce
se nám podaří úspěšně dokončit
v roce 2015, resp. v roce 2016, až se
všechny nemovitosti v obci na kanalizaci napojí. Kromě jistého uživatelského pohodlí občanů je potřeba ocenit
i zvýšení kvality podzemních vod využívaných občany a zhodnocení užívaných nemovitostí.
Vodovod: Obec je momentálně
zásobována vodou z místního vrtu
nedaleko zahrádkářské osady Labe,
který však kapacitně dostačuje jen pro
současných 25 % nemovitostí (cca 700
obyvatel). Zájemců o napojení na vodovod je a bude řada, ale další napojování
na stávající vrt není možné. Proto byl
zpracován projekt na napojení obce vodovodním přivaděčem ze skupinového
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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.

vodovodu od průmyslové zóny TPCA.
Na konci roku 2015 předpokládáme
podat žádost o dotaci, po jejím odsouhlasení by realizace mohla proběhnout v roce 2017. Bohužel u vodovodu
velmi často narážíme na nepochopení
občanů, kteří vodovod vůbec nechtějí,
anebo chtějí jen přivést přípojku na
hranici pozemku (domu), aniž by vodu
z ní odebírali, protože mají svou studnu.
Bohužel vodovod není infrastruktura,
která by se měla využívat jen nárazově,
tj. když není voda.
Investice na realizaci vodovodního
přivaděče včetně nového vodojemu
a vodovodních přípojek ke všem domům v obci je v částce 60 mil. Kč. První
fází je vodovodní přivaděč od TPCA a
nový věžový vodojem za cca 30 mil. Kč
naproti strážnímu domku u železničního přejezdu přes silnici směrem na Volárnu. Tento přivaděč je kapacitně zcela
dostatečný pro napojení všech domů
v obci a ještě s rezervou pro další bytovou výstavbu v lokalitě u fotbalového
hřiště (pro cca 3 000 obyvatel).

Důvody jsou v zásadě tři:
• Dotaci lze použít jen pro aktivní přípojky;
• Investice do nepoužívané infrastruktury je marná (tzv. mrtvá)
investice v konečném důsledku hrazená ze 100 % obcí na úkor jiných projektů (např. oprava silnic), protože se nepoužívané přípojky odečítají od dotace;
• Pokud se někdo nenapojí v rámci dotovaného projektu za cca 20 tis. Kč, pak
si musí vodovodní přípojku zřizovat sám
na své náklady, které mohou dosáhnout
až 50 tis. Kč.

Další fází je výstavba vodovodních
řadů a přípojek v obci, která má stát
cca 30 mil. Kč. Zde však musí být zájem
obyvatel. Pokud obec získá dotaci, tak
nemůže obec stavět vodovodní řady a
přípojky tam, kde je lidé nechtějí či se
nepřipojí. Je velmi reálné, že se situace
extrémního sucha z letošního léta bude
opakovat čím dál častěji a i v důsledku toho se kvalita i kvantita spodních
vod může ukázat jako dosti nespolehlivá. Pokud obec má prokázat smysl
dotace, může napojit jen ty domy, kde
skutečně bude docházet k odběru vody.
Proto uvažujeme o zapojení jen těch
občanů, kteří se smluvně zaváží
k napojení na vodovod a k aktivnímu
odběru vody z vodovodu dle podmínek dotace.

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Na podzim tohoto roku bude proveden výzkum mezi občany na závazný
zájem o připojení na vodovod a v dotačním titulu budou tito zájemci výslovně uvedeni.
Veřejný rozhlas: Rozhlas už sice
v době internetu není jediným rychlým
zdrojem informací, ale uvědomujeme
si jeho přínos pro informování občanů
a možnosti prostřednictvím rozhlasu
reagovat na nenadálé krizové situace.
S modernizací rozhlasu počítáme v nejbližších dvou letech, jen hledáme technicky a ﬁnančně schůdnou variantu.

Komunikace, chodníky a veřejné
osvětlení: Doba, kdy bývalý starosta
Ing. Otta prohlašoval, že ty „prašné ulice
tady byly už za Marie Terezie a lepší už
to nebude“ (volně parafrázováno) jsou
opravdu minulostí. Za poslední roky se
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podařilo řadu silnic vyspravit, nezpevněné ulice zpevnit a několik jich zcela
zrekonstruovat. Kromě ulice Havlíčkovy
a Dukelských hrdinů se podaří postavit
nové komunikace v lokalitě Sluneční
a navázat novou zástavbu se starou.
V dalších měsících bude vyasfaltována
ulice Nábřežní a zpevněna panely ulice
Za drahou k novým bytovým domům.
Všechny nezpevněné silnice budou
vyspraveny na podzim asfaltovým recyklátem, který výrazně sníží prašnost.
Jsme dokonce v situaci, kdy jsme díky
využití dotačních prostředků naprosto
vyčerpali náš zásobník ulic se stavebním povolením. Nechceme dělat projekty „do šuplíku“.

ráskova, od železničního přejezdu na
Šanghaj k Elektrizaci železnic), opravovat a udržovat ty stávající. Z dlouhodobějšího hlediska je třeba vyřešit
dopravní obslužnost čtvrti Šanghaj a
nové bytové zástavby u fotbalového
hřiště, a to modernizací silnice okolo
bývalých Dřevařských závodů. Bezpečnost dopravy budeme řešit ve spolupráci s odborníky s cílem dopravu zklidnit,
aby děti i dospělí se mohli po obci bezpečně pohybovat.
Veřejné osvětlení se snažíme postupně dodat do lokalit, kde dosud
nebylo nebo špatně fungovalo. Problémem je však stará kabeláž, jež byla
na počátku 21. století při I. etapě kanalizace a při plynoﬁkaci mnohokrát
porušena. Analýza možností energetických úspor nám na podzim 2015 ukáže
i možnosti, jak v budoucnu ﬁnancovat
moderní, úsporné a efektivní veřejné
osvětlení v celé obci.
Dělnický dům: Připravujeme projekt kompletní rekonstrukce Dělnického
domu. Zatím je více variant, jak prostory přestavět a využít. Zajímavým řešením se ukazuje využití bývalého „Klubu
mládeže“ na knihovnu, která je nyní
v nevhodných prostorách. Knihovna by
měla dostatek prostoru pro knižní tituly
i reprezentativní prostory pro návštěvníky. V přední části počítáme s restaurací
včetně kuchyně. Sál získá důstojnou
podobu včetně jeho zázemí. Dnes nevyužité prostory mohou být k dispozici
pro obecní spolky. Celý projekt bude
jistě realizován na etapy dle ﬁnančních
možností obce a získání dalších zdrojů.

Počítáme v dalších letech s přípravou projektů modernizace ulic
a to zejména v těchto lokalitách:
• Politických vězňů
• Náměstí Petra Bezruče a jeho okolí
(ulice Zahradní, Hvězdárna, Sluneční)
• Nádražní a 9. května (po převedení
pozemků, na kterých jsou tyto ulice,
od Českých drah)
Myslíme i na chodce a budeme se
snažit stavět nové chodníky (ulice Ji-
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Lokalita nádraží: Komunikace
v okolí nádraží a samotná stanice
je v majetku ČD a Správy železniční dopravní cesty. Jednáme o odkupu
pozemků pod komunikacemi, chodníky a dalších pozemků v okolí nádraží.
Po odstranění zbytečných staveb zde
bude park, parkoviště, autobusová
zastávka, místo k bezpečné úschově
kol a důstojné prostředí pro občany i návštěvníky. Tato investice obce bude navazovat na modernizaci celé trati mezi
Kolínem a Lysou nad Labem, kterou lze
očekávat v horizontu let 2020 – 2022.
Pro občany Šanghaje požadujeme vybudování podchodu pod kolejištěm,
který bude zároveň obsluhovat ostrovní
nástupiště pro vlak obdobně jako v Poděbradech. Možná se Vám to zdá časově daleko, ale je to přesně tento projekt,
který si musí obec hlídat a lobovat za
jeho vhodnou a rychlou realizaci, která je shodná s cíli obce. Velkou výzvou
pro obec bude využití lokality bývalého
seřaďovacího nádraží (tzv. „ranžír“),
kde mohou být umístěny služby, prostory pro drobné podnikání či veřejná
prostranství a zeleň.

Základní a mateřská škola: Investice do majetku vzdělávacích zařízení
provádí obec v úzké spolupráci s ředitelkami, která je na velmi dobré úrovni,
a projekty jsou tak realizovány bezproblémově. Uvažujeme o modernizaci
vytápění obou budov a jejich vnitřního
osvětlení. Postupně je třeba investovat
do modernizace obou školních kuchyní,
protože jen tak mohou školy stravovat
děti chutně a zdravě. V základní škole je
třeba provést modernizaci učebního vy-
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bavení, už od školního roku 2015/2016
se děti mohou těšit na novou výpočetní techniku za cca 550 tis. Kč včetně
klimatizované počítačové učebny. V mateřské škole bude potřeba dořešit využití prostoru zahrady s výstavbou altánu
pro případ nepříznivého počasí.
Dům s pečovatelskou službou:
Podle architektonické studie by mělo
v domě, který je v současnosti ve velmi
špatném stavu, na severním konci obce
vzniknout přestavbou 12 bytů pro seniory za investici cca 12 mil. Kč. Jde o velmi
zajímavý a prospěšný způsob využití,
jelikož seniorů samostatně bydlících
v domácnostech postupně přibývá.

pro podobné aktivity a pokusíme se získat potřebně prostředky pro jeho realizaci.
Další uvažované projekty: Prostředí příjemné k bydlení a k volnočasovým aktivitám zahrnuje příjemné parky,
zeleň v ulicích, odpadkové koše, lavičky,
uklizené ulice a prostory pro společné
využití jako dětská hřiště, koupaliště,
sportoviště, promenády u řeky či stezky
v lese. Věnujeme nemalé prostředky na
obnovu zeleně a budeme v tom pokra-

Hřbitov: Současný stav hřbitova
je daleko od stavu, který je optimální. Je
připravován projekt na přestavbu bývalé smuteční místnosti na kolumbárium
(úložiště uren) včetně hygienického
zázemí, opravu hřbitovní zdi a celkové
úpravy zeleně.

Vážení spoluobčané,
prázdniny se kvapem chýlí ke konci
a je jisté, že jsme si užili sluníčka více
než v jiných letech.
Mnozí z nás s obavami nahlíželi do
svých studní, zda ještě zbývá dostatek
vody alespoň na základní životní potřeby, nebo jsme byli těmi méně šťastnými,
kteří se museli po nějaký čas obejít bez
vlastního zdroje vody.
Léto nám připomnělo, jak potřebným a nezbytným je projekt obecního
vodovodu, a věřím, že ve chvílích,
kdy se budete jako občané rozhodovat, zda se aktivně připojíte k odběru
z obecního vodovodu, vzpomenete si
na těžkosti a nervy spojené se závislostí na hladině podzemní vody.
Ohledně projektů, které byly ukončeny, bych se rád připojil s díky za
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čovat. Nyní je třeba poptávka od mladší generace po skateparku, jiní by rádi
cvičící stroje pro dospělé. Ředitelství
vodních cest připravuje projekt přístaviště pro malá plavidla na Labi v místě
Osady Labe. Určitě se budeme zabývat
i možností zatraktivnit volnočasové využití obecních lesů směrem na Sány.
V dlouhodobých plánech je i cyklostezka
obcí od ulice Revoluční přes Šanghaj na
Volárnu. Komunikujeme už delší dobu
s římskokatolickou církví a snažíme se
s nimi domluvit na komplexní opravě
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Do takových drobných a středně velkých akcí má smysl čas a peníze investovat, protože nikoliv megalomanské
projekty, ale právě tyto počiny mají výrazný dopad na kvalitu života obyvatel
v obci a lákají turisty k návštěvě.
Každý konstruktivní námět občanů
ke zlepšení prostředí v obci uvítáme,
zhodnotíme jeho možný přínos a možnosti obce ho realizovat. Děkujeme za
spolupráci a podporu.

Místo k venkovním kulturním a
společenským akcím: V obci není odpovídající místo, kde mohou probíhat
letní festivaly, setkání spolků či občanů,
divadlo či letní kino. Vytipovali jsme v jižní části současného zookoutku u písníku
plochu k vytvoření potřebného zázemí

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
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Jakub Munzar
a Pavel Drahovzal
členové zastupitelstva
a rady obce Velký Osek

dobře odvedenou práci a spolupráci ﬁrem, které se podílely na rekonstrukci
interiéru a exteriéru obecního úřadu.
Obdobně je tomu i při rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů. Zdá se, že si na
neobvyklý prvek zvýšených křižovatek
všichni zvykáme a dovolím si jej prohlásit za funkční, jelikož rychlost vozidel,
na rozdíl od ulice Jiráskova, je rozumná
a v mezích povolených 30km/h.
I nadále bych rád připomenul, že pro
občany obce je připraven kámen zbylý
z rekonstrukce. Pokud máte zájem, kontaktujte mne na telefonu 608 64 64 28.
Tato možnost je pro občany Velkého
Oseku do konce tohoto roku.
S politováním je třeba konstatovat,
že teplé léto nepřálo novým výsadbám.
Ačkoli zaměstnanci obce věnovali zálivkám enormní úsilí, bohužel budeme
na podzim sčítat škody za stromy, které
se díky enormnímu suchu neujmuly.
Mílovými kroky se blíží konec akce
2. etapy kanalizace, podzim bude věnován uvedení všech povrchů dotčených

výstavbou do odpovídajícího stavu.
Zde bude třeba součinnosti obecního
úřadu, technického dozoru i Vás, občanů. Pokud se Vám konečný stav po
této investici bude zdát špatný nebo
horší než před započetím akce, prosím
o konstruktivní upozornění po telefonu
nebo na e-mail pana starosty nebo můj.
Dopravní situace v obci by se tedy
měla již jen zlepšovat, k tomu jistě přispěje i jednání, které proběhlo s ﬁrmou
AIS. Ta, jak jste si již jistě všimli, zajistila
parkování svých zaměstnanců na fotbalovém hřišti. Tato varianta není konečná ani optimální, ale rozhodně lepší
než dosavadní parkování v ulici Prokopa Holého bez ladu a skladu. Obecní
policie si v tomto období vzala za úkol
kontrolovat rychlost v lokalitě u hřiště
a dále i nešvar divokého parkování
v této lokalitě vedoucí k omezení průjezdu a bezpečnosti.
Vedení ﬁrmy AIS bych chtěl poděkovat za vstřícný postoj k připomínkám
ze strany občanů a vedení obce.
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Poslední, avšak neméně významnou
a obtěžující záležitostí, je drážní blokáda Šanghaje. Jistě jste se setkali se
situací, kdy trávíte na místním přejezdu
desítky minut denně. Vůbec se nedivím,
že mnohým z nás takzvaně „vytečou
nervy“ a poruší v čase mezi průjezdy
vlaků zákaz vstupu do kolejiště (což
je samozřejmě nebezpečné a protizákonné). Situace je dále vygradována
ve chvílích vedra, zvýšeného průjezdu

ODPADY, ODPADY
A ZASE ODPADY…
Možná si někdo řekne: „Zajímá ji
něco jiného než popelnice a odpadky?“
Odpovídám, že ano. Mám ráda cestování všeho druhu. Jsem zastánce toho,
že mám poznat to, co je „doma“ a potom mohu za
hranice… Věřte
nebo ne, vždy
se zajímám, jak
to v tom konkrétním místě,
městě
nebo
zemi s odpadky
mají. Je to prostě profesionální deformace.
A aby ne, po téměř dvaceti letech,
kdy se zabývám problematikou odpadů.
Dnes nechci unavovat spoustou
řádků o tom, co a jak je správně,
ale spíše si dáme trochu matematiky. Možná si potom ti, co ještě třídit
nezačali, uvědomí, kolik odpadů z jejich domácností, které doposud končí
v popelnici, může být dále využito,
a tím se ušetří nemalé náklady na
jejich likvidaci. Dovedu si živě představit reakci těchto našich sousedů
„netřídičů“, až poplatek na občana
vzroste například ze současných
500 Kč na osobu třeba „jen“ na 600
korun…
Na tomto místě je možná dobré
ještě připomenout, že náklady spojené
s odpady na jednoho občana Velkého
Oseka jsou cca 900 Kč. Tedy přibližně 400 korun přispívá obec. Peníze,
které bychom lepším tříděním ušetřili,
by mohly být využity při ﬁnancování rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení nebo dalších akcí v obci.
Ilona Tučímová,
radní obce
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automobilů, kdy končí směny v AIS a
dalších podnicích z této lokality. V neposlední řadě k vyhrocení přispívá vzrůstající počet kamionů stojících ve frontě.
Pan starosta je v této záležitosti
činný a bombarduje SŽDC svými nesouhlasnými apely a pokud by pomohla
petice občanů, jistě bych připojil svůj
podpis za to, aby se tímto neúnosným
stavem někdo na dráze začal zabývat.

Ve chvíli, kdy budete držet toto číslo
Osečanu, bude již školní rok v plném
proudu. Dovolené budou za námi a
podzim nám přinese snesitelnější teploty. Věřím, že se Vám vyhne blbá nálada a s úsměvem se budeme potkávat
v ulicích naší stále hezčí obce.
S úctou Jan Fagoš

Počet ks/ hmotnost

P. S.: K mým dalším velkým koníčkům patří rodina, zahrádka, příroda a
něco přes dva roky starý vnuk Míša. ...
a věřte tomu nebo ne, i on ve svém
věku dokáže třídit odpady.
Věřím, že jste si užili teplého léta,
podnikli mnoho výletů a načerpali potřebnou energii na blížící se zimu. Začal
nový školní rok, tak tady je ta slíbená
matematika:
Víte, kolik využitelného odpadu za
rok vyprodukujete přibližně ve vaší domácnosti?
Zkuste si to spočítat:
Počet ks/ hmotnost
Druh odpadu

1 ks

52 ks
1x týdně

gramů

12 ks
1x měsíčně
kg

NÁPOJOVÝ KARTÓN
krabice mléko
krabice džus
1l

30

1,56

0,36

Druh odpadu

1 ks

52 ks
1x týdně

gramů

12 ks
1x měsíčně
kg

PAPÍR
noviny výtisk

100

5,20

1,20

magazín

110

5,72

1,32

letáky průměr za
týden

500

26,00

6,00

papírová krabička
20x10x10 cm

100

5,20

1,20

810

42,12

9,72

kelímek jogurt
malý

8

0,42

0,10

kelímek jogurt
velký

15

0,78

0,18

láhev kečup
500 g

50

2,60

0,60

kelímek Rama,
Flora, apod.

20

1,04

0,24

láhev 1,5 l

35

1,82

0,42

PLAST

láhev 2 l

50

2,60

0,60

178

9,26

2,14

45

2,34

0,54

SKLO

75

3,90

0,90

láhev pivní 0,5 l

320

16,64

3,84

KOVOVÉ A HLINÍK. OBALY

láhev víno 0,7 l

580

30,16

6,96

plechovka kov
0,5 l

30

1,56

0,36

sklenice od rozp.
kávy 200 g

410

21,32

4,92

plechovka
hliník 0,5 l

15

0,78

0,18

sklenice zavařovací 0,7 l

340

17,68

4,08

plechovka kov
od zeleniny
0,25 l

55

2,86

0,66

sklenice kečup
500 g

290

15,08

3,48

1 940

100,88

23,28

plechovka kov
olejovky

35

1,82

0,42

sprej např.
tužidlo, DEO,
apod.

44

2,29

0,53

179

9,31

2,15

Můžete namítat, že ten či onen odpad nemáte. V tabulce jsou uvedeny
hmotnosti nejčastěji se vyskytujících
odpadů, nejsou zde uvedeny například
obaly od šampónů, aviváží, úklidových

prostředků, apod., které po vypláchnutí můžete do kontejneru na plast také
odložit.
Ve velkém Oseku je přibližně 850
domácností, kdyby každá domácnost
vyprodukovala a následně vytřídila
po 1ks odpadu uvedeného v předchozí tabulce týdně, měli bychom dokázat teoreticky vytřídit přibližně o 50 t
odpadu více, než tomu bylo v roce
2013.
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Množství v kg
Porovnání se skutečností r. 2013
Druh odpadu

1 ks
1x za
rok

52 ks
1x týdně

12 ks
1x měsíčně

(hodnoty u jednotlivých odpadů
jsou za 2 209 obyvatel, tedy stav obyvatel
v r. 2013)

Papír

0,81

42,12

9,72

27,52

Plast

0,18

9,26

2,14

19,95

Sklo

1,94

100,88

23,28

15,78

Nápojový kartón

0,08

3,90

0,90

0,01

Kovové a hliník.
obaly

0,18

9,31

2,15

40,42

Občan celkem

3,18

165,47

38,19

850 domácností

2 703,00

140 649,50

32 461,50

88 128,00

2 209 obyvatel

7 024,62

365 523,23

84 361,71

239 029,12

O tom, že ne všude je vše v pořádku,
svědčí několik fotograﬁí popelnic z naší
obce:
Tyhle popelnice si „dietní“ samolepku
opravdu nezaslouží… /

103,68

Domácnost 2 osoby (1 dospělý + 1 dítě 10+)

Domácnost s třemi dospělými
osobami
Tady je stále co zlepšit….
Vytřídit nápojové kartóny, papírové, plastové a kovové obaly a bude to - Ve všech případech dva dospělí

Porovnání produkce odpadu rodiny s 1 malým do 3 let (obě děti na plenách)

3 dospělí + 1 dítě -

8

2 dospělí + 1 dítě

/
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
Dne 13.04.2015 se v odpoledních
hodinách na OP obrátil občan s žádostí
o pomoc při hledání zaběhnutého psa.
Jelikož hlídka OP ráno jednoho psa
odchytila a dočasně umístila v areálu
U Máčidla, byl oznamovatel do tohoto
areálu převezen, kde si svého domácího
mazlíčka převzal.
Dne 21. 04. 2015 oznámili pracovníci provádějící výkopové práce v ul.
Smetanova, že v zemi našli podezřelý
předmět. Jejich obavy byly důvodné,
protože se jednalo o nevybuchlou leteckou tříštivou pumu z 2. světové války. Na místo byl přivolán pyrotechnik
PČR, který munici odvezl k bezpečné
likvidaci.

29. 04. 2015 byla nalezena RZ. Ve
spolupráci s OO PČR Týnec n/Labem
byl zjištěn majitel, kterého se podařilo
zkontaktovat a proti podpisu si ztracenou RZ převzal.
07. 05. 2015 hlídka OP zjistila parkující nákladní vozidlo na stezce pro
cyklisty v ul. Revoluční. Řidič vozidla
odmítl komunikovat se strážníky OP a
též odmítl předložit doklad totožnosti a
řidičský průkaz. Byla mu zakázána další jízda a na místo byla přivolána hlídka
PČR, které výše uvedené doklady předložil. Řidič se bude muset ze svých „hříchů“ zpovídat u správního orgánu.
Dne 12. 05. 2015 byl občanem
oznámen pohyb muže v ul. Nádražní,
který chodil dům od domu a zvonil na
zvonky domů. Hlídka OP tohoto muže
kontaktovala a sdělil, že od občanů vykupuje nepotřebné zboží. Byl poučen
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o platnosti obecně závazné vyhlášky
zakazující podomní prodej a nabízení
služeb po celé obci a byla mu vystavena
složenka na částku 1000,- Kč.
Při kontrolní činnosti dne 04. 06. 2015
a na upozornění občanů byla zjištěna propadlá vozovka v ul. Jiráskova před domem
čp. 386. Bylo použito služební vozidlo
s majákem, aby nedošlo k vjetí do propadliny jakýmkoli vozidlem, na místo byl přivolán vedoucí TS, který za pomoci pracovníka TS provizorně propadlinu zasypal.
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

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(KVĚTEN 2015 – SRPEN 2015)
/sKdE1:h/>͗
ϴϱůĞƚ͗
ϵϬůĞƚ͗
ϵϮůĞƚ͗
ϵϯůĞƚ͗






DŝƌŽƐůĂǀDĂůĄēĞŬ͕DĂƌŝĞ<ůĞƉĂůŽǀĄ
ŶŶĂĂƎşůŬŽǀĄ
:ŝƎŝŶĂEŽǀĄŬŽǀĄ͕sĢƌĂDĂƌŬŽǀĄ
:ŝŶĚƎŝĐŚƎĞǌŝŶĂ

EZKE1͗
dĞƌĞǌĂ'ƌĂŶĚŝƐĐŚŽǀĄ͕ůǎďĢƚĂWŽůĄŬŽǀĄ͕DĂƌƟŶ<ŽƉƎŝǀĂ͕sĂŶĚĂĂƵĚǇƓŽǀĄ͕EŝŬŽůĂ^ůĂŶŝŶŽǀĄ͕
:ŽƐĞĨĂƌĞƓ͕:ŽŚĂŶĂ:ĞĚůŝēŬŽǀĄ͕^ŽĮĞ^ƵƌŵĂũŽǀĄ͕aƚĢƉĄŶĂƓƚĞĐŬǉ͕ƵǌĂŶĂDĂƚŽƵůŬŽǀĄ

s1dE1 d1͗
sĞƌŽŶŝŬĂ&ƌĂƵĞŶďĞƌŐŽǀĄ͕ŶŶĂsĂƌŐŽǀĄ͕ĚĂŵDĂƌŬĂŶƚ͕<ƌŝƐƚǉŶĂĂǇĞƌŽǀĄ͕
EŝŬŽů<ĂůƵƐŬĄ͕EŝŬŽůĂƐĞŵĞƚĞƌ͕&ŝůŝƉĄƉ͕dĞƌĞǌĂ<ƵēĞƌŽǀĄ

hs\E1DE>^ds1͗
DŝůŽƓWŽŬůĂĚŶşŬͲDĂƌŬĠƚĂ^ůĂǀşŬŽǀĄ͕:ŝŶĚƎŝĐŚWĞũĐŚĂůͲ:ŝƚŬĂ,ŽůĂŶŽǀĄ͕DŝůĂŶDŝƐƐďŝĐŚůĞƌͲ<ĂƚĞƎŝŶĂ<ĂŸŬŽǀƐŬĄ͕
DŝĐŚĂůDŝŵƌĄŶĞŬͲdĞƌĞǌĂĞĚŶşŬŽǀĄ͘KƚĂŬĂƌ,ĞƌǌŽŐͲ:ĂƌŽŵşƌĂĂŚůşŬŽǀĄ͕WĞƚƌ<ƵƚĂͲDŽŶŝŬĂ^ƚƎŝŚĂǀŬŽǀĄ

jDZd1͗
ŽŚƵŵŝůƌĂŚŽǀǌĂů͕ŶŶĂsŽŬŽƵŶŽǀĄ͕>ĂĚŝƐůĂǀ,ĂǀĞůŬĂ͕:ĂŬƵďEŽǀŽƚŶǉ͕ĚĞŶĢŬEŽǀĄŬ͕&ƌĂŶƟƓĞŬŝŚůĄƎ͕:ĂƌŽƐůĂǀŽďŝĄƓ͕&ƌĂŶƟƓĞŬƵũŬŽ

/ǀĂŶĂĚĂŵĐŽǀĄ͕
ŵĂƚƌŝŬĄƎŬĂKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵsĞůŬǉKƐĞŬ
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OMLUVA
Redakce časopisu Osečan se
omlouvá panu Ing. Jiřímu Ottovi
za neotisknutí celého článku
„Životní prostředí v naší obci“
v minulém čísle 2/2015. Příčinou byla chyba na počítačovém
programu.

ULICE DUKELSKÝCH
HRDINŮ V NOVÉM
Ulice Dukelských hrdinů byla zrekonstruována, předána a zkolaudována, o průběhu stavby a celkovém stavu
jste se jistě dočetli nebo dočtete v jiném
článku tohoto Osečanu. Mnozí z Vás
se však dotazují, zda bude v této ulici
provedena výsadba zeleně. Ano, bude.
Výsadba stromů, keřů a dosetí trávní
směsi v zelených pásech jsou plánovány
na podzim tohoto roku. Při pravé straně
ulice ze směru od trati, bude vysazen
dřín obecný, v počtu 15 ks. Jedná se
o drobný, 3 – 4 m vysoký, listnatý strom.
Dřín kvete žlutě již v předjaří, plody jsou
červené a dozrávají na podzim. Plody
obsahují vysoký obsah vitamínu C
a hodí se pro výrobu marmelád a džemů, na Slovensku se z nich pálí i tzv.
drienkovica. Hrušeň okrasná odrůdy
Beech Hill v počtu 16 ks bude vysazena při levé straně ulice. Jedná se taktéž
o drobnější, bíle kvetoucí listnatý strom
plodící drobné plody, které se však pro
konzumaci příliš nehodí, i když jsou jedlé. Mezi jednotlivé stromy budou vysazeny keře ořechokřídlece, na ostatních
plochách bude následně doseta travní
směs. Ořechokřídlec je nízký, kolem půl
metru vysoký polokulovitý keř, dobře
snášející ořez, který v období babího
léta květe modře až ﬁalově.
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Dřín, hrušeň i ořechokřídlec, byly
vybrány pro svou okrasnou funkci a
zejména nenáročnost na vláhu a půdu.
Vzhledem k rozsahu zelených pásů,
jejich šíři a hloubce, nejsou tyto plochy
vhodné pro výsadbu velkých, případně
plodících dřevin. Tímto bych rád poprosil obyvatele ulice Dukelských hrdinů
o případnou zálivku vysazených dřevin,
za kterou jim předem velice děkuji.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

SETKÁNÍ V LESE
Jistě se toho dá v lese mnoho zažít a
jako myslivec bych Vám mohl vyprávět...
Nejkrásnější bývají rána před parnými dny. Všechna zvěř si chce užít chvilky, kdy jsou teploty snesitelné, a pokud
to lze, trochu se ochladit v rose, která
ulpěla na obilí nebo travinách, podaří
se Vám v těchto místech potkat zajíce,
srnu nebo divočáka.
Prvního července začaly prázdniny
a já jsem snad letos poprvé vstal včas
(3.30) a vybral si místo k pozorování
zvěře. Den se pomalu probouzel a věru
bylo na co se dívat. Slunce stoupalo
a přes lehký mlžný opar, který mizel
jako mávnutím kouzelné hůlky, začínalo příjemně šimrat teplými paprsky zem
i má záda.
Nastal čas návratu a to si neodpustím, vždy na zpáteční cestě navštívím
nějaké místo, kde věřím, že potkám
zvěř. Tu, která se zapomněla před sluníčkem schovat hlouběji do lesa nebo
rákosí. A opravdu! Při cestě po malé
loučce jsem zpozoroval...a z fotograﬁi
už jste asi zaznamenali.
Želva byla velká jako hodně velký
talíř, barvami jen hrála a já jsem neodolal a vzal jsem ji na návštěvu k nám
domů. K velkému překvapení a radosti
mých dětí s námi želva strávila celý den.
Večer jsme ji odvezli tam, kde jsem
ji našel (bohužel ne tam, kam patří,
jelikož tato želva je druhem nepůvodním a uměle vypuštěným).
Toto setkání mne znovu přesvědčilo o tom, jak krásný a poučný může být
každý den, a je potřeba děkovat za to,
že nám byl dán...
Autor článku: Jan Fagoš
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Autor fotograﬁí: Ing. Svatopluk Čech

Želva nádherná (Trachemys
scripta elegans) je jeden z nejchovanějších druhů sladkovodních želv
na světě. Vyskytuje se od jihovýchodu USA přes Střední Ameriku až
po severozápad Jižní Ameriky. Byla
zavlečena do mnoha oblastí dalších
kontinentů, zahrnujících Evropu
včetně České republiky. Želvy nádherné objevil zřejmě James Cook
při své plavbě a pár želv přivezl i do
Evropy. Pravý odchov želvy však začal až kolem roku 1656, kdy je první
zmínka o želvě, která byla chována
v zajetí.
Zdroj: Wikipedie
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MAPOVÝ PORTÁL OBCE
Mnozí z Vás si jistě všimli odkazu
na mapový portál, který v nedávné
době přibyl na webové stránky obce
(http://www.velky-osek.cz/). Odkaz
se nachází v pravém sloupci zhruba
uprostřed stránky. Při prokliku na zvýrazněný odkaz vstoupíte do mapového
portálu. Tento portál se skládá ze dvou
částí, v levém sloupci jsou jednotlivé
vrstvy /např. vrstva sítí, zeleně, územního plánu atd.), které lze aktivovat,
v pravé části je pak mapa, na které
se tyto vrstvy zobrazí.
O co se tedy jedná. Tento portál je
jednou z aplikací GIS, která sdružuje
různé užitečné mapové a datové podklady, zkrátka na jednom místě člověk
pohodlně zjistí velké množství informací. Například jsou zde mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, letecké
snímky z 50. let, zákresy inženýrských
sítí stávajících i plánovaných (tj. elektřina, voda, plyn, kanalizace, telekomunikace atd.), vrstva územního plánu, záplavová území a různé pasparty,
například paspart městské zeleně,
mobiliáře, košů, sběrných míst atd.
V případě paspartu se jedná
o mapový podklad, kdy klikem na značku - objekt v mapě, který představuje
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například strom, lavičku, koš atd. lze
získat datové informace o tomto objektu. Například v případě paspartu
zeleně, získáte informaci o stromu,
který máte před domem, dozvíte se,
o jaký strom se jedná, jaký je jeho
zdravotní stav, obvod kmene atd., současně je u tohoto stromu přiložena
jeho fotograﬁe.
Použití tohoto mapového portálu
je široké. Jako občan například mohu
zjistit, zda k určitému pozemku jsou
přivedeny sítě a kde přibližně probíhají, či zda jsou v plánu, dále zjistím,
zda například tento pozemek není
v záplavovém území a zda je určený
dle územního plánu k výstavbě např.
rodinného domu. Mapový portál dále
umožňuje jednoduché měření ploch
a vzdáleností. Lze z něho rychle vstoupit do katastru nemovitostí pro získání
dalších údajů o určitém pozemku atd.
Vše je na jednom místě a stačí jen
zapnout příslušné vrstvy, které lze
kombinovat.
Věřím, že tento mapový portál
poslouží občanům obce Velký Osek
a poskytne jim relevantní a užitečné
informace.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

PROČ JE „70 % ÚČASTNÍKŮ
ANKETY“
ŠPATNÝ ARGUMENT
V minulém čísle Osečanu, v souvislosti se zavedením zákazu konzumace
alkoholu na veřejném prostranství, pan
starosta napsal: „Důvodem byla …
i anketa na webu obce, kde se vyjádřilo
pro zákaz cca 70% účastníků.“
Takováto argumentace je nepřípustná ze dvou důvodů:
1) Je manipulativní. Pět ze sedmi je
totiž také „cca 70 %“. Příště, prosím
vás, uveďte, kolik lidí se do ankety zapojilo – to je nezbytné, chcete
-li pravdivě a úplně interpretovat
výsledek.
2) Je nezodpovědná. Například,
pokud na anketu odpoví sedm občanů, pak výsledek ankety neříká, co si
myslí všichni občané, a rozhodně takový výsledek nemůže být brán jako
záminka/důvod k čemukoli. Na rozdíl
od průzkumu, kde jsou respondenti
pečlivě vybíráni, ankety se může
účastnit kdokoli (např. jen některá
věková skupina). Proto výsledek
ankety dává smysl jenom tehdy,
účastní-li se jí všichni nebo alespoň většina zainteresovaných osob.
Na tuto anketu odpovědělo méně než
desetina občanů Velkého Oseku,
proto si nikdo (ani zastupitelé) nemůže myslet, že výsledek reprezentuje
názor nás všech. Také je třeba mít
na paměti, že v anketě na webu obce
může hlasovat, kdo chce, odkud chce
a kolikrát chce (má-li k dispozici více
IP adres). Příště, prosím vás, vydejte
vyhlášku, ale netvrďte nám, že důvodem jejího zavedení byla „i anketa
na webu obce“ s tak malou účastí.
Milý čtenáři, dbejte zvýšené pozornosti vždy, když se vás někdo pokusí
okouzlit procenty. Vždy je nutné vědět,
z čeho jsou to procenta a co ta procenta
(ne)znamenají.
Pavel Otta
(pozn.red.:
na přání autora
neupravováno)
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
SPORTOVNÍ KURZ 6. A
Celý týden v červnu strávili žáci
6. A na pomezí Vysočiny a Posázaví.
V krásné přírodě pod horou Melechov
vyzkoušeli mnoho sportovních aktivit.
V pondělí je po příjezdu a ubytování čekal vodácký výcvik na rybníku, který se
nacházel v těsné blízkosti hotelu. Změřili si síly v jízdě na kánoi. Do večera byl
ještě čas na tenisový trénink na hotelových kurtech a na výcvik na inline bruslích. Po večeři se děti seznámily se zásadami správného vodáka. Chuť si hrát
a soutěžit ukázaly i během společného
večerního programu, kdy nejoblíbenější hrou byla hra „Ty můj malý čuníku“.
V úterý počasí nepřálo, ale nezabránilo
žákům 6. A ve výletu ke Křižné studánce. Odpoledne se věnovali tábornickým
dovednostem, uzlovali, učili se orientovat v mapě, pracovali s buzolou a poznávali topograﬁcké značky. Večerní
program byl zaměřen jako příprava na
středeční výlet. V připravené prezentaci si ukázali, jak bezpečně jezdit na
inline bruslích, jak správně ošetřovat
výzbroj bruslaře, ale také zhlédli videa
freestylových triků. Středa byla náročným dnem, žáci zvládli pěší túru z Kout
do Stvořidel, unavené nožky smáčeli
v Sázavě a jejich další kroky směřovaly ke Sluneční zátoce. Nejenom sportem se bavili. I trochu literatury si užili,
neboť Sluneční zátoka je místo, kde se
odehrával děj knížky J. Foglara Hoši od
Bobří řeky, kterou si připomněli audio
ukázkou a prezentací k J. Foglarovi.
Vyvrcholením středečního výletu
byla jízda na in - line bruslích podél Sázavy. Ve Sluneční zátoce čekalo naše
doprovodné vozidlo a v něm naše výzbroj. Jízdu na bruslích si žáci zpestřili
výcvikem, slalomy a jednoduchými freestylovými prvky. Na konci cyklostezky
v Ledči nad Sázavou si odložili brusle
a šli si prohlédnout město. Autobusem
se vrátili do hotelu. Síla jim ještě zbyla
na večerní diskotéku, karaoke a program, který jsme uspořádali pro prvňáky z Prahy, kteří s námi bydleli v hotelu.
Čtvrtek byl ve znamení ﬂorbalu, tenisu,
přehazované a Kimovky. Celý kurz žáci
zakončili táborákem, hrou na kytaru,
zpěvem a společným večerním progra-
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mem s vyhodnocením her a soutěží. Ani
v pátek nezaháleli, čekala je cesta do
Stvořidel, kde nastoupili na Posázavský
paciﬁk a zamířili domů. Odjížděli se
spoustou zážitků, nových zkušeností,
dovedností a pocitem, že to velice rychle uteklo.

Daniel Bezucha 1. místo - 1000 m,
2. místo - 60 m
Barbora Houžvičková 2. místo
- vrh koulí, 3. místo - skok daleký
Kristýna Šlehubrová 1. místo - 60 m
Anna Košatová 2. místo - 800 m,
5. místo - skok vysoký
Adéla Bohatá 2. místo - 60 m,
8. místo - skok vysoký
Hynek Novotný 3. místo - vrh koulí
Dominik Král 4. místo - skok vysoký,
4. místo - hod kriketovým míčkem
Lukáš Kubík 7. místo
- hod kriketovým míčkem

Stolní tenis

Romana Hartmanová,
třídní učitelka

KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY
Poslední školní měsíc se naše škola
již tradičně zúčastnila Kolínských sportovních her. Žáci osecké školy dosáhli
v různých sportech vynikající výsledky.
Jan Žilka a Martin Průcha

Atletika

Smíšená čtyřhra
- Babčanová, Mašek 1. místo
Jan Žilka 1. místo
Martin Průcha 2. místo
Anna Babčanová 5. - 8. místo

Atletický čtyřboj 4. a 5. tříd
Kateřina Hovorová 6. místo - 60 m
Jakub Svoboda 8. místo - 800 m
Slavnostní nástup
Markéta Hartmanová 1. místo
- vrh koulí, 2. místo - skok daleký

Fotbal
chlapci 8. - 9. tř. (Mašek, Bezucha,
Bareš, Kulíček, Kubík, Karban, Dohanič, Fiala) 4. místo
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Jan Kulíček
družstvo (Hnídková, Paroulková, Klimentová, Frintová) 2. místo
Hnídková Miluše 3. místo
Klimentová Kateřina 3. místo
chlapci 6. - 7. tř. (Baloun, Konyvka,
Türke, Peřina, Král, Bláža, Teplý, Novák,
Košata, Holý J.,Eger, Pelikán) 3. místo
chlapci 4. - 5. tř. (Bayer, Bureš, Dobiáš,
Kalaš, Novák, Meloun, Legr, Richter, Sibrava, Krejčí, Perl) 5. místo

Soboslai Damir, Průcha Matěj 3. místo

dívky 8. - 9. tř. (Hartmanová, Heresová,
Bohatá, Drahovzalová, Roubalová, Čiháková) 6. místo

Novotný Hynek 3. místo
družstvo (Roubalová, Koldinská, Heresová) 3. místo
družstvo (Kulíček V., Bayer, Türke, Roubal) 4. místo
družstvo (Novotný, Kulíček J., Šámal)
5. místo
Türke Ondřej 8. místo

ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Masarykově základní škole
ve Velkém Oseku
oznamuje, že od 1. 9. 2015 zlevňuje obědy
pro veřejnost o 3,- Kč
cena za 1 oběd je 55,- Kč
Součástí oběda je ovoce, salát, kompot, min. 2x za měsíc moučník,
min. 3x za měsíc mléčný výrobek (jogurt, pudink,…).
Každý den v měsíci je v jídelním lístku jiná polévka.
Velikost porce pro cizí strávníky je stejná
jako pro nejvyšší kategorii strávníků školního stravování,
tj. 80 g masa v syrovém stavu.
Aktuální jídelní lístek je na webových stránkách školy.
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny osobně,
nebo na tel. 321 795 541, případně prostřednictvím pracovnice OÚ p. Psotové,
která zajišťuje donášku obědů.
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
„Podzim je moudrý a opatrný. Je
také rozvážlivý, nepřichází rázem jako
léto nebo zima, nýbrž se ohlašuje mnohými předzvěstmi. A právě to způsobuje, že často pravou chvíli jeho příchodu
propásneme.“ /Jan Vrba: Myslivcův rok/
Takto výstižně přibližuje známý český spisovatel nástup podzimu v přírodě.
My, lidé „civilizace“ a vstávající ráno do
práce, zjišťujeme, že dny se začínají krátit a rodiče dětí školou povinných
si uvědomují, že „to zase začalo“
a prázdniny jsou pryč. Léta jsme si letos
užili více než dost, těšme se na podzimní změnu a zklidnění po uplynulé rušné
době prázdnin a dovolených. Přichází
čas na chvíle posezení se zajímavou
četbou.
Co nového může nabídnout naše
knihovna?
Nejen čtenářky jistě zaujmou publikace od známých českých i světových
autorů jako například: „Pod sněhem“
/Soukupová/- příběh tří sester, které
vyrážejí jednoho zimního dne na cestu
k rodičům a netuší, jaké drama je tam
čeká. „Pralinky“ /Nesvadbová/- povídky
o lásce, vášni, zklamání, nevěře i přátelství ze současného života. Milovníky
romanticko-historických příběhů potěší trilogie „Kočár do neznáma“, „Druhý
břeh“ a Třetí přístav“ /Körnerová/- dvě
sestry šlechtičny prchají z Francie zmítané revolucí koncem 18. století do
Čech, později do Itálie.
„Tohle byl můj pokoj“ /Kocábová/generační výpověď mladé autorky
s autobiograﬁckými prvky. Literární
tvorba M. Viewegha pokračuje: „Zpátky
ve hře“ - třináct povídek ze současnosti
s oblíbenou postavou hrdiny Oskara, kterého vystavuje autor kritickým
životním momentům. Nově vydaná
„Vybíjená“ - osudy několika spolužáků
z gymnázia.
Kdo si oblíbil tvorbu Vlastimila
Vondrušky, bude jistě spokojen s jeho
novými romány s Oldřichem z Chlumu: „Prokletí brněnských řeholníků“
- vyšetřování zločinu v klášteře minoritů v Brně a „Oldřich z Chlumu. Román
a skutečnost“- zákulisí literární tvorby
historických románů z cyklu Hříšní lidé

Království českého s hlavním hrdinou
Oldřichem z Chlumu.
K velmi vyhledávaným kriminálním
a detektivním žánrům současnosti patří tzv. „severské“. Mezi nejúspěšnější
autory patří J. Nesbö: „ Netopýr“ - první
případ svérázného norského vyšetřovatele H. Hola, který je povolán k vyšetřování vraždy norské dívky v Austrálii,
„Nemesis“ - další případ tohoto kriminalisty.„ Mrtvá šelma. Souřadnice zločinu
1. Tábor“ - /Procházka, Smolíková/- noví
nadějní autoři českých detektivních
příběhů přivádějí na scénu dva hrdiny-nesourodou dvojici vyšetřovatelů
-muzejní kurátorku a bývalého policistu.
Z válečných románů z doby 2. světové války patří „Kruté moře“ /Monsarrat/
již ke klasickým dílům - drama lodí v Atlantiku. „Hranice“ /Vácha/- popisuje boje
v SSSR a na východě z let 1943-1944,
kdy se k našim hranicím blížil 1. čsl.
armádní sbor – boje o Kyjev a i o Duklu.
Z naučné literatury životopisného
charakteru stojí za pozornost například „Havel“ /Žantovský/- snad nejlépe
zachycený životopis našeho prvního
polistopadového prezidenta od dětství
do posledních let pohledem blízkého
přítele. „Císařův prezident. Tajemství
rodiny TGM “ /Glockner/- hledání odpovědi zda byl TGM nemanželským synem císaře Františka Josefa I. Seriozní
výzkum ukázal, že hypotéza má kupodivu faktograﬁcké základy.
K titulům zachycující život princezen, ať už v dobách středověku nebo
současnosti patří: „Svatá Anežka
Česká. Život a legenda“ /Soukupová/souhrnný pohled na patronku českého národa, na její život a dílo i na její
„druhý život“ v legendách a historické
paměti od středověku po dnešek. Současnost představuje „Kate. Budoucí
královna“ /Nicholl/- kniha o Catherine
Middletonové, provdané za následníka
britského trůnu Williama, vnuka královny Alžběty II., která si získala popularitu
pro své příjemné vystupování a charitu, podobně jako její zesnulá tchyně
princezna Diana.
Nesmíme zapomenout ani na naše
mladé čtenáře, ať začínající či pokroči-

lé. Pro ty nejmenší jsou určeny publikace: „O botě, která si šlapala na jazyk“
/Žiška/- veselé krátké pohádky a básničky, „Kouká roura na kocoura“ /Kratochvíl/- bláznivé, veselé básničky. „Moja,
Tatu a tiplíci“ /Bobek/ – gorilí pohádky s krásnými fotograﬁemi z pražské
ZOO. Příběhy holčičky Aničky pokračují
v dalších dílech: „Anička a Velikonoce“
a „Anička v Austrálii“ /Peroutková/.
„Dědečku, ještě vyprávěj“ /Špaček/
pro úspěch prvního dílu pokračování etiketa a etika pro předškoláky 2. Dlouho očekávaný další díl „Deníku malého
poseroutky. Výlet za všechny peníze“
nese už číslo 9 /Kinney/.
Kdo se rád bojí, tomu se budou líbit
„Bubáci aneb malý přírodopis duchů,
přízraků a strašidel“ /Krátký/-svérázná encyklopedie českých strašidel od
A až do Z se spoustou příběhů a ilustrací. Napětí neopustí čtenáře ani při
četbě knihy „Zločin na Starém Městě
pražském“ /Krolupperová/ - detektivní
příběh za staré Prahy 19. stol. Je tragický osud mladé dívky motivem slavného obrazu českého malíře Jakuba
Schikanedera?
Tolik z výběru z nových knih za poslední čtvrtletí. Pokud vás některá zaujala, přijďte si ji půjčit do naší knihovny.
Podzimní večery budou dlouhé!
Knihovna, to není jenom zpracovávání a půjčování knih. Cesta knihovníka vede i za dětským čtenářem. Letos,
stejně tak jako loni, oslavili prvňáčkové
koncem školního roku se svými učitelkami a nejbližšími rodinnými příslušníky, úspěchy dosažené v umění číst.
Stali se čtenáři a mohou si sami číst
a také půjčovat knihy v knihovně. Byla
jsem svědkem a účastnicí této slavnosti a mohu vás ujistit, že si titul „čtenář“
zaslouží. Pasování na čtenáře se konalo v pondělí 15. 6. v obou třídách 1. A
- paní učitelka Kampeová, a 1. B -paní
učitelka Šátková děti vzorně připravily. Těsně před prázdninami navštívily
24. 6. 2015 knihovnu děti z 2. B tř. MZŠ
V. Osek s paní učitelkou L. Starou. Připraveno pro ně bylo povídání o pověstech. Děti se dozvěděly nejen o rozdílech mezi pověstí a pohádkou, ale
zaujaly je hlavně pověsti z našeho kraje
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- o Oškobrhu, kolínském drakovi, vodníku na Labi, svatém Vojtěchu a Libici aj.

Otevírací doba:

Na shledanou v knihovně ve Velkém
Oseku!

PO + ČT

Hezký podzim 2015
přeje J. Dohnalová
ObK Velký Osek

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

TÝDEN KNIHOVEN
- 5. - 11. října 2015
v tomto týdnu:
• zápis nových čtenářů
zdarma
• bezplatné vrácení
na upomínky a dlouhodobé
výpůjčky
• možnost prohlídky
knihovny
• prodej

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

VOJAN
LIBICKÝ DIVADELNÍ
PODZIM 3. 10. - 6. 12. 2015
SOBOTA 3. 10. 2015 18:00
DS při TJ SOKOL LÁZNĚ TOUŠEŇ
POPRASK NA LAGUNĚ
Carlo Goldoni
Svižná italská komedie o rybách,
pizze, pančované kořalce, ženských
klepech a mužské nedůvtipnosti.

NEDĚLE 4. 10. 2015 15:00
DS VOJAN LIBICE NAD CIDLINOU
NEOHROŽENÝ MIKEŠ
Jindřiška Netrestová
Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikešovi. Na své cestě
za štěstím potká kamarády Bobše a
Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři
ztracené princezny. Cestou musí Mikeš
čelit mnoha nástrahám. Musí porazit
čaroděje Černovouse, ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku
nejkrásnější z nich?

SOBOTA 24. 10. 2015 18:00
DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME
HORNÍ POČERNICE
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Oscar Wilde
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dramatizace Roman Vencl
Duch sira Simona je vytržen z poklidné existence na anglickém zámku
Canterville, kde už po staletí úspěšně
děsí generace svých potomků. Nový
majitel, vyslanec Spojených států amerických, je osvícený muž, který nemá
pro astrální jevy nejmenší pochopení,
a strašidlo je tak konfrontováno s představiteli Nového světa. Naštěstí je tu
ještě vyslancova dcerka, půvabná a
laskavá Virginie, která příběh dovede
až ke zdárnému konci. Hra je úsměvným hororem i romantickou komedií,
plnou laskavého humoru.

NEDĚLE 25. 10. 2015 15:00
DS NAKOP TYJÁTR JIHLAVA
HRNEČKU VAŘ ANEB DVĚ POHÁDKY PRO MLSNÉ JAZÝČKY
Vlastimil Peška
Svižné a hravé zpracování klasických pohádek "Hrnečku vař" a
"O mlsné Kateřině" se odehrává v
pohádkové kuchyni, ve které se vše
"uvaří". Veselý příběh s písničkami je
určen i pro nejmenší diváky.

SOBOTA 14. 11. 2015 18:00
DS JIŘÍHO VOSKOVCE SÁZAVA
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Pavel Kohout

Rychlá hudební komedie o tom,
co vše je ochoten vytrpět anglický
gentleman kvůli pošetilé sázce. Držte palce, hrdinům příběhu, aby sázku
vyhráli, a také všem hercům, aby se
stihli vždy včas převléknout do dalšího
kostýmu.

NEDĚLE 15. 11. 2015 15:00
DS TYL ŘÍČANY
O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE
ZE ZÁMKU
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram
Pohádka o Jankovi, který získá lásku krásné Cecilky ze zámku. Za pomoci
svých kmotříčků, víly Rozárky a vodníka Vrbíčka, musí svou lásku ubránit
nejen proti čaroději Hrubantovi.

SOBOTA 28. 11. 2015 18:00
DS VOJAN LIBICE NAD CIDLINOU
MISTR JAN ANEB NAŠE KAŠE
(PREMIÉRA)
Vladimír Zajíc
Tlupa potulných komediantů se utáboří v dolíku, který se nachází mezi
ležením panské jednoty a táboritů.
V průběhu noci spolu vedou vášnivý spor
o tom, kdo a co může za stav zemí
Koruny české. Vstupují do známých
postav té doby a přehrávají si klíčové
situace.
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NEDĚLE 6. 12. 2015 15:00
DS HÁLEK NYMBURK
BUDULÍNEK + ČERVENÁ
KARKULKA
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
Známé pohádky obohacené písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře.

VSTUPNÉ:
představení pro dospělé 60,-- Kč
dětské představení 40,-- Kč
permanentka 240,-- Kč
* (Permanentka zahrnuje vstupné na
všechna představení“ Libického divadelního podzimu 2015“, tj. na představení pro dospělé i na pohádky. Permanentka je přenosná. Po domluvě lze
zajistit stálé místo v sále.)
Milan Čejka

KRÁL VODY
Dne 28. 8. 2015 ráno byl trojicí rybářů: P. Švec, J. Šuster a J. Tesař uloven trofejní kousek z místního Písníku.
Tento "král" vody měřil 190cm a vážil
okolo 50kg a byl ve výborné kondici.
Zabral okolo 4. hodiny ranní na plotici.
Letos to byl již druhý sumec velký z tohoto rybníka. Když připočteme několik
vylovených, takřka metrových amurů,
mnoho pěkných kaprů a úhořů, lze jen
konstatovat, že se rybám u nás daří.
Petrův zdar přejí Vaši rybáři.

Vojtěch Hrabánek

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

že děti se na závody těší, ale větší potíže
jim dělá ranní vstávání. Závody začaly
v 7.00 losováním místa na oba poločasy.
Pak již rychlá příprava, nakrmení lovného místa a START. Ryby berou opatrně,
ale po chvíli jsou již první pěkné úlovky
na břehu. Mnohé děti jsou velmi šikovné, nahazují a zdolávají ryby zcela sami.
Větší kapry jim pomáhají podebrat rodiče. Děti mají z ulovených ryb vždy obrovskou radost. Po krátké přestávce na
občerstvení se chytá druhý poločas. Děti
se opět velmi snaží. Celkem tak nachytaly 22,5 metrů ryb. Chytali se převážně
kapříci, cejni, plotice, perlíni a líni. Největší ryba byl kapr 66 cm. Vítězem se
stal Patrik Šrámek z Opočínka. Z oseckých dětí krásné třetí místo obsadil Teo
Dašek, čtvrté pak malá slečna Kateřina
Hrabánková, sedmé Honzík Švanda
a desáté Milan Šípek. Ceny si za svou
snahu odnesli všichni.

V sobotu 29. 8. 2015 se konaly ve
spolupráci spolků ČSOP Hastrman,
ČRS Velký Osek a OU Velký Osek dětské rybářské závody. Závodilo se na
místním soukromém rybníce Máčidlo.
Počasí bylo výborné a tak se postupně

sešlo 25 dětí. Děti dorazily jak z Oseka, Veltrub tak i třeba Kolína, Městce
Králové, Nymburka, Býchor. Bylo vidět,

Za spolek ČSOP Hastrman
Jarmila Dařílková
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Zpravodaj obce Velký Osek
DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
Srdečně zveme všechny zájemce
o lidovou muziku na folklorní soubor
Dykyta z Přerova nad Labem. Na lidovou notu zazpívají a zatančí písničky nejen z našeho kraje. Vystoupení
se uskuteční dne 4. října v neděli od
15 hodin v Dělnickém domě. Pro seniory bude připraveno malé občerstvení.
Šárka Kurková

PORADNA PRO OBĚTI
NA KOLÍNSKU
STÁLE POMÁHÁ
Více než rok působí na Kolínsku bezplatná a anonymní poradna
pro oběti. Je tu pro každého, kdo se
cítí být obětí trestného činu, nehledě
na věk či způsobenou újmu. Za tuto
dobu pomohla již více než 120 osobám
při vyrovnávání se s následky trestného činu. Nejčastěji se na poradnu
obracejí oběti násilné a majetkové
trestné činnosti. Poradkyně poskytují
zejména právní informace (informace o trestním řízení, o právech obětí,
o náhradě škody) a psychosociální
podporu (vyslechnutí, umožnění sdílení pocitů či případně psychologickou
pomoc).

jak se zbavit závislosti na drogách,
které poskytují únik. Poradkyně Jitku
citlivě vyslechla a navrhla Jitce konkrétní kroky, jak by mohla svou situaci
řešit. Předala také kontakt na psychoterapeuta, který jí se zvládáním této
těžké životní situace může bezplatně
pomoci. Ačkoliv Jitčin těžký příběh
zdaleka nekončí, dle svých slov pocítila velkou úlevu, když se takto mohla
svěřit. Na poradnu se i nadále může
kdykoliv obrátit.
„Obětí trestného činu se může
stát každý z nás, i ten, kdo je přesvědčen, že jemu se to stát rozhodně
nemůže. Služba pro oběti trestných
činů je určena opravdu pro každého,
kdo se cítí být obětí a kdo potřebuje získat informace, jak svou situaci
řešit“, komentuje jedna z poradkyň
Kamila Fantová. Zkušené a empatické
poradkyně jsou připraveny bezplatně
a anonymně pomoci při řešení následků trestného činu.

Ročník XX • 3/2015
KONTAKTY:
Adresa:
Politických vězňů 109,
280 02 Kolín
Poradenské hodiny:
pondělí 14:00 – 16:00,
středa 8:00 – 10:00
Poradce:
Mgr. Kamila Fantová
Telefon: 737 247 437
Email: kfantova@pms.justice.cz

Adresa:
Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Středočeského kraje - Kolín,
Sluneční 76, 280 02 Kolín
Poradci:
Mgr. Vlasta Sysalová,
Mgr. Alena Remešová
Telefon: 321 723 933, 774 861 513
Email: czp.kolin@seznam.cz

Mgr. Bc. Tomáš Kellner

Služeb poradny pro oběti využila
i Jitka, mladá žena ze středních
Čech. Jitka chodila ráda na diskotéky,
kde navázala přátelství se starším mužem, který zde pracoval jako vyhazovač. Jednou s mužem odjela k němu
na byt pod příslibem krátké návštěvy na kávu. Zde však došlo k naprostému zvratu situace, když muž Jitku
zamknul, sebral jí mobil a držel v bytě
celé tři dny. Jitka se také dozvěděla,
že si muž „odseděl“ 22 let za vraždu,
což v ní vyvolalo ještě větší hrůzu.
„V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam
klidně můžu umřít a nikdo by se nic
nedozvěděl“, vzpomíná s hrůzou Jitka.
Během těchto tří trýznivých dní muž
Jitku bil, vyhrožoval nožem, až ji třetí
den nakonec znásilnil. V nestřežené
chvíli se nebohé Jitce podařilo utéci a vše nahlásit policii. Celá událost
a opakované výslechy u policie Jitku
významně duševně poznamenaly.
Své psychické problémy začala řešit
užíváním pervitinu. Do poradny přišla
zoufalá, nevěděla, jak si pomoci a
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
OCENĚNÍ
PRO MARCELU MUNIOVOU
Český olympijský výbor - komise
rovných příležitostí ve sportu již osmým
rokem oceňuje trenérky a cvičitelky napříč sportovními odvětvími. Bylo tomu
tak i letos, když 14. 4. 2015 převzalo od ČOV Pamětní list 35 žen z celé
České republiky. A jednou z oceněných
se stala i cvičitelka naší Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek Marcela Muniová.
Za své působení ve sportu a tělovýchově, za propagaci olympijské myšlenky a
zdravého životního stylu byla nominována župou Tyršovou a ocenění trenérka
a cvičitelka roku 2014 jí právem náleží.

Nejvíce času jsme věnovali rozvoji obecné všestrannosti a seznámení
se se základy různých sportů. Ovšem
bez podpory od rodičů, kteří své děti vedou ke sportu a aktivnímu stylu života,
by to nešlo.

mi náročné a vyžaduje to mnoho úsilí.
Těm, co to dokázali, patří velká gratulace a uznání.
K dosaženým výsledkům přispěla
také možnost využívat ke společným
tréninkům tělocvičnu a nářadí v T. J. Sokol Poděbrady. Odměnou pro děti bylo
nejen stát na stupních vítězů, ale i získání nových kamarádů a společných
zážitků.

Jiří Otta
starosta T. J. Sokol Velký Osek
Tento rok nás v novém chlapeckém oddílu bylo 14. Scházeli jsme se
pravidelně jednou týdně na dvě hodiny
ve školní tělocvičně a začali jsme ke cvičení i zábavě více využívat také areál
Sokolovny.
V kategorii „Mladší žáci I“ vybojoval
Jakub Bureš postup na republikový Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva v Brně, kde reprezentoval
Velký Osek a Sokolskou župu Tyršovu.

INFORMACE O ČINNOSTI
CHLAPECKÉHO ODDÍLU
SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
Ve cvičebním roce 2014/2015 to
bylo již počtvrté, kdy jsem mohl společně s dětmi sportovat v oddílu sokolské
všestrannosti. Jsem moc rád, že si děti
na sport najdou čas a prožijí s kamarády něco zábavného.

24

Své dovednosti si děti mohly prověřit
a porovnat s vrstevníky v Župním přeboru sokolské všestrannosti. Děkuji všem,
kteří našli chuť a odvahu zúčastnit se
některého ze závodů sokolské všestrannosti. Absolvovat všechny závody je vel-

Více se o nás můžete dozvědět
na webových stránkách vsestrannost.
sokolvelkyosek.cz.
Blahoslav Bureš
T. J. Sokol Velký Osek
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PRVNÍ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU VE VELKÉM OSEKU
ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ “12“
A je to tu, něco nového, co ve Velkém Oseku rozhodně chybělo, a bylo načase s tím něco udělat.
Běžecký závod, který upoutá nejen náruživé běžce.
Hlavní závod na 12km, jehož kratší variantou bude trať na 6km - eleven Velkoosecká podzimní "12". V krásném prostředí
Národní přírodní rezervace Libický luh, za úžasné vůně a barev podzimního listí vzácných listnatých stromů,
prožijete neopakovatelné kouzlo běhu s minimálním převýšením, daném polabskou rovinou. Trať vede lužním lesem
po lesních cestách v blízkosti starých ramen řeky Labe a z části po asfaltovém povrchu s převýšením 4 m.
Závod pro děti na 1km a veřejnost na 2km - běh pro Paraple ve Velkém Oseku. Charitativní běh, kdy výtěžek z těchto
závodů bude předán na činnost a provoz Centra Paraple. Toto rehabilitační a poradenské Centrum pomáhá vozíčkářům
s poškozením míchy vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší
soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, do zaměstnání a věnovat se zájmům a koníčkům.
A v neposlední řadě závod vozíčkářů na 14km na handbicích aneb "ŠLAPEME PRO PARAPLE NA POHODU".
Na závodníky čeká mnoho zajímavých cen nejen od společnosti eleven. Originální skleněné poháry
z místní sklárny pro první 3 v každé věkové kategorii na 12 km a 6 km a také pro první tři vozíčkáře. Diplomy a medaile
pro všechny účastníky a ceny od Centra Paraple pro první tři v závodu dětí a závodu pro veřejnost. Vše bude doplněno
o zajímavý a nabitý doprovodný program. Projížďka na raftu, koloběžky, dračí loď, výstava vozů a zavítá
k nám také Liberecká ZOO s programem „Jaké zvíře předběhneš“.
Tak ať už jste těmi náruživými běžci a již v tuto chvíli vyplňujete přihlášku na hlavní běžecký závod nebo si chcete užít
příjemnou podzimní sobotu, lehce se proběhnout pro Paraple a vyzkoušet něco z doprovodného programu
a trochu si zafandit, těšíme se na Vás.
BLIŽŠÍ INFORMACE - Termín: sobota 24. 10. 2015, areál Motelu U Jezera
Harmonogram: 08:30 - 10:00 registrace do závodu dětí do 15 let, veřejnost od 16 let a vozíčkáři, 11:00 - 12:30 registrace
do hlavních závodů na 6km a 12km, 10:30 start závodu dětí na 1km, 11:00 start závodu pro veřejnost na 2 km, 12:00 start
závodu vozíčkářů na handbicích 14km, 13:30 start závodu na 6km, 15:00 start závodu na 12km
Přihláška do závodu na 6km, 12km a vozíčkáři na www.rypsport.cz nebo dodatečně na místě v den závodu.
Počet startujících v hlavním závodu 500, ostatní neomezeně.

ZPRÁVY Z FK VIKTORIE VELKÝ OSEK
CHCEME, ABY NÁS (NÁŠ)
FOTBAL BAVIL!
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, mají
naše mužstva za sebou první zápasy
nové sezóny 2015 / 2016. I přes určité pochyby jsme na fotbalová kolbiště
vstoupili opět se třemi týmy.
„A“ mužstvo bojuje v Postřižinském
okresním přeboru, „B“ mužstvo ve IV.
třídě a dorostenci v okresním přeboru
své kategorie. Až čas a průběh sezóny
ukáže, jestli byl tento tah správný.
Faktem však je, že je fotbal krásná
hra a k Velkému Oseku svou dlouholetou tradicí bezpochyby patří.
Ve Viktorce je spousta lidí, kteří fotbalem žijí a chtějí pro úspěšné fungování oddílu udělat maximum. O prázdninách se chopil vedení nový výkonný
výbor, který se bude snažit postupně
naplnit mnoho výzev a úkolů.

Hlavním úkolem, na kterém se muselo začít pracovat již před sezónou, je
konsolidace hráčského kádru. Ta spočívá především v nalezení motivace hráčů pokračovat v kariéře v našem oddíle.
Všichni by měli získat pocit, že fotbal ve
Velkém Oseku stojí za to dělat a hrát.
Víme, že toho nelze dosáhnou ze dne
na den a v některých případech se jedná
o běh na delší trať. Cíl je však daný. Dosáhnout lepší atmosféry uvnitř Viktorky a
získat nazpět podporu našich fanoušků.
Věříme, že postupným naplňováním
tohoto i dalších cílů bude vznikat prostor pro další aktivity klubu. Chceme být
viditelní a otevření. Chceme vrátit fotbal
ve Velkém Oseku ve vnímání fanoušků
a občanů obce na místo, které mu určitě patří. Tím je respektovaný a fungující
oddíl.
Kdo se chce dozvědět o činnosti
Viktorky více, může navštívit naše inter-

netové stránky www.fkviktorievelkyosek.webnode.cz, kde je možno nalézt
spoustu aktualit z dění v klubu.
Budeme též rádi, když nás na našich
zápasech budete pravidelně navštěvovat a podporovat. Rozpis všech podzimních mistrovských zápasů, včetně utkání fotbalové školy naleznete jako přílohu
aktuálního čísla Osečanu. Tímto vás
srdečně na fotbalové hřiště ve Velkém
Oseku zveme.
Jsme si vědomi, že je vše v rukách a
nohách oseckých fotbalistů. Máme však
jasno v tom, že chceme dělat fotbal,
který bude bavit nás i fanoušky.

za výkonný výbor
FK Viktorie Velký Osek
Vlastimil Hovorka
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ZPRÁVY Z FOTBALOVÉ ŠKOLY VELKÝ OSEK
Nejprve mi dovolte, abych Vás informoval o činnosti fotbalové školy v soutěžním ročníku 2014/2015. V uplynulém
ročníku startovala v okresním přeboru
tři mužstva fotbalové školy. Nejmenší
soutěžní kategorií je mladší přípravka
U9, která skončila na osmém místě.
Další kategorií je starší přípravka U11.
Hráči této kategorie obsadili konečné
páté místo. Mladší žáci jsou kategorie U13. Mužstvo této kategorie skončilo také na pátém místě v okresním
přeboru.

Kategorie mladší přípravky U9 trénuje v úterý a v pátek pod vedením
trenérské dvojice Víta Melichara a
Vladimíra Melouna. Tato kategorie již
hraje soutěžní utkání okresního přeboru. Domácím hracím dnem je středa
odpoledne.

Jako trenér mladší přípravky bych
se ale hlavně pozastavil u závěrečné rozlučky všech tří přípravek (U7,
U9, U11), která se konala v sobotu
20. 6. 2015. Rozloučení se sezónou
těchto nejmenších fotbalistů proběhlo
formou společného turnaje, který doplnily různé dovednostní soutěže. Turnaje a dovednostních soutěží se zúčastnilo 30 nejmladších fotbalistů našeho
oddílu ve věku od 5 do 10 let. Největším překvapením pro všechny zúčastněné, jak hráče, tak rodiče, byla účast
překvapivých hostů, která byla avizována v pozvánce na tuto akci. Rozlosování jednotlivých hráčů do mužstev
provedl sám Fantomas, kterého přivedl inspektor Juve (Louis de Funes).
Jako důkaz Vám přikládám společnou
fotograﬁi.

Kategorie mladších žáků trénuje
v úterý a ve čtvrtek pod vedením trenérů Jana Žilky a Jiřího Velechovského. Soutěžní utkání tato kategorie
hraje v sobotu jako předzápas před
A mužstvem dospělých FK Viktorie
Velký Osek.

Výsledek turnaje a dovednostních
soutěží není důležitý. Hlavní byla účast
našich nejmenších fotbalistů spolu
s jejich rodiči na velmi příjemně stráveném odpoledni zakončeném opékáním
špekáčků.
Ukazuje se, že osecký fotbal bude
mít určitě velmi schopné pokračovatele. Ještě mi dovolte poděkovat
všem zúčastněným za aktivní pomoc,
doufám, že si všichni toto odpoledne
opravdu užili.

Kategorie starší přípravky U11 trénuje také v úterý a v pátek pod vedením trenérské dvojice Martina Košky
a Zdeňka Nováka. Soutěžní utkání
hraje tato kategorie doma v pondělí
odpoledne.

Aktuální informace z našeho oddílu
můžete najít na našich internetových
stránkách www.fsvelkyosek.estranky.cz. Velice rádi přivítáme všechny
zájemce o fotbal, chlapce a děvčata
i s jejich rodiči na místním fotbalovém
hřišti. Děkujeme vedení obce, všem
našim sponzorům, trenérům jednotlivých kategorií, fanouškům za jejich
podporu a věříme, že nám zůstanou
nakloněni i v budoucnosti.
Martin Koška, předseda oddílu

EXPEDICE MANASLU 2015
Čeští horolezci míří na vrchol 8. nejvyšší hory světa 8163 m vysoké Manaslu. Jejich úsilí můžete sledovat na webových stránkách www.manaslu2015.
cz. Česká televize zde bude vysílat
každodenní vstupy, stránky budou pravidelně aktualizovány. Jedním z deseti
vybraných odvážlivců je i člen naší Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek bratr
Petr Kejklíček (nar. 1981). Petr byl osloven reprezentačním trenérem biatlonistů a členem expedice Markem Lejskem
a nabídku přijal. O zdolání hory se pokusí alpským stylem (bez pomoci šerpů
a kyslíkových přístrojů). Petr má na
starosti, společně s dalším horolezcem
Lukášem Krejčím, vyvádění cesty (půjdou první) a přípravu ﬁxních lan. Pětice
z celkem deseti odvážlivců, kteří zamíří
k vrcholu, se pokusí o sjezd Manaslu
na lyžích!
Přejme jim pohodovou cestu na
vrchol, dobré počasí a šťastný návrat.
Nazdar a skol
Jiří Otta,
starosta TJ. Sokol
Velký Osek

Závěrem mi dovolte Vás informovat o rozložení jednotlivých kategorií
pro nadcházející ročník 2015/2016:
Nejmenší kategorie minipřípravka
U7 trénuje 2x týdně. Pravděpodobně
v úterý pod vedením Mgr. Marcely
Muniové ve škole a v pátek pod vedením trenérů Martina Košky a Miroslava
Vokála na fotbalovém hřišti.

Manaslu
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ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ
SE OHLÉDNOUT… 3. DÍL
Do dnešního čísla Osečanu jsem si
připravil sice jen jednu pohlednici, ale je
„čtyřokénková“, takže Vás neošidím. Byla
odeslána 28. 12. 1933 z pošty ve Velkém
Oseku. Shodou okolností pošta je ta budova vlevo na levém horním obrázku.
Proti ní je „betoňák“ a na konci ulice je
patrné nádraží. Nevím, jak se dříve tato
ulice jmenovala, ale je jasné, že dnešní
název 9. května neměla, protože květnové události roku 1945 proběhly až za
12 let po odeslání této pohlednice.
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Kolína a končily za tímto mostem. A právě
při rozšíření a vydláždění této silnice byl
původní klenutý kamenný most nahrazen novým betonovým, který zase ustoupil novému při realizaci průtahu Osekem
před několika lety. Vlevo za mostem se
krčí dva malé domky. Ten přední již nestojí a na jeho místě je postavena patrová vilka. Za nimi byla Vaňkova louka, kde
stojí dnes řadové garáže.

vení Paroulkových a Danešových. Vpravo je budova dnešního obecního úřadu,
kde byla dříve škola. Ta se přestěhovala
do nové budovy právě ve 30. letech. V popředí je ještě zachycen pomník obětem
1. světové války. Ten byl právě při rozšiřování a dláždění hlavní silnice přesunut
na nové místo, kde je dodnes, a sice do
parčíku v Palackého ulici blízko Lidového
domu.

V pravém dolním okénku je opět ulice
Revoluční. Zachycuje hospodářská sta-

Tomáš Kliment

V pravém horním okénku je výstavba
domů v nové čtvrti Na Stráži. Výstavba
této čtvrti ve 30. letech minulého století
souvisela s rozvojem průmyslu v místě
ještě nedávno fungujících Dřevařských
závodů.
Vlevo dole je kamenný most přes
Bačovku v Revoluční ulici. Povrch této
silnice byl v okolí dnešního obecního
úřadu zpevněn placáky postavenými na
výšku (kočičí hlavy) a ve 30. letech byla
provedena nová, tehdy nepochybně velice moderní dlažba z kamenných kostek.
Ty začínaly před kostelem při příjezdu od

TIP NA VÝLET: NA KOLE ÚDOLÍM JAVORKY
Dnes se vydáme na kolech do
Podkrkonoší. Řeku Cidlinu zná každý,
ale její levostranný přítok říčku Javorku
asi málokdo.

TRASA:

– Nová Paka – Pecka –
– Lázně Bělohrad –
– Šárovcova Lhota –
– Ostroměř –
(celkem 31 km)
DOPRAVA:
VLAKEM:
•

72 km, 90minut

AUTEM:
•

60 km, 54 minut
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(Mapa trasy) Zdroj: www.mapy.cz
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Fičíme z kopce a pracně vyšlapané
výškové metry jsou za pár minut pryč.
V Bělé zabočujeme směr Lázně Bělohrad. Čeká nás permanentní klesání
podle Javorky, která se vine údolím.
Za zmínku stojí zastávka u Javorského
mlýnu, zrekonstruovanému do podoby
penzionu s restaurací. Cesta dál klesá
do Horní Nové Vsi, kde vede cyklotrasa
paralelně se silnicí podle říčky. Lázně
Bělohrad je už dle názvu lázeňské městečko, které přes poledne slušně žije.
Bohužel lázeňský park s úplně zchátralým zámkem moc atraktivní není. Jedině snad památník K. V. Raise s muzeem stojí za pozornost. Jedeme dále
vstříc cíli cesty podél Javorky.

Muzeum v Nové Pace a zkamenělý strom

Vystupujeme na zastávce Nová
Paka město. Hned pod zastávkou
je zajímavé muzeum Klenotnice
s ukázkami v okolí nalezených drahých kamenů. Před muzeem leží ve
vitríně zkamenělý obrovský strom. Na
náměstí je maloměstský klid, ale obchody jsou otevřeny i o víkendu. Za
zhlédnutí stojí běžně nepřístupný dřevěný kostelík přemístěný sem v roce
1930 od zakarpatského Mukačeva.
Vyjíždíme z centra města po hlavní
silnici. Před podjezdem železniční
trati je třeba uhnout doleva a už je
cítit typická vůně pivovaru. Novopacké pivo zde o víkendu neochutnáte,
protože podniková prodejna je uzavřena. Takže je důležité neztratit morálku hned na okraji města a vyšlapat
menší kopec, protože Vás čeká odměna. Tou je pětikilometrové klesání
do Bělé u Pecky. Pro milovníky hradů
je nejhodnější variantou zajížďka na
hrad Pecka.

zámek vyhořel a teprve mezi
válkami se zámku jako majetku
města Pecka dostává prvních záchranných prací. Opraveno je jedno křídlo zámku a mohutné sklepy,
ostatní části jsou spíše zříceniny.
Na Pecce jsou dva okruhy prohlídek. Městečko pod zámkem má
pravidelné náměstí a bez turistů by
tu bylo pusto a prázdno. I díky turistům tu najdete všechny základní
služby a dva hotely.

Údolím k Libínu podél řeky a železniční tratě se cesta vine nahoru a
dolů. Na okraji Ostroměře nakupujeme
domácí meruňky. V Ostroměři je čas na
pozdní oběd a sladkou tečku v místní
cukrárně. Specialitou jsou pařížské
košíčky.

OSTROMĚŘ
Obec Ostroměř o 1350 obyvatelích má leccos společného naší
obcí. Leží na železniční křižovatce, prochází jí hlavní silnice, nemá
žádné centrum ani větší památky.

Stoupání začíná nenápadně, ale
vrcholí pod hradem, kde už je lepší
kolo vést. Prohlídka a občerstvení na
hradě je však dostatečnou odměnou.

HRAD A MĚSTEČKO
PECKA
Ve 14. století byl postaven hrad
Pecka a pod ním začalo vzkvétat
stejnojmenné městečko. Na přelomu 16. a 17. století je hrad přestavěn na zámek. V roce 1830

Vchod do hradu Pecka
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LZE DOPORUČIT
KE STRAVOVÁNÍ:

Rozdílný je třeba stav plně funkčního obchodního střediska, ovocnářské zaměření obce a vrch Mlázovický Chlum hned za Ostroměří.
U Ostroměře jsou naleziště sídlišť
z doby kamenné a bronzové. Mezi
slavné rodáky patří archeolog a
spisovatel Eduard Štorch (Lovci
mamutů, Osada Havranů) a ﬁlmový režisér Karel Zeman (Cesta
do pravěku, Baron Prášil). První
jmenovaný má v rodném domě
muzeum, druhý pamětní desku a
v domě restauraci.
S Ostroměří se loučíme na nádraží, které vypadá tak trochu jako to naše
před mnoha lety. Nádražní restaurace,
tekoucí voda z kohoutku a spousta
květin. Na budově se po letech znovu
objevil německý nápis z války Wostromiersch – Ostroměř.

Pecka - Hotel Koruna:
www.hotel3pecka.cz
Javorský Mlýn
www.javorskymlyn.cz
Ostroměř - Hospůdka
u Kameníka

Informační zdroje:
www.novopacko.cz
www.lazne-belohrad.cz
www.hradpecka.cz
Ostroměřské nádraží

Autor:
Jakub Munzar

POHÁDKA O HOLKÁCH ZE ŠKVÁROVNY
„Jak já bych vám o tej naší Vosecký
Škvárovně pověděla…vono je to těžký…to máte jako popsat socík. Socík
udělal kotrmelec. A kdo ten kotrmelec
neudělal se socíkem, má to marný a
do hlavy mu duši socíku nikdo nenaleje. Ale co socík…Taková první republika! Můj tatínek byl strojvedoucí a
jeho tatínek strojmistr. A tak se u nás
v rodině dědila duše párovky. Člověk
stojí na nádru a čeká na vlak. Hned
nato přijede krasavice co si odfukuje a blafe jak starej Herčík. Sálá z ní
teplo. Mašinfíra se usmívá z vokýnka.
Lidi nastupují a vystupují, pak přinde
výpravčí v červenčapce. Mašinka je
celá nervózní, už aby zase vyrazila
někam dál! To pak prolétne lány obilí,
města a vesničky jako na dlani, zmizí
ve stínech lesa a tu a tam si houkne
radostí! Když výpravčí zvedne plácačku a pískne, protočí mašinka na místě
koly a frrr, už je pryč! Zůstane jenom
vůně kouře. A to není všechno! Vlezeš
do vagónku. Dřevěňák. Sedneš si. Cítíš jak kola tlučou o mezírky mezi kolejemi. Tutu ta-ta, tutu ta – ta a do toho
mašinka tšš tšš… kdo jednou nastoupil do vláčku, potká se s jeho duší a ta
v něm už zůstane věky. Dneska se jezdí na pendolínech a bůh ví v čem ještě!
Hlavně že je to tichý, pohodlný a sviští
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to krajinou. Dyť je to celé kvaltování
jen pro hovada – a to už říkal bratr Komenský! Člověk nemá čas ani pokecat
s kolemjdoucím. Párovky vzaly za svý!
Ale není nic ztracený tak, aby to bylo
ztracený. Když vám povím, že můžete
potkat párovku hnedka tady na hřbitově, tak mi nebudete věřit. Podívejte
- vozmistr, nebo támhle koloťuk, kolik
jich tu je! Od dráhy je tu každej druhej.
A každej má s sebou na věčnosti kousek svýho řemesla od kouře a škváry.
Škvára se házela na rakev s hlínou a
kytkama. Škvára je vlastně kouskem
mašinky. Kousek její cesty. Kousek
času. Škvára…Víte vy vůbec, kde je ve
Voseku Škvárovna? Nevíte…vy jste
vlastně naplavenina…to máte těžký!
Vždyť vy nerozeznáte kravinec vod
sedmikrásky! Co jsem to jenom…jo…
Škvárovna. Tak ta je všude kolem nádraží! Každý barák co tam stojí, je postavenej ze škvárových tvárnic. Začalo
to hned jak byla Vosekem zavedena
dráha. Škváry bylo vždycky dost. Tu se
zasypala nějaká díra, tam zase lán bažiny. A pak se ze škváry stavěly domy
na těch zasypaných dírách. Říká se,
že Vosek plave na vodě…prdlajs! Ten
stojí na škváře! Škvára je duší mašinek
a ty jsou duší Voseka.“ Paní Maruška
mi vypráví a chodí od hrobu k hrobu.

Už jsem ji tu potkal víckrát a vždycky to skončí stejně. Zná to tady jako
své boty. „Tak třeba tady ten…prohrál
v kartách celej statek. Já už ani nevím,
co za čertovský vobrázky vlastně hrál...
jestli to nebylo očko! Bylo k zimě a tu
noc padal první sníh. Pamatuji si to,
protože tak mi to kdysi dávno vyprávěla
maminka-jak jsme u ní byli před chvilkou. Prostě ten sedlák sedláckej přišel
domů, probudil ženu a děti, sebral pár
věcí a bouchl dveřma. Dožili nebožáci v
chudobinci…paličák jeden. Voni sedláci,
to byli paličáci jeden jako druhej. Když
jim něco vlezlo pod kůži, nikdo s tím nehnul. Támhle jak stojí u zdi ty dva velký
smrky – tak tam jsou Paroubkovi…to byli
moc hodný lidi. Víte kde bylo U Danešů?
Víte – tak tam byla hospoda. Kolem tý
hospody jezdili sedláci do polí. No a von
ten Daneš jim každý ráno zvenka na
vokýnko postavil žitnou. Cvakli si žitný
na zahřátí a večer to přišli zaplatit. Tak
tomu bylo pomalu den co den, když byla
práce v polích. Za císaře pána, první republiky i za Hitlera! Přes tejden sedláci
chlastali žitnou. Ale o sobotě večer…to
teklo jiný pitíčko! Kolikrát roztočili holky
ze Škvárovny a nalejvali je koňakem a
šampáněm, jen to frčelo. Jojo – koukáte jak nevěřící Tomáš! Kde by se dal ve
Voseku sehnat originál francouzák?

Zpravodaj obce Velký Osek
V Poděbradech se na hotelech dalo
sehnat i modrý z nebe. Tam to frčelo,
panáčku, jako na Paříži! Chlast a holky
se točily jako Káča o svatý neděli. To
nebejvalo jako nýčko. Tenkrát byly holky
krev a mlíko. A do lázní jezdívali štramáci! To byli fešáci v plný síle. Bodejť by
ne – jináč by ten lázeňskej frmol s těma
našema holkama z Polabí ani nepřežili!
A dneska? Jediný vzrušení co na lázních takovej štramák potká dneska,
je když šlápne do psího hovna.“
Poslouchám Marušku a po očku
koukám po práci kůlivá jsem tady. Komando VPP Dittrich rozebírá hřbitovní
zeď, co zčistajasna někdy zjara padla
jen to žuchlo. Měl bych taky házet cihly.
Ale to bych se zase nedozvěděl, jak to
bylo s těma holkama ze Škvárovny od
Smutných. A Maruška vypráví: „U Smutných byla hospoda jako řemen. Dole sál
kde se tančilo a hrál kulečník. A nahoře
tři cimry. V každé cimře hambatá umělkyně. Ve Voseku je znal každý. Když Vosekem profrčel Tatíček Masaryk…někdy
ve dvacátým osmým roce to bylo…stály
holky ze Škvárovny na nádraží zdravici

hnedka v první lajně se sokolama! Tehdá si jich panečku sokolové považovali!
Povídalo se jak jeden bratr sokol přivedl
U Smutnejch z čista jasna slečnu umělkyni do sedmého nebe : „A to ještě Božka svedu výmyk, salto vzad a na koni
v tělocvičně jsem jako doma!“ Načež
Božence předvedl to salto vzad. Jenže
jaksi opomenul, že stojí na posteli. Posteli se to vůbec nelíbilo a zachovala se
jako trampolína. Tenkrát bylo všechno
echtovní a bratr sokol se málem poroučel z vokna jako těhotnej klokan! Nebejt
Boženky která jej v poslední chvíli čapla!
„Můj ty Tondo Božka…takhle jsem
naposled vyletěl do luftu na ruský frontě v šestnáctým, když vedle mě řachla petarda! Vzalo mně to fest…ale ani
škrábnutí!“ Načež si uvědomil, že nebýt
Boženky, vylítl by oknem na ulici jak ho
pánbů stvořil: „Boženko, celá obec sokolská ti musí bejt nadosmrti vděčná,
žes mi zachránila důstojnost, čest a
kosti pohromadě!“ Boženka hrdostí vypjala prsa : „Nazdar bratře místostarosto“! „Holka zlatá…no nazdar…na mně
to zasejc nějak zgruntu přišlo!“ A tak se
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ti dva láskovali, občas zavrzala postel
pod saltem vzad, kolem jezdily párovky ze kterých mával Tatíček Masaryk a
na světě bylo jako v ráji.“ Maruška se
na mně dívá a v očích jí cukají ohníčky:
„No umíte si to představit? Jak dneska
mává pan pussydent ve Voseku z vlaku
narvanému nádraží ?“ Moc si to představit neumím. To spíš to salto vzad. Ale
to bych nesměl mít, když na to přijde,
v bříšku nalitou držkovou od Románka
z Liďáku a pět piv…Od padlé zdi zarachtá traktůrek s plným valníčkem cihel. „Tak já musím jít Maruško, už mi
jede Václav! Moc děkuju za povídání!“
Utíkám za traktůrkem a nechávám Marušku na hřbitově. U dvírek se zastavím.
A ohlídnu se zpět. Maruška tam ještě je.
Jako všechny holky ze Škvárovny. Jsou
nesmrtelný jako zítřek.
Jen chvíle včerejška, ta už se nevrátí
…jojo.
Autor: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)
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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

Rychlá půjčka
bez rizika

 3HQâ]HNG\NROLYDWRLSāHVYâNHQG
 -HGQRGXFKÒY\āâ]HQâĜÀGRVWLXYÀVGRPD
 7UDQVSDUHQWQâSRGPâQN\
 ½ÀGQÒUXËHQâ

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

844 198 198
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Zpravodaj
Velký
Osek
Certiﬁkovanéobce
laktační
poradkyně
ALENA VÁVROVÁ a MARTINA KUPCOVÁ
REGION: VELKÝ OSEK, KOLÍN, PODĚBRADY
Nabízí poradenství kojícím maminkám:
- teoretické rady o kojení
- praktická pomoc při technice kojení
- pomoc s odstraňováním zdravotních potíží spojených s kojením
- návštěvy kojících maminek v domácnosti

Kontakt:
Alena Vávrová: tel.: 776 202 090, Martina Kupcová: tel.: 723 718 690
Návštěva laktační poradkyně není hrazena ze zdravotního pojištění.

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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Hledáme
obchodní
zástupce!
GARANTUJEME:
Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

,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

Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.
Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.
Stanete se profesionálem v oblasti ﬁnancí s možností profesního
růstu.

- montáž vnitřní kanalizace
- montáž venkovní tlakové kanalizace
včetně zajištění výkopových prací

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

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