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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
úvodem prvního čísla obecního zpravodaje v roce 2016 si Vám dovoluji popřát mnoho sil a pevné zdraví v nadcházejícím roce. Je vhodné na tomto místě
krátce zbilancovat akce, které obec zrealizovala v minulém roce. Především
se podařilo dostavět 2. etapu podtlakové kanalizace pro cca 400 nemovitostí, která je od 1. 10. 2015 plně funkční,
a každá nemovitost by se tak do konce
června 2016 měla napojit. V období od
července 2016 bude totiž probíhat kontrola, zda jsou splaškové vody v domácnostech likvidovány v souladu se zákonem, tj. buď prostřednictvím podtlakové
kanalizace, povolené domovní čistírny
odpadních vod nebo odvozem splašků
z bezodtokové jímky na čistírnu odpadních vod (doklad o vyčerpání jímky není
dostačující, musí být potvrzení o ekologické likvidaci splaškových vod od osoby
oprávněné nakládat a likvidovat splaškové vody, tj. od čistírny odpadních vod).
Náklady této akce ve výši cca 80 mil. Kč
byly kryty dotací cca 50 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
a druhou část ve výši cca 30 mil. Kč obec
hradila z investičních úvěrů od SFŽP
a ČSOB. Tyto úvěry musí obec postupně splácet, a to nejen ze svých rozpoč-

tových (daňových) příjmů, ale i z přijatých darů na ekologii ve výši 15 tis. Kč,
které postupně majitelé napojovaných
nemovitostí hradí na obecním úřadě.
Dosud bylo majiteli podepsáno cca 250
smluv o daru a uhrazeno cca 2,25 mil.
Kč, přičemž řada darů se hradí postupně pomocí splátek. Majitelé nemovitostí,
kteří dosud smlouvu nepodepsali, mají
možnost tak učinit kdykoliv na obecním
úřadě, přičemž do konce dubna 2016
bude výše daru 15 tis. Kč/dům (5 tis. Kč/
byt), od 1. 5. 2016 je výše daru 18 tis. Kč
(resp. 5 tis. Kč). Část z uhrazeného daru
lze dle zákona o daních z příjmů odečíst
ze základu daně z příjmů. V zájmu nastavení obdobných podmínek pro všechny majitele napojovaných nemovitostí
(mají stejný přístup ke kanalizaci) zastupitelstvo obce dne 23. 2. 2016 rozhodlo,
že ti majitelé nemovitostí, kteří dar nechtějí poskytnout, mají obci uhradit podíl na nákladech za připojení domu na
kanalizaci ve výši 25 tis. Kč formou účelového příspěvku na rozvoj infrastruktury
v obci v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Účelový příspěvek
pak majitel nemůže uplatnit ke snížení
základu daně z nemovitosti. Vezmeme-li
v potaz, že náklady na připojení jednoho domu ke kanalizaci jsou v průměru
100 tis. Kč, tak majitel nemovitosti hradí
jen menší část všech nákladů, přičemž
má vyřešenou bezproblémovou likvidaci
splaškových vod.
Obec Velký Osek je díky dobré občanské vybavenosti a dopravnímu spojení na Prahu i dalších částí republiky
vyhledávaným místem k životu, a proto má řada soukromých developerů
zájem připravovat výstavbu k bydlení.
V budoucnu má dojít k výstavbě dalších
bytových domů v obytné lokalitě Za
Lávkami (mezi fotbalovým hřištěm a železniční stanicí) a dále společnost GEOSAN připravuje záměr na parcelizaci
pro cca 130 domů na pozemku po pravé
straně silnice směrem na Volárnu mezi
železniční odbočkou na Hradec Králové
a lesem. Prvotní návrh tohoto záměru
můžete shlédnout na webu obce www.
velky-osek.cz, konkrétní podmínky
jeho přípravy a realizace musí vyhovět
územnímu plánu a jednání mezi zastupitelstvem a společností GEOSAN.
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V průběhu roku 2016 se bude provádět obnova zeleně podél Bačovky
a v ulici za Drahou, do května 2016 se
vylepší povrchy stávajících prašných
a po stavebních pracích rozbitých komunikací, např. náměstí Petra Bezruče a jeho okolí, ulice Vrchlického (před
školou), ulice Politických vězňů (podél
sokolovny). Připravují se projekty nového bezdrátového rozhlasu v celé obci,
výstavby odpočinkového cykloaltánu
u cyklostezky na Veltruby, realizace
nového veřejného osvětlení v ulicích
Měsíční a Sluneční. Velkým záměrem
je příprava rekonstrukce Dělnického
domu, se studií jeho využitelnosti se
můžete seznámit opět na webu obce.
Do této významné obecní nemovitosti
ve středu obce má být v rámci rekonstrukce přemístěna obecní knihovna,
která je dnes v nevyhovujících prostorách. A dále mají být vytvořeny prostory
pro zájmové aktivity. Velký sál a restaurace budou i nadále zachovány jako
klíčové prostory pro pořádání společenských a kulturních akcí v obci.
Je patrné, že se v obci pořád něco
děje, a vždy se spolu s kolegy v zastupitelstvu a v radě snažíme, aby to bylo jen
ku prospěchu naší obce a jejích obyvatel. Nemohu se proto ztotožnit s názory
některých lidí, že když obec při mém
nástupu do funkce starosty na konci
roku 2010 nechtěla „slepě“ podporovat
projekt výstavby Národního bruslařského stadionu, tak byla zmařena příležitost na další rozvoj obce. Jak vidno,
i bez bruslařského stadionu jde život
v obci dál a nepochybně se v ní realizují
projekty, které přináší užitek obyvatelům Velkého Oseku.
Děkuji všem, kteří se snaží mně
a mým kolegům na úřadě, v zastupitelstvu a v radě konstruktivně pomáhat.
Přeji příjemné nadcházející jarní dny,
mnoho krásných zážitků na toulkách
obcí a v jejím okolí a s ohledem na blížící se velikonoční svátky i bohatou pomlázku.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání Zasedání zastupitelstva
se konají vždy na obecním úřadě obce
Velký Osek a jsou oznámena 7 dní
před jejich konáním včetně návrhu programu zasedání, a to 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, k jednotlivým bodům programu se může vést diskuse, kdokoliv
z veřejnosti, občanů má právo vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh,
můžete se tak vyjadřovat k dění v obci
přímo osobně. 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 prosincovém zasedání dne 15.
12. 2015 schválilo zastupitelstvo následující:
- pro rok 2016 vodné ve výši 29,52
Kč/m3 bez DPH (v roce 2015 28,60 Kč/
m3 bez DPH, navýšení z důvodů zvýšených nákladů zejména na údržbu a
revitalizaci jímacího vrtu vody u osady Labe) a stočné ve výši 38,88 Kč/
m3 (stejné jako pro rok 2015), vodné a
stočné vybírá provozovatel společnost
VODOS Kolín;
- pro rok 2016 poplatek za odpady
ve výši 500 Kč/osoba (stejné jako v roce
2015 z důvodu udržení dobré úrovně
třídění odpadů, více o odpadech v jiné
části tohoto čísla Osečanu), poplatek
se hradí do 31. 3. 2016;
- pro rok 2016 vyrovnaný rozpočet
obce s příjmy ve výši 37,51 mil. Kč a
s výdaji ve stejné výši, podrobný rozpis rozpočtu viz níže; v rámci výdajů se

Studie zastavěnosti spol. GEOSAN na pozemku č. 600/2 směrem na Volárnu
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předpokládá několik investičních akcí,
a to bezdrátový rozhlas, osvětlení v ulicích Měsíční a Sluneční, víceúčelový
stroj na údržbu zeleně (vertikální a horizontální sekání), rekonstrukce podlahy
ve školní tělocvičně, obnova povrchu
některých komunikací (např. ulice Nábřežní, ve čtvrti Na Stráži, náměstí Petra Bezruče, ulice Politických vězňů aj.)
Na zasedání dne 26. 1. 2016 zastupitelstvo projednávalo žádost T. J. Sokol
Velký Osek (Sokola) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 4,41 mil.
Kč. Tato dotace měla být poskytnuta
jako doﬁnancování k případně získané
dotaci na rekonstrukci sálu sokolovny
za celkový náklad cca 20 mil. Kč. Zastupitelstvo poskytnutí této dotace neschválilo, jelikož kolem projektu byla
řada nejasností, např. zda a jak budou
opravovány další prostory, jak bude
zajištěno ﬁnancování projektu, pokud
nebude dotace poskytnuta v předpokládané výši 80 %, jak budou prostory po
rekonstrukci užívány. Krom toho sama
obec připravuje záměr na rekonstrukci
Dělnického domu, která může mít dle
projektantů náklad až cca 25 mil. Kč,
přičemž část bude muset zřejmě obec
hradit ze svého rozpočtu z důvodu chybějících dotačních podpor. Dále zastupitelstvo neodsouhlasilo účast obce ve
společném výběrovém řízení na kupce
pozemků fotbalového hřiště a sousedního pole od společnosti Velkoosecká
sportovní, a.s. (pozůstatek po neúspěšném projektu Národního bruslařského
stadionu), jelikož min. kupní cena byla
stanovena ve výši přes 6 mil. Kč, což
bylo mimo ﬁnanční možnosti obce. Pozemky koupila v únoru 2016 za cenu
6,5 mil. Kč společnost OVARAN SECURITIES, se kterou započala jednání
o budoucím využívání těchto pozemků,
aby bylo umožněno veřejné užívání fotbalového hřiště.
Na únorovém (23. 2. 2016) zasedání zastupitelstvo zejména schvalovalo
účelový příspěvek ve výši 25 tis. Kč
na kanalizaci pro případ, že by někteří majitelé napojovaných nemovitostí
nechtěli obci poskytnout ekologický
dar. Pokud tento příspěvek bude obci
poskytnut, tak celá jeho výše musí
být dle podmínek poskytovatele dotace (SFŽP) odpočtena z poskytnuté
dotace. Nicméně výrazná většina zastupitelstva (12 z 15 členů) se shodla
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Zrekonstruovaná podlaha ve školní tělocvičně

na tom, že je třeba oproti I. etapě kanalizace v letech 2002 – 2005 zajistit,
aby se všichni majitelé napojovaných
nemovitostí v 2. etapě kanalizace podíleli na úhradě nákladů za připojení na
kanalizaci, a tím se zabrání nerovnosti
v přístupu ke stejné službě. Dále zastupitelstvo schválilo inventarizaci majetku
obce za rok 2015, vyřazeno bylo 26 položek starého a nepoužitelného majetku v celkové účetní (nikoliv reálné) hodnotě cca 130 tis. Kč. Dále projednávalo
záměr společnosti GEOSAN ohledně
přípravy parcelizace pozemku č. 600/2
pro cca 130 rodinných domů směrem
na Volárnu viz obrázek níže, bližší informace lze nalézt na webu obce www.
velky-osek.cz v pravém sloupci. Součástí jednání byla rovněž prezentace
s podrobnostmi o jednotlivých projektech a záměrech, mj. rekonstrukce Dělnického domu, k níž je rovněž vyvěšena studie na webu obce.

RADA OBCE
Rada obce v období od prosince
2015 do února 2016 průběžně dohlížela na zásadní provozní záležitosti
a na přípravu nových projektů v roce
2016, např. soutěž na dodavatele odvozu odpadů pro roky 2016 - 2018,
kterou vyhrála společnost NYKOS
s cenou o cca 15 % nižší než dosud,
rekonstrukce podlahy ve školní tělocvičně provedenou v únoru 2016 za
cca 430 tis. Kč (oproti předpokládaným
600 tis. Kč), cykloaltán u cyklostezky
na Veltruby za cca 500 tis. Kč, na nějž
bylo požádáno o grant z TPCA ve výši

450 tis. Kč, dále provedla výběr varianty realizace bezdrátového rozhlasu s protipovodňovými prvky za cca
2,4 mil. Kč, na nějž bude požádáno o
75% dotaci ve výši cca 1,65 mil. Kč,
připravuje projekt nového veřejného
osvětlení v ulici Měsíční a Sluneční
za cca 600 tis. Kč, obměnu povrchu
prašných a nekvalitních komunikací.
Rada se dále zabývá přípravou projektů rekonstrukce Dělnického domu
a komunikací v obci. Usnesení ze zasedání rady obce lze nalézt na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice Rada obce v levém sloupci.

PODPORA SPOLKŮM
A ORGANIZÁTORŮM
KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V OBCI PRO ROK 2016
Na základě doporučení Výboru sociálního a pro spolky rozhodlo zastupitelstvo obce 23. 2. 2016 o podpoře
zájmových aktivit v obci pro rok 2016.
Jedna ze schválených forem podpory
spolků od obce je poskytnutí některých
prostor v základní škole (tělocvična,
gymnastický sál), na obecním úřadě a
v Dělnickém domě bezúplatně, tj. obec
hradí náklady s jejich užíváním spojené
(zejména energie a údržbu), náklady
uhradí obec ze svého rozpočtu v předpokládané výši cca 200 – 250 tis. Kč.
Zastupitelstvo vyčlenilo z rozpočtu obce
na rok 2016 na přímou ﬁnanční podporu spolků a zájmových aktivit celkem
300 tis. Kč a schválilo její poskytnutí
jednotlivým organizacím takto:
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a) 50 000 Kč pro spolek T. J. Sokol
Velký Osek;
b) 40 000 Kč pro spolek FK Viktorie
Velký Osek;
c) 55 000 Kč pro spolek FŠ Velký
Osek;
d) 30 000 Kč pro spolek Myslivecký
spolek Pětidubí Velký Osek;
e) 31 000 Kč pro spolek Místní organizace Českého rybářského svazu
Velký Osek;
f) 4 000 Kč pro spolek Český svaz
včelařů – základní organizace Velký
Osek;
g) 25 000 Kč pro spolek BARYBA,
z. s;
h) 7 000 Kč pro sdružení fyzických
osob Májovci zastoupených Evou Žilkovou, bytem Velký Osek;
ch) 7 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady;
i) 10 500 Kč pro sdružení fyzických
osob Akce pro seniory zastoupených
Ing. Šárkou Kurkovou, bytem Velký
Osek;
j) 7 500 Kč pro fyzickou osobu Lukáše Hübsta, bytem Velký Osek;
k) 10 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky;
l) 5 000 Kč pro fyzickou osobu Ladislava Štěpaře ml., bytem Velký Osek
S touto podporou může v obci probíhat tolik prospěšných aktivit pro děti
i dospělé, např. cvičení pro děti pod Sokolem, akce pro seniory, fotbal pro děti,
péče o les, vodu a zvířata v nich, ochrana včelstev, burza rostlin a věcí, pouštění draků, staročeské máje aj. Věříme, že
si každý může najít své aktivity a zapojit
se do nich.

HOSPODAŘENÍ OBCE V
ROCE 2015 A ROZPOČET
OBCE NA ROK 2016
V roce 2015 obec hospodařila s příjmy 137 296 756,37 Kč a s výdaji 159
749 900,09 Kč, přičemž rozdíl byl pokryt
investičními úvěry na kanalizaci viz níže.
Podařilo se uhradit veškeré provozní
závazky ve výši cca 7 mil. Kč vůči VODOSu a NYKOSu z minulých let a obec
tak hradí veškeré své provozní výdaje
ze svých prostředků, v současnosti má
na účtech cca 4 mil. Kč vlastních prostředků a k dispozici ještě kontokorent
3 mil. Kč. Bude-li se hospodaření obce
vyvíjet takto pozitivně i nadále, je reálný
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2016 - PŘÍJMY
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2016 – VÝDAJE
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Zpravodaj obce Velký Osek

předpoklad, že se bude moci pustit do
dalších, i velkých, projektů, bez obav, že
nebude mít prostředky na vlastní provoz,
nebo že případně nebude moci přijmout
investiční úvěr na jinou významnou akci,
např. na výstavbu vodovodního přivaděče z TPCA, věžového vodojemu a vodovodních řadů v celé obci (předpokládaný
náklad cca 60 mil. Kč, dotace by měla
krýt cca 55 – 60 %).
Zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2015
schválilo vyrovnaný rozpočet s příjmy
37 510 000 Kč a s výdaji ve stejné výši.
Obec bude v roce 2016 splácet na investičních úvěrech použitých na realizaci velkých investičních akcí (zateplení mateřské
a základní školy a 2. etapa kanalizace)
4 mil. Kč, přičemž celkové úvěrové zatížení obce je v současnosti cca 32 mil.
Kč (27,9 mil. Kč kanalizace, 3,1 mil. Kč
zatepleni MŠ a ZŠ, 1 mil. Kč bytový dům
č. p. 777). Bez účelových investičních
úvěrů by nebylo možné takto náročné a tolik potřebné investice provést,
jelikož dotace do majetku a infrastruk-
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tury vždy kryjí jen část z celkových nákladů projektů. Obec je díky dobrému
hospodaření i tak ﬁnančně stabilizována viz výše, je důvěryhodný partner
pro dodavatele a poskytovatele služeb
a má i možnost vytvářet si vlastní zdroje
na akce, které nebude možné ﬁnancovat
s pomocí dotací, např. rekonstrukce místních komunikací. Proto je v rozpočtu viz
výše a níže několik nových investičních
aktivit a v průběhu roku v závislosti zejména na daňových příjmech od státu
do rozpočtu obce mohou být připraveny
a zrealizovány další projekty, např. obnova
parku s herními prvky ve čtvrti Na Stráži.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se Vás o něm snažím informovat.
Pokud není v Osečanu uvedeno vše, co
Vás zajímá, nebo se chcete dovědět
o dění v obci více, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky obce www.
velky-osek.cz nebo přijďte na obecní
úřad. Rovněž můžete napsat na mail

starosta@velky-osek.cz nebo zavolat
na mobilní telefon 724 180 039. 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 spolupráci, pochopení a podporu, protože
i díky tomu se rovněž daří v obci vytvářet mnoho užitečných projektů a činností. S přicházejícím jarem si dovoluji
obzvláště poděkovat všem těm, kteří
pomohou obci s údržbou zeleně před
svými domy (posekání trávy, ořez stromů, úklid listí, vytrhání plevele z chodníku). Těším se na setkání s Vámi na
obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích
Velkého Oseka. Přeji veselé velikonoční
svátky a příjemné jarní zážitky.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Vážení spoluobčané,
s politováním jsem nucen Vám oznámit,
že jsem tentokráte nic nechytil. To však neznamená, že bych Vás ochudil o pár řádků
ze své dílny.
Někteří z Vás, kteří měli to štěstí, mohli
na přelomu ledna a února pozorovat v okolí Velkého Oseku pár Orlů mořských. Navštívil nás pár, kde jeden jedinec byl starší
a druhý mladý, což se pozná dle zbarvení. Pozorováni byli v celém katastru obce,
obecních lesích, na Labi i poli směrem
k Veltrubům.
Je skvělé, že je i u nás a v našem okolí
co pozorovat, mít každý den radost z nových objevů. Rozhodně shledávám takováto pozorování přínosnějšími než sledovat současné evropské nebo národní elity
v televizních pořadech a zpravodajstvích.
Možná někteří z Vás čekají od místostarosty obce jiné články, ale pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky ve článcích
pana starosty nebo jiných příspěvcích, neváhejte se mne zeptat přímo nebo e-mailem. Rád Vám odpovím na veřejně dostupných kontaktech, kde mne jistě zastihnete.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, všem
krásné jaro, které již delší dobu spíš mlátí,
než ťuká na dveře. Budu se těšit na naše
setkání v letošním roce.
Jan Fagoš

Samec a samice se navzájem liší pouze velikostí

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je velký druh dravce z čeledi jestřábovitých, patřící k největším žijícím orlům vůbec. Žije v blízkosti vod na rozsáhlém území Evropy a
Asie a živí se převážně rybami a ptáky. V minulosti z mnoha oblastí Evropy zvláště v
důsledku lidského pronásledování zcela vymizel, od 80. let 20. století však začala jeho
početnost opět stoupat a postupně obsadil řadu původních hnízdišť.
Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku.
Délka jeho těla dosahuje 76–92 cm a v rozpětí křídel měří 190-240 cm. Hmotnost u
samce je cca 4 kg, u samice 7 kg. Zbarvení tmavohnědé, jen ocas bílý, případně i jiné
světlejší oblasti na hlavě a krku. Za letu se snadno pozná podle charakteristického
vzhledu dlouhých širokých křídel s dlouhými ručními letkami. Ocas je klínovitý, jeho
zbarvení se v průběhu života výrazně mění. Přechází od hnědé mladých ptáků, přes
hnědobíle mramorovanou k bílé barvě s hnědými okraji rýdovacích per u pohlavně
dospělých jedinců. Podobně postupně světlá starším ptákům nejen hlava a hruď, kde
může původní hnědá (bíle kropenatá) barva přejít až do hnědožluté, ale i zobák, který
z hnědé přechází v jasně žlutou. Neopeřené nohy jsou žluté.
Zdroj: wikipedie
Autor fotograﬁe: Yathin S Krishnappa
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ODPADY V OBCI


Rok 2015 je za námi, je tedy čas
říci, jak jsme si vedli v produkci odpadů v loňském roce. Třídili jsme více,
přesto jsme v celkové produkci odpadů
zaznamenali „nárůst“ o 1 kg na obyvatele. Ptáte se proč? Podíváte-li se na
tabulku Produkce odpadů pod textem,
všimnete si nárůstu produkce směsných stavebních odpadů, více budujeme. Nárůst je i v pneumatikách. To
způsobila skutečnost, že v předchozích
letech bylo možné pneumatiky předat
na skládku do Radimi jako technologický materiál. Pneumatikami se zatěžuje
fólie, která se pokládá na dno skládky.
V minulých dvou letech se tato příležitost nenaskytla, a tak jsme byli nuceni
hledat jiného odběratele. Naopak jsme

zaznamenali pokles v produkci biologicky rozložitelných odpadů. To lze přisuzovat suchému počasí.





Jistě si vzpomenete na fotograﬁe
popelnic některých našich sousedů,
kteří ještě netřídí, v minulých dvou
Osečanech. Možná je čísla v tabulkách
přesvědčí, že třídění má smysl, a příští rok si budeme moci říci, že zase pár
dalších lidí udělalo něco pro sebe, svou
popelnici a v neposlední míře i pro nás
všechny .










Děkujeme, že třídíte.



Ilona Tučímová,
radní obce

ĐŽǀǇ͕ŵĄƚĞƵǎũŝŶĂƐǀĠƉŽƉĞůŶŝĐŝ͍


Produkce odpadů


ϮϬϭϰ

WĂƉşƌ
WůĂƐƚǇ
^ŬůŽ
EĄƉŽũŽǀǉŬĂƌƚſŶ;ƚĞƚƌĂƉĂŬͿ
EĞďĞǌƉĞēŶǉŽĚƉĂĚ
ŝŽůŽŐŝĐŬǇƌŽǌůŽǎŝƚĞůŶǉŽĚƉĂĚ
^ŵĢƐŶǉŬŽŵƵŶĄůŶşŽĚƉĂĚ
KďũĞŵŶǉŽĚƉĂĚ
^ŵĢƐŶĠƐƚĂǀĞďŶşŽĚƉĂĚǇ
ƎĞǀŽ
WŶĞƵŵĂƚŝŬǇ

ϱϴ͕ϲϰϳ ϲϳ͕ϮϬϵ
ϰϭ͕ϭϳϴ ϰϴ͕ϯϴϯ
ϯϰ͕ϭϭϳ ϯϳ͕ϬϬϵ
Ϭ͕ϭϮϰ
Ϭ͕ϭϮϭ
ϭ͕ϬϰϬ
Ϭ͕ϵϰϰ
ϰϮϰ͕ϮϯϬ ϯϰϮ͕ϵϰϬ
ϰϰϵ͕ϴϲϬ ϰϯϱ͕ϭϬϵ
ϲϬ͕ϭϭϬ ϱϮ͕ϵϭϬ
Ϯϲ͕ϬϬϬ ϭϭϳ͕ϵϬϬ
Ϯ͕ϱϰϬ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬ ϭϲ͕ϲϲϯ

WůĂƐƚŽǀĠŽďĂůǇ;ƉŽůǇƐƚǇƌĠŶͿ
ĞůŬĞŵ͗

ϮϬϭϱ

Ϭ͕ϬϬϬ

Ϭ͕Ϭϳϱ

ϭϬϵϳ͕ϴϰϱ ϭϭϭϵ͕ϮϲϮ

Průměrná produkce odpadů v kg na jednoho
obyvatele obce




ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϱϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϰϲ
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ŽĚƉĂĚ

ϭϴϳ͕ϬϬ

ϭϰϵ͕ϬϬ

^ŵĢƐŶǉŬŽŵƵŶĄůŶş
ŽĚƉĂĚ

ϭϵϴ͕ϬϬ

ϭϴϵ͕ϬϬ

WƌƽŵĢƌŶĄƉƌŽĚƵŬĐĞ
ǀƓĞĐŚŽĚƉĂĚƽŶĂŽƐŽďƵ

ϰϴϰ͕ϬϬ

ϰϴϱ͕ϬϬ

sǇƵǎŝƚĞůŶǉŽĚƉĂĚ
;ďĂƌĞǀŶĠŬŽŶƚĞũŶĞƌǇͿ
EĞďĞǌƉĞēŶǉŽĚƉĂĚ



PŘIŠEL ČAS VYMĚNIT SVOU
STAROU ZA NOVOU
Již jsme informovali, že obec obdržela dotaci na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Velký Osek“,
ze které bylo pořízeno 1 300 ks nádob
na shromažďování biologicky rozložitelného odpadu z domácností.
Abychom byli připraveni na jaro
a na zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu, je třeba vyměnit starou
nádobu za novou.
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Jak výměna probíhá?
Jak už jsem zmiňovala, jsou nádoby
pořízeny z dotace, tak jejich přidělení musí
být prokazatelně podchyceno. Půjdeteli zaplatit poplatek za odpady osobně na
obecní úřad, můžete se domluvit při placení. V případě, že poplatek hradíte převodem z účtu, můžete využít telefonickou
nebo elektronickou domluvu e-mailem.
Kontakt: Ing. Zuzana Bláhová, tel.:
321 795 523, e-mail: blahova@velkyosek.cz

Bude vám připravena smlouva o výpůjčce a v úředních hodinách, Po a St
8:00 -12:00 a 13:00 – 17:00 hod., nebo
po domluvě i mimo úřední hodiny se jí
můžete zastavit podepsat. Obdržíte výdejní lístek.
Potom již nic nebrání přivézt
starou nádobu v době provozních
hodin obecního dvora, Po a St od
13:00 do 17:00 hod. nebo 1. neděli
v březnu, od dubna každou neděli
od 9:00 do 11:30 hod. a odvézt si
novou/nové.



Zpravodaj obce Velký Osek
Kolik nádob mohu dostat?
Bylo počítáno s tím, že budou měněny nádoby podle objemu, jaký jste
měli. Tzn., měli-li jste velkou nádobu 240
l, dostanete dvě nové po 120 l. Samozřejmě, že jsou nemovitosti, kde měli
v současné době nádobu menší 120 l
a vědí, že jim nestačila, potom si mohou

požádat o nádobu další. Samozřejmě, že
to může být i naopak - domácnost má velkou popelnici a tu nenaplní, proto si vezme
jen jednu malou. O nádobu si může požádat rovněž nemovitost, která nádobu na
bioodpad doposud neměla.
Nenechávejte výměnu na poslední
chvíli, pravidelný svoz bioodpadu ve

INFORMUJEME, ŽE SVOZ BIOODPADU BUDE ZAHÁJEN V ÚTERÝ
29. BŘEZNA 2016.
OD TOHOTO TERMÍNU SE BUDE SVÁŽET 1X ZA 14 DNÍ STŘÍDAVĚ
SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM.
Lichý týden bioodpad – hnědá nádoba
Sudý týden směsný komunální odpad - popelnice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 16. dubna 2016 proběhne
svoz nebezpečného odpadu. Sbírány
budou následující druhy odpadu: barviva, léky, chemikálie, motorové oleje,
jiné nebezpečné látky a věci (absorpční
činidla, ﬁltrační materiály, olověné akumulátory, kyseliny, tuky, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice.
Nebezpečný odpad je nutné předávat přímo obsluze svozového vozu.
NELZE ODEVZDAT ETERNIT A
DALŠÍ ODPADY S OBSAHEM AZBESTU, ANI IZOLAČNÍ LEPENKU. ODVOZ
A ODEVZDÁNÍ TOHOTO ODPADU
OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ SI ZAJIŠŤUJE
KAŽDÝ OBČAN SÁM.
Objemný odpad má občan možnost
odevzdat během roku v obecním dvoře,
rovněž tak pneumatiky a vysloužilé velké elektropřístroje.

Odpad odložený neznámým původcem
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čtrnáctidenních cyklech začíná 29.
března.
Ilona Tučímová,
radní obce
JARNÍ SVOZ VĚTVÍ
Od 1. 3. do 31. 3. 2016 bude probíhat
pravidelný jarní svoz větví. Majitelé nemovitostí v obci Velký Osek mohou požádat
Obecní úřad Velký Osek osobně, písemně, prostřednictvím telefonu č. 321 795
523 nebo mailu: obecni.urad@velky-osek.
cz o odvoz větví z ořezu stromů a keřů na
svých zahradách. Tato služba bude poskytnuta bezúplatně těm, kteří mají uhrazeny poplatky za odpady.
Větve umisťujte před svou nemovitostí tak,
aby nebránily při průchodu či průjezdu.
Děkujeme za spolupráci.
Ilona Tučímová, radní obce

Vysloužilý kompletní elektrospotřebič, velkoobjemový odpad, např. koberce, nábytek, textil, pneumatiky je možné předat na obecním dvoře naproti
obecním úřadu Velký Osek, který bude
mimořádně otevřen od 9:00 do 11:30
hod. v den svozu nebezpečného odpadu, tedy v sobotu 16. 4. 2016.

cemi, např. u bytovek nebo u sběrných
míst s barevnými kontejnery. Protože se
tento problém začíná objevovat častěji,
budou na těchto místech umísťovány
tzv. fotopasti, které mají za cíl odhalit viníka takového chování. Tomu pak
hrozí jednání před přestupkovou komisí
a sankce až 50 tisíc korun.

Časový harmonogram svozu bude
oznámen obvyklým způsobem (hlášení
rozhlasu, vyvěšen na úřední desce a v
obchodech).
Ilona Tučímová,
radní obce

Někteří občané si popelnice zamykají. Stává se potom, že zapomenou
klíč, když jdou odpad vyhodit, tak svůj
odpad jednoduše vyhodí do popelnice
souseda. I tohle chování je porušováním zákonů a původci takového odpadu
hrozí opletačky s úřady. Ve většině případů se najde nějaký ten důkaz, kdo je
původcem.

ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ
MIMO MÍSTA URČENÁ
Poslední dobou se množí případy,
že neukáznění občané odloží odpady
ne do sběrné nádoby - popelnice, ale
někde na místě, které je v blízkosti komunikace, v blízkosti místa s popelni-

Odpad odložený do popelnice „sousedem“, který si popelnici zamyká a občas zapomene klíč.
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REVITALIZACE VEŘEJNÉ
ZELENĚ
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím tohoto článku seznámil s projektem revitalizace obecní zeleně. Obci
Velký Osek se podařilo získat dotační
grant na výše uvedený projekt, dotace pokryje 80% z celkových nákladů,

VÝZVA OBČANŮM
OBCE – KŮROVEC
Možná jste si všimli schnoucích
smrků ztepilých v naší obci, např.
u železničního přejezdu na Šanghaj, na
náměstí Petra Bezruče, v zahradách
u parku Na Dolíku a na dalších místech.
Tento stav je primárně zapříčiněn vláhovým deﬁcitem z loňského roku. Vlivem nedostatku dešťových srážek došlo
k oslabení vitality dřevin, které pak byly
sekundárně napadeny lýkožroutem neboli
kůrovcem. Napadený smrk prosychá od
špičky, následně dochází k odloupání kůry
z kmene a uschnutí celého stromu Takovýto smrk se stává ideálním domovem
pro další generace podkorního hmyzu,
který z něho následně v mnohonásobně větším počtu vylétne a napadne další smrky v okolí, v bezpečí nejsou ani
další jehličnany.
Jedinou možností k zamezení šíření
kůrovce na další smrky, je pokácení napa-
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které činní 451.103,- Kč, konečná
částka bude odvislá od vysoutěžené
ceny. Tedy obec obdrží dotační částku
ve výši 360.882,- Kč.
V rámci revitalizace bude ošetřena lipová alej při Bačovce a bude
zde vysazeno 7 nových lip. Druhou
částí projektu je pak výsadba ovoc-

dených jedinců. Kmeny je nutné odkornit,
větve a kůru spálit, případně seštěpkovat.
A to vzhledem k tomu, že i mrtvý strom,
čerstvě pokácený, se může stát hostitelem pro kůrovce, nebo kůrovec, který se
v něm již vyvíjí, z něho následně vylétne. K asanaci se dají použít i chemické přípravky. Jako určitá, ne však
plně dostačující možnost, je dřevo alespoň mechanicky zpracovat, tj. naštípat ho na co nejmenší části, případně
části s kůrou spálit. Kůrovec dokáže
přezimovat pod kůrou ale i v hrabance nacházející se pod smrkem, tedy
i odstranění této hrabanky nebo alespoň
její mechanické narušení je krok správným směrem.
Vzhledem k výše uvedenému
Vás prosím o kontrolu smrků i ostatních jehličnanů na Vašich zahradách.
V případě, že naleznete takto napadený
/ schnoucí smrk, je nutné ho co nejdříve

Ročník XXI • 1/2016

ného sadu, složeného z celkem 34
ks jabloní, třešní a švestek v lokalitě
Za Drahou. Ošetření dřevin proběhne
v jarních měsících, výsadba pak na
podzim roku 2016.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

odstranit. V našich podmínkách a při teplém, srážkově chudém počasí se může
kůrovec vyrojit za rok až třikrát. Při silném
výskytu se uvádí, že z jednoho stromu
může být napadeno až deset stromů dalších. Před vlastním kácením (stromů s
obvodem kmene větším 80 cm) je nutné
požádat obecní úřad o povolení kácení,
příslušná žádost je umístěna na stránkách obce v sekci životní prostředí.
Další informace o kůrovci je možné
získat zde:
http://www.silvarium.cz/los/letaky-los
http://www.mezistromy.cz/cz/les/
zivocichove-v-lese/hmyz/brouci/lykozrout-smrkovy
http://atlasposkozeni.mendelu.cz/
kategorie/137-skudci_kmene_a_vetvi_
jehlicnanu.html
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

Zpravodaj obce Velký Osek
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Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky ve spolupráci s obcí si Vás dovoluje
informovat, že v měsíci dubnu 2016 proběhne dotazníková anketa, která bude mapovat zájem občanů o využití sociálních služeb v obci. Na základě výsledků dotazníků bude provedena analýza poptávky a potřebnosti využívání sociálních služeb v obci.
Dotazník bude anonymní a bude se odevzdávat na obecním úřadě Velky Osek.
Děkujeme za spolupráci.
Bc. Veronika Křičková

PŘIJĎTE MEZI
ZASTUPITELE
V zastupitelstvu naší obce působím
5 let. Je to činnost zajímavá, různorodá,
zodpovědná. Je to činnost, které musí
zastupitel věnovat část svého volného
času a která přináší občas překvapení,
zklamání i radost.
Jedna věc mi na zasedáních zastupitelstva trošku chybí – a to větší účast

ROZPOČET OBCE VELKÝ
OSEK NA ROK 2016
Každý občan má právo v souladu
se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, § 11 odst. 3, uplatnit
písemnou připomínku k návrhu rozpočtu své obce.
I já jsem toto své právo využil
a uplatnil v připomínce k rozpočtu naší
obce Velký Osek na rok 2016.
Moje otázky zněly:

občanů na zasedáních. Přijďte mezi nás.
Na zasedání zastupitelstva máte možnost vyjádřit se k projednávaným bodům
programu, sdělit svůj názor a v rámci
diskuze informovat zastupitele o tom, co
vás při životě v obci trápí, co byste chtěli
změnit. Můžete dát zkrátka zastupitelům
důležité informace a nové náměty.
Zápisy z jednání zastupitelstva najdete na internetových stránkách obce
do deseti dnů od zasedání. Audiovizu1. Způsobem umožňujícím dálkový
přístup nebylo zveřejněno úplné znění
návrhu rozpočtu, nebo snad ano?
2. V návrhu příjmů:
a) paragraf 000 - není zřejmé,
z čeho je složen výběr daní ve výši 23,6
mil. Kč, jak se k této částce došlo a zda
tato částka není uměle navýšena?
b) paragraf 000 - vrácení půjčky
VOS ve výši 2,5 mil. Kč předpokládá
plný úspěch v rámci insolvenčního řízení, což hrubě nekoresponduje s oceněním pozemků Zastupitelstvem obce

ální záznam z jednání zastupitelstva si
můžete vyhledat na internetu v aplikaci
„Youtube“. Záznam není pořizován obcí,
pořizují ho pánové Jakub Starý a Pavel
Otta, kteří chtějí tímto způsobem vtáhnout občany do dění v obci.
Na setkávání s Vámi na dalším jednání zastupitelstva se těší
Helena Erbenová
Velký Osek při podávání návrhu na jejich odkup?
c) paragraf 232 - výběr částky na
ekologických darech a příspěvcích je
nereálný (dary nejsou vymahatelné,
příspěvky nebyly stanoveny)?
3. V návrhu výdajů:
a) paragraf 103 - proč se vydává na
vylepšení holin 100 tis. Kč? Proč situaci
neřeší nájemce obecního lesa, případně pojišťovna?
b) paragraf 221 - jakých komunikací
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se týká projektová příprava a inženýring
za 500 tis. Kč,
c) paragraf 231 - proč se vydává 500
tis. Kč na vodovodní řád Měsíční, když je
v běhu žádost o dotaci na celou obec?
d) paragraf 372 - odvoz a zpracování
odpadu ve výši 2,4 mil. Kč je podhodnoceno, výdaje budou vyšší?
e) paragraf 374 - jaký hodlá obec
zase nakoupit multifunkční stroj za 500
tis. Kč a proč?

Reakce starosty obce Mgr. Pavla
Drahovzala k článku o rozpočtu obce
na rok 2016 od Ing. Jiřího Otty
Pozorný čtenář si při čtení článku
od Ing. Jiřího Otty musí připadat jako
v Jiříkově vidění. Výsledky práce vedení
obce v posledních 5 letech jednoznačně vyvracejí domněnky, že by obec
byla vedena nehospodárně a že příjmy
rozpočtu jsou uměle navyšovány a výdaje záměrně ponižovány. V tomto roce
2016 má dle zastupitelstvem schváleného rozpočtu vzniknout nespeciﬁkovaná ﬁnanční rezerva ve výši přes
9,5 mil. Kč, o způsobu jejího využití zastupitelstvo rozhodne v průběhu tohoto
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V loňském roce jsme pořídili čisticí
stroj za více jak 4 mil. Kč, který je využíván přibližně na 5% , jeví se jako nepotřebný a je zde tak možné podezření ze
spáchání trestního činu zneužití dotací
čerpaných v rámci operačních programů spoluﬁnancovaných z rozpočtu EU?

Na tyto moje otázky bylo na Zastupitelstvu obce Velký Osek zodpovězeno. Děkuji.

f) paragraf 617 - na co se plánuje
využití nespeciﬁkované rezervy ve výši
9,59 mil. Kč, což je téměř 1/4 rozpočtu?

Možná to bylo i tím, že návrh rozpočtu v Osečanu vyšel až po jeho schválení zastupitelstvem?!

Z výše uvedených připomínek se
rozpočet na rok 2016 zdá schodkový.

Ing.Jiří Otta

roku dle vývoje hospodaření a s ohledem na plánované investice, např. rekonstrukce Dělnického domu, výstavba
vodovodu z TPCA. Rozpočet je tak fakticky přebytkový. Je proto nelogické tvrzení Ing. Otty, když uvádí, že „se rozpočet na rok 2016 zdá být schodkový“. Při
tvorbě obecního rozpočtu se totiž musí
dodržet jasná, zákonem daná pravidla
a nejsou-li dodržena, tak krajský úřad
udělí obci pokutu, a to se dosud nestalo. Návrh rozpočtu, který byl vyvěšen
v souladu se zákonem na úřední desce a na webu obce 15 dní před jeho
projednáním zastupitelstvem, doporučila ke schválení rada obce, na
všechny připomínky Ing. Otty i na dal-

Žádné jiné připomínky ze strany
občanů Velkého Oseku nebyly vzneseny!

ší dotazy bylo na veřejném zasedání
zastupitelstva 15. 12. 2015 řádně a
fakticky odpovězeno a následně rozpočet schválilo všech 12 přítomných
členů zastupitelstva (viz jiný článek
v tomto Osečanu). Současné zastupitelstvo je zcela soudné a prozíravé,
aby posoudilo, zda návrhy starosty nejsou v rozporu se zájmy obce
a neohrožují její chod a hospodaření.

Děkuji všem, kteří konstruktivně
s obcí a jejím vedením spolupracují.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(PROSINEC 2015 – ÚNOR 2016)
/sKdE1:h/>͗
ϴϬůĞƚ͗
ϴϱůĞƚ͗
ϵϭůĞƚ͗
ϵϲůĞƚ͗

ǀĂ^ǀşēŬŽǀĄ͕ĚƌŝĞŶĂEĢŵĞēŬŽǀĄ͕WĂǀĞůaŵşĚ͕/ƌĞŶĂƵƎŝēŽǀĄ͕ĚĞŶĢŬaŬŽƎĞƉĂ
DŝůŽƐůĂǀsĄŸĂ
sůĂƐƚĂ<ƎşǎŽǀĄ
DĂƌŝĞ^ĐŚŝůůĞƌŽǀĄ

EZKE1͗
dĞƌĞǌĂ^ǀŽďŽĚŽǀĄ͕>ĂƵƌĂ,ŽĨŵĂŶŽǀĄ͕dĂĚĞĄƓDĂƌŬƵƐ͕ĚĠůĂ,ĞƎŵĂŶŽǀĄ͕dĞƌĞǌĂ>ƵƛŚŽǀĄ͕ĚĠůĂDĂƚƵĐŚŽǀĄ͕:ĂŬƵď^ŝŶŐƌ͕sŽũƚĢĐŚWŽƉŽǀƐŬǉ


jDZd1͗

ŵŝůŝĞWŽůĄŬŽǀĄ͕ĚĞŸŬĂůĂǎşēŬŽǀĄ͕:ĂŶĂ&ƌŽŵŽǀĄ͕&ƌĂŶƟƓĞŬĚĂŵĞĐ͕>ĂĚŝƐůĂǀWĞĐŚĂƌ
/ǀĂŶĂĚĂŵĐŽǀĄ͕
ŵĂƚƌŝŬĄƎŬĂKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵsĞůŬǉKƐĞŬ
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Paní učitelko, moc děkujeme.
Paní učitelka Mgr. Helena Babáková nacvičila před vánočními svátky se svými prvňáčky v rámci školní besídky nesmírně
poutavé pásmo - biblický příběh. Do vystoupení byly zapojeny všechny děti, které s velkým zaujetím předvedly své dovednosti.
Naše poděkování a uznání patří především paní učitelce, která všem přítomným rodičům a prarodičům připravila tak příjemný
a nevšední zážitek.
JUDr. Václav Suchánek

ZAPOJENÍ MASARYKOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO VÝZEV
Č. 55, Č.56 A Č.57
Vážení rodiče a občané,
v loňském roce jsme ukončili činnost
v projektech z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Výzva č.55 nám umožnila nakoupit
20 notebooků pro učitele. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali několik
odborných školení, která zvýšila jejich
počítačové kompetence.
V minulém Osečanu jsem vás
informovala o poznávacím zájezdu
s výukou angličtiny ve Velké Británii,
kterého se zúčastnilo 45 dětí naší
školy. Tento zájezd byl hrazen z pro-

středků výzvy č.56. Součástí této výzvy bylo i zapojení školy do tzv. „čtenářských dílen“. Do školní knihovny
bylo nakoupeno 400 knih a vyučující
českého jazyka 2. - 7. tříd vypracovali
plány práce ve čtenářských dílnách.
Cílem byl rozvoj čtenářské gramotnosti, jednoduše řečeno, chtěli jsme
podpořit děti ve čtení. Při čtenářských
dílnách děti využívaly knihy, které
si přinesly, nebo si vybraly knížku z
nově doplněné knihovny. Část hodiny byla věnována samostatné četbě
a další část hodiny si děti povídaly
o tom, co přečetly. Všechny knihy

Vánoční školní
ﬂorbalový turnaj

A všichni účastníci odcházeli se
sladkou odměnou.

Již tradiční Vánoční ﬂorbalový
turnaj na naší škole se uskutečnil v
pondělí 21.12. 2015. Přes sedmdesát dětí s velkým nasazením bojovalo
o medaile. Díky ﬁrmě AIS AutomotiveInterior Systems s.r.o., která darovala na tento turnaj 3000 Kč, visely
medaile na hrudích těch nejlepších.

Žáci bojovali ve třech kategoriích.
V kategorii dívky 5.-9.třída se na 1.místě umístil tým - Jednorožci (Šlehubrová, Loskotová K., Kraftová, Macurová,
Frintová). 2. místo vybojovali Kočičáci
(Klimentová A., Slavíková, Klimentová
K., Bendíková, Stepaková), 3.místo
obsadil Dreamteam (Bartošová, Hanková, Koldinská, Jírová, Košatová)

jsou dětem k dispozici a mohou si je
kdykoli půjčit, čehož často využívají.
Výzva č. 57 byla zaměřena na rozvoj
technických dovedností žáků. Ve sklepě
školy jsme svépomocí vybudovali školní
dílnu, která byla vybavena z prostředků této výzvy. Bylo nakoupeno nářadí
do školní dílny za více než 200 000Kč.
Podpora technických dovedností žáků
je velmi důležitá. Pomůže nám rozvíjet
u žáků zájem o technické obory.
Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek

Kategorii mladší žáci vyhráli chlapci
Kalaš, Meloun, Richter, Leger, Šibrava.
Druhé místo vybojovali Kruliš, Vojtěch,
Perl, Novák a Dobiáš. Třetí příčku obsadili
Kulíček, Průcha, Krištof, Czako a Krejčí.
V poslední kategorii starších žáků
zvítězili chlapci ze sedmých tříd Baloun, Konyvka, Bláža a Košata. Druzí
byli Žilka, Bayer, Svoboda, Holý a Dašek. Bronzovou medaili za třetí místo si
odnesli Türke, Peřina, Eger a Roubal.
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Kolínská vánoční laťka
a Nejrychlejší páťák

Medaili za 40 yardů si vyběhala Natálie Reisichová.

Dvě bronzové medaile přivezly skokanky do výšky Natálie Váňová a Kristýna Šlehubrová (125 cm). Čtvrté místo
obsadil Dominik Král (150 cm). Pátý ve
své kategorii se umístil Jakub Svoboda
(120 cm). Šesté místo získal Miroslav
Karban (160 cm).

Blue Thing cup
V Kutné Hoře se konal ﬂorbalový
turnaj pro žáky pátých tříd. Naši školu
reprezentovali Kalaš, Kruliš, Novák, Dobiáš, Legr, Richter, Meloun a Šibrava.
Chlapci obsadili páté místo.

Florbal chlapci 8. a 9. třída
Po velmi vyrovnaných zápasech
chlapci (Kubík, Karban, Kučera, Janda, Škarka, Otta, Peřina, Türke, Roubal
a Eger) získali sedm bodů jako vítězné družstvo. Až minitabulka rozhodla
o 4. místě pro naši školu.

Kristina Šlehubrová

Zápis do 1. tříd
26. a 27. ledna 2016 proběhl na
naší škole zápis do prvních tříd. I letos
na budoucí prvňáčky čekaly pohádkové postavičky. Křemílek a Vochomůrka
a paní učitelky si pro naše předškoláky
připravili spoustu otázek a zajímavých
úkolů.Všichni budoucí prvňáci přednesli
svou básničku nebo zazpívali písničku,
předvedli své znalosti o zvířátkách, ukázali, jak už umí počítat, poznávali barvy, nakreslili postavičku a dokázali se
i podepsat. Po úspěšném absolvování
všech úkolů byli kluci a holky odměněni
dárečky. Na všechny zapsané prvňáčky se těšíme v září. Velké poděkování
patří všem vyučujícím 1. stupně, paní
učitelce Vyhňákové za výrobu dárků,
vedení školy a žákům z 5. třídy za organizaci obou dnů zápisu.
Naděžda Lajková

Poděkování společnosti AIS AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS, s.r.o., Velký Osek
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala společnosti za ﬁnanční dar poskytnutý na odměny pro sportovce školy
udělené během Vánočního ﬂorbalového turnaje.
Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ Velký Osek
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Lyžařský výcvik 7. a, 7. b
Týden od 30. 1. do 6. 2. strávili žáci
sedmých tříd na lyžařském výcviku v Rokytnici nad Jizerou. Počasí si
s nimi opravdu zahrávalo. Přijeli do sněhem pokryté Rokytnice, během jednoho dne s deštěm se stráně Studenova
zazelenaly, zbyl jen technický sníh, po
ochlazení a dešti zbytky sněhu umrzly. V závěru týdne se příroda slitovala

Jednodenní lyžařský zájezd
Sokol Velký Osek ve spolupráci s MZŠ
uspořádalv rámci oslav 105. výročí založení místního Sokola jednodenní lyžařský zájezd do Herlíkovic. V sobotu

Rekonstrukce podlahy
tělocvičny v Masarykově
základní škole
V týdnu 8.2. – 15.2. 2016 proběhla ve
školní tělocvičně rekonstrukce podlahy.
Původní dřevěná podlaha byla nahrazena polyuretanovým povrchem značky Pulastic. Rekonstrukci realizovala
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a napadl čerstvý sníh. I přes nepřízeň
počasí se podařilo splnit většinu naplánovaných aktivit. Proběhl lyžařský i
snowboardový výcvik, vydali jsme se
na pěší výlet do Ski muzea v Harrachově, v besedě s členem horské služby jsme se dozvěděli mnoho informací
o činnosti HS. Každý večer jsme se
společně bavili, zpívali a soutěžili. Vyzkoušeli jsme si, zda dokážeme poznat
své spolužáky na fotograﬁích z dětství

nebo podle charakteristiky, kterou si
každý o sobě napsal. Natočili jsme
si svůj televizní pořad „Nikdo není dokonalý“. Jako každý pořádný lyžařský
výcvik i náš měl závody ve slalomu
a závěrečný karneval na sněhu.

20. února si hned po ránu dospělé osazenstvo zavzpomínalo na jednodenní
zájezdy, které se v naší obci před více
jak třiceti lety pravidelně pořádaly. Na
upravených sjezdovkách si všichni užili
prima lyžování. Po vydařeném dni jsme

spokojeně dorazili na parkoviště k autobusu, který nás pohodlně dovezl do
Oseka. Doufám, že tento zájezd navázal po letech na tradici, která již v obci
byla.
Marcela Muniová

ﬁrma PROFIL PLUS spol. s r.o. Liberec,
která uspěla ve výběrovém řízení.
Celá rekonstrukce proběhla bez vážných problémů a byla ﬁnancována obcí
Velký Osek.

nevyhovujícího povrchu. Školní tělocvična neslouží pouze školním dětem,
ale i mnoha oseckým spolkům a organizacím. Doufám tedy, že nám všem
bude podlaha dlouho sloužit a podpoří
sportování všech Osečáků.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení obce za rychlou realizaci výměny

Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek

O naše zážitky se můžete podělit
s námi na fotograﬁích a videozáznamu
z celého týdne na adrese: https://www.
youtube.com/watch?v=ezlHioAtr24
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Školní družina
chvilku nezahálí
Předvánoční čas jsme vyplnili dětem hlavně spoustou tvořivých prací.
Začali jsme jako vždy ADVENTNÍM
ČASEM. Vyráběly se adventní věnce a

Ráda bych touto
cestou poděkovala
všem, kteří nákupem
našich
vánočních
výrobků na jarmarku ﬁnančně přispěli na vánoční dárky
pro naše děti do ŠD.
Všechny družiny dohromady utržily necelé 2 000,- Kč.
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adventní kalendáře, vánoční výzdoba,
ﬁgurky ze slaného těsta do Betléma,
upekli jsme perníkovou chaloupku,
pletli jsme z pedigu a z pedigových
šénů andílky, vyráběli ozdoby na stromeček a spoustu dalších předvánočních výrobků. Ve ﬁnále jsme se zúčastnili i předvánočního trhu na první
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adventní neděli prodejem našich výrobků.
15. prosince jsme viděli pohádkové vystoupení od dětí 4. tříd, které
navštěvují náš školní klub. Pod vedením paní vychovatelky D. Legrové nacvičily pro nás pohádky s ploš-

Zpravodaj obce Velký Osek

nými loutkami vlastní výroby. A to
pohádku „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“
a druhou pohádku, kterou si samy vymyslely „MIMONI A PUTOVÁNÍ ČASEM“.
Vánoční čas nám utekl a zase zpět
do školy. 7. ledna, k naší radosti, nám
napadl první sníh.
S jakou vervou začaly veselé stavby
ze sněhu, Vám ani nemusím vyprávět.
Od velkých sněhuláků, přes zajímavé
postavičky až po obří koule.
10. ledna jsme navštívili Kulturní dům v Libici nad Cidlinou, kde měl
vystoupení Divadelní spolek Vojan,
který uváděl pohádku „MĚLA BABKA
ČTYŘI JABKA“. Čtyři proto, že v každém jablíčku je skryta jedna pohádka
– O KOBLÍŽKOVI, O DĚDEČKOVI
A KOŽÍŠKU, O ZLÉ KOZE, O VELKÉ
ŘEPĚ.

Další týden naše družina využila
opět super, tentokrát mrazivého počasí.
Zamrzlo nám Máčidlo a my ho hned museli využít. Bruslením, klouzáním, ale
i sáňkováním, jsme strávili dvě krásná
a slunečná odpoledne.
POZOR!! Byla vyhlášena soutěž
Rybářským spolkem „O nej… obrázek
s rybářským motivem“. Děti neváhaly
a hned se pustily do práce. Vznikaly
nádherné obrázky malované od pastelu, přes křídy až po tempery. Do soutěže bylo odevzdáno skoro 30 výtvarných
děl. Moc se těšíme na vyhodnocení od
návštěvníků Rybářského plesu, kde
kromě těchto výkresů bylo vidět i kus
naší práce na výzdobě tanečního sálu.
Zatímco jedny děti malovaly, ve III.
od. ŠD probíhal NOVOROČNÍ TURNAJ VE HŘE KOSTEK. Prostě každý
si může zvolit svou činnost: malování,
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vyrábění, turnaj anebo obyčejné lenošení nad stavebnicí…
MASOPUSTNÍ ZVYKY – i letošní
rok jsme se seznamovali s jednotlivými
zvyky v tomto předvelikonočním období. Samozřejmě nechyběla ani výroba
různých ﬁgurek, ale i hlavně MASOPUSTNÍ REJ MASEK. Karnevalu se
zúčastnila všechna oddělení, kromě
dětí 4. tříd, které měly bohužel odpolední vyučování. Za odpoledne jsme
napočítali asi 58 dětí v maskách, které
si užívaly spoustu soutěží, her i tance.
Všichni se již těšíme na velikonoční
svátky. Proto bych Vám i já s kolegyněmi chtěla popřát krásné prožití svátků
jara – VELIKONOC - se spoustou jen
veselých příhod z Velikonočního pomlázkového pondělku.
Jana Formánková s kolektivem
vychovatelek

Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné
propojovací lince, tedy hře na babky
a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé,
dětské písně a velké loutky zvířátek.
Představení u našich dětí mělo velký
úspěch.
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BARYBA
Přestože spolek v obci působí již od konce roku 2014, oﬁciálně jako samostatná organizace vznikla až v prosinci 2015. Zakladatelkami spolku jsou Ing. Bára Poláková, Petra
Rypková a Mgr. Bc. Veronika Galusová.
Cílem spolku je:
Rozvoj komunity – kulturní a tradiční akce pro širokou veřejnost
Rozvoj a podpora rodin – programy pro rodiče s dětmi
Rozvoj jednotlivců – široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež
Podpora propagace a aktivní realizace dobrovolnictví
Děkujeme, že podporujete nebo se dokonce aktivně podílíte na činnosti spolku. Více o nás najdete na
www.baryba.webnode.cz nebo na Facebooku Baryba
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*Co je to ten baseball?
Pálkovací hra, kde se běhá, hází, odpaluje, přemýšlí a taktizuje. V
baseballu najdou uplatnění děti všech somatotipů: malí, velcí, hubení
i pořízci. Baseball je kolektivní hra s vysoce individuálními prvky.
Baseball je cool. Stav se za námi a vyzkoušej si ho.

Věkové kategorie:
U7 – děti, které v daném kalendářním roce dovrší 7 let a mladší (trénujeme děti od 5 let)
U9 – děti, které v daném kalendářním roce dovrší 9 let a mladší
Jak trénujeme? květen – září venku, tréninkové fotbalové hřiště
Velký Osek, říjen – duben v tělocvičně MZŠ Velký Osek

NEJBLIŽŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
TERMÍN

TĚLO A STRES - PŘEDNÁŠKA
Stres je příčinou mnoha zdravotních a psychických problémů. V dnešní době zabijákem číslo jedna.
Ovlivňuje nás víc než si myslíte. Přijďte se dozvědět něco více o anatomii stresu a naučte se jeho
negativním účinkům efektivně bránit.

10.4.2016 od 17:00
Vinárna Dělnický dům
Velký Osek
TERMÍN

SLET ČARODĚJNIC
Čarodějnice všeho věku se slétnou na tradiční pálení čarodějnic na fotbalové hřiště ve Velkém
Oseku, přijďte upálit čarodějnici a nepřipálit buřty. Čekají Vás hry, tanec, zábava a nemine nás volba
miss čarodějnice ;)

30. 4. 2016 od 16:30
Fotbalové hřiště
Velký Osek

CYKLUS NA TÉMA „SPOKOJENÁ MÁMA“
Přednášky mají za cíl přinést Vám do života nové náměty a užitečné informace. Chceme, aby maminky na mateřské nebo
rodičovské dovolené neztratily kontakt s veřejností a chuť učit se nové věci. Aby si na chvilku odpočinuly a mohly se věnovat
jen sami sobě a svému osobnímu rozvoji. Vycházíme z přesvědčení, že spokojená máma má spokojené děti.
Přednáškami Vás provede Mgr. Bc. Veronika Galusová, psychoterapeutka (více naleznete na www.psychoterapiekolin.cz)
Připravovaná témata:
- tělo a stres (psychosomatický obraz stresu)
- základy úspěšné komunikace
- děti potřebují rituály

- význam hranic ve výchově
- zdravé sebevědomí
- úspěšná relaxace atd.

Vítání jara ve velkém Oseku
Na smrtnou neděli (13.3.) jsme i my ve Velkém Oseku vystrojili Moranu ( symbol zimy a smrti) a ozdobili Líto (malou májku,
která zvěstuje nadcházející jaro). V krojovaném průvodu obcí jsme připravili zimu na smrt a tak jak velí starý slovanský obyčej,
ﬁguru jsme sprovodili ze světa čtverou smrtí. Tedy upálením, utonutím, ukamenováním a zbytek si rozfoukal vítr. Obřad byl zakončenpozitivně přivítáním jara anaše Líto bylo slavnostně předáno zástupci obce, aby zdobilo obecní úřad. Po akci nás paní hostinská v Dělnickém domě přivítala s talíři plnými voňavých domácích koblížků. Přestože se akce konala poprvé a počasí nám nebylo
úplně nakloněno, sešlo se nás celkem 75. Děkujeme, že jste přišli a pomohli vytvořit báječnou atmosféru. Krásné jaro všem!
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Scházíme se opět nad stránkami
Osečanu v roce, který nese číslo 2016.
Tradičně se podívejme na rok minulý.
V roce 2015 bylo v naší knihovně
registrováno 358 čtenářů, z toho 122
dětí do 15 let. Vypůjčeno bylo celkem
20288 knih a časopisů. 4519 návštěvníků přišlo, aby si vypůjčili knihy a časopisy, pracovali na internetu či se účastnili
akce knihovny. Webové stránky knihovny navštívilo 7635 zájemců.
K 31. 12. 2015 představoval fond
15014 svazků knih a 26 titulů odebíraných časopisů. Odebíráme tyto časopisy: Týdeník Květy, Vlasta, Tina, Praktická
žena-Kreativ, Praktická Slovenka, Bydlení, Domov, Chatař a chalupář, Zahrádkář, Recepty prima nápadů, Udělej si
sám, Burda /móda/, Koktejl/cestopisný/,
100+1, Cinema /o ﬁlmu/, Sandra /pletení/, Instinkt, Poradce,Generace, Bravo,
ABC, Čtyřlístek. Jako sponzorské dary:
Moje země Česká republika, Můj dům,
Náš rodinný dům, Knihovnička Recepty.
Koncem roku 2015 náhle ukončily vydávání časopisy Bravo a Generace.
V sobotu 28.11.2015 mohli zájemci
přijít do knihovny na „Denpro dětskou
knihu“. Je to celostátní akce knihoven
na podporu dětského čtenářství, spojená s prodejem nových dětských knih/
byly tu ale i knihy pro dospělé/ a možností registrace dětských čtenářů zdarma. V době předvánoční byl hlavně prodej knih hodně využit. Vždyť kniha pod
stromeček je v mnoha rodinách tradicí.
Od
nového
roku došlo ke
změně
registračních poplatků pro čtenáře.
Dosavadní výše
poplatků
byla
nezměněna
od roku 1998.
Stoupající ceny
knih,
časopisů
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a inﬂace však pokračovaly rychlým
tempem dál. Při zachování úrovně současného nákupu knih došlo ke zvýšení
poplatků na rok: dospělí čtenáři 80,- Kč,
děti, studenti, učni a důchodci 40,- Kč.
Jaké nové tituly si můžete půjčit v
naší knihovně?
Začněme tradičně literaturou určenou převážně pro ženy. Romantičky přivítají jistě knihy: „Nájezdník z Normandie“ /Howell/- hrdinka z Anglie 11. století
se zamiluje do rytíře z družiny Viléma
Dobyvatele, „Svůdný vévoda“ /Ashworth/-Londýn 1860 - hrdinka chystá pomstu
pro muže, který ji podvedl, ale nachází
lásku k jeho bratru-dvojčeti. „Kletba lásky“ - výběr povídek oblíbených autorů
počátku 20. století /Pittnerová, Javořická, Jahoda/.Do časů nedávno minulých,
let padesátých, je zasazen příběh dívky,
později ženy Anny, která dostala do vínku těžký životní úděl „Heřmánkové údolí“ /Körnerová/.
Do současnosti nás zavedou tituly:
„Miluj mě nebo střelím“ /Gruber/-vztah
muže a ženy ve středním věku, „Boj
o lásku“ /Stínil/- těžká zkouška přátelství
dvou mladých mužů v jejich vztazích
s partnerkami, „Nicka dobývá Ameriku“
/Valentová/- strastiplná pouť české studentky v USA. „ Nízký tlak“ /S. Brown/hrdince je v dětství zavražděna sestra,
když o ní po letech napíše knihu, usiluje
jí někdo o život.
Knihy plné napětí a boje se zločinem: zde dominují severští autoři jako
například: „ Zkamenělá krev“ /Theorin/- další z krimipříběhů ze švédského
ostrova Öland, „Propasti“/Indridason/krimi z Islandu, existuje souvislost mezi
smrtí mladé ženy a bankéře, který zahynul v horách? Do českého prostředí
nás zavádí edice Původní česká detektivka, z této řady jsou: „Případ nechtěného milionu“ /Rottová/-vyšetřovatelka
J. Brodská má přesvědčit klientku, aby
přijala velké dědictví od švýcarské spisovatelky, „Příliš vysoké podpatky“ /
Rampichová/- vyšetřování zločinu na
oddělení malé nemocnice.

Lékařské prostředí a zločin- to je
často vyhledávaný námět. „Neohlížej
se“/Dreyer/- zdravotní sestra na vlastní pěst vyšetřuje záhadná úmrtí, „Noc
s ďáblem“ /Gruber/- mladý český lékař
pátrá po příčinách náhlé smrti své sestry.
Po s l e d n í
dobou stoupá
obliba
historických
románů, buď
klasických
nebo
často
s detektivní
zápletkou. Z
těch nových
klasických to
jsou
například : „Vojenská felčarka“/
Rehn/- příběh
německé ranhojičky Magdaleny v císařském vojsku za třicetileté války. Román
z doby pobělohorské z Valašska je „Čas
havranů“ /Fojtová/ - těžká doba, útlak
panstva a násilná katolizace vyvolávají
povstání, které je potlačeno.“Zachraňte
krále“ /Bauer/ - detektivní román z doby
Václava IV., „Příběh vzácné tabatěrky“
/Macková/- vyšetřuje komisař ﬁnanční
stráže E.Plischek za vlády Františka
Josefa I.-nejen chytání pašeráků, ale
i vyšetřování vraždy mladé ženy.
Z naučné literatury stojí za povšimnutí: „Praha avantgardní“ /Piorecká/- literární průvodce metropolí
v
letech
1918-1938.
Kniha „Rakytník. Zázračná rostlina,
oranžový poklad“ od velkooseckého
zahradníka
pana ing. Jiřího Bajera zaujme všechny, kdo se
zajímají o tuto rostlinu-keř, která přináší tolik zdraví.Milovníky životopisných
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knih potěší publikace: „ Jan Skopeček o
sobě“ /Skopeček/- o českém herci Janu
Skopečkoví, „ Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými zvířaty“ /Novotná/- autorka je dcerou
slavné herečky.
Našim nejmladším čtenářům jsou
určeny knížky: „Líza Bublina“ /Wilson/problémy malé holčičky po rozvodu rodičů v nové rodině, „ Jak zvířata spí“ /
Dvořák/ - jak zvířata vypadají, co dělají a
na co myslí v čase spánku. „ Psí knížka“
/Říčanová/ - příběh viděný očima dítěte
o psech v jejich rodině.
Pro věkově nejstarší dětské čtenáře:
„Superstar. Dany zpívej!“ /Vlasák/- tram-
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poty dívky, která touží zpívat v kapele,
„Čajovna U oranžové kočky“ /Lenartová/- hrdinka má neobvyklé schopnosti,
které se dědí v jejich rodě.
„Češi 1942. Jak v Londýně vymysleli
atentát na Heydricha“, „Češi 1952. Jak
Gottwald zavraždil Slánského“, „Češi
1989. Jak se stal Havel prezidentem“
/Kosatík/-publikace z cyklu komiksové příběhy podle scénáře k TV seriálu
České století.

Otevírací doba:

PO + ČT

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

12:00 - 17:30

Kontakt:
To bylo pouze několik tipů na nové knižní přírůstky naší knihovny. Přijďte si sami
vybrat, které z těchto a dalších publikací
vás zaujmou. Půjčujeme knihy i časopisy!
J. Dohnalová

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

AKCE "Z"
Tímto si Vás dovoluji pozvat
na VI. ročník akce,,Z“, která je
konána pod záštitou obce Velký Osek, za spolupráce s místními spolky a občany. Tento rok
bude hlavní náplní výsadba dřevin v obecních lesích, revitali-

zace prostor u Písáku (zejména
úklid po provedeném kácení)
a úklid odpadků v obci. Vezměte si sebou vhodné oblečení,
rukavice a hrábě, samozřejmě
i dobrou náladu.

Akce se koná dne 2.4.2016 (sobota), od 8.30 hod s místem srazu
u Máčidla (na Baště), kde bude pro
účastníky přichystáno na konci
akce „Z“ drobné občerstvení.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
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Milí spoluobčané,
někteří z vás si jistě všimli aktivit
a nebývalého ruchu kolem „Písáku“. Po
revitalizaci levé části, která proběhla
minulé předjaří, přišla na řadu část druhá, a to revitalizace lesíka. Vše probíhá
na pozemcích soukromých vlastníků
a obce, s jejich souhlasem a pod dohledem obce Velký Osek. V lesíku byly
označeny výborem pro životní prostředí
desítky starých a nemocných stromů
(vrb) a během posledního lednového
víkendu se začalo s jejich kácením. Za
pouhý týden, už 6. února, bylo vše hotovo a lesík se proměnil k nepoznání.
Některé další změny bohužel původně
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nebyly v plánu, ale bylo nutné je udělat,
protože my se snažíme pomáhat a někdo jiný zase ničit. Byla odhalená černá
těžba a parazitování na naší činnosti.
Například 14 dnů po ukončení těžby
neznámý pachatel pokácel vrbu na pláži, která dělala krásný stín koupajícím.
Bohužel i takto odporné věci se dějí.
V dalších týdnech proběhne probírka
náletových dřevin a výběr menších porostů, které následně zůstanou. V dubnu provedeme ﬁnální úklid v rámci akce
„Z“ pod záštitou obce. V podzimních
měsících se můžete těšit na výsadbu
nových dřevin (duby, jeřáby atd.). Pevně
věříme, že procházka okolo místního
Písáku bude zase o něco hezčí a pří-

jemnější. Děkujeme za trpělivost, která
bude ještě potřeba, než „lesík“ nabere
ﬁnální vzhled. Ale máte se rozhodně na
co těšit.

se nadmuly a potratily svá jehňata.
Život těmto matkám pak několik dní
zachraňoval veterinář, který tak musel jezdit denně, a to i na Silvestra!
Což opravdu není levná záležitost. O
březí chovné kozy Báru, Julču a Máju
jsme přišli úplně. Bohužel nám uhynul i
chovný kozel Václav. Je smutné, že zvířata zdárně přežila horké a suché léto
a osudnou se jim paradoxně stala až
lidská "štědrost " mezi vánočními svátky. Pokud tedy někdo máte stále pře-

bytky suchého neplesnivého pečiva,
prosím, NEHÁZEJTE JE ZVÍŘATŮM,
ale přineste nám JE do areálu Máčidla k naší rybářské baště. V případě
nejasností volejte na číslo: 776275570.

Dále bude probíhat i revitalizace Tonice, a to výhradně na pozemcích státu
v zastoupení agenturou AOPK. V minulém roce byl odstraněn zlomený topol
a následně Krajským úřadem označeno
několik dřevin k odstranění. Na začátku
letošního roku jsme začali budovat novou dřevěnou lávku, která nahradí původní, již nefunkční železnou lávku. Za
tu chvilku čekání to určitě stojí.
Vaši rybáři

KERAMICKÝ KROUŽEK
Výrobky dětí z mateřské školy

VÝZVA Z KOZOKOUTKU
ZO ČSOP Hastrman Velký Osek
opětovně žádá všechny spoluobčany a
širokou veřejnost: PROSÍME, NEKRMTE OVCE A KOZY V KOZOKOUTKU,
ZVÍŘATA TÍM TRPÍ A HYNOU!
V období kolem Vánoc jsme díky
nerespektování této výzvy na vyvěšených tabulkách opět přišli o některá
chovná zvířata. Dvě vysokobřezí ovce
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Děkujeme všem, kdo přestali naše
zvířata krmit.

Za spolek Hastrman chovatelka
Jarmila Dařílková
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OSMISMĚRKA
V tajence plné známých i méně
známých názvů zvířat, se skrývá část
citátu britského přírodovědce a spisovatele Geralda Durrella ( 7.ledna 1925
– 30. ledna 1995 ), jenž se jako první
snažil upozornit na význam ochrany
ohrožených druhů zvířat.

Zbylá písmenka z tajenky doplňte
namísto teček.
„Žil bych nerad ve světě bez ptáků,
lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by
to strašný svět.
Je na nás, aby takový neskončil.
…..
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…,
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..

.

…

akara
alkoun
anakonda
anoa
argus
bizon
brkoslav
bojga
blavor
batolec
bongo
bobr
bulbul
bukač
candát
čája
čolek
dudek
Kamzík horský (Rupicara rupicara)

…..,

dlask
drop
drsek
eklektus
faeton
fenek
fosa
gorila
gepard
husa
impala
jezevec
jeseter
jepice
jelen
kondor
kormorán
klokan

.

…...

kamzík
krajta
kvakoš
komba
kajka
kulan
kosatka
kotul
krokodýl
krutihlav
krahujec
koala
kuna
kotinga
korela
koliha
kahau
krab

…,

…...

…....

linduška
levhart
liška
lelek
lyskonoh
losos
lori
leskoptev
mamba
mravencojed
medosavka
manul
malpa
nosál
nártoun
nandu
ocelot
ovíječ

okoun
panda
plotice
prase
puma
rákosník
rejnok
rorýs
rajka
snovač
siamang
srnec
sojka
skokan
sokol
sovice
stínka
straka

.

..

.“

slavík
terej
talapoin
tinama
tayra
tukan
turako
tahr
vlhovec
velemlok
vrána
vydra
veverka
varan
vrabec
vlaštovka
vombat
zebra

Autor: Roman Dobřichovský
foto: Vendula Budková
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STAROČESKÝ
MYSLIVECKÝ BÁL
Vážení čtenáři, rád bych se na těchto
několika řádcích vrátil k velmi povedenému letošnímu mysliveckému bálu.
S velkým nasazením všech myslivců
a skvělou pomocí sponzorů se podařilo
znovu naplnit očekávání všech hostů této
tradiční a velkolepé zábavy. Hudební skupina Unikát předvedla, že dokáže bavit
návštěvníky až do brzkých ranních hodin.
Hudební produkce byla bez chyb a s vysokým nasazením až do úplného konce.
Všichni návštěvníci byli ukáznění, jejich
pitný režim byl opečováván s patřičnou
péčí panem hostinským a jeho týmem.
Tombola byla díky sponzorům a zvěřinou nebývale bohatá a čítala rekordních

RYBÁŘSKÝ PLES
Letošní
rybářský
ples
patřil
k těm vůbec nejlepším. ČRS, z.s.,
místní organizace Velký Osek, proto děkuje všem, kteří se na této akci
podíleli. Poděkování patří výtvarnému
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285 cen. Zde je třeba znovu poděkovat a
vyjádřit obdiv všem, kteří chtějí podpořit
spolek, který se snaží zachovávat tradice
a pospolitost Osečáků.
Všichni ti, kteří podpořili tento ples
a snažení myslivců ﬁnanční podporou
a účastí, jsou pro nás důležití a velmi jim
děkujeme.
Kdo se chce podívat na povedené fotograﬁe, navštivte stránky hudební skupiny
Unikát na www.unikat.estranky.cz
A příští rok???
Samozřejmě se pokusíme být ještě
lepší, přijďte se přesvědčit 21.1. 2017
Myslivosti a dobré zábavě zdar!!!
Vaši Myslivci
kroužku pod vedením paní učitelky
Vyhňákové při MZŠ Velký Osek, který
připravil nádhernou výzdobu a krásné
kulisy. Ruku k dílu přidala i družina ze
základní školy. Dále děkujeme všem
návštěvníkům za nádhernou atmosféru, pořadatelům a kapele a také spon-

zorům za pěkné ceny. Za rok se opět
těšíme na Vaši účast. Již teď pracujeme na dalším vylepšení.
Děkujeme!
Vaši rybáři

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Den pro dříve narozené, který se uskuteční v květnu a vystoupí pro Vás děti z mateřské školky a pěvecký kroužek pod vedením Hany Kotkové. Datum uskutečnění bude upřesněn na plakátcích.
Těšíme se na Vás.
Šárka Kurková
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ZPRÁVY Z FK VIKTORIE
VELKÝ OSEK

IV. třídy. Víme, že kluci o tom přemýšlí
a mají v tomto směru velkou motivaci.
I ta však musí jít ruku v ruce s přístupem. Příležitost k úspěchu je velká, ale
musí se jí jít naproti.

Fotbalové jaro startuje
Zima končí a je tu jaro. S ním druhá část fotbalové sezony 2015 / 2016.
Sezony, na jejímž konci přijde její hodnocení a hodnocení našich cílů. Věřím,
že si všichni členové Viktorky přejí, aby
vyznělo kladně. A chceme pro to udělat
maximum.
Co se týká výsledků a umístění našich mužstev v tabulkách jednotlivých
soutěží, tak primárním úkolem je zachovat Viktorce tvář v podobě udržení
našeho A mužstva v okresním přeboru. Úkol to jednoduchý nebude a bude
záležet na výkonu a přístupu každého
člena A týmu. A je jedno, jestli půjde
o hráče, trenéra či funkcionáře. Je potřeba táhnout za jeden provaz a být
opravdovým týmem. Jen tak máme
šanci tento cíl naplnit.
B mužstvo má po podzimu velkou
šanci bojovat o první místo B skupiny

TJ SOKOL VELKÝ OSEK
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s našimi mužstvy vyjedou třeba i na zápasy mimo obec.
Jarní mistrovské zápasy začínají utkáním A mužstva proti Jevanům
v sobotu 26. března od 15:00 hodin na
našem hřišti. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. A to nejenom v tomto zápase, ale i ve všech ostatních zápasech
našich mužstev. Kdy a s kým hrajeme,
naleznete v rozpisu našich utkání, který
je přílohou tohoto čísla Osečanu nebo
je ke stažení na internetových stránkách oddílu www.fkviktorievelkyosek.
webnode.cz .

I dorostenci budou chtít na jaře bojovat o přední příčky okresního přeboru.
Pokud budou pokračovat v podzimních
výkonech, mají velikou příležitost udržet umístění na pomyslné bedně stejně
jako v minulých sezonách. Sice se budu
opakovat, ale podmínkou k dosažení
tohoto cíle je opět týmovost a chuť toho
dosáhnout.
Karty jsou rozdány a nám nezbývá
než jednotlivé partie odehrát, jak nejlépe
umíme. Věříme, že na trávníku oseckého
fotbalového hřiště bude na co se dívat
a že tento fakt přiláká i fanoušky, kteří

Těšíme se na vaši podporu!

Za FK Viktorie Velký Osek
Vlastimil Hovorka
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ZT.J. Sokol Velký Osek – stolní tenis
Vánoční turnaj ve stolním tenise
mládeže.
V sobotu 12.12.2015 proběhl Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenise.
Hrálo se systémem každý s každým
a poté byli vyhlášeni vítězové kategorií
a předány medaile a hodnotné ceny.
Výsledky.
Kategorie mladší žáci.
1.
2.
3.

Patrik Ulrich
Patrik Čebiš
Jakub Chod

Kategorie starší žáci:
1.
2.
3.

Jan Žilka
Adam Ziegelbauer
Dominik Váňa
Za Sokol Velký Osek – stolní tenis
Jiří Kurka
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ČAS NEZASTAVÍŠ, ALE
MŮŽEŠ SE OHLÉDNOUT…
5. DÍL

Předně děkuji za projevený zájem
o mou rubriku a na začátku se vrátím
k předchozímu článku. Poprosil jsem
čtenáře o pomoc s datací, kdy se mohly
sázet vrby v místě dnešního školního
hřiště. Ozvalo se mi několik pamětníků
a dle jejich názoru to bylo od začátku
2. války až do roku 1950. Takže asi
tak, jak jsem to odhadoval i já na základě různých indicií, deset let je dobré rozmezí. Každopádně všem děkuji
za zájem a zároveň i za to, že jsem
se dozvěděl při rozhovoru i mnoho
dalších informací o historii Velkého
Oseka.
A nyní k dnešní pohlednici. Asi některé lidí zklamu, protože záběr nezachycuje nic dávno neexistujícího a ani
nic těžko identifikovatelného. Nicméně z hlediska sběratelského se jedná
o jednu z prvních pohlednic, která
fotograficky věrně zachycuje záběr
z obce. Asi každý pozná, že se jedná
o budovu tehdejší školy (dnes budovu obecního úřadu). Vlevo je hostinec pana Daneše a na pravé straně
ještě hliněné silnice jsou štíty domů,
z nichž dnes zbyly jen zdi oplocení
pozemků. Takže vlastně zachycuje
částečně něco dnes již neexistujícího. Tento záběr se objevuje na pohlednicích přibližně od roku 1903,
ale i kolem roku 1917. Konkrétně
tato pohlednice byla odeslána v roce
1909. Starší pohlednice, které jsem
uveřejnil v předchozích číslech Osečanu byly více méně (spíš více) dokreslované a silně retušované. Samozřejmě byly i kolorované. I tento záběr
byl původně z černobílého negativu
a před tiskem byl dodatečně kolorovaný – opravdu to není reprodukce digitálního snímku.
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Nebudu se zabývat historií školy, protože škola byla v Oseku založena mnohem dříve než byla postavena tato budova a historie školy
v Oseku je spíše na samostatnou
publikaci, takže bych se radši vrátil
k dnešní pohlednici. A protože přední strana je zde reprodukována, tak
se chci dnes pro zajímavost zabývat
i obsahem zadní strany. Podotýkám,
že zadní strany pohlednic se psaly v
té době zpravidla obyčejnou tužkou
a navíc pro dnešního člověka špatně
čitelným rukopisem. Nicméně jsem
dešifroval tento text a níže uvádím
doslovný přepis původního textu.
S ohledem na využití nezbytné lupy si
za přesností citace stojím:
Ä0LOi0iĖR3ĜLMPLPĤMSĜiWHOVNêSR
]GUDY VH Y]SRPtQNRX 3RVtOiP SRKOHG
] 2VHND YH  K D Y]SRPtQiPH QD
'REUXãNX-HVWNUiVQiQHGČOHMDNSČN
QČE\FKMLY'REUXãFHXåLOLDWR]DWtPMH
GHPHQDQRYpPtVWRGR.ROtQDDY\]D
MLVWp V 0iĖRX 0DUNRYRX PĤåHWH NOLGQČ
WXQHGČOLXåtWPXVtPMHQY]SRPtQDWQD
YiV'RXIiPåHLW\PČEXGHãSViWLGR
.ROtQD 3RãOX 7L DGUHVX Då WDP RGVXG
3R]GUDYXM00DUNRYRX³

Pro úplnost dodávám, že podpis je na přední straně a posílala to
přítelkyně K. Forejtková. Je vidět, že
se za více jak sto let dost změnila
komunikace mezi slečnami. Nyní si
nedovedu představit, že bude někdo
za sto let přetiskovat v obecním časopise dnešní komunikaci dvou slečen,
jedoucích z Dobrušky přes Osek do
Kolína. Nicméně v překladu mé dcery
Saši (14 let) by to vypadalo takto:
Ä=GXĜ MVHP Y 2VHNX QD QiGUX
DQXGDYODNQHMHGHB$MHGRFHOD
FDMN GHQ 6 PDPNRX MHGHPH QČNDP
GR .ROtQD VLFH QHYtP NDP DOH MH
PL WR QČMiN ãXPiN %XGHPH VH VWČ
KRYDW D ]DWtP QHYtP DGUHVX WDN Då
Mt EXGX YČGČW WDN WL WR SRWRP StVQX
NG\åVLY]SRPHQXDQH]DSRPHQXQD
WRMDNRYåG\'-LQDNVLWRGRPDXåL
D YHþHU QD )% WDN þDX D SR]GUDYXM
WDP'3
Adresa doručení přes Messenger
z facebookového profilu bude asi:
PiUDþtåD
Tomáš Kliment

Jinak je docela zajímavá i adresa doručení:
9HOHFWČQi6OHþQD
VO0DULHýtåNRYi
Y'REUXãFH
+RVWLQHFQDýHUYHQp

Na žádost autora nebyla část textu
psaná kurzívou redakčně upravena,
neboť se jedná o autentický přepis
původního textu.
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TIP NA VÝLET
Rozhledna na Kaňku

hledna – Kutná Hora – celkem 6 km,
výlet lze okruhem okolo Kaňku prodloužit na 8 km až 12 km.

Vlakem: 16 km., 39 minut
Autem: 17 km., 24 minut

Trasa: Hlízov – Kaňk vrchol – Kaňk rozMožná se k Vám ještě ta novina nedostala, ale Oseku nejbližší opravdová
rozhledna je nad Kutnou horou. Podívejme se na ní.
Dneska to bude takový půldenní výlet, ale s dětmi to je na celý den. Vystupujeme na zastávce Hlízov a vrch Kaňk
se nám tyčí nad hlavou. Ač nevysoký vrchol, skrývá Kaňk nejedno překvapení.

Těžba stříbra a dalších kovů na Kaňku
a okolí je příčinou středověkého vzestupu Kutné hory. Zároveň byl zdrojem
stavebního materiálu z usazenin křídového moře, čímž se odkryly zajímavé
paleontologické lokality. Přecházíme
hlavní silnici Kolín – Havlíčkův Brod
a cesta prudce stoupá. Po vstupu do
lesa se krajina dosti mění a narážíme
na naučnou stezku, které se držíme. Ko-

Havířská bouda: Zrekonstruovaný penzion s restaurací a rozhlednou. Na počátku 20 století zde stála
Kutnohorská výletní restaurace na
vrchách Kaňkovských, která vyhořela a navazovala na ni v tomto
objektu restaurace hájovna až do
druhé poloviny 20. století. V roce
2013 se za pomoci dotace podařilo obnovit restauraci a postavit
rozhlednu. Rozhledna je originální

tím, že je postavena z neomítnutého opracovaného kamene, tzv. kyklopského zdiva. Další zvláštností
je výtah na vrchol (bezbariérová
rozhledna) a hlavně je na vrcholu
bar s prosklenou vyhlídkou. Výška rozhledny je zhruba 30 metrů
a vede na ni 160 schodů.

Po návštěvě rozhledny míříme na
oběd do restaurace. Máme štěstí na
poslední místa, ale doporučuji místo
předem rezervovat. Oběd máme na
stole od objednání asi za dvě minuty
a pivo z minipivovaru Zbraslavice ještě
dříve. Nestačíme se divit, jak je obsluha zorganizovaná. Po vydatném obědě
míříme zpátky na značku, ale za necelý
kilometr jsme opět pod rozhlednou, od
které vede celá řada pěšinek na naši
značku. Klesáme do části města Sedlec, ale čeká nás ještě jedno překvapení. Krajina propadlišť a výsypek se změnila na louku se starým lomem. Prošli
jsme si celý areál, dokonce našli a zanechali na místě i jednu zkamenělinu.
Nakonec jsme se pod lomem dočetli,
že lokalita je unikátní, vstup je zakázán
a vše je ohroženo nekontrolovaným
pohybem návštěvníků. Dlužno dodat,
že návštěvníků vůbec či nedostatečně
informovaných o zákazu vstupu. Jed-

nalo se o malý lom na těžbu kamene,
který odkryl světově ojedinělou lokalitu
nálezu zkamenělin z období druhohorní
křídy.

pec Kaňk je celý poddolovaný a každou
chvíli je vidět pozůstatek těžby, výsypka
nebo naopak propad země. V Jednom
místě je propadlina hluboká několik desítek metrů. Na vrcholu kopce je kromě
vysílače památník zajatých husitů hozených do důlních šachet obránci Kutné
hory za husitských válek. Okolo smírčího kříže jdeme k rozhledně Havířská
bouda, která je hlavním cílem výletu.

Rozhledna Havířská bouda

Sestupujeme dále dolů do Kutné
Hory - Sedlece, kde se u kostnice houfují turisté. Kostnice je sice zajímavá
atrakce, ale pamatuji se zde exkurzi ze
základní školy a pro děti to moc není.
V podstatě stačí prohlédnout pár obrázků u vchodu, nakouknout dovnitř a děti
mají jasno, že nejdeme dovnitř. Je zde
i několik restaurací a cukrárna. Cukrárně neodoláme a dáváme si zmrzlinu,
ačkoliv by měla být vlastně zima. Na
nádraží je to kousek po hlavní silnici okolo výrobního závodu na cigarety
Philip Morris. Na kutnohorském nádraží
je infocentrum pro turisty, jinak zde není
nic k vidění. Namačkáme se spolu se
zmatenými japonskými turisty do vlaku
a míříme směr domov.

Křídový lom s vrchem Kaňk v pozadí

Kde se zastavit:
Rozhledna a penzion: http://www.
havirskabouda.cz
Kutnohorská kostnice: http://www.
ossuary.eu/index.php/cz/kostnice
Autor: Jakub Munzar
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POHÁDKA O PRINCEZNĚ Z VESECKÝHO DUBU
Zappulla je sicilská vesnice mezi
nebem a mořem. Od pobřeží ji dělí
mírně se zvedající krajina posetá bílými skalisky. Chudá tráva, pár keříků,
sluníčko a prach. Sedá si na všechno
a barví svět do ruda. Když se zvedne
jižní vítr, bere s sebou Saharu.
„Moschedeldeserto!“ „Poušť letí!“
Lidi zavřou co se dá. Někdy je prachu
a písku tolik, že by člověk zabloudil ve
vlastním kvartýru. Toho dne se taky
zvedl vítr. Přinesl poušť ve vysokých
vějířích a vírech. Byly vidět zdaleka!
Zvedaly se vysoko nad mořem jako katedrály. Sahaly až k modrému blankytu
nebes a jejich stíny umlčely svět do ticha daleko dříve, nežli přiletěly. Kozy
se seběhly do houfu. I věčné cikády
umlkly. Bylo to divný ticho. Každý stín
jednou odvane a svět se zase vrátí do
svěžího jitra.
Jenže tenkrát žádné svěží jitro nenastalo. Muslimové.
Přišli od moře. A nechali po sobě
smrt a popel. Jen několik málo lidí ze
Zappully tu hrůzu přežilo. Sešli se v jediném stavení, které zůstalo nespálené. Zdálo se být netknuté. Jenže i tady
nikdo nepřežil. Když už se jim zdálo, že
si vyplakali oči, našli maličkýho kloučka. Byl přibitý vidlemi ke dveřím kozího chlívku. V pěsti měl srp. Nedal se
jen tak! Bojoval do posledního dechu
a světýlka vědomí. Pochovali ho v políčku velkém jako dlaň. Byl to ostrůvek
půdy co nesl trochu obilí na nedělní chleba. A tu si vzpomenuli na Gioiu! Bylo jí sotva k patnácti. Nikde ji
nenašli. Přišla sama až několik dní po
všem. Chuděra byla celá potlučená
a zmrzačená. Byl zázrak, že vůbec
žila. Ani ona a ani nikdo jiný však netušil, že jí pod srdcem plane nový život.
Podzimem se jí narodilo miminko. Léta
utíkala. A tomu miminku, když dospělo, se narodilo miminko a tak to uhání
až dodnes. Jednou za dlouhou generaci se u Pizzů kousek od Zappully
narodí holčinka. Má černočerné vlasy po muslimských Maurech a modré
oči jako chrpa po dávnýchSiciliánech.
Když nastane den jejího křtu, zahlaholí
a zvednou se zvony nad celičkým kra-
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jem! Lidi přicházejí zdaleka. Stojí tiše
kolem kolíbky, než Gioia otevře oči!
Zvony umlknou. Dav jen vydechne!
Neboť na něj hledí dějiny jejich světa
a krve. A z toho davu se zvednou dvě
prastaré ruce. Drží šátek. Je modrý
jako nebe a v každém cípu má bílou
krajkou vyšitý křížek. Vlaje cestou až
ke kolíbce s Gioiou.
A zůstane něžně uvázaný na jejím
zápěstí. Všichni ví, že je od té chvíle
nedotknutelná! Padredella nostra famiglia má širokou náruč, která dosáhne
až tam, kam se mocným může jen snít.
Naposledy se modrooká černovláska
v rodině Pizzů, co mají stavení kousek
za Zappollou, narodila v roce 1954.
A teď si představ Řím v roce 1972.
Je velký den. Protože večer má na
svém hřišti AS Roma kanonýry z Città di Palermo. V ulicích města to vře.
Zvláště šoféři v otřískaných autech
troubí a řvou na scéně křižovatek. A do
jedné takové vroucí křižovatky vkročila
Gioia. Šatičky léta, klobouček a věčný
modrý šátek ovázaný kolem krku. Nevšímala si, že místo toho aby šoféři
koukali po poldovi, který křižovatku řídil, věnují veškerou pozornost vzájemné gestikulaci a řevu. Ten první šlápl
na brzdu těsně před ní! Stačil zastavit.
Ten za ním ale ne. A ten co byl další
a další taky ne. Cvakli si navzájem
o nárazníky. S tím se počítá. Když někomu nárazník ulítne, převáže se drátem a jede se dál. Čím větší kraksna,
tím větší respekt u ostatních řidičů. Nepočítá se s tím, že polda nabude nečekané iniciativy a foukne to. Křižovatka
se zastaví. Gioia stojí taky. Dívá se na
poldu co na ni řve. Proč? Vždyť ukázal,
aby šla! Šoféři pomlácených aut lezou
ven. Nikdo nechce platit pokutu. Nikdo
se nechce zdržovat. Vždyť ten fotbalový blázinec za hodinu začne! Gioia
kolem sebe vidí zmatek. A poldu co
na ni huláká. Nejspíš zavinila dopravní kolaps. Snímá si z krku svůj šátek.
A dává ho poldovi do ruky. Na Sicilii by
to gesto pochopil každý. Vzdává se své
nedotknutelnosti.
Polda je sice Ital, ale nemá ponětí ani o Zappulle, ani o rodině Pizzů,

kterou vyvraždili muslimové v roce 745
a už vůbec ne o starém otci vší rodiny,
co bydlí na konci asfaltky klikatící se vinicemi a olivovými hájky nad Ragusou.
A tak nebohého poldu nenapadlo nic
lepšího, než že s tím šátkem mázl o silnici. Na křižovatce v tu chvíli vybouchlo
ticho!
Neboť se v černočerném roztaveném asfaltu poldovi zjevilo něco, co
je víc než fotbal a omlácený auto. Co
je víc než on a tahanice zákona. Uvědomil si to. Díval se do modrých očí
heboučké slečny s černočerným obočím a neposednými pramínky vlasů, co
v zapadajícím sluníčku blyštěly nazlátlým světlem soumraku. Usmála se na
něj. Zvedl ten šátek barvy Itálie, položil ho Madoně Sicilie na ramena, zavřel
oči a čekal. Šoféři jen kývali na souhlas
a po očku koukali kolem sebe, neboť
v davu musel být někdo, kdo mohl
s klidným vědomím vzít čest Itálie do
vlastních rukou. Nic se nestalo. Gioia se něžně dotkla poldy. Poodstoupil.
Prošla křižovatkou jak žádná jiná slečna od té doby po dnešek. Procházela
špalírem plecháčů, řidičů avejrajícího
davu, co se před ní rozestoupil jak opona na divadle. Jen se kouzelně usmívala, neboť se stalo přesně to, co se
má stát, když Ital potká světýlko vlasti.
A pak Gioia zmizela v labyrintu Říma.
A to je konec.
Milý čtenář se může ptát, proč vyprávím pohádku o slečně ze Sicílie,
Římu, italské maﬁi (poznámka na
konci) a ne tu slíbenou pohádku O
princezně z Veseckýho dubu. Hned
to napravím. To bylo tak. Kdysi dávno
a dávno se narodila jednomu králi
všech králů dalekého Orientu dceruška. Vyrostla do krásy. Byla nejenom
půvabná. Uměla hrát na roztodivné nástroje. Zpívala a tančila, až srdce plesalo! To království leželo na březích řeky
Eufrat. V jeho zahradách voněly květiny a zurčely potůčky. Princezna Anička
se v těch nedozírných zahradách ráda
toulala. Zamilovala si mohutný strom,
v jehož šumícím stínu snila. Jenže
strom nebyl lecjakým stromem. Byl to
démon, který se do stromu převtělil,
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aby mohla Anička kde snít. Protože démon miloval nejen ji, nýbrž i její sny ve
kterých s Aničkou mohl letět nedozírnou touhou fantazie.
Anička tušila, že její strom není jen
tak obyčejným stromem a pověděla
o něm tatínkovi. Ten se zeptal zahradníka, cože je to za strom v jeho zahradách! Zahradník o stromu neměl ponětí:
„Kde by se v zahradách vzal tak
velkej strom, pane králi. Vysázeli jsme
spoustu stromečků a keříků a květin –
ale račte uvážit, že žádný strom nemohl
vyrůst do takové mohutnosti, jak o ni
vypráví tady slečna princezna!“ Strom
se stal podezřelým. A tak ho podřízli,
skáceli a spálili.

Z celého dalekého kraje chodili lidi
k tomu místu a se zatajeným dechem
hleděli na dívenku jak sní! A co teprve
když se ze snu probudila a otevřela oči!
V tu chvíli kolem ni zazářil kousek jejího snu jako na ﬁlmovém plátně! A protože nikoho nenapadlo ten dub pokácet
a spálit, roste dodnes. Je jasný že ho
nemůžete jen tak mýrnyxtýtrnyx vidět.
Protože se démon dubu každému jen
tak nekáže. Ale stačí, když přemluvíte jakoukoli slečnu z Voseka, aby vzala
hrst písku a hodila jej nad sebe! V tu
chvíli se démon probudí a hop! Uvidíte
nejen ten dub, nýbrž i Aničku a její sny,
co kdy zavlály nad zdejším krajem. Na
Sicílii mají od jisté historické události
trojcípý šátek v barvě blankytu nebe.
My ten kousek blankytu máme taky.

Démonovi se vůbec nelíbilo, že z něj
zůstal jen prach a popel. Co nadělám,
pomyslel si. Nechtěli nádherný, životem
šumící strom. Chtěli prach a popel, tak
ať ho mají! Jednoho dne se démon
vznesl z pouště v ohromném mračnu!
Letěl až do paláců a zahrad. Všude byly
kopce písku! Jen v komnatách princezny Aničky ani zrníčko! A to se stávalo
pomalu každý den. Všichni v tom království už byli z toho věčného prachu
a písku pouště na prášky. Král svolal
mudrce mudrců a ti mu poradili: „Démon, co po sobě zanechává takovou
spoušť, lítá za princeznou! Svěř ji kupcům! Na lodích plují do širých končin
světa. Aničku nějakejčásek ponechají
na hodně vzdáleném místě a až se tam
démon s Aničkou zabydlí, podstrčte mu
nenápadně jinou holku. A ta naše zmizí
domů! Víme o kraji, kde mají nejkrásnější slečny na světě – zrovinka od nich
kupujeme otrokyně, co má Vaše Jasnost v harému. Určitě z nich bude paf
i ten démon!“

Co nemáme a co jsme na rozdíl od
Siciliánů nepotkali, jsou pánové co přichází z prachu pouště a mají hrůzu z
pohledu na dívčí tvář.
A to je konec pohádkám.
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maﬁe byla svoboda a nezávislost Sicílie. Která byla zaplavena islámskými
Maury. Maﬁán byl bojovník a vlastenec.
Inspiraci v maﬁi nalezl i T. G. Masaryk
jako šéf šéfů prvního československého odboje. Není ale maﬁe jako maﬁe. Ve
druhé světové válce Amíci oslovili skrze
svého Lucky Luciana (1897 – 1692)
sicilskou maﬁi, zdali by nepomohla lidovým odbojem ochromit fašistické armády, tam se nalézající. Dokonale se
jim to povedlo a spojenci se v létě roku
1943 na Sicílii bez většího odporu vylodili. To co sicilská maﬁe od Amíků za
své nezpochybnitelné vlastenectví dostala, byla absolutní politická, výkonná
a ekonomická moc. Která byla dalším
postupem spojenců Itáliíí uplatněna
nejen na Sicílii. Takže jsou dvě maﬁe.
Jedna zlobivá a jedna lidová. Občas nejde rozeznat jednu od druhé. Pohádka
o Gioie je zrcadlem této skutečnosti.
A pohádka o princezně z Veseckýho dubu? To je taky pravda pravdoucí! Princeznu Aničku můžete v ulicích
Voseka potkat každičký den! Ale bacha! Je nedotknutelná! Hlídá si ji ten
zamilovaný démon!

Poznámka k maﬁi.
Maﬁe je něco, co se organizuje za
jedním cílem. Ten původní cíl dávné

Text a ilustrace: Luboš Szmatana
(poznámka redakce: na přání
autora jazykově nekorigováno)

No co dodat! Králi se nápad líbil
a šup, než bys řekl švec, milá princezna
si to na kupecké lodi štrádovala Labem!
A zrovna na Vesec! Připluli k jaru. Řeka
se rozlévala široko daleko a ve větru voněl ráj Čech! Jak tu vůni démon
ňuchl, okamžitě se proměnil ve svůj
dávno zapomenutý strom! Lidi kolem z
toho zázraku byli na větvi! No kdo by
nebyl, když ze dne na den vyrostl na
břehu Labe mohutný dub! A pod ním
v heboučké trávě snila přenádherná
princezna!
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Tomáš Kliment, tel: 602 664 531
www.ubytovani-osek.cz

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

,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

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

ZEDNICTVÍ KOLAROVSKÝ
Kvalita a osobní pĜístup



ŠtČpán Kolarovský
Kpt.Jaroše 230
Velký Osek

Veškeré zednické práce
Obklady, dlažby
Sádrokartony
Zateplení budov
Plovoucí podlahy
Rekonstrukce
Novostavby
Tel. 606 473 045
e-mail: s.kolarovsky@seznam.cz
web: http://zednictvi--kolarovsky.webnode.cz
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