O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

životního prostředí ČR provedeny
bezpečnostní a zdravotní ořezy a na
podzim 2016 budou vysázeny nové
stromy podél Bačovky a v ulici Za
Drahou.
Došlo i k vylepšení povrchu
prašných a po stavebních pracích
poškozených komunikací, např.
náměstí Petra Bezruče a jeho
okolí, ulice Vrchlického (před školou), ulice Politických vězňů (podél
sokolovny), ve čtvrti Stráž v ulici
U Borků, Příčná, Hradecká a Lesní a dostavěla se panelová cesta v
ulici Za Drahou ve čtvrti Šanghaj.
Celkově náklady na tyto opravy
a obnovy povrchů silnic v tomto
roce dosáhnou přes 4 mil. Kč. Na
úhradu jsou využívány prostředky
z rozpočtu obce, mimo jiné zvýšený
výnos daně z nemovitosti.

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé
letošní číslo obecního zpravodaje
Osečan, ve kterém jistě naleznete
spoustu zajímavých a užitečných informací z dění na radnici, v obci i ve
spolcích. Začalo opětovně bujné vegetační období a je třeba udržovat
veřejná prostranství – sekat trávu,
kácet staré a nevyhovující stromy,
pečovat o nové výsadby. Na tyto činnosti se obci podařilo získat 12 pracovníků veřejně prospěšných prací
hrazených Úřadem práce Kolín.
Dále na lípách podél Bačovky byly
s pomocí dotace od Státního fondu

Po dostavbě kanalizace v roce
2015, kdy všechny nemovitosti na
ni mají být napojeny do 30. 6. 2016
(o letních prázdninách proběhne
kontrola, jak nenapojené nemovitosti likvidují splaškové vody), se
připravuje žádost o dotaci na vybudování vodovodu v celé obci včetně nového věžového vodojemu a
vodovodního přivaděče z průmyslové zóny TPCA. Tím bude zajištěn stabilní, kapacitně dostačující
a zdravotně vyhovující zdroj pitné
vody pro naši obec s cca 2 500 tis.
obyvateli. Bude-li přiznána dotace
alespoň 60 % z předpokládaných
nákladů cca 60 mil. Kč, pak na zbý-
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vající část cca 24 mil. Kč obec využije investiční úvěr a poskytnuté
příspěvky od vlastníků napojovaných nemovitostí. O výši příspěvku bude rozhodovat zastupitelstvo.
Podmínky pro jeho stanovení se
vyjasní teprve, až obec obdrží příslib dotace, což lze očekávat v první
polovině roku 2017 (podání žádosti
o dotaci podzim 2016). Vlastní výstavba vodovodu tak může být zahájena v druhé polovině roku 2017.
S ohledem na očekávané suché
roky jde o jistotu, že v domácnosti
bude dostatek vody. Za účelem zjištění zájmu obyvatel v obci o připojení na vodovod byl připraven dotazník, který je k dispozici na webových
stránkách obce www.velky-osek.
cz, nebo je dotazník k dispozici na
Obecním úřadě Velký Osek. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání
na obecním úřadě do 31. 8. 2016. S
jeho pomocí bude sestavena ﬁnální
verze žádosti o dotaci.
Závěrem děkuji všem, kteří se
snaží pomáhat obci, např. tím, že se
starají o trávník před svým domem,
nebo zalijí nově vysázené stromy,
nebo vhodně vysadí nové stromy
či květiny na veřejných prostranstvích. Přeji Vám pohodové letní dny
a mnoho příjemných zážitků nejen
z dovolených, ale i z naší obce.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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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 Obecní úřad v horní
liště.
Na zasedání dne 26. 4. 2016 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 2, kterým se zejm. navýšila položka na úhradu nově opravených komunikací z 1 mil. Kč na 4 mil.
Kč z vlastních prostředků obce, díky
opraveným silnicím dojde ke zlepšení
životních podmínek mnoha obyvatel
v obci. Dále byla provedena volba nových členů správní rady obecní společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s., kdy
po rezignacích paní Aleny Vávrové
a paní Jany Mračkové, byly zvoleny
paní Monika Kubíčková a paní Petra
Rypková, třetí členkou správní rady
zůstala Romana Hrušková. Dále se
projednávala objížďka přes obec Velký Osek z důvodu opravy mostu na
uzavřené silnici č. I/38 u Nové Vsi u
Kolína. V této věci obec Velký Osek
vyjádřila nesouhlas s objížďkou pro
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by mělo rozhodnout zastupitelstvo po
předložení relevantních podkladů.
Další zasedání zastupitelstva se
bude konat dne 20. 9. 2016 od 19 hod.
na obecním úřadě Velký Osek.

RADA OBCE

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
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nákladní automobily z důvodu extrémního navýšení hluku, prachu a vibrací. I
přes odpor obce byl Krajským úřadem
Středočeského kraje vydán souhlas
s objížďkou přes obec Velký Osek od
počátku do konce roku 2016. Vůči tomuto rozhodnutí obec podala odvolání
k Ministerstvu dopravy, dosud obec
neobdržela odpověď. Na závěr zasedání bylo uvedeno, že obec obdržela
sdělení od orgánů činných v trestním
řízení, že trestní stíhání na Ing. Jiřího
Ottu v souvislosti s jeho podílem na
předlužení společností Velkoosecká
sportovní, a.s., a na neúspěchu projektu Národního bruslařského stadionu bylo zastaveno. Pozemky fotbalového hřiště a pole vedle něho, na
kterých měl bruslařský stadion stát,
mají od února 2016 nového majitele,
a to společnost OVARAN SECURITIES, která projevila zájem zčásti
pole využít na stavební parcely pro
výstavbu rodinných domů. V této věci

Dělnický dům

Rada obce v období od března
do května 2016 dohlížela na provozní záležitosti a na přípravu a realizaci projektů. Do přípravy zadala projekt nového veřejného bezdrátového
rozhlasu o 59 ks hlásičů s protipovodňovými prvky za cca 2,5 mil. Kč
s dotací od SFŽP (spoluúčast obce
max. 0,9 mil. Kč), realizace bude
pravděpodobně na konci roku 2016.
K záměru společnosti GEOSAN
na přípravu parcelizace pozemku
č. 600/2 pro cca 130 rodinných domů
směrem na Volárnu stanovila rada
podmínky, zejména stavební parcely
musí mít min. 600 m2 a 30% zastavěnost, v lokalitě vznikne školka pro
60 dětí, hřiště pro děti a dospělé, propojení se současnou obcí osvětlenou
cyklostezkou a chodníkem aj. Dále
rada na základě výsledků koncesního řízení vybrala nového provozovatele kanalizace v obci Velký Osek,
a to společnost VaK Zápy (Brandýs
nad Labem), který nabídl výši stočného bez započtení nájemného cca 33
Kč bez DPH/m3 proti nabídce VODOSu Kolín ve výši cca 63 Kč bez DPH/
m3. Proti tomuto rozhodnutí podal VODOS námitku z důvodu nepřiměřeně
nízké ceny VaKu Zápy, námitku však

Zpravodaj obce Velký Osek
rada odmítla, jelikož cena VODOSu
Kolín byla oproti očekávané ceně cca
40 Kč bez DPH/m3 zase nepřiměřeně
vysoká a zájemce VaK Zápy potvrdil,
že je za jím nabídnutou cenu kanalizaci schopen dlouhodobě provozovat. Rada dále rozhodla o provedení
oprav mostku přes potok Bačovka
u samoobsluhy na Nábřeží za cenu
cca 150 tis. Kč bez DPH od ﬁrmy TELSIG. VODOS přesto trvá na tom, že
jeho nabídka je nejvýhodnější, a proto podal stížnost k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Ten posoudí,
zda byly dodrženy správně podmínky pro výběr nového provozovatele,
výsledek však může být znám až za
několik měsíců, což může ohrozit provozování kanalizace a udržení získané dotace. Dle odborného posouzení
zpracovaného pro obec byly všechny
podmínky soutěže dodrženy, takže na
jednání VODOSu je možné nahlížet
jako na účelové. Usnesení ze zasedání rady obce lze nalézt na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice Obecní úřad v horní liště.

PROJEKTY
a) cykloaltán
Obec získala grant z TPCA na zřízení
cykloaltánu – odpočinkového místa pro
cyklisty, bruslaře a další uživatele cyklostezky ve výši 350 tis. Kč, celkové náklady
jsou odhadovány na 500 tis. Kč. Cykloaltán má být postaven do konce října 2016
na jižním konci obce u cyklostezky smě-

Oprava mostku přes Bačovku u obchodu na Nábřeží

rem na Veltruby mezi hřbitovem a podtlakovou stanicí.
b) kolumbárium (úložiště uren)
Na projekt přestavby smuteční síně
na hřbitově za cca 1,3 mil. Kč byla podána v polovině března 2016 žádost o dotaci na 550 tis. Kč k Ministerstvu zemědělství, bohužel tento projekt nebyl koncem
května vybrán k podpoře. Obec se pokusí
v příštích letech získat prostředky na realizaci tohoto záměru z jiných zdrojů nebo
vyčlenit vlastní peníze. Kromě toho se
rada zabývá celkovou koncepcí údržby
obecního hřbitova z hlediska cest, zeleně, mobiliáře (lavičky, odpadkové koše),
aby šlo o stále důstojné místo k poslednímu odpočinku našich blízkých.
c) nové veřejné osvětlení v lokalitě
Sluneční
V polovině dubna vybrala obec zhotovitele nového veřejné osvětlení v ulicích Měsíční a Sluneční, a to společnost RAISA Kolín za cenu cca 1 mil. Kč.
Realizace začala v květnu a hotovo má
být do konce června 2016.

Opravená silnice před základní školou

Ročník XXI • 2/2016

d) údržba lip podél Bačovky
Na odborné zdravotní a okrasné
ořezy lip podél Bačovky (první část),
pokácení starých stromů a výsadba
nových ovocných stromů v ulici Za Drahou byla vysoutěžená společnost OK
GARDEN za 144 tis. Kč bez DPH. První část projektu proběhla v květnu 2016
a na podzim proběhne druhá část. Na
pokrytí nákladů byla získána dotace od
Státního fondu životního prostředí ve
výši cca 70 %.

e) obnova dětského hřiště v parku ve
čtvrti Na Stráži
V létě 2016 má proběhnout instalace
nových herních prvků (houpadlo, prolézačka) včetně sezení a nové vývěsky
v parku ve čtvrti Stráž v celkové hodnotě
cca 230 tis. Kč, přičemž toto má být hrazeno z vlastních prostředků obce.

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. Těším se na setkání s Vámi
na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji krásné léto
a mnoho dobrého na cestách českou
nebo i zahraniční krajinou.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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Zpravodaj obce Velký Osek
Vážení spoluobčané,
většinou na těchto řádcích odlehčuji a hledám témata spíše
pro pobavení a poučení. Dnes
si dovolím být poněkud prozaický
a věcný.
Stále se na radě i u pana starosty objevují žádosti o snížení
ekologického daru na kanalizaci,
rozložení na splátky nejlépe po
stokorunách. Ta vůbec nejhorší
varianta je, že se majitelé nemovitostí vůbec nesnaží komunikovat.
Jen vyčkávají, zda se vše uklidní,
oni se připojí a zkrátka tak trochu
nad vším vyzrají a bude se jim
usínat lépe, protože byli o 15 000
Kč chytřejší než my všichni ostatní.
Toto zastupitelstvo bylo zvoleno k vedení obce. Jsem jedním
z těch, kteří budou vždy razit princip rovnosti. Nemohu spolu se svými kolegy dovolit chytrákům, aby
parazitovali na všech těch, kteří
byli a jsou ochotni se podílet na tak

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM OBCE
Dne 2. 4. 2016 proběhla již šestá
akce „Z“, která je konána pod záštitou
obce Velký Osek za spolupráce místních spolků a občanů.
V letošním roce se síly všech zúčastněných upnuly na úklid veřejných prostranství při hlavní silnici
a za garážemi. Tradičně se této činnosti ujaly zejména členky spolku osob
postižených civilizačními chorobami.
Členové rybářského spolku pak pokračovali v započaté rekultivaci lesíku
u Písáku. Během dopoledne byly odváženy těžební zbytky, které zůstaly
po odstranění havarijních a nebezpečných stromů, a v celém lesíku byl
shrabán klest. Největší zájem občanů
byl o práce spojené s výsadbou, lesních dřevin v lese za Herou, mimo jednotlivých občanů se této činnosti ujal
Myslivecký spolek Pětidubí, fotbalisté
z Viktorie Velký Osek a několik zaměstnanců obce. Celkem bylo vysa-
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ﬁnančně velké akci, jakou odkanalizování obce bezesporu je.

bírání uložených blokových pokut
obecní policií.

Velmi mne mrzí přístup některých občanů, kteří hledají výmluvy a důvody proč se nepodílet. Po
roce výběru darů na ekologii však
zjišťují, že postoj obce je pevný
a jisté formě podílnictví neuniknou.
Tito lidé stále věří ve vstřícný postoj zastupitelů a radních. Jenže
každý další vstřícný postoj by dával vlastně neplatičům za pravdu,
že právě tento nezodpovědný přístup je ten správný, a to opravdu
nelze.

Zkrátka moderní je dneska neplatit a je na nás, kteří jsme byli zvoleni, abychom se s tímto trendem
vyrovnali a abychom z poctivě platících lidí, kteří chápou potřebu obce
a spolupodílí se na základních projektech, nenechali dělat hlupáky.

Za sebe mohu slíbit, že se rozhodně nesmířím se stavem, který
byl jaksi zažit v průběhu realizace
první etapy výstavby kanalizace,
kdy někdo se podílel a jiný ne.
Vidím, jaké množství našich
spoluobčanů se velmi těžko smiřuje s tím, že je třeba platit za popelnice nebo zábory veřejného prostranství. Dále je stále obtížnější
a méně ekonomicky zajímavé vy-

Možná, že se doslechnete, nebo
na stránkách Osečanu dočtete,
o nástrojích, jako jsou výzvy k úhradě nebo dokonce exekuce. Věřte,
že se ke krajním řešením uchyluje
vedení obce nerado, avšak pokud
chceme být spravedliví a nezatížit
obecní kasu na úkor těch slušných,
nezbývá nám mnoho jiných cest.
Vám všem, kteří máte dohodnuty splátkové kalendáře, a Vám,
kteří jste již zaplatili, velmi děkuji.
Prostředky, které jste poskytli ze
svých rozpočtů, nejsou zbytečné
a prospějí a prospěly nám všem!
Jan Fagoš, místostarosta obce

zeno na 300 ks sazenic
dubu červeného a dubu
letního. Velký dík patří
panu Polákovi, který se
ujal odborného vedení
a metodické pomoci.
V neposlední řadě bych
rád poděkoval panu Kalašovi ze společnosti
Parkon s.r.o., který obci
věnoval pytel travního
osiva.
Za odvedenou práci
na všechny zúčastněné
čekalo drobné občerstvení v podobě výtečného guláše, který byl
podáván na baště u Máčidla. Tímto bych rád poděkoval panu Backovi, šéfkuchaři panu
Berkovi a šéfkuchařce paní Dařílkové.
S poděkováním nesmím zapomenout
ani na pana starostu, zaměstnance
obce a pana Kolínského, kteří nejenom přiložili ruku k dílu, ale postarali se
i o veškeré technické zázemí.

Největší poděkování však patří všem
zúčastněným občanům a spolkům, ještě jednou děkuji za hojnou účast a odvedenou práci, tak za rok zase ahoj.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

Zpravodaj obce Velký Osek
Voda voděnka…
Tak se nám zase otepluje
a víko své studny jsem již několikrát odkryl. Manželka mne nutí
zase dojet pro ekovodu a připadám si jako nomád, který každý
den táhne vaky s vodou na svém
velbloudu.
Nejsem obyvatelem Sahary,
ale problém s kvalitní pitnou vodou se mne bohužel týká. Obec
má připravený projekt vodovodního přivaděče i rozvodů po obci
a přichází chvíle, kdy se každý
z nás musí rozhodnout, jak moc
mu voda, vhodná k pití a dalším
nezbytnostem, chybí.
Celkový rozpočet akce, která
se chystá (Vodovodní přivaděč
od TPCA a rozvody vody v obci),
je okolo 60 milionů korun. Bohužel, je krajně nepravděpodobné,

PROSÍM NETŘIĎTE!
(pozor článek obsahuje prvky satiry)
V dnešní době není nikterak lehké
udržet krok s moderními technologiemi a obecně přijímanými pravidly,
zejména pak výrobci a distributoři kladou na spotřebitele čím dál tím
větší nároky, jejich výrobky kolikrát
matou takzvaně tělem. Například takový sádrokartón, slovo je složené
ze slova sádra a kartón neboli sádra
a papír, nelze se tedy divit, že člověk ve snaze pomoci matičce zemi
identiﬁkuje tento materiál jako papír
a vloží ho do kontejneru na tříděný
odpad. Další pastí jsou pak různé
časopisy, které jsou obvykle zabaleny v igelitu, nutně tu tedy vyvstane
otázka, zda takovýto výrobek patří
do papíru či do plastu. Ani zde není
řešení jednoduché, a proto je lepší
jednou tento výrobek vložit do plastů a jednou do papíru, tak aby byla
rovnováha na světě zachována. Samostatnou kapitolou jsou pak takzvaní třídiči, kteří doma poctivě třídí do igelitového pytle a tento pytel
i s papírovým obsahem vloží do tříděného kontejneru. Některým občanům

že by z důvodů nízké efektivity
a nenaplnění dotačních podmínek
bylo investováno i do neaktivních
odboček (neaktivní odbočky jsou
ty, v kterých nedochází k odběru,
nebo je pouze odběr minimální).
Co poradit, abyste se správně
rozhodli, zda se na vodovod připojíte?
Nejprve si zjistěte kvalitu svého zdroje vody (studny).
Dále je dobré znát vydatnost
zdroje vody na svém pozemku.
To se dá zjistit vyčerpáním jistého
množství vody a pozorováním, jak
rychle se voda do studny doplní
na předchozí hladinu.
V neposlední řadě je třeba
mít i informaci o stálosti v dobách sucha, kdy je možné, že
i vydatný pramen má snížený

se pak i sem tam podaří zaměnit tříděný odpad s komunálním, který jistě nesli do své popelnice, a jen čirou
náhodou skončí v odpadu tříděném,
v tom fofru je to jedna dvě.
Možná si říkáte, že to snad ani není
možné. Bohužel, je to realita a téměř
každý víkend, kdy nesu svůj tříděný odpad do kontejneru, na mě čeká uvnitř
nepříjemné překvapení. Nezbývá mi
tedy nic jiného než kontejner dotřídit
a komunál, textil, elektroniku atd.
z kontejneru odstranit.
Jeden krásný případ z nedávné
doby. I přes to, že kontejner byl vyvezen den předtím, byl již značně plný,
zajásal jsem, kvóty splníme. Ale ouha,
na dně trůnila velká nerozložená krabice od myčky (někdo jistě ví, oč jde),
sice papírová, nicméně s přídavkem
obalů a plastů. Práce se nebojím, rukavice vždy s sebou nosím, krabici
jsem rozložil a plast vložil do kontejneru vedlejšího, toho žlutého, asi o metr
vedle. Zaujal mě však občan nesoucí
dvě krabice od pizzy, po jejich vložení
do kontejneru jsem neodolal. Většinou
v těchto papírových krabicích totiž
konzument opomene takový kousek
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stav vody a nezvládne Vaší studnu doplňovat.
Další informací je tvrdost vody
a případné příměsi kovů a prvků jako železa nebo manganu či
dusičnanů. Tady stačí odkrýt zásobník vody toalety. Černá může
znamenat mangan a rezavá železo, oboje není dobře, protože
i malé dítě ví, že vodní kámen to
je prevít a ten Vám zničil pračku,
myčku, žehličku i kávovar.
Nepíši tento článek, abych Vás
přesvědčoval k napojení na vodovod v obci. Myslím, že mít jistotu
kvalitní pitné vody v 21. století je
právem a výsadou nás všech.
Volba je jen na Vás a Vašich
sousedech. Přeji Vám dobrá rozhodnutí a pevné zdraví v době letních pařáků.
Váš místostarosta

plastu, který zabraňuje připlácnutí
víka na pizzu, nemluvě o tom, že krabice bývá obvykle znečištěná, nicméně tentokrát jsem byl opravdu překvapen, plastový prvek chyběl. Zato však
v obou krabicích zbývala dobrá třetina
nedojedené, respektive nakousané
pizzy. Zřejmě to byl občan útlocitný,
myslící na občany popeláře, přeci jen
svačinka přijde vhod a i na zvířátka
možná zbude. No, vyříkali jsem si to
rovnou na místě. Nejvíce mě na této
skutečnosti zaráží, že zmíněný občan
prošel okolo své popelnice na komunál (kam to celé patřilo), která byla
mnohem blíže než kontejner na papír,
nicméně duch ,,ekologie“ ho naprosto
ovládl a zbaven rozumu třídil a třídil
a třídil. Zkrátka od dob, kdy na tomto
místě stál špejchar se zas tak moc nezměnilo. Samozřejmě bych nerad strkal všechny občany do jednoho kontejneru, ale občas si člověk pomyslí
cosi o vepřovém.
Závěrem bych tedy rád poprosil
všechny občany, kteří si nejsou jistí,
co do kterého kontejneru patří, nerozeznají žlutou od modré, případně třídit nechtějí, ale chtějí být u kontejneru vidět, jako že ,,koukněte, já třídím“,
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netřiďte! Prosím, netřiďte, jeden pytel
s komunálním odpadem v papíru nejenom, že znehodnotí celý vytříděný kontejner, ale může znehodnotit i celý kuka
vůz (důvěrně zvaný kukačka) a tato kukačka pak neputuje na třídírnu, ale rov-

ODPOVĚDNOST ZA MILIONY
Na posledním jednání zastupitelstva
(26. 4.) se mimo jiné diskutovalo nezodpovědné jednání rady, která objednala
dílo (opravu silnic) v hodnotě 3,5 mil.
Kč. Rada má však pravomoc rozhodovat pouze o akcích do 0,5 mil. Kč, jinak
se musí řídit rozpočtem, který schvaluje
zastupitelstvo. Starosta zdůvodnil ná-
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nou na skládku, pěknej to ptáček. Tedy
místo drobné odměny za třídění obdrží
obec pěkný účet za likvidaci.
Abych nekončil tak pesimisticky,
rád bych poděkoval všem občanům,

kup tím, že na účtě zbyly peníze a také
že za dílo jsme ještě nezaplatili, takže
pokud zastupitelstvo rychle odhlasuje změnu rozpočtu, pak je vlastně vše
v pořádku (viz záznam). Zastupitelstvo
změnu, tzv. rozpočtové opatření, schválilo – formálnosti tedy bylo učiněno za
dost. Vyvstává ale otázka, zda je správné, aby rada obce nakupovala libovolné položky bez vědomí zastupitelstva,
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kteří poctivě třídí, používají zdravý rozum a není jim jejich okolí lhostejné.
Velice Vám děkuji a uvidíme se u kontejneru.
Ing. Svatopluk Čech

kdykoli zbydou peníze na účtě, a nerespektovala rozpočet obce – dokument,
na kterém se usneslo zastupitelstvo
(zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce)
a skrze který mají i občané možnost činnost obce kontrolovat a připomínkovat.
Připomeňme, že podobná situace
se odehrála při nákupu čistícího vozu
– vůz byl zakoupen bez vědomí zastu-
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pitelstva, které následně bylo nuceno
schválit přijetí dotace na jeho koupi.
A tak místo toho, aby zastupitelstvo dělalo tato zásadní rozhodnutí a bylo za
ně plně odpovědné, rozhoduje rada,
která odpovědnost nemá (odpovědnost
zůstává na zastupitelstvu).
Nad dodržováním rozpočtu bdí ﬁ-

ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Při noční kontrole na Husově náměstí zjistila hlídka mládence, který
u lavičky potahoval z do špičky vytvarovaného cigárka, z kterého se, dle
odéru linoucího se po celém okolí,
vyklubal "joint" z konopí. Nezletilý
mládenec, aniž by si dosyta užil potěšení z inhalace, jointa zahodil do
trávy. Následně předal hlídce pytlíček s dalším "materiálem" s tím, že
jej zakoupil od neznámého člověka
na základě internetové komunikace.
Na další pohádky o způsobu nabytí
a o tom, že to zkusil poprvé, již nebyl
čas, ani chuť. Tak byl mládenec společně se zabaveným pytlíčkem marihuany předán přivolané hlídce PČR
k dalšímu opatření.
Na hlídku se obrátila s žádostí
o pomoc dispečerka spediční společnosti, že dle údajů z GPS stojí ve Velkém Oseku jejich vozidlo a jeho řidič
se nehlásí a nezvedá telefon.
Vozidlo bylo hlídkou dle popisu
a registrační značky nalezeno a po
delším klepání na okénka a různé
části karoserie se podařilo vzbudit řidiče, který, jak uvedl na místě, zastavil
z důvodu velké únavy a tvrdě usnul.
Okamžitě se ohlásil na dispečink ﬁrmy
a odpočatý pokračoval v jízdě.
V časných ranních hodinách byly
hlídkou obecní policie nalezeny na
Husově náměstí v altánu minerálního
pramene věci, které si zde pravděpodobně zapomněl návštěvník taneční
zábavy, který se na místě občerstvoval při cestě domů.
Hlídkou bylo u pořadatele akce
zjištěno, kdo byl tím šťastným výher-
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nanční výbor. Je nejvyšší prioritou tohoto výboru připravit odpovědný rozpočet a po schválení zastupitelstvem
kontrolovat a vyžadovat jeho dodržování – zkrátka aby si za obecní peníze nekupoval, kdo chce, co chce. Je
v zájmu obce, aby ﬁnanční výbor byl
silný a úplný. Na závěr je třeba upozornit, že tento výbor od posledních komu-

nálních voleb v roce 2014 ještě nebyl
v plném složení, nyní má ﬁnanční výbor
pouze 4 z 5 členů.

cem v tombole, a nalezené věci mu
byly hlídkou předány.

do příslušného útulku. Bohužel, když
ani na druhý pokus nebyl veterinářem
zasažen a uspán, zvedl své tělo na
všechny čtyři a bez rozloučení zmizel
ve tmě lužního lesa neznámo kam.

Při hlídkové službě byli strážníci požádáni o pomoc projíždějícím řidičem,
který předal do laskavé péče malého
pejska, kterého nalezl po cestě z Kolína v obci Veltruby. Pejsek byl převezen
do záchytného kotce, byl kontaktován
Obecní úřad Veltruby, kde byl nález
vyhlášen obecním rozhlasem, a za pár
hodin si již pro svého sedmnáctiletého
pejska přijeli majitelé, kterým se nedopatřením zaběhl.
Hlídka byla požádána o pomoc ve
věci poničené fasády rodinného domu
barvou. Vzhledem k tomu, že bylo podezření na určitou osobu, kterou hlídka následně kontrolovala a zadržela na
Husově náměstí, bylo možné v přítomnosti zákonného zástupce pachatele a
poškozeného majitele nemovitosti domluvit další způsob, jak napravit způsobenou škodu.
Dle reakce rodičů nezletilého, řešení dále pokračovalo po příjezdu domů
a bude mít pro další vývoj mládence
jistě velice pozitivní dopad.
Hlídka obecní policie byla požádána o pomoc obyvateli osady Oseček
s tím, že na příjezdové cestě k osadě
leží zraněný pes. Hlídka i přes to, že se
území osady nenachází na katastrálním území obce, přijela na místo, pes
s nikým "nemluvil", naopak nechtěl se
kamarádit, natož se nechat naložit do
auta. Bylo zjištěno, že byl nalezen na
území obce Libice nad Cidlinou. Byla
kontaktována paní starostka, která se
na místo dostavila s veterinářem. Tomu
pes při pokusu o spřátelení prokousl
rukáv bundy a opět zalehl do příkopu
u cesty. Bylo rozhodnuto o uspání
pejska narkotizační puškou z důvodu snadnější manipulace a převozu

Není-li vám lhostejné, jak je nakládáno s veřejnými penězi v obci, přihlaste se do ﬁnančního výboru!
Pavel Otta

Na hlídku se obrátil s žádostí o pomoc občan, který si před časem objednal u internetového obchodníka zboží,
které mu přišlo a které uhradil dobírkou. Následně na to mu začalo na dobírku chodit zboží další, o kterém tvrdil,
že si jej neobjednal, nicméně ﬁrma se
odkazovala na jeho potvrzený závazek
o odebírání dalšího zboží.
Hlídkou bylo zjištěno, že internetoví
vykukové tento závazek umístili malinkými, bez mikroskopu nečitelnými
písmeny do faktury a dodacího listu,
kde nešťastník vždy při přebírání zboží svým podpisem potvrdí další objednávku.
Hlídce se podařilo kontaktovat jednatele ﬁrmy a upozornila jej na jeho
velice nekulantní jednání. Na základě
této intervence byly další dodávky zbytečného zboží zrušeny.
S vylepšujícím se počasím se také
vylepšují "pracovní" podmínky pro tzv.
pouliční šmejdy, kteří, ač jsou varováni
při vstupu do obce tabulemi, že podomní prodej se na území obce zakazuje,
a jsou hlídkami obecní policie pokutováni a vykazováni z obce, občas navštíví pár ulic a zkusí "náhodu".
Z takové návštěvy může vzniknout
celá řada komplikací a nepříjemností. Od vykradeného bytu po likvidační
smlouvu na odběr různých produktů,
energií a služeb.
Tyto smlouvy jsou většinou koncipovány jen ve prospěch jedné strany a nejste to Vy. Vyvázání z nich je
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velice složité a někdy skoro nemožné bez zásahu zkušeného právníka
a soudu. Sídlo ﬁrmy je většinou ﬁktivní a telefonní kontakty hluché. Pouliční
prodejci jsou většinou velice hezky oblečeni, mají (alespoň zpočátku) velice
decentní vystupování a chování. Jsou
však cvičeni a školeni na to, aby ve Vás
vzbudili závist (uvádějí, že již mnoho
vašich spoluobčanů s nimi spolupracuje a šetří spousty peněz, vyhrávají
skvělé hodnotné ceny a podobně), přinutí Vás pochybovat o sobě, snaží se
Vám vnutit jejich názor, že jste hloupí
a nevzdělaní, když si produkt nebo
zboží nezakoupíte, a vmanipulují Vás
do uzavření obchodu, kterého budete
následně velice litovat. Smlouvy, které Vám předloží, jsou záměrně velice
obsáhlé a vzhledem k miniaturním písmenkům skoro nečitelné. Prodejci Vám
budou tvrdit, že vše podstatné Vám
řekli a ta nesmyslná spousta textu je
jen jakýsi legislativní výmysl. Tak to
rozhodně není. V textech jsou většinou velice dovedně zamaskované zá-
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vazky, ke kterým se nevědomky zavážete. A nezapomeňte, že každý soud
vždy předpokládá, že jste si smlouvu
před podpisem přečetli. Vaše tvrzení,
že Vám byla interpretována pouličním
prodejcem, neobstojí, neboť on, pokud
se jej podaří vůbec najít, bude tvrdit
pravý opak.
Policejní hlídka nemusí být vždy na
blízku, proto jen několik rad - 5x NIKDY, pokud se Vás pouliční - podomní
prodejci pokusí kontaktovat.
NIKDY NEJEDNEJTE S LIDMI,
KTERÉ JSTE SI OSOBNĚ NEPOZVALI NEBO NEOBJEDNALI.
NIKDY NEPŘEDÁVEJTE TAKOVÝM LIDEM SVOJE OSOBNÍ ÚDAJE.
NIKDY NEPŘEDKLÁDEJTE TAKOVÝM LIDEM FAKTURY A ÚČTY
ZA ENERGIE A SLUŽBY.
NIKDY NEPOUŠTĚJTE TYTO LIDI
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DO BYTU, DOMU (ANI NA DVOREK).
JE-LI TO MOŽNÉ, VŽDY SE PŘESVĚDČTE,
NAPŘ.
POHLEDEM
Z OKNA, KDO VÁS KONTAKTUJE,
A POKUD JEJ CHCETE VE SLUŠNOSTI ODMÍTNOUT, MĚJTE SE NA
POZORU, CO TAKOVÉMU ČLOVĚKU
ŘÍKÁTE, A NEVSTUPUJTE S NÍM DO
DELŠÍHO HOVORU (JAK JE SHORA
UVEDENO JSOU TO VÝBORNÍ MANIPULÁTOŘI).
NIKDY NEPŘEBÍREJTE OD ZÁSILKOVÉ SLUŽBY NEBO POŠTY
ZÁSILKU, O KTERÉ NEJSTE PŘESVĚDČENI, ŽE JSTE SI JI OBJEDNALI.
Doufáme, že těchto pár informací
Vám pomůže vyhnout se nepříjemným
situacím.

Krásný zbytek jara a ještě hezčí
léto Vám všem přejí Vaši strážníci
Obecní policie Velký Osek

Zpravodaj obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ÚNOR 2016 - KVĚTEN 2016)
/sKdE1:h/>͗
80 let:
85 let:

90 let:
91 let:
92 let:
93 let:
94 let:

Stanislava Horynová
Bohumil Otta
Vlasta Pospíšilová
Václav Klepal
Václav Pilař
Vlasta Viltová
Stanislava Trauškeová
Alena Klepalová
Drahomíra Moravcová
Ludmila Křivánková
Květuše Dobřichovská
Miloslava Lejnarová

EZKE1͗
Vincent Jan Adamec Elen Popovič

s1dE1 d1͗
Jiří Zápotocký
Štěpán Baštecký
Matyáš Billý
Soﬁe Surmajová

Kristýna Honzová
Jáchym Velechovský
Pavel Mašek

Elen Břinková

Johana Jedličková
Zuzana Matoulková
Mikuláš Dupák

Ester Sonntagová
Samanta Telváková
Veronika Koubková

hs\E1DE>^ds1͗
Radek Teplý - Jana Růžková
Michal Jano - Michaela Dzurková
Luboš Řehák - Lenka Burešová
Martin Kubíček - Romana Šaraková
>d^sdͳϱϬ>dDE>^ds1͗
Ottomar Mašek - Marie Mašková
jDZd1͗
Helena Nováková
Miloslava Štočková
Jaroslav Kašpar
Milan Holub
Božena Brabencová Jindřich Březina
Ivana Adamcová
matrikářka

9

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 2/2016

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Vážení rodiče, při nástupu do funkce
jsem slibovala, že se zaměřím i na školní stravování dětí. Snažím se své sliby
dodržet.
První krok, který bylo nutné učinit, je
zlepšení vybavení školní kuchyně, jejíž
zařízení bylo ve velmi špatném stavu.
V loňském roce jsme kromě nákupu
myčky provedli v kuchyni některé stavební úpravy a nakoupili drobné vybavení. Na tyto prázdniny plánujeme nákup
konvektomatu, který by nám měl pomoci naprosto změnit způsob přípravy
jídel. Konvektomat znamená i úsporu,
spotřeba elektrické energie by měla být
nižší o 50%, úspora vody o 70%, a co
je nejdůležitější, je nižší spotřeba tuku
o 2/3. Jídla v konvektomatu jsou připravována v páře nebo běžným pečením.
V potravinách by tedy měly být zachovány všechny důležité živiny a chutě.
Stravování ve školní jídelně je dotované. To znamená, že rodiče platí za
suroviny a provozní náklady hradí stát.
V případě, že nemá dítě oběd odhlášen
a není odebrán, měla by být naúčtována

Den Země
Také v letošním roce jsme si ve
škole připomněli Den Země, který
připadá na 22.4.
Kromě programu v jednotlivých
třídách během pátečního dopoledne
všichni žáci školy absolvovali audiovizuální program environmentální

plná cena oběda. Děti se musí ve školních jídelnách stravovat podle zásad
zdravé výživy, což znamená dodržování
„spotřebního koše“. Jednoduše řečeno
v jídelníčku mají převažovat luštěniny,
ryby, zelenina, ovoce, mléko, mléčné
výrobky a drůbeží maso. Mezi dětmi nepříliš oblíbená jídla. Vyhlásili jsme tedy
školní soutěž „ O nejlepší bezmasé zeleninové jídlo“, abychom děti motivovali
ke zdravému stravování. Každá třída
vybrala recept a všichni strávníci hlasují každé pondělí a čtvrtek. Třída, která dodala nejúspěšnější recept, bude
oceněna jedním dnem výletu a částkou
2000Kč. Připravujeme i další soutěže
např. o nejlepší luštěninové jídlo, recepty Jamieho Olivera a další. V červnu připravujeme projekt ochutnávky a přípravy zeleninových a ovocných jídel.
Podnikáme i další kroky. Ze školy
jsme odstranili automat, kde ovoce bylo
často ve velmi špatném stavu a mléčné výrobky byly drahé. V rámci projektu „Ovoce do škol“ spolupracujeme
s ﬁrmou Gira, která nám pro děti dodává kvalitní ovoce i zeleninu převážně

Snažili jsme se nabízet i zdravé svačiny, ale nebyl o ně dostatečný zájem.
A teď se dostávám k tomu, co mě trápí.
Pokud chceme, aby se děti stravovaly
zdravě, je třeba je k tomu vést. Důležitá je podpora rodiny. Mnoho dětí ráno
nesnídá, první jídlo a pití, které mají,
je svačina. Děti ráno potřebují spoustu
energie, a pokud se nenasnídají, jsou
ráno velmi unavené. Často se také stává, že děti nejdou na oběd nebo rodiče
jim oběd dokonce odhlásí, pokud jídlo
neznají nebo nechtějí.
Zdravé stravování je běh na dlouhou trať. Samozřejmě to nebude hned
a okamžitě. Je třeba změnit stravovací
návyky celé společnosti a děti správně
vychovávat. Jsem přesvědčena, že budeme-li spolupracovat, situace se bude
zlepšovat a vychováme zdravé děti.
Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek

výchovy s názvem Příroda kolem
nás, se kterým do školy přijela paní
Kolomazníková ze záchranné stanice PENTHEA. Během tohoto programu se děti seznámily s některými
překvapivými spoluobyvateli našich
domovů, ale i se zvířaty, která jsou
dnes již pro města typická. K velké
radosti dětí měla s sebou paní Kolomazníková i některé živé exempláře,
velký obdiv získala hlavně mluvící
straka Káča. Pro žáky druhého stupně si připravila další besedu Bc. M.
Jílková, která se zaměřila na neobvyklé a zajímavé rostlinné a živočišné druhy.
Před obědem se pak všechny třídy vydaly do ulic Velkého Oseka, aby
pomohly naši obec vyčistit od odpadků a nepořádku.
Poděkování patří všem žákům
a paním učitelkám za úklid obce, Vý-
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z regionálních zdrojů. Mléčné výrobky
odebíráme z Madety.

boru pro životní prostředí za spolupráci, panu Kolínskému za zajištění
odpadkových pytlů, rukavic a zajištění
odvozu nasbíraných odpadků a oběma
přednášejícím za zajímavé besedy.
Ing. Alena Jílková

Zpravodaj obce Velký Osek
Učíme se navzájem, aneb jak
deváťáci učí své spolužáky
Již Jan Ámos Komenský věřil, že je
prospěšné vzájemné učení žáků pro obě
strany, jak pro vyučujícího žáka, tak samozřejmě i pro učícího se. To na vlastní
kůži vyzkoušeli již podruhé žáci 9. ročníku. V loňském školním roce si pro své
mladší spolužáky připravili chemickou
show a workshop chemických pokusů,
které si mohli žáci prvního stupně také
vyzkoušet. Letos jsme se zaměřili na oblast internetové bezpečnosti. Průběžně
po celý rok v rámci informatiky v 8. a 9.
ročníku jsme připravovali materiály pro
besedy s žáky prvního stupně. V prvním pololetí deváťáci natočili své vlastní
výukové video na téma internetová bezpečnost. Osmáci prováděli dotazníkové

šetření mezi žáky 4. - 9. třídy, které následně zpracovali v Excelu a převedli do
podoby grafů a prezentací. Zjištěné závěry prezentovali na nástěnkách na chodbě
školy. Na výzkumu se ukázalo, že mnohdy žáci podceňují rizika používání internetu a chovají se na internetu nezodpovědně. Zajímavé bylo také zjištění, kolik
žáků mladšího věku si již svůj účet na
Facebooku založilo a aktivně ho používá,
přestože je Facebook oﬁciálně od 13 let.

V druhém pololetí žáci 8. ročníku tvořili z vlastnoručně pořízených fotograﬁí
fotokomiks na téma internetová bezpečnost. Vytvořené práce si se zájmem četli
na chodbě školy ostatní spolužáci. Devátý ročník se v druhém pololetí zaměřil
na přípravu workshopů. Rozdělili se do
čtyř skupin, zvolili si konkrétní téma kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking
a závislost na moderních technologiích

SOUTĚŽ OKRESNÍHO KOLA
„HLÍDEK MLADÝ ZDRAVOTNÍK“ V KOLÍNĚ DNE 19. 4. 2016




Letošní rok proběhla
okresní soutěž opět v prostorách Hasičského záchranného sboru v Kolíně.
Od samého rána se na pozemku sjížděla spousta malých a mladých „záchranářů“. Vypadalo to jak na
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a příprava mohla začít. Každá skupina
si připravila animované poučné video,
otázky k videu, vlastnoručně vytvořený
nástěnný obraz, formou prezentace vysvětlení a poučení v dané oblasti a další
aktivity pro žáky. Veškeré přípravy vyvrcholily dne 12. 5., kdy se zhostili role
učitele a celý den vyučovali děti od 2. až
5. třídy. Po celodenním vyučování žáci
devátého ročníku došli k poznání, jak
vyčerpávající je práce učitele, ale zároveň odcházeli z pocitem dobře vykonané práce. Cíl celé akce byl splněn a nyní
doufejme, že z našich žáků se stanou už
jen zodpovědní uživatelé internetu. A na
co se můžeme těšit příští školní rok? Na
již druhý ročník chemické show.
Romana Hartmanová
Fotograﬁe z akce, vytvořená výuková videa a videozáznam z workshopu
jsou na webu školy.

pravém mraveništi. Zástupci Červeného
kříže a jejich pomocní lékaři i rozhodčí
připravovali dnešní soutěž. Maskérka
líčila zraněné studenty a naše zdravotní hlídky se dohadovaly, co si na ně asi
letos připravili za zranění.


















V letošním roce se soutěže zúčastnily z naší školy 4 hlídky mladých zdravotníků:
•
Hlídka č. 1 - 4. třída = velitel
hlídky Amálie Kraftová - Jan Koška,

Eliška Masáková, Michaela Baštecká,
Lucie Žemlová
Letošní rok jim o jeden bod utekla
bronzová medaile, takže jejich umístění
bylo na krásném 4. místě se 760 body
•
Hlídka č. 2 – 5. třída = velitel
hlídky Bára Mokráčková - Kateřina
Kubišová, Diana Fagošová, Matěj
Legr, náhradnice (3. tř.) Antonie K.
Szmatanová
Ve třetí třídě hned napoprvé tato
hlídka zaútočila na 1. místo. V loňském
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roce jim štěstí moc nepřálo, ale i přesto
zůstali na stupních vítězů na 3. místě.
Letos se opět vrátili na stupně vítězů na
1. místo a utržili celkem 800 bodů
•
Hlídka č. 3 – 7. třída = velitel hlídky Renata Šámalová - Kamila
Loskotová, Anita Masáková, Natálie
Váňová, Nikola Morávková
Tato hlídka oproti loňskému umístění
na 5. místě, letos vybojovala též nádherné 1. místo! A získali celkem 1 120 bodů!
•
Hlídka č. 4 – 8. třída = velitel
hlídky Barbora Hermanová - Kateřina Koudelová, Kristýna Bendíková,
náhradníci (7. tř.) Dalibor Soboslai,
Radek Krištof
Jelikož díky nemoci odpadl v poslední chvíli Petr Hotovec, toto družstvo i přes oslabení vybojovalo krásné
7. místo s 1 040 body

Děkuji všem mým zdravotníkům
za jejich zapálenost a nebojácnost při
soutěži. Ve chvíli, kdy se snaží pomoci zraněným během soutěže, mohu
říci, že mi jde až mráz po zádech,
jak jsou šikovní a dokáží se samostatně poprat i se spoustou problémů při ošetřování.
Píši tento článek
a jsem velice zvědavá, co mé svěřence (hlídky 5. a
7. třídy) zítra čeká
na KRAJSKÝCH
ZÁVODECH
V
MLADÉ
BOLESLAVI. Vím, jaká
velká konkurence
na těchto závodech je, ale věřím,
že si povedou statečně a nenecha-
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jí nic náhodě. Bude to pro ně další z
velkých zkušeností a zajisté se naučí
i něco dalšího nového. Ještě jednou
všem děkuji za jejich činnost, ráda
s nimi spolupracuji.
Vychovatelka Jana Formánková

PŘIVÍTÁNÍ JARA A JARNÍ AKTIVITY SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU
VE ČTVRTEK DNE 10. 3. 2016
JSME SE ROZLOUČILI SE ZIMOU
Upálení Smrtky se zúčastnily
všechny oddělení ŠD. Přípravy probíhaly již celý předchozí den. Od samotného rána při ranním provozu ŠD
jsme společnými silami vyrobili hlavu
a nasadili ji na základní kříž. Odpoledne děti pokračovaly ve výrobě a vymalování oděvu Smrtky. Nezapomněly ani
na čepec, šálu a ruce. V osudný den
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upálení této krasavice bylo zapotřebí nejprve vykopat základy pro Smrtku do ohniště a připravit hranici kolem
ní na zapálení ohně. Toto vše bravurně zvládla čtveřice našich prvňáčků.
A mohlo vše propuknout. Všichni jsme
se sešli kolem ohniště a po poučení
bezpečnosti o zapálení Smrtky jsme
mohli přistoupit k samotnému rituálu - rozloučení se se zimou a přivítání
s jarem. Po přeříkání básní o upálení
Smrtky a hlasování, zda se již těšíme

na jaro, došlo k zapálení ohně. Následovalo to, na co se všichni těšili - PRVNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ A CHLEBÍKŮ! Odpoledne se vydařilo s krásným
a chvílemi i slunečným počasím. Všichni se postupně při opékání vystřídali. Do
tří hodin jsme stihli po nás i vše uklidit
a postupně se rozejít do svých domovů
s pocitem SUPROVÉHO ODPOLEDNE!
Všem zúčastněným bych ráda poděkovala za bezproblémové odpoledne.

Zpravodaj obce Velký Osek
PŘEDVELIKONOČNÍ ČAS je čas
velkého vyrábění. Ani letošní rok nebyl
výjimečný. Od různých druhů a typů

zajíčků papírových, či plyšových až po
pečení předvelikonočního pečiva – šplochana, jidášů, kokosek ze zbytku bílků

NÁSLEDOVAL V DUBNU CELO-

Kromě vyprávění, prohlížení obrázků, došlo i na výrobu vesmírných raket,
modulů, kosmonautů, ale i planet. Prostě jsme si vyrobili takový malý vesmír na nástěnce a přitom se dozvěděli
spoustu nových informací.

TÝDENNÍ PROGRAM O VESMÍRU - VZPOMÍNKA NA GAGARINA A OSTATNÍ KOSMONAUTY

Ročník XXI • 2/2016
a koblih. Ve ﬁnále jsme vyzkoušeli i pletení košíků pedigem a šénem, samozřejmě i motání pomlázky nemohlo chybět.

VE DNECH OD 20. – 22. DUBNA
VE ŠD PROBĚHLA JARNÍ DÍLNIČKA
KORÁLKOVÁNÍ i když tentokrát ne velikonoční, ale děti si mohly vyrobit něco
pro svou radost. Mezi výrobky jste mohli
vidět klíčenky strašidýlka, motýlky, delfínky, zajíčky i nejvíce vyráběné mimoně. Samozřejmě nechyběla ani prodejní
výstava korálkových výrobků od našich
lektorek. Patří jim opět velký dík.

28. a 29. 4. – TYTO DNY BYLY VE
ZNAMENÍ FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE se
protáhlo ve ﬁnále na dvě odpoledne
(čtvrtek i pátek), jelikož 4. třída má ve
čtvrtek odpolední vyučování a opět
se nemohli zúčastnit celodružinové
akce. Proto jsme zvolili formu pokračování Čarodějnic ještě v pátek.
Čtvrteční odpoledne nejprve čarodějové připravili hranici s Čarodějnicí
a odpoledne mohlo propuknout. Všichni
Celé odpoledne nám věnovala
svůj čas, síly a obličejové barvičky maminka p. Fischová. Velice bychom jí chtěli za všechny
děti poděkovat za její trpělivost,
výdrž a kreativní malby, které si
čarodějníci a čarodějové vybírali a vymýšleli.

v krásných čarodějnicky strašidelných
oblecích se shromáždili kolem ohniště
a napjatě čekali na zapálení ohně. S velikými ovacemi byla hranice zažehnuta
a plameny rychle upalovaly Čarodějnici. Celá postupně skončila v ohništi,
k naší radosti, žádné nebezpečí tedy nehrozilo. Poté se začal připravovat kotlík
k vaření čarovného lektvaru. Zavěsili
jsme ho nad oheň a čarodějnice a čarodějové po sobě vhazovali různé bylinky
se zaříkávadly např. "vhazuji hadí ocásky, netopýří křídla, kočičí drápky, atd."
S napětím jsme čekali, kdy začne nápoj bublat-vařit se. Po odstranění kotlíku
z ohniště jsme přidali do nápoje ještě
kouzelnou dračí žluč (med) pro sílu.
Začarovali nápoj kouzelným zaříkávadlem a mohlo se ochutnávat. K překvapení přítomných byl nápoj síly, zdraví
a krásy velice chutný. Při vaření nápoje
a i po dokončení, celou dobu samozřejmě všichni postupně opékali své buřtíky

a topinky. Po posilnění čarodějnic a čarodějů mohlo dojít k samotnému reji.
Byly připraveny tyto disciplíny:
- SLALOMOVÝ LET NA KOŠTĚTI
- BĚH V SEDMIMÍLOVÝCH BOTÁCH
- PŘECHOD PŘES SMRDUTÝ MOČÁL
PO ZTROUCHNIVĚLÉ LÁVCE
- MALBA NA ASFALT ČARODĚJNICKÝCH EMBLÉMŮ
Všichni zúčastnění obdrželi LETECKÝ
PRŮKAZ potřebný na sobotu 30.4.!!!
No a v pátek probíhalo odpoledne podobně za účasti hlavně čarodějů
a čarodějnic ze 4. třídy. Pouze pro velký
úspěch se čarovný lektvar musel připravovat nadvakrát! Fota z vydařených odpolední naleznete na stránkách www.
rajce.net
na stránkách „Koskova4“
Děkuji všem přítomným za ukázněnost
u ohně. Jenom díky tomu obě odpoledne proběhla bez problémů a zranění.
KANIMÚRA a spol.
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ANI V MĚSÍCI KVĚTNU NAŠE AKTIVITY NEPOKLESLY:
VÝROBA DÁRKŮ A GRATULACÍ
PRO SVÉ MAMINKY (8. 5. DEN MATEK)–nikdo nechtěl být pozadu a každý před tímto dnem pro svou maminku něco krásného připravil a odnesl si
s sebou domů.
HLAVNÍ AKCÍ TOHOTO MĚSÍCE
VŠAK BYL CELODRUŽINOVÝ VÝLET DO KOLÍNSKÉHO KINA DNE
13. 5. NA ANIMOVANÝ FILM „KUNG
FU PANDA“ – zúčastnilo se celkem
82 dětí. Celé kino bylo rezervované
jen pro nás. Děti si nejprve užily nákup
důležitého občerstvení před promítáním ﬁlmu, pak se usadily dle libosti,
kam chtěly a vedle koho chtěly, a promítání mohlo začít. Podle reakcí všech
přítomných mohu usoudit, že ﬁlm se
všem líbil.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY
Atletický čtyřboj
V atletickém čtyřboji družstvo chlapců ze sedmého ročníku Baloun, Konyvka, Košata, Jelínek a Bláža obsadilo
2. místo. Starší chlapci, žáci z osmé
a deváté třídy - Peřina, Král, Keleš,
Hübst, Karban - svými výkony vybojovali
3. místo. V mladší kategorii dívky ze sedmých tříd Šlehubrová, Váňová, Frintová,
Závorková a Stepaková získaly 3. místo.
Mc Donald's Cup
Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili okresního kola McDonald´s Cupu v
Kolíně, kde v silné konkurenci 12 škol
vybojovali svým zarputilým výkonem
krásné 4. místo. Mužstvo se ve složení:
2. třída – J. Fisch, V. Heřmánek, M. Holub, J. Melichar, L. Meloun, 3. třída – R.
Holub, M. Mašek, E. Kolář, D. Soboslai,
M. Průcha - pod vedením p. Melichara
nominovalo na Kolínské sportovní dny.
Mgr. Daniela Průchová
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Školní rok se pomalu řítí do ﬁniše a my si můžeme pouze přát,
abychom ho ustály bez problémů.
Čeká nás ještě spousta aktivit, ale
o těch povíme zase příště.
Krásný začátek léta všem přejí vychovatelky Školní družiny
Ved. vych. Jana Formánková

Zpravodaj obce Velký Osek
Štafetový pohár
V okresním kole žáci naší školy vyběhali 2. místo ve Štafetovém poháru
a vybojovali si postup do krajského kola.
Ve štafetě 8 x 100m třeťáci (Belzová,
Klimentová, Roubalová, Košatová, Paroulek, Dupák, Kolář, Mašek) obsadili
3. místo. Žáci z páté třídy (Reisichová,
Kubišová, Hanková, Melezinková, Meloun, Kalaš, Kruliš, Richter) zaběhli
ve štafetě 8 x 100m druhý nejlepší čas
a odvezli si stříbrné medaile.

Vybíjená Preventan Cup - dívky
Dne 4. 5. se na naší konal turnaj ve
vybíjené v kategorii dívek 4. – 5. tř. Po
urputném boji vybojovaly naše žákyně
2. místo (Šulcová, Špačková, Reisichová, Fagošová, Kubišová, Hanková,
Mokráčková, Plačková, Vorlická, Hartmanová, Vrabcová). Na 1. místě o jediného vybitého se umístila 1. ZŠ Kolín,
3. místo vybojovala škola ZŠ Kostelec
nad Černými lesy a 4. místo získala
6. ZŠ Kolín.
Psali Kubík, Jírová, Koldinská, Škarka

Štafetový pohár - krajské kolo
Jedenácté místo v krajském kole
Štafetového poháru obsadili naši
žáci. Ve všech štafetách zlepšili své
časy z okresního kola a s vervou
bojovali s dětmi z Lysé nad Labem,

Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi, Benešova, Brandýsa nad Labem a Kolína. Všem šestnácti dětem
z páté a třetí třídy (Kalašovi, Krulišovi, Richterovi, Melounovi, Kubišové,
Melezinkové, Hankové, Raisicho-
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Pohár rozhlasu - starší žactvo
Za krásného počasí naši žáci reprezentovali Velký Osek v tradiční
atletické soutěži družstev v Poháru
rozhlasu. Dívčí tým (Houžvičková,
Hanková, Košatová, Klimentová K.,
Klimentová A., Koudelová, Mokráčková, Slavíková a Bartošová) skončil
těsně na nepopulárním čtvrtém místě a získal pomyslnou bramborovou
medaili. Chlapecké družstvo (Král,
Peřina, Keleš, Eger, Kubík, Karban,
Hübst)
obsadilo místo šesté. Na
těchto závodech se podařilo překonat
mnoho osobních rekordů.

vé, Kalašové, Belzové, Dohaničové,
Klimentové, Dupákovi, Paroulkovi,
Maškovi, Kolářovi), které nesly na
svých zádech jméno naší školy, děkujeme za reprezentaci na krajské
úrovni.
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Pohár rozhlasu - mladší žáci
Bronzové úterý. Takto by se mohl
nazvat den 17. května, kdy žáci 6. a 7.
ročníku naší školy přivezli z kolínského
atletického stadionu dva bronzové poháry. V tradiční soutěži Poháru rozhlasu
týmy dívek i chlapců bojovaly s dalšími osmnácti školami a umístily se na
třetích místech. Úspěšným dětem: Konyvkovi, Košatovi, Pelikánovi, Kubikovi,
Teplému, Jelínkovi, Bayerovi, Svobodovi, Žilkovi, Šlehubrové, Hovorkové,
Frintové, Masákové, Kraftové, Stepakové, Jírové, Váňové a Pancové patří
poděkování za vzornou reprezentaci.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Úderem krásného počasí vyráží děti z Mateřské školy
Velký Osek vstříc mnohým dobrodružstvím.
V sobotu 21. 5. 2016 již tradičně, vyjeli někteří naši
sportovci na Olympiádu mateřských škol v Jestřabí Lhotě. Tímto děkujeme všem zúčastněným dětem
a jejich rodičům za příjemně strávené slunečné dopoledne. Jsme rády, že se stále najdou rodiny, které svůj
volný čas tráví i na čerstvém vzduchu a vedou své děti
k pohybu.

V pondělí 23. 5. 2016 následoval vydařený výlet za indiány. Ti na nás čekali ve své prérii v Nasavrkách. Pozvali nás
do tradičního týpí, naučili nás indiánský pozdrav, zatančili
jsme si s nimi v rytmu bubnů a ulovili jsme společně dokonce
i velkého bizona neboli „tatanku“ :-).
V následujícím měsíci nás čeká a
nemine kupa dalších zážitků. Vypravíme se například za piráty na zámek
Sloupno, za zvířátky do ZOO Jihlava.
Proběhne také loučení s našimi před-
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Ve středu 25. 5. 2016 nás navštívily děti ze základní umělecké školy. Společně s nimi jsme odcestovali do pohádkové
říše a osvobodili jsme pohádkové bytosti tím, že jsme poznali hrané melodie. Moc děkujeme dětem i paním učitelkám, které s nimi program nacvičily.

školáky. Ti se rozloučí na obecním úřadě 16. 6. 2016 krátkým vystoupením
a 24. 6. 2016 se s nimi ještě rozloučíme
na zahradě MŠ. Tentokrát ve stylu antického Řecka.

A pak už nás čekají jen prázdniny
:-)!!! Přejeme všem hodně letní pohody
:-)!!!
Kolektiv MŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Konečně jsme se dočkali, teplá zima
a studené jaro jsou za námi a nás už
čeká snad jen to nejlepší- prázdniny
a dovolená. K tomu patří samozřejmě
i pěkná knížka a i časopis. Obojí naleznete v naší knihovně.
Co je nového v knižním fondu?
Čtenářky jistě uvítají nové tituly od
známých světových autorek: „Povídej,
co vidíš“
/Fielding/- mladá vyšetřovatelka
sleduje neznámého muže v protějším
domě, zjistí, že je sledována i ona. „Přesilová hra“ /Steel/- román z nejvyšších
společenských vrstev managementu
v USA, „V žáru lásky“ /S. Brown/- mladá žena z Luisiany se vrací do rodného
domu, kde slíbí starému otci, že se postará o zadlužený dům a přijímá pomoc
od neznámého muže. Od oblíbených
českých autorek a autora si jistě rády
i rádi přečtete: „Co žena nikdy neřekne
a muž neudělá“ /Fuchsová/- krátké vtipné příběhy a úvahy z věčného tématu
vztahu muže a ženy od populární kolínské spisovatelky.
„Pravé domácí“ /I.Devátá/- další
z úsměvných knížek nabízí známá česká herečka společně se svým mladším
bratrem Jiřím. „Ach, ty matky“ - soubor krátkých povídek českých autorů
s tématem mateřství. „Kafe a cigárko
/Doležalová/- svěží a vtipné historky
z hereckého prostředí od mladé české herečky - oceněno literární cenou
Magnesia Litera za rok 2015. Poslední vydaná kniha od M. Viewegha je:
„Biomanžel“- humoristické a částečně
biograﬁcké pokračování románu „Bio-

manželka“, přináší další osudy hlavního hrdiny Mojmíra.
Pro milovníky napětí jsou určeny
publikace:
„Vycházející slunce“ /Crichton/- vyšetřování vraždy v kanceláři jedné japonské průmyslové společnosti v USA.
Apokalyptický sci-ﬁ román z amazonských pralesů, kde leží záhadné město,
to je „Město strachu“ /Brussolo/, „Boží
pěst“ /Forsyth/- tajná zbraň irácké armády v době války Iráku s Kuvajtem.
V současné době mezi nejoblíbenější dobrodružnou a detektivní
literaturu patří tzv. Severské krimi. To
představují například tyto tituly:
„Číňan“ /Mankell/-malá, idylická ves
ve Švédsku je svědkem podivného zločinu,
„Švábi“ /Nesbö/- další ze série s detektivem H. Holem-vyšetřování vraždy
norského velvyslance v Thajsku, „ Písečný muž“ /Kepler/- objevení pohřešovaného mladíka po sedmi letech ve
Stockholmu, kdy byl již považován za
mrtvého, otevírá znovu starý případ
sér iového
vraha.
Ožehavému tématu islámu se
věnují knihy:
„Podvolení“
/Houellebecq/- provokativní román o tom,
jak se z
Francie stane islámský stát. „Kacířka. Proč islám
právě teď potřebuje reformaci“ /Hirsi
Ali, A./ - nizozemská autorka a politička
somálského původu vysvětluje, proč se
odvrátila od islámu, poukazuje na problematické rysy tohoto náboženství.
Nesmíme zapomenout ani na oblíbené historické romány:

„Hadriánův val“ /Dietrich/- román
založený na skutečných událostechv Británi ve 4. století pod nadvládou
Římanů, „Zimní královna“ /Beráková/- román o manželce „zimního krále“
Fridricha Falckého, Alžbětě, anglické
princezně, které vyhnala z Prahy porážka
v bitvě na Bílé hoře. „Ve znamení Lva“
/Šmíd/- román o králi JanuLucemburském, „Mrtvý posel“ / Vondruška/- další
z příběhů o zločinech, které vyšetřuje
královský písař Jiří Adam z Dobronína.
Z naučné literatury vás možná
bude zajímat:
„Praha legend a skutečnosti“ /Krejčí/- historie, památky, význačné osobnosti a různé legendy s historickým
podkladem i odrazem v literatuře.
„Jan Hus v představách šesti století
a ve skutečnosti“ /Polc/-stati o významu M. J. Husa- k 600. výročí upálení.
„Habsburkové bez říše“ /Kindermann/-historie a současnost tohoto rodu.
„Temné kouty 20. století“ /Cílek/- velké dějiny i obyčejné osudy, nacistické
ovládnutí Německa a dva podpásové
údery proti Československu.
Pro rodiče, prarodiče či vychovatele jsou určeny následující knihy:
„Napapat, vykakat a spát“ /Cohen/jak neztratit rozum při péči o kojence,
„160 her a cvičení pro první 3 roky života dítěte“ /Warner/- smyslové vnímání, rozumové a pohybové schopnosti,
„Mámo, táto, tvořte se mnou!“ /Lukáčová/-inspirace pro nejrůznější tvůrčí aktivity dětí.
Kdo si rád přečte něco o českých
hercích, ten jistě sáhne po publikacích:
„Marie Rosůlková osobně“ /Nečas/- vzpomínková kniha naší oblíbené herečky starší generace, s mnoha
fotograﬁemi. „Lubomír Lipský a jeho
bratr Oldřich“ /Ulík/-kniha vzpomínek,
rozhovorů a textů o obou bratrech-herci
i režisérovi.
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Pro naše nejmladší čtenáře:
„Péťa a kostlivec“ /Brenckert/- kratičké texty s mnoha obrázky o tom, jak dva
kluci kamarádi tráví večer díváním na
strašidelný ﬁlm a ten jeden se pak bojí.
Pro holčičky jsou: „Popelka“ /Cohen/,
„Barbie fotografka“ /Marenco/. „O dětech a zvířátkách“ /Petiška/- krátké příběhy pro začínající čtenáře. „Ztracený
ježeček“ /Hucklesby/- pro milovníky zvířátek i začínající čtenáře. O zvířátkách
je i další kniha: „Kamarádi od Vrbového
potoka“ /Blahník/. „ Tetovaná teta“ /Fischerová/-vtipné krátké verše.
„Kouzelný hrad.Dračí pohár“ /Brezina/- příběhy tří sourozenců z hradu, kde
se dějí čáry a kouzla. „ Anička a divadlo“
a „Anička na řece“ /Peroutková/- další
oblíbené příhody holčičky Aničky. „Dob-

Na shledanou v knihovně!!!
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

Otevřeno:

PO + ČT

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

12:00 - 17:30

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz
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rodružství na Killimovinu“ /Blyton/- příběhy party dětí v neznámé zemi. Příběhy současných dětí zachycují: „Sama
doma“ /Wilson/- hrdinka se musí postarat o mladší sourozence. „Deník malého
poseroutky 10. Staré dobré časy“ /Kinney/-další z řady oblíbeného humoristického cyklu s klučičím hrdinou a jeho
patáliemi doma i ve škole. Těm nejstarším dětským čtenářům se jistě zalíbí:
„Stezkami pravěku“ /Lopour/- příběhy
plné dobrodružství a krásných ilustrací.
Deníková forma knih získala oblibu,
tímto stylem jsou psány i další knížky:
„Deník úplně obyčejného upíra“, „Deník
úplně obyčejného vlkodlaka“ /Collis/trampoty hlavních hrdinů v době puberty, napětí spojené s humorem.
To byla pouze ukázka z našich nových knih, další i tyto čekají na vás!
Co se událo v knihovně od posledního čísla Osečanu?
Opět jsme si připomněli, že „Březen
je měsíc čtenářů“. V tomto měsíci 11.
a 16. 3. navštívili knihovnu žáci 2. b
a 2. a třídy MZŠ V. Osek s p. učitelkami Šátkovou a Kampeovou. Děti se dověděly opět něco nového o knížkách,
knihovně, půjčování, vyprávěly o přečtených knížkách a o tom, co se jim líbí.
Také družina navštívila jako exkurze
knihovnu s p. vychovatelkou M. Belzovou dne 21. 3. 2016.
V rámci celostátní akce „Noc s Andersenem“ se konal pohádkový večer

s nocováním v MZŠ Velký Osek ve čtvrtek 7. 4. Prvňáčky z 1. a a 1. b/ pí učitelky H. Babáková a N. Tomsová/ navštívila
knihovnice „pohádková babička“. Jako
správná babička jim vyprávěla krátce
o spisovatelích H.Ch. Andersenovi
a hlavně V. Čtvrtkovi. Pohádkám tohoto českého oblíbeného spisovatele se
věnovalo večerní čtení a povídání. Děti
byla pozvány do knihovny, kam také
ráno po slavném „strašidláckém“ spaní
ve škole dorazily. Některé byly v knihovně poprvé, některé do knihovny již chodí
s rodiči nebo starším sourozencem. Poprvé v knihovně, seznámení s knihovnou,
knížkami - co příběhů a dobrodružství
se v nich skrývá! Možnost si je prohlédnout, možnost se i přihlásit o registraci.
Tak proběhlo páteční dopoledne v naší
knihovně. Těšíme se na nové čtenáře!
Krásné léto, prázdniny a dovolenou
přeje
J. Dohnalová ObK Velký Osek

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
V květnu proběhlo další tradiční setkání občanů u příležitosti Dne dříve narozených, kde vystoupily děti z mateřské
školky, dále se představily dvě kolony nejmladších tanečníků české besedy a poprvé vystoupil i pěvecký sbor Osecký skřivánek. Účastníci si s chutí zazpívali s doprovodem
hudební skupiny pana Kysilky české písně: Na okně seděla kočka, Ta naše písnička česká, Byla noc krásná májová
a mnohé další. Věříte, že se nikomu ani nechtělo domů?
Děkuji všem, kdo pomohli připravit odpoledne – paním
učitelkám z mateřské školky Renatě Jandové a Veronice Řehákové, mládeži, která vede nejmladší tanečníky besedy, vedoucím Oseckého skřivánku – Haně Kotkové, Veronice Řehákové a Anetě Čábelkové, rodině Dittrichových za pomoc
při občerstvení, panu Kolínskému a kolektivu za vzornou přípravu sálu i zatopení a obecnímu úřadu za ﬁnancování akce.
Těšíme se na další setkání, které plánujeme na podzim.
Šárka Kurková
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ĞŶƐŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵƚĞĐŚŶŝŬŽƵĂŶĞďƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽĐĞůŽƵƌŽĚŝŶƵ
sƐŽďŽƚƵϮϯ͘ϰ͘ϮϬϭϲƐĞǀĞsĞůŬĠŵKƐĞŬƵƵƐŬƵƚĞēŶŝůƉŽĚǌĄƓƚŝƚŽƵƐƚĂƌŽƐƚǇŽďĐĞWĂǀůĂƌĂŚŽǀǌĂůĂϮ͘ƌŽēŶşŬĂŬĐĞŶĂǌǀĂŶĠ
ΗĞŶƐŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵƚĞĐŚŶŝŬŽƵĂŶĞďƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽĐĞůŽƵƌŽĚŝŶƵΗ͘ŬĐĞƉƌŽďĢŚůĂŶĂũĞĚŶŽŵŵşƐƚĢͲǀĂƌĞĄůƵDŽƚĞůƵ
h :ĞǌĞƌĂ͘EĂƚƌĂǀŶĂƚĠƉůŽƓĞǌĂŵŽƚĞůĞŵƐĞǀǇƐƚĂǀŽǀĂůǇŵŽƚŽĐǇŬůǇĂĂƵƚĂ͕ƉƎĞĚŵŽƚĞůĞŵďǇůĂŬǀŝĚĢŶşǀĞůŬĄƚĞĐŚŶŝŬĂ
ǀēĞƚŶĢŶĄǀĢƐƵ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵŵŽŚůŝŶĄǀƓƚĢǀŶşĐŝƐŚůĠĚŶŽƵƚŝǌŬƵƐŝƚƐŝƉƌĄĐŝǀĞĨƵŶŬēŶşĨŽƚŽŬŽŵŽƎĞ͘sƐĄůĞďǇůĂĞǆƉŽǌŝĐĞ
ĚƌŽďŶĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͗ŶĄǌŶĂŬŬŽǀĄƌŶǇ͕ĨƵŶŬēŶşƉĂƌŶşƐƚƌŽũŬǇ͕ĨƵŶŬēŶşƚĞůĞĨŽŶŶşƷƐƚƎĞĚŶĂƐĞƐƉŽƵƐƚŽƵŬůĂƐŝĐŬǉĐŚƚĞůĞĨŽŶŶşĐŚ
ƉƎşƐƚƌŽũƽĂĚĂůƓşŵĞŶƓşƉƎĞĚŵĢƚǇ͘
,ůĂǀŶşŵƚĠŵĂƚĞŵĂůĞďǇůĂůĞƚŽƐŚŝƐƚŽƌŝĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĂƚŽƐĞƉƌŽũĞǀŝůŽŝǀŵŶŽǎƐƚǀşǀǇƐƚĂǀĞŶǉĐŚĨŽƚŽĂƉĂƌĄƚƽŝ
ƚĞĐŚŶŝŬǇƉŽƵǎşǀĂŶĠǀĞĨŽƚŽŬŽŵŽƎĞ͘
ǆƉŽŶĄƚƽďǇůŽŵŝŶŝŵĄůŶĢƐƚĞũŶĠŵŶŽǎƐƚǀşũĂŬŽŵŝŶƵůǉƌŽŬ͕ƉŽēĂƐşďǇůŽŵŝůŽƐƚŝǀĠͲŶĞǌŵŽŬůŝũƐŵĞ͕ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş
ǌ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞŝ ƉŽůŶşŬƵĐŚǇŶĢĨƵŶŐŽǀĂůŽƉĞƌĨĞŬƚŶĢ͕ƉŽĐĞůǉĚĞŶŚƌĄůĂǎŝǀĄŚƵĚďĂ͕ĚĢƚŝƐĞǌĂďĂǀŝůǇǀĚŽƉƌŽǀŽĚŶĠŵ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ƉƌŽƐƚĢͲĚĄƐĞƎşĐŝ͕ǎĞŵĄŵĞǌĂƐĞďŽƵǀǇĚĂƎĞŶŽƵĂŬĐŝ͘
ƐƉŽŬŽũĞŶĠůĞƚŽƓŶşŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇŵƽǎĞŵĞƵǎĚŶĞƐƉŽǌǀĂƚŶĂϯ͘ƌŽēŶşŬ͕ŬƚĞƌǉƉƎŝƉƌĂǀşŵĞŶĂŬŽŶĞĐĚƵďŶĂϮϬϭϳ͊

WŽĚƌŽďŶŽƵĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝŝŽŚůĂƐǇŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽĂŶŽǀŝŶĄƎƽŶĂũĚĞƚĞŶĂǁǁǁ͘ƐƉŚƚ͘Đǌ͘
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STAROČESKÉ MÁJE VE VELKÉM OSEKU
Dne 21. 5. 2016 se pod záštitou
obce Velký Osek konaly již tradiční velkoosecké máje.

Letošní již pátý ročník probíhal ve
znamení pěkného počasí a dobré nálady. Už od rána, kdy jsme se sešli
u Dělnického domu, abychom doladili
poslední detaily, nám svítilo sluníčko.
Po ozdobení vozu pro kapelu a zapřáhnutí koně ke kočáru, který vozil krále,
jsme tedy vesele vykročili vstříc ulicím
Oseka a celý den jsme si užívali dlouho očekávanou slavnost. Optimisticky
naladěni jsme procházeli Osekem za
zvuků kapely pod vedením p. Kysilky,
taženou traktorem, který řídil p. Blaží-

JARNÍ KRÁSA OSECKÝCH
OKEN
Když se procházím naší obcí, tak se
ráda dívám na květiny v oknech či před
domy. Jsem vždy překvapená, jak se
truhlíky na oknech mění spolu s ročním
obdobím. A tak vám předkládám několik fotograﬁí z jarního Velkého Oseka
a už se těším na letní proměnu. Díky
všem, kdo nám péčí o svá okna a o zelené pásy před domy zpříjemňují život.
Helena Erbenová
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ček. U každého domu, kde stála ozdobená májka, jsme se zastavili a vyzvali
jsme dívky, ale i další obyvatele domu,
k tanci. Po polce či
valčíku jsme byli
pozváni na občerstvení a panáčky.
Po obědě vládla ve společnosti
výborná
nálada,
počasí nám přálo,
obešli jsme zbývající domy a u každého si zatancovali.
V šest hodin jsme
se sešli před Dělnickým domem na
tradiční besedu. Navzdory neutuchajícímu horku nikdo nebyl
zmožen a tanec se nám výborně podařil.
Mezi tanečníky bylo možno nalézt stávající i zcela nové tváře, celkem tančilo
sedm kolon. Oproti minulému roku, přibyly totiž dvě nové „dětské“ kolony.
Po tanci následovala krátká scénka,
ve které byla králi máje, za obrovského
nesouhlasu májovců, setnuta hlava. Byl
také vylosován šťastný výherce našeho
dřevěného krále, velké májky vévodící
prostranství před Dělnickým domem.

V osm hodin večer začala májová
zábava. K tanci nám hrála kapela ESO
pod taktovkou p. Hartmana. Součástí
zábavy byla i tombola, díky bohatým
sponzorům si po půlnoci svou cenu odnášel snad každý.
Nyní bych ráda za všechny Májovce
poděkovala všem, kteří pomohli s přípravou a realizací této již tradiční akce.
Děkuji SOM za stavění krále, p. Švandovi za rozvoz májek, p. Převrátilovi za
„krocení“ koňských sil, p. Blažíčkovi za
vození kapely, Obecnímu úřadu Velký
Osek za ﬁnanční příspěvek a spolupráci a mnoha dalším.
Těším se opět za rok!
za Májovce Anna Fromová

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 1/2016

%DU\ED%DVHEDOO




1DãLQHMPHQãtPDMt]DVHERXSUYQtWXUQDMY5DNRYQtNX
E\OLMVPHVLFHSRVOHGQtDOHSRVOHGQtVHFWt%DU\E\YODVWQt 

FRMHEDVHEDOO"
%DVHEDOOMHSiONRYDFtKUDNGHSURWLVREČKUDMtGYČGUXåVWYD9WRPWRVSRUWXVHQDXþtãFK\WDW
Ki]HWSiOLWDEČKDWP\VOHWDWDNWL]RYDWDWRYãHFKQRYSDUWČGREUêFKSĜiWHO 


MHVWOL FKFHã R WpKOH KĜH YČGČW YtF  WDN VH SĜLMć PUNQRXW QD
WUpQLQN NWHUê VH NRQi NDåGRX QHGČOL RG  QD KULãWČ X
ãNRO\

EXGHPHVHWČãLW 









9tFHQDZZZKWWSEDU\EDEDVHEDOOZHEQRGHF]
QHERQiVQDMGHWHQDIDMVEĤþNXKOHGHMEDU\EDEDVHEDOO

%DU\EDDSiOHQtþDURGČMQLF


VOpWOR VH QiV YVNXWNX FHOp KHMQR D ]DVRXWČåLOL MVPH VL Y þDURGČMQLFNpP IOXVX KRG
SDĜiWHP E\O WDNp YHOPL REOtEHQê VSRUW D XPtFKDOL MVPH VL L QČMDNp W\ OHNWYDU\ D
QDNRQHFQiPY]SOiODĜtGtFtýDURGČMQLFRYiQDKUDQLFLQDNRQHFMVPHVLRSHNOLEXĜW\
D SČNQČ SRNHFDOL GČNXMHPH YãHP ]D VNYČORX DWPRVIpUX  E\OR WR SDUiGQt
þDURGČMQLFNpRGSROHGQH 









9tFHQDZZZKWWSEDU\EDZHEQRGHF]
QHERQiVQDMGHWHQDIHMVEĤþNXKOHGHM%DU\ED


21

Zpravodaj obce Velký Osek
VE VELKÉM OSEKU SE
ZRODIL DĚTSKÝ PĚVECKÝ
SBOR
V zimě letošního roku se v hlavách
Hany Kotkové, Anety Čábelkové a Veroniky Řehákové zrodil nápad vytvořit
ve Velkém Oseku dětský pěvecký sbor.
Vše šlo poměrně rychle, během pár
měsíců se daly věci do pohybu a také
díky paní učitelce Babákové proběhla
už v půlce února 1. zkouška. Velké díky
patří také vedení Masarykovy základní

OSECKÁ NADĚJE O.P.S.
Letošní burza věcí a rostlin proběhla
v příjemném a poklidném tempu, asi to
bylo tím nádherným počasím, které nás
po dlouhé době rozehřálo. Na první letošní burze se nám podařilo utržit krásných
3 112 Kč za věci přinesené do burzy. Tímto děkujeme všem 31 prodávajícím za
skvělé kousky. A burza rostlin nám vynesla 3 084 Kč. Děkujeme všem sponzorům,
kteří věnovali všechny ty nádherné rostliny. Peníze z jarní burzy budou použity na
další akce ve Velkém Oseku.
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školy ve Velkém Oseku,
které poskytlo hudební třídu na nacvičování.
Zkoušky zde probíhají
každou středu od 17:30
hodin.
Hlavním účelem bylo
a je, aby děti zpívání bavilo a vždy se na hodiny
těšily. Společnými silami
všichni vymysleli název
sboru - Osecký Skřivánek. Nic už tedy nebránilo štěstí sboru a mohlo se
začít trénovat na vystoupení. První vystoupení Oseckého Skřivánku bylo 11. 5. 2016 v Lidovém domě
ve Velkém Oseku na Dni dříve narozených. Posluchači tak mohli slyšet například od Jana Wericha Nebe na Zemi, od
Suchého a Šlitra Kočku na okně nebo
písničku z pohádky Princezna ze mlýna
Vím jedno návrší. I přes poměrně náročný repertoár, věkový rozdíl dětí, který je
3-13 let a krátkou působnost sboru, děti
sklidily obrovský úspěch.
O věci donesené na charitu se jako
vždy postarala naše Lenka Pařízková,
za což jí touto cestou děkujeme. Věci
byly odvezeny do Diakonie Broumov, do
dětského domova v Nymburce a v neposlední řadě i do kojeneckého ústavu
v Kolíně. Diakonie Broumov distribuuje
věci sociálním ústavům a lidem v nouzi,
kteří věci potřebují.
Děkujeme všem za účast, přejeme
Vám krásné léto a těšíme se na další
setkaní na našich akcích.
Vaše Osecká NADĚJE o.p.s.

Nejen zakladatelky sboru, ale i samotní členové se těší z každé zkoušky
a rádi uvítají mezi sebe i nováčky. Není
podmínkou umět zpívat, ale mít chuť
zpívat. Poslední červnová zkouška sboru se ponese v duchu rozloučení před
velkými prázdninami u táborového ohně
s opékáním buřtů a zpíváním táborových písniček.
Aneta Čábelková

Zpravodaj obce Velký Osek
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
"VELKOOSECKÝ
TROJZUBEC"
Dne 9. 4. proběhly na Písníku první
dětské závody ze série o "Velkoosecký
trojzubec". V chladném deštivém počasí se zúčastnilo 11 dětí. Ryby braly
přiměřeně studenému počasí. Děti se
trpělivě snažily. Celkem nachytaly 992
cm ryb. Z toho 5 kaprů, největší měl 59
cm. Všechny děti dostaly teplé občerstvení. Vítězem se stal Teodor Dašek
s počtem bodů 491. Na druhém místě
se umístila Barbora Mokráčková s počtem bodů 171 a na třetím místě skončil
Tomáš Zámyslický s počtem bodů 116.
Všechny děti obdržely zajímavé ceny
dle svého umístění.
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a děti vymýšlely další
taktiku rybolovu. Vítězem
se tentokrát stala malá
slečna Terezka Tůmová
s celkovým počtem bodů
367. Na druhém místě
s počtem bodů 246 skončil Martin Hoznauer a na
třetím náš osecký nadějný rybář Teodor Dašek s počtem bodů 237.
Všechny
zúčastněné
děti opět za svou snahu
obdržely hodnotné ceny.
Tyto ceny byly tentokrát
jak z kategorie rybaření,
tak s policejní tématikou.
Závodů se osobně zúčastnil vedoucí územního odboru Policie České
republiky pan plukovník
Marek Jirouš, dále pak starosta Velkého Oseka pan Mgr. Pavel Drahovzal
a předseda MO ČRS pan Roman Bejlek
a samozřejmě také členové spolku ZO
ČSOP Hastrman, kteří závody uspořádali. Po skončení závodu proběhly
ukázky policejní a vojenské techniky.
Všem sponzorům i pořadatelům
obou závodů velice děkujeme. Stejně
tak zúčastněným mladým rybářům a jejich doprovodu.

Dne 21. 5. se konaly na Máčidle druhé dětské závody ze série "Velkoosecký
trojzubec". Počasí se tentokrát umoudřilo a už od rána svítilo sluníčko. Dětí postupně dorazilo 24. Celkem se podařilo
nachytat 1424 cm ryb. Kapři byli tentokrát jen tři. Některé pěkné ryby bohužel
při zdolávání unikly. Největší chycený
kapr měřil 65 cm. V přestávce závodů
bylo opět rozdáno teplé občerstvení

Závody, které jsou součástí o putovní pohár "Velkoosecký trojzubec":
9. 4. - závody pod záštitou předsedy MO ČRS Velký Osek (místo konání
Písník)
21. 5. - závody pod záštitou vedoucího ÚO PČR (místo konání Máčidlo)
27. 8. - závody pod záštitou starosty
obce Velkého Oseka (místo konání Máčidlo)
Každý ze závodů má
svého vítěze a následně
bude v srpnu vyhlášen
celkový hlavní vítěz všech
těchto tří závodů o putovní
pohár "Velkoosecký trojzubec".
"Petrův zdar."
Za spolek ZO ČSOP
Hastrman
Jarmila Dařílková
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Zpravodaj obce Velký Osek
ÚSPĚCHY VOJANU 2016
Ochotníci uspěli na čtyřech přehlídkách
Podobně jako v minulých letech se
i letos zúčastnil DS Vojan Libice nad
Cidlinou několika soutěžních oblastních postupových přehlídek. Divadelní
soubor zavítal postupně během března
a dubna do Lomnice nad Popelkou,
Sadské a Rakovníka. Nakonec se hrálo
i v jihočeském městečku Trhové Sviny.
Ze všech festivalů si divadelní spolek
odvezl nějaká ocenění.
Přehlídka ochotnických souborů Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou (3. až 6. března 2016)
hra „Mistr Jan aneb Naše kaše“

TJ SOKOL VELKÝ OSEK –
STOLNÍ TENIS
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
mládeže
V sobotu 2. 4. proběhl Velikonoční
turnaj mládeže ve stolním tenise, bohužel s nízkou účastí. Hráči si tedy mohli
zahrát systémem každý s každým. Poté
byli vyhlášeni vítězové kategorií a předány medaile a hodnotné ceny.
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• Jaroslav Vondruška – cena za režii
• DS Vojan – cena za kolektivní herectví
Regionální přehlídka Wintrův Rakovník (18. a 19. března 2016)

• Jiří Hlávka – čestné uznání za roli
Kastlíka
• Jitka Svobodová, Jitka Svobodová ml.,
Ilona Holobradová – čestné uznání za
návrh a realizaci kostýmů

komedie „Zelňačka“
• František Svoboda – čestné uznání za
scénu k inscenaci
• Jiří Hlávka – cena za herectví
• Jiří Pošepný – cena za herectví

Regionální přehlídka ochotnických
souborů v Trhových Svinech (15. až 17.
dubna 2016)

Regionální přehlídka Klicperovy divadelní dny Sadská (6. až 10. dubna
2016)

• Jaroslav Vondruška – čestné uznání
za režii
• Olga Grunclová a Helena Vondrušková – čestné uznání za kostýmy
• Ondřej Růžička – čestné uznání za
herecký výkon

komedie „Zelňačka“
• František Svoboda – hlavní cena za
nejlepší realizaci scény

2. Jakub Chod
3. Linda Čebišová
Za Sokol Velký Osek – stolní tenis
Jiří Kurka

hra „Mistr Jan aneb Naše kaše“

Milan Čejka

Děkujeme obci i Masarykově základní škole za podporu.
Za stolní tenis Jiří Kurka
T. J. Sokol Velký Osek – stolní tenis

Tréninkový kemp stolního tenisu
Od 18.7 do 22. 7. proběhne opět
kemp stolního tenisu v Masarykově základní škole. Trénink bude opět
dvoufázový, ale tentokrát delší a intenzivnější.

V letošní soutěžní sezóně nastoupilo celkem sedm družstev ve třech
regionálních a dvou krajských soutěžích. Loňský mimořádně úspěšný rok
se sice nepodařilo zopakovat, ale i tak
můžeme být s letošními výsledky spokojeni.

Trénink povede bývalý ligový hráč
Josef Jindra (r. 1951), který ještě
stále aktivně a úspěšně hraje divizi.
Trénovat se bude dopoledne i odpoledne ve dvou skupinách, mládež
i dospělí. Věřme, že se výkonnost
hráčů poroste.

V regionální soutěži 3. třídy soutěžila
naše mládežnická družstva F a G. Sice
na posun v tabulce ještě nedosáhnou,
ale už získávají první individuální výhry
v soutěži dospělých. Výrazné zlepšení
je zejména u Jana Žilky s úspěšností
61,11% a Dominika Maška 41,27%.

Výsledky.
V kategorii starší žáci vyhrál Adam Ziegelbauer
V kategorii mladší žáci se umístili:
1. Patrik Čebiš
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Play Out

Regionální soutěž 3. třídy
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SOKOL PŘEZLETICE "B"

SOKOL ZÁSMUKY "B"
VIKTORIA RADIM "C"
SK NOVÁ VES I. "D"
TTC DOBŘICHOVSKÁ PIVNICE "B"
TJ SOKOL TÝNEC NAD LABEM "B"
SK KŘEČHOŘ "B"
TJ SOKOL ČESKÝ BROD
STOLNÍ TENIS KOLÍN "D"
TJ SOKOL PLAŇANY
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "F"
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "G"

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
17
12
12
11
9
7
5
5
3
3

2
0
4
2
0
1
1
3
2
1
0

0
3
4
6
9
10
12
12
13
16
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

284:76
246:114
213:147
220:140
191:169
170:190
156:204
151:209
163:197
107:253
79:281

56
51
40
38
33
28
22
18
17
10
9

V regionální soutěži 2. třídy bojovala také dvě družstva, která
mají určitě potenciál na zlepšení.
Regionální soutěž 2. třídy
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIKTORIA RADIM "B"
SOKOL ZÁSMUKY "A"
TJ KLUČOV "B"
STOLNÍ TENIS KOLÍN "C"
SK KŘEČHOŘ "A"
TJ SOKOL STARÝ KOLÍN "B"
TJ SOKOL TÝNEC NAD LABEM "A"
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "E"
SK NOVÁ VES I. "C"
TTC DOBŘICHOVSKÁ PIVNICE "A"
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "D"
TJ SOKOL VELIM "B"

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
20
15
12
11
10
9
8
8
4
3
0

1
0
3
2
2
3
4
3
3
2
1
0

1
2
4
8
9
9
9
11
11
16
18
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

295:101
285:111
224:172
218:178
212:184
182:214
198:198
188:208
191:205
151:245
139:257
93:303

61
60
48
38
35
33
31
27
27
14
10
0

Naše Céčko hrálo velmi dobře v nejvyšší regionální soutěži 1.
třídy. Výsledkem je pěkné 5. místo.

10:4, 10:1
STOLNÍ TENIS BENEŠOV "B"

SOKOL PŘEZLETICE "B"
9:9, 2:10

SOKOL PŘEZLETICE "B"

TJ SOKOL KUTNÁ HORA "B"
10:5, 10:7

TJ SOKOL KUTNÁ HORA "B"

TJ SOKOL UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ST EUROMASTER KOLÍN "C"
TJ SOKOL KOSTELEC N. Č. L.
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "B"
TTC ŘÍČANY "B"
TJ SOKOL ČÁSLAV
TTC BRANDÝS NAD LABEM "C"
TJ LOKOMOTIVA NYMBURK "A"
SOKOL PŘEZLETICE "B"
TJ SOKOL KUTNÁ HORA "B"
TJ SOKOL UHLÍŘSKÉ JANOVICE
STOLNÍ TENIS BENEŠOV "B"
STOLNÍ TENIS KOLÍN

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
17
13
13
12
10
11
10
8
4
3
1

0
2
2
2
2
4
1
2
2
1
0
0

1
3
7
7
8
8
10
10
11
17
19
21

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

276:120
225:171
208:188
217:179
214:182
220:176
199:197
210:186
176:220
168:228
138:258
125:271

63
53
41
41
38
34
34
32
23
13
9
3

Naše Áčko rozehrálo krajskou soutěž 1. třídy výborně. Bohužel jeden z klíčových hráčů odešel pracovat do zahraničí
a nastal posun tabulkou dolů. Sestup se podařilo v play out
odvrátit, takže Áčko bude v příští sezóně opět bojovat v krajské soutěži 1. třídy.
Krajská soutěž 1. třídy, sk. A
Play Off
TJ SOKOL LIBICE N. CIDLINOU
10:0WO, 10:0WO

TJ SADSKÁ "B"

TJ SADSKÁ "B"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ SOKOL KRCHLEBY

VIKTORIA RADIM "A"
TJ SOKOL STARÝ KOLÍN "A"
TJ SOKOL KOSTELEC N. Č. L. "B"
TJ KLUČOV "A"
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "C"
STOLNÍ TENIS KOLÍN "B"
SK NOVÁ VES I. "A"
ST EUROMASTER KOLÍN "D"
TJ SOKOL VELIM "A"
TJ SOKOL KOSTELEC N. Č. L. "C"
SK NOVÁ VES I. "B"
ST BÝCHORY

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
13
13
12
12
9
8
8
6
4
0

1
2
2
2
3
2
2
1
0
0
1
0

1
1
7
7
7
8
11
13
14
16
17
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

271:125
277:119
214:182
228:168
237:159
245:151
197:199
145:251
190:206
146:250
132:264
94:302

61
59
41
41
39
38
29
25
24
18
13
0

B družstvo nás také velmi dobře reprezentovalo v krajské
soutěži 2. třídy. Posuďte sami. Do bojů o play off si bohužel
netrouﬂo.
Krajská soutěž 2. třídy, sk. D
Play Off
ST EUROMASTER KOLÍN "C"
10:7, 9:4

ST EUROMASTER KOLÍN "C"

TTC ŘÍČANY "B"
10:0WO, 10:0WO
TJ SOKOL KOSTELEC N. Č. L.
10:0WO, 10:0WO
TJ SOKOL VELKÝ OSEK "B"

TSM KLADNO

10:0WO, 10:0WO

Regionální soutěž 1. třídy
Tabulka:

TJ SOKOL KOSTELEC N. Č. L.

ST EUROMASTER KOLÍN "C"

2:10, 6:9

TSM KLADNO

TSM KLADNO

Play Out
TJ SOKOL VELKÝ OSEK
7:10, 5:9
SOKOL LÁNY

TJ SOKOL VELKÝ OSEK
9:9, 2:10

STC SLANÝ

STC SLANÝ
10:6, 0:10, 10:6

STC SLANÝ

TJ AERO ODOLENA VODA

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ SOKOL KRCHLEBY
TJ SOKOL LIBICE NAD CIDLINOU
TJ SADSKÁ "B"
TSM KLADNO
TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV "C"
TJ SOKOL MNICH. HRADIŠTĚ "B"
KST RAKOVNÍK "C"
TJ SOKOL VELKÝ OSEK
SOKOL LÁNY
STC SLANÝ
TJ AERO ODOLENA VODA
TTC KLADNO "C"

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
14
13
12
9
9
9
7
5
4
4

0
2
4
1
1
4
2
2
3
0
1
0

3
3
4
8
9
9
11
11
12
17
17
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

210:90
203:125
200:128
192:148
179:160
175:164
155:180
167:166
137:186
105:199
132:205
107:211

57
53
46
40
37
31
29
29
24
15
13
12

Tak ať se následující sezóna vydaří.
Za stolní tenis Jiří Kurka
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ŽUPNÍ PŘEBOR SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
V jarních měsících se děti z oddílu
sokolské všestrannosti T. J. Sokol Velký
Osek zúčastnily soutěží v gymnastice,
šplhu, atletice a plavání. Probíhal přebor župy Tyršovy, do které patří 50 tělovýchovných jednot SOKOL z okresů
Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Všechny části soutěže absolvovalo z našeho
oddílu 16 děvčat. Tato děvčata - Hana
Klimentová, Laura Vokřálová, Ester
Kalašová, Zuzana Richterová, Anna
Belzová, Katrin Krajhanzlová, Matylda
Krejčová, Simona Bursová, Veronika
Belzová, Anna Vacková, Diana Fagošová, Kateřina Hovorková, Eliška Pancová, Nela Jírová, Kateřina Kubišová
a Karolína Kratochvílová se na soutěž
pečlivě připravovala od podzimních
měsíců a při soutěži dokázala, že jsou
opravdu všestranná.
Největšího úspěchu v celkovém
hodnocení dosáhla Kateřina Hovorková, která obsadila krásné 3. místo a ze
závěrečného vyhlášení výsledků si odvezla diplom a bronzovou medaili. Velkou radost všem "Osečákům" udělala
i Eliška Pancová, která svým celkovým
4. místem ve své kategorii získala postup do republikového ﬁnále této náročné soutěže. Ve dnech 11. - 12. června
bude Eliška reprezentovat v Praze naši
T. J. Sokol Velký Osek. Další velmi pěkná umístění:
Šplh
1. kategorie (26 závodnic) - Hana
Klimentová - 5. místo, Laura Vokřálová
- 8. místo, Zuzana Richterová - 9. místo
2. kategorie (17 závodnic) - Simona
Bursová - 6. místo
3. kategorie (15 závodnic) - Kateřina

BĚH KOLÍN – VELKÝ OSEKKOLÍN
V neděli 15. 5. 2016 v Kolíně startoval tradiční běh KVOK (Kolín-Velký
Osek-Kolín). Letos již 58. ročník a potřetí jako půlmaraton.
Tento vyhlášený závod zaznamenal
letos několik rekordů. Přihlášených běžců bylo poprvé více jak 150. Mezi nimi
9 Japonských běžců z TPCA v čele
s prezidentem Kentou Koidem. Dále pak
jeden Brit a hlavně marocký běžec Saji
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Klimentová - 1. místo
2. kategorie (21 závodnic) - Simona
Bursová - 4. místo
3. kategorie (16 závodnic) - Eliška
Pancová - 4. místo
Chlapci:
2. kategorie (6 závodníků) - Jakub
Fisch - 2. místo

Hovorková - 5. místo
4. kategorie (11 závodnic) - Kristýna
Bendíková - 4. místo
Gymnastika
1. kategorie (26 závodnic) - Hana Klimentová - 7. místo (1. místo - přeskok,
2. místo - akrobacie, 4. místo - lavička)
Laura Vokřálová - 8. místo (4. místo
- přeskok)
3. kategorie (15 závodnic) - Eliška
Pancová - 3. místo (2. místo - kladina,
3. místo - hrazda a přeskok)
Viola Vokřálová - 5. místo (4. místo akrobacie, 5. místo - přeskok)
Plavání
Děvčata:
1. kategorie (21 závodnic) - Hana
Abdeĺkabir, který svoji účastí zaskočil
i favorizovaného Martina Kučeru z Univerzity Brno. Tento Marocký běžec dříve
běžel maraton ve skvělém čase 2:12.
V očekávání bylo tedy vytvoření traťového rekordu. Počasí bylo poměrně chladné (10°C), což problém nebyl, ale více
asi mohl pozlobit silný boční vítr. Nejlépe se s nástrahami tratě vypořádal podle předpokladu marocký běžec, který
i v tomto počasí běžel opravdu lehce
a v cíli měl senzační čas 1:08:36 (traťový rekord). Nakonec se pod čas 1:15
dostalo celkem 5 běžců!

Atletika
1. kategorie (35 závodnic) - Hana
Klimentová - 10. místo (5. místo - hod
míčkem a skok daleký)
Karolína Klimentová - 12. místo
(5. místo - běh 50m)
2. kategorie (25 závodnic) - Veronika Belzová - 6. místo, Simona Bursová
- 9. místo
3. kategorie (22 závodnic) - Kateřina
Hovorková - 4. místo (2. místo - běh 50
m a hod míčkem)
4. kategorie (14 závodnic) - Alexandra Klimentová - 4. místo
Děkujeme všem rodičům a dalším
příznivcům naší T. J. Sokol Velký Osek
za pomoc se zajištěním dopravy dětí na
závody a za vytvoření příjemné atmosféry na všech soutěžích.
Helena Babáková
Marcela Muniová
V ženské kategorii se nakonec podařilo zvítězit domácí běžkyni Janě
Teplé v čase 1:34:36. Děkujeme Obci
Velký Osek za podporu, dobrovolníkům, pořadatelům, běžcům a i fandům
běhu ve Velkém Oseku. Pro zkvalitnění
startovní listiny se pokusíme přilákat na
trať i „nějakou tu známou“ tvář. Za rok
na viděnou.
Podrobné výsledky naleznete na
www.vytrvalci-kolin.estranky.cz
Vojtěch Hrabánek

Zpravodaj obce Velký Osek
FOTBALOVÁ ŠKOLA VELKÝ
OSEK NA PRVOLIGOVÉM
TRÁVNÍKU
Kdo sleduje fotbal na nejvyšší úrovni, ví, že na začátku utkání nastupují
obě mužstva na hrací plochu v doprovodu malých začínajících fotbalistů.
Tato možnost se naskytla i pro naše
nejmenší fotbalisty z Velkého Oseku.
Utkání FK Mladá Boleslav – SK Sigma Olomouc 22. dubna 2016 proběhlo
za naší účasti. Bonusovým přídavkem
k této akci bylo i to, že utkání zařadila ČT Sport do programu, takže naši
nejmenší byli vidět i v televizi.
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Závěrem mi dovolte poděkovat panu
Melicharovi, který celou akci zorganizoval. Pro všechny zúčastněné to byl určitě zajímavý zážitek. Ti nejmenší fotbalisté mohou snít sen, že jednou do takto

připravené prvoligové kabiny usednou.
Přinejmenším je to pro ně motivace v
tréninkové práci do budoucna.

až na třetí číslo letošního čtvrtletníku.
Co je však důležité, je to, že fotbal ve
Velkém Oseku žije. Sečteme-li činnost
fotbalové školy s činností Viktorie, tak
se dostáváme k výsledku, který je příslibem do budoucna. Vyrůstají nám zde
nové generace fotbalistů, o kterých jistě
v nedaleké budoucnosti uslyšíme. Okolo těch mladších se tvoří i skupina fanoušků z řad rodičů a příbuzných nebo
kamarádů. Dovoluji si tak konstatovat,
že osecký fotbal má velmi dobré vyhlídky. Přístup hráčů a snaha funkcionářů
si zaslouží kromě jiného plnohodnotný fotbalový stánek. My jej ve Velkém
Oseku máme, ale během letošního jara
jsme o něj fakticky ve vlastnické rovině
přišli. Všichni věříme, že ne deﬁnitivně.

Doufáme, že se najde řešení, které nynějším i budoucím oseckým fotbalistům
dovolí na jednom z největších a dovoluji
si říci i jednom z nejhezčích fotbalových
hřišť na okrese hrát fotbal i v následujících letech.

Martin Koška

Nejednalo se ale pouze o předzápasový nástup. Tři hodiny před utkáním
jsme se sešli u hlavního vstupu do stadionu, kde se nás ujal tiskový mluvčí
Mladá Boleslav. Nejprve nás usadil
do presscentra, kde všechny zúčastněné seznámil s historií i současností
klubu. Dále následovala prohlídka zázemí stadionu. Kluci si mohli prohlédnout předzápasově připravenou kabinu
A mužstva, wellness, posilovnu a na
závěr jsme se prošli po samotné hrací
ploše. Pak jsme se již šli připravit na
samotný nástup. Vybrali jsme si mužstvo domácích, kterému jsme pak
i během utkání všichni fandili.
Jediným negativem bylo, že se
akce mohlo zúčastnit pouze omezené
množství hráčů, a tím pádem se nedostalo na všechny. Doufám, že si tuto
akci třeba ještě zopakujeme, a pak by
se mohlo dostat i na další.

PÁR SLOV Z VIKTORKY
Vážení spoluobčané, fanoušci oseckého fotbalu! Aktuální číslo Osečanu se
vám dostává do ruky v době, kdy vrcholí fotbalová sezona 2015 / 2016. Zdali
bude úspěšná či neúspěšná, budeme
vědět až na jejím samotném závěru.
Budeme mít jistotu, jestli se A mužstvo udrželo v okresním přeboru. Budeme znát konečné pořadí B mužstva
ve IV. třídě a budeme mít jasno, jak
v okresním přeboru dopadnou naši dorostenci.
Ať to dopadne jakkoli, hodnocení
kompletní sezony si dovolím nechat

Přeji všem hráčům, funkcionářům
a fanouškům fotbalu ve Velkém Oseku
to nejlepší zakončení aktuální sezony,
krásné prázdniny a sebevědomé vykročení do sezony následující.
Sledujte nás na:www.fkviktorievelkyosek.webnode.cz, ww.fsvelkyosek.
estranky.cz
za FK Viktorie Velký Osek
Vlastimil Hovorka
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VIII. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ O PUTOVNÍ POHÁR VELKOOSECKÝCH SPOLŮ „VELKOOSECKÝ DRAK“
PŘINESL SENZAČNÍ SOUBOJE A KRÁSNÉ POČASÍ.
Již při dopoledních trénincích
bylo jasné, že nám počasí bude přát.
Slavnostním zahájením, starostou
obce a přinesením putovního poháru začaly závody první rozjížďkou
ve 12:15 hod. Jako první se utkaly
posádky ControlTech a Sokol Velký
Osek. Pak následovaly další posádky.
Po prvních jízdách se zdálo, že vítězem se stane jasně posádka Hasiči
Velký Osek. V průběhu dne se však
začalo schylovat k napínavému dění
na hladině, zejména o první tři místa. Po součtu dvou jízd jasně vedla
posádka Hasiči Velký Osek skoro
o 3 s před Sokolem Velký Osek. Následovaly posádky: Májovci, DIRAC,
ControlTech, AIS, VOsecké baby
a dětská posádka DDT.
Ve čtrnáct hodin se začaly ﬁnálové jízdy a o překvapení nebyla nouze.
Dětská posádka porazila VOsecké
baby o necelé 2 desetinky! Controltech porazil AIS o kousek 2s? Tyto
posádky jely pouze jednu ﬁnálovou
jízdu.

Boje o stupně vítězů pak teprve přinesly napínavou podívanou.
Nejprve Májovci a nováček závodu
posádka společnosti DIRAC si ve
dvou jízdách vyměnily první místa,
ale součet časů o 0,32 poslal na třetí místo posádku DIRAC. Bezvadný
výsledek na první účast. Boj o první
místo byl ještě napínavější. Posádka
Sokol Velký Osek hned v první jíz-

dě ukázala jak se připravit do ﬁnále
a byť vyhrála o minimální rozdíl
0,02 s, svoje ambice potvrdit loňské
prvenství dokázala vítězstvím i v jízdě druhé o 0,18s.
Opravdu povedené závody podtrhla soutěž pro děti s názvem "CHYŤ SI
BÍLÉHO TYGRA", kde ve spolupráci
se spolkem Baryba děti plnily sportovní a slovní úlohy a v závěru bylo
vylosováno 10 dětí z celkového počtu
68 soutěžících, které získaly dárky
od partnerských společností, kde asi
nejvíce potěšila ZOO Liberec, která
pro prvních pět dala zdarma lístky do
ZOO. Cenu diváků po sečtení hlasů
o 12 vyhrála dětská posádka DDT.
Každá posádka si pak odnesla skleněnou upomínku od místní společnosti ARTCRYSTAL Bohemia.
Děkujeme všem posádkám za
sportovní nasazení, partnerům akce
zá dárky do soutěží, obci Velký Osek
za bezvadnou podporu a všem z restaurace Motelu.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ PŘÍŠTÍ ROK, NEBO UŽ NA PODZIM PŘI
BĚŽECKÉM "ELEVEN VELKOOSEKÁ PODZIMNÍ 12" OPĚT ZDE
V MOTELU.
Petr Rypka
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POHÁDKA O OBECNÍM
DVOREČKU
Naproti obecnímu úřadu je dvoreček.
Na tom dvorečku jsou kontejnery na odpad.
Je tam také Bouda, ve které bylo
kamenictví, jak v něm kdysi dělali
náhrobky, těžítka a podobné věci,
co potřebuje člověk od kolébky do
plechovky. V Boudě máme schované hrábě, vidle, lopaty a materiál, jenž se hodí kdykoli na cokoli.
V Boudě má také dílničku elektrikář
Šutr a Sikáček, co sice není elektrikář, ale také si už sáhl. Prej to
brnělo a sršely z toho jiskry. Sikáček neví přesně, kam si to vlastně
mákl, ale elektrice a ženám se od
té doby vyhýbá obloukem. A úplně
vzadu, aby na ně nebylo dobře vidět, mají v Boudě převlékárnu holky z našeho komanda veřejně prospěšných prací. Jestlipak víte, co je
to VPP! Veřejně prospěšná práce je
práce, která se dělá na veřejnosti
a je prospěšná. Veřejně a prospěšně! To je naše heslo. Je to něco
jako mají policajti. Pomáhat a chránit! Abychom pochopili, jak máme
být veřejně prospěšní, máme v
Boudě PéVéeSku, což je Pracovně
Výchovná Světnice. Zde nám Jarda Kolínský dává befely, co se kde
bude dělat a kdo to bude dělat. Jak
se jmenuje světnice, kde poldům
vysvětlují koho mají zrovna chránit
a komu pomáhat, to nevím.
Ale asi to bude tajný.
Jak jsem již řekl, máme na dvorečku kontejner.
Kontejner je v jistém smyslu kronikou obce.
Z odpadu se dá třeba vyčíst, kdo
kdy umřel. Po ženských zůstanou
různé šicí a pletací stroje, škatulky
s nitěmi a knoﬂíky. A po chlapech
hadry co o ně pečovaly ty ženský.
Z kontejneru se dá vyčíst jak
se nám ve Voseku daří, neboť se
vyhazují sedačky, křesla, televize,
počítače, ledničky, pračky, myčky
a jiné věci, o kterých mnohdy ne-
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máme ponětí, k čemu vlastně jsou.
Bereme všechno. Pokud to netiká
a nečouhají z toho dráty. S Vosečákama je na dvorečku sranda.
Jednou přijelo nádherný auto.
Přívěsný vozík a na něm křesílko
v kůži.
Bylo sice maličko ožvejklé, ale
jináč zbrusu zachované.
Z auta vylezl chlap. Kvádro, kravata a nóbl voňavka :
„Můžu to tady vyhodit?“ A rukou
ukázal borecky někam za sebe.
Zcela nevině se ptám: „A copa to
tady chtějí vyhodit? Toho auta je asi
škoda! A vůbec, auta stejně nesmíme brát. Není to košer!“
Tvářím se zcela vážně a nasazuji pohled intelektuálního idiota,
co jsem odkoukal z televize, když
tam dávají ty pány z Prahy.
Chlápka to vůbec nevyvedlo
z míry. Asi se taky dívá na televizi:
„Ale ne, auto vyhodit nechci
– ale tady to křeslo. Koupil jsem si
nový, v italský kůži! To víte, mám
ﬁrmu a v kanclu musí všechno reprezentovat!“
Zasním se: „To musí bejt labůžo, takovej kancl! Italská kůže, kubánskej doutníček, skotská na ledu
a k tomu všemu francouzská sekretářka. Nechtěl by jste si to se mnou
vyměnit?“
Aniž bych čekal na odpověď,
ještě ze sebe stačím vymáčknout
nenápadnou otázku se cvrkem:
„A tady to starý křeslo, to je jaká
kůže?“
Chlápek plácne křeslo po zádech:
„To není pravá kůže, to je nějaká
umělotina. Podívejte jak to tady popraskalo. Bůh ví, co je to za vixlajvant! Stálo to i s gaučem padesát
tisíc! Pomůžete mi? Já to vezmu
tady za ten konec…“ Odstupuji od
pána, přes obličej si tahám tričko
a hmatám po gumových rukavicích:
„Tydlety umělotiny, to je pořádný
svinstvo! Už při pokojové teplotě
z nich vyprchávají polyvinylchloridový emise, co způsobují hormonální
poruchy. Vstřebávají se kůží. Kumulují se v organismu. Je to nevratný!“
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A hrábnu si při tom do vlasů.
Chlap je plešatej jak lavor.
Chvilku zírá na křesílko.
A najednou, jakoby mu svitlo,
štítivě ho pouští.
Asi na to stěhování budu sám.
Překlápím křeslo z vozíčku, vrážím
do něj krumpáč a táhnu ke kontejneru. Chlap mezi tím mizí.
Za chvilku přijíždí se sedačkou
od toho křesílka.
Z Boudy se vyloupne kolega Pepíček.
V ruce má kudlu. Zaboří ji do sedačky a jedním tahem ji vyvrhne jak
koblihu.
Našemu chlápkovi to nedá:
„Proboha, proč to pářete? Vždyť
by se dala ještě použít. Je jen rok
startá!“
Pepíček s kudlou se nenechává vyrušit. Z gauče lítaj piliny. Beru
konverzaci za něj:
„To víte, dneska je divná doba.
Všechno musíme vizitýrovat! Do takovýho gauče se vejdou věci, to by
jste se divil! Máte tchyni?“
Vedle stojící Sikáček přitakává:
„Jo jo! Všechno se musí dezintegrovat , aby se daly vyselektovat
suroviny! “
Ze sedačky zůstává jen dřevěná
kostra. V zimě budeme mít v Boudě
teplo.
Naleštěný bourák s vozíkem
mizí ze dvorečka.
Chlap se sice u nás zbavil křesílka a gauče, ale za to má od nás
cvrka. Co mu cvrká, že je plešatý
skrzevá ten chemicky nebezpečný
křesílkový vixlajvant.
Určitě mu ten cvrk bude lítat
chvíli hlavou, než přijde na to, že je
to holý nesmysl.
Až přijede příště, vymyslím si
něco na italskou kůži.
Z italského cvrka se už jen tak
nedostane!
Kolega Pepíček s kudlou je z Volárny a vypadá, jako zapomenutej
ruskej partyzán.
Dlouhé šediny pod věčnou kšiltovkou vlají se stejně šedým plnovousem.
V životě jsem ho neviděl jináč,
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nežli v maskáčích.
Moc toho nenamluví.
Člověk by si na první dojem mohl
myslet, že nemluví, jelikož nemá
s čím a o čem.
Opak je pravdou.
Pepíček je blázen do geologie,
paleontologie, historie a vůbec všeho, co lze potkat v zemích Českých
od šutru po starobylý vojenský knoflík. Panečku, takovej knoﬂík! Podle
knoﬂíku nalezeného na poli pozná,
jaká to byla armáda, kdy tady byla
a co se tehdá semlelo!
Jednou byl obzvlášť dlouho
zamyšlený, protože našel nějakou horninu v místě, kde nemohla
z hlediska geologického proﬁlu vůbec existovat.
Nosil ten šutr s sebou a furt mu
to nešlo do hlavy.
Až za další týden přišel s úsměvem na rtech:
„Kamarádi si ze mě udělali srandu! Jeli jsme spolu kopat nad Chlumec a voni mi tam podstrčili tenhleten kousek křemeliny od Bečova.
A já furt přemejšlel, jak se tam mohl
ten šutr dostat.“
Jednou Pepíček málem zlikvidoval jistého váženého intelektuála.
Před obecním úřadem bývala
stará, ještě za Rybky vystavěná
úřední vitrína.
Já a Pepíček jsme fásli po kyblíku barvy a štětečky. Pepíček má
vitrínu. A já opodál klidně postávající pumpu. Jde kolem postarší pán
v kvádru a s kufříkem.

Zastavuje se nad klečícím Pepíčkem. Pak nade mnou. Uctivě
zdravíme.
Když se pán s kufírkem po dvou
hodinách vrací, vidí Pepíčka v takřka stejné poloze klečícího střelce
u paty sloupku. Nejde mu do hlavy,
že za tak dlouhou dobu stačil namalovat sotva půl metru trubky. Nic
netuše se ptá:
„Co to tady člověče děláte?“
Pepíček se nenechává odradit
od rozvážně vedeného tahu štětcem:
„Natírám“
„ No to vidím, že natíráte! Ale co
jste tady za půlku dopoledne natřel?“
„Tady tu nohu vod vitríny.“
„No to vidím, že natíráte nohu od
vitríny…ale jak to natíráte, celé dopoledne?“
Pepíček přestává natírat. Dívá
se na svoji štětku a pak ji strká pánovi pod nos:
„Namodro. Modrou barvou !“
Pán nejistě opakuje:
„Modrou barvou namodro?“
Pepíček přidává pod kotel a tajuplným hlasem odpoví:
„ Natírám tady vitrínu. Namodro.
Vono to jináč nejde, víte? S modrou
barvou se nejlíp natírá namodro!“
Na pánovi je vidět, že jej tento
až vědecky kognitivní výstup diskuse poněkud vyvedl z míry.
Vzdává Pepíčka a obrací se raději na mne.
Taky jsem od rána moc s natírá-

Ročník XXI • 2/2016
ním pumpy nepokročil.
Neboť chvilku poté co jsme začali zrána natírat, nás oba Jára
Kolínský převexloval na nakládání
pneumatik. Bylo jich přes tisíc. Celou dobu jsme tady nebyli. Vysvětlit pánovi situaci, obzvláště po exkurzi s Pepíčkem a jeho natíráním
modrou barvou namodro, považuji
za nemožné. Raději nečekám na
otázku a strkám pánovi před obličej štětku: „Já natírám taky, ale
ne vitrínu, tu natírá tady Pepíček.
Já natírám tadydle tu punpu. Taky
namodro. Vono to pak bude hezky
ladit! Žejo, Pepíčku!“ Na písmenku
n ve slově punpa si dávám obzvlášť
záležet. V obličeji šedovlasého váženého pána probleskne zdrcující
rezignace.
Je na něm vidět, že by chtěl nějak
srozumitelně načatou konzultaci co
nejrychleji ukončit a zmizet. V jeho
pohledu lze vyčíst určitou lítost. Asi
přemýšlí nad tím, že nás Jára Kolínský vyfasoval nejspíš za trest. Z nějakého ústavu choromyslných, kde
nás už měli plný zuby.
Najednou z Pepíčka vylítne
otázka:
“Pánové, kontrolní otázka. Jestlipak znáte vyjmenovaný slova po
N?“
Odpovídáme zcela sebevědomě: „Vyjmenovaný slova po N? Ty
přece neexistujou!“
Pepíček se nenechává odradit: „
Existujou. Ve slovech punpa, žunpa, krunpáč, branbory a bonba se
místo N píše M!“
Řehtám se, až se klepou okna
úřadu.
To dolní okno se otevře. Starosta!
„ Pane doktore, to musíte u toho
natírání tak řvát? Tady není slyšet
slova…mám tu jednání!“
No a to je tak asi všechno, co
bych vám pověděl o našem dvorečku.
Text: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura
(Na přání autora jazykově
nekorigováno)
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ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ SE
OHLÉDNOUT… 6. DÍL
Do dnešního čísla Osečanu jsem
si připravil pohlednici s motivem, který se objevuje poměrně vzácně. Na
razítku rakouské pošty na pětihaléřové známce s portrétem samotného císaře je uvedeno 4. X. 08, takže záběr
byl pořízen roku 1908 nebo dříve.
Záběr zachycuje křižovatku ulice
Nádražní a Politických vězňů směrem od nádraží. Na fasádě domů
je dobře čitelný název „HOSTINEC
u HAMPLŮ“. Domy dnes již neslouží svému původnímu účelu, ale jsou
dodnes vzhledově v podstatě stejné.
Za zmínku stojí, že zcela vpravo na-

hoře nad střechami domů je vzrostlý
strom v místě, kde nyní stojí sál Sokolovny. Přední část Sokolovny s bytem
v prvním patře již tehdy stála, ale zad-

ní část včetně sálu se stavěla až ve
30. letech minulého století.

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?

ropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.

platkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30
dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo
občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Ev-

Lhůta pro vydání cestovního pasu
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn po-

Tomáš Kliment

JAK JE TO S CESTOVNÍMI
DOKLADY PRO DĚTI?
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Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat
mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na
cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy
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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
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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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