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Zpravodaj obce Velký Osek
ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou nenávratně za námi
a snad jste si je užili podle představ a podařilo
se Vám načerpat dostatek sil do druhé poloviny roku. Ačkoliv byl čas dovolených, tak se
i přesto řešilo na obci mnoho důležitých záležitostí. Jednou z nich je, kdo bude provozovat
v obci Velký Osek podtlakovou kanalizaci od
1. 9. 2016. Vzhledem k tomu, že jde o velmi
významný projekt a zejména obecní majetek
v celkové hodnotě cca 150 mil. Kč, tak se
dovolím na následujících řádcích rozepsat
o tom, jak má být kanalizace provozována.
Jelikož obec využila na stavbu 2. etapy
kanalizace za cca 80 mil. Kč dotaci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši
cca 50 mil. Kč, tak se zároveň zavázala, že
tato nově vybudovaná infrastruktura bude od
1. 9. 2016 provozována nově vysoutěženým
provozovatelem, pokud si ji obec nebude
chtít provozovat sama na svůj náklad a odpovědnost (tzv. samostatný provozní model).
Od počátku měla obec záměr provoz celé
kanalizace zajišťovat prostřednictvím nově
vysoutěženého odborného a zkušeného provozovatele ze soukromého sektoru.
Od začátku roku 2015 připravovala odborná společnost ALLOWANCE na základě
podmínek dotace SFŽP a ekonomických
a technických údajů o současném provozování kanalizace od stávajícího provozovatele kanalizace spol. VODOS Kolín výběrové

(tzv. koncesní) řízení na nového provozovatele. To bylo oﬁciálně spuštěno v říjnu 2015.
Předpokládaný termín výběru uchazeče byl
duben 2016 a nástup nového provozovatele
od 1. 7. 2016. Bohužel, stávající provozovatel
VODOS Kolín, který se soutěže rovněž účastnil, napadl rozhodnutí rady obce o výběru jiného, nejvýhodnějšího uchazeče VaK Zápy,
a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem pro podání stížnosti byla pochybnost, jestli nabídka VaK Zápy
není mimořádně nízká. Pro srovnání uvádím,
jak je kanalizace provozována nyní a jak má
být provozována.
Obec měla se společností VODOS Kolín
smlouvu o provozování kanalizace z roku
2005, která garantovala VODOSu, že to, co
občané nezaplatí na stočném, musí doplatit
obec. Kalkulované stočné, tj. složené z nákladů, které vykáže VODOS v daném roce s provozem kanalizace, je cca 61 Kč/m3 bez DPH.
V současnosti se od občanů vybírá stočné
ve výši 38,88 Kč/m3 bez DPH, rozdíl v závislosti na množství vypouštěné splaškové vody
může činit ročně až 750 tis. Kč, které obec
platí z obecního rozpočtu. Takto je však postavená smlouva z roku 2005, kterou neměl
VODOS zájem změnit.
Předpokládaná výše stočného dle reálného způsobu provozování kanalizace v
posledních letech (tj. z ekonomických a technických údajů dodaných VODOSem Kolín)
byla v zadávacích podmínkách na nového
provozovatele kalkulována na cca 40 Kč/m3
bez DPH. VODOS však nabídl cenu 63 Kč/m3
bez DPH a druhý uchazeč VaK Zápy nabídl
33 Kč/m3 bez DPH. Ačkoliv je rozdíl mezi nabídkami velký, tak klíčové pro hodnotící komisi
byla odchylka od předpokládané ceny, která
u VaK Zápy byla nižší o cca 17,5 % a u VODOSu byla naopak vyšší o cca 57,5 %. A proto
komise vybrala uchazeče VaK Zápy. Zvláště
když dle veřejně dostupných referencí této
společnosti bylo zřejmé, že za obdobné ceny
běžně provozuje obecní kanalizace v regionu
středních Čech. Krom toho nikdo z uchazečů
formálně nepodal před hodnocením nabídek
námitky proti zadávacím podmínkám a tím
tedy ani nerozporoval předpokládanou výši
stočného 40 Kč/m3 bez DPH. Snahou obce
je udržet výši stočného po předání novému
provozovateli v obdobné výši jako dosud.
Zkušenost, že lze za tyto ceny provozovat
podtlakovou kanalizaci, jsme totiž získali
v jiné obci (obec Otice, Moravskoslezský kraj).
A proto nebyl radě obce zřejmý důvod
stížnosti VODOSu a tím spíše ji překvapilo
rozhodnutí ÚOHS, že nabídku VaK Zápy musí

Ročník XXI • 3/2016
posoudit tak, aby byly vyloučeny pochybnosti o mimořádně nízké nabídkové ceně,
i když je nižší „pouze“ o 17,5 %. Jelikož musí
být nabídky znovu posuzovány, tak nedojde
k předání kanalizace novému provozovateli
od 1. 9. 2016. Zastupitelstvo tedy 18. 8. 2016
rozhodlo, že od 1. 9. 2016 bude kanalizaci
provozovat tzv. samostatným modelem obec,
aby byly naplněny podmínky dotace a obec
tak nemusela část nebo celou dotaci 50 mil.
Kč vracet zpět.
Údržbu a řešení poruch na kanalizaci
budou řešit pověření pracovníci obce na tel.
čísle 720 968 114 nebo 720 968 115. Stávající smlouvy zůstávají zachovány, jen namísto
provozovatele VODOS je od 1. 9. 2016 provozovatelem obec Velký Osek, která přejímá
veškerá práva a povinnosti dle těchto smluv.
Uzavírání nových smluv bude možné na obecním úřadě Velký Osek v úředních hodinách
pondělí a středa 8 - 12 hod. a 13 - 17 hod.,
popř. si lze domluvit jiný čas na tel.: 321 795
523, 724 277 691, mail: obecni.urad@velkyosek.cz. Stočné bude do konce roku 2016
stále ve výši 38,88 Kč/m3 bez DPH, v prosinci 2016 rozhodne zastupitelstvo o výši
stočného na rok 2017 dle aktuálních nákladů, razantní nárůst se však neočekává. Jak
má být hrazeno stočné a další informace
k provozu kanalizace, obdrží písemně každá
domácnost do konce září 2016. Na konci října 2016 se předpokládá dokončení nového
hodnocení nabídek a dokončení výběrového
(koncesního) řízení, následně tedy zastupitelstvo rozhodne deﬁnitivně, zda bude obec
kanalizaci provozovat sama nebo ji předá do
provozování vybranému uchazeči. Nelze však
bez zásadního důvodu předpokládat, že jím
bude VODOS za cenu 63 Kč/m3 bez DPH.
V rámci obce se budeme i nadále snažit, aby
občané neplatili více, než je nezbytně nutné.
Věřím, že Vás úvodní slovo neodradilo od
dalšího čtení toho čísla Osečanu, nabitého
spoustou pěkných fotograﬁí i článků z dění
obce. Dovolím si malou pozvánku, a to na
2. ročník běžeckých závodů „Eleven Velkoosecká 12“ na 6 km a 12 km, včetně závodu
pro děti na 1 km a závodu vozíčkářů na 14 km.
Vše se začne v prostoru Motelu U Jezera
v sobotu 22. 10. 2016. Přijďte se pobavit,
přijďte si zaběhat do krásné přírody Národní
přírodní rezervace Libický luh a příjemně si
užít barevný podzimní den.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání 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 21. 6. 2016 zastupitelstvo obce schválilo závěrečný
účet obce za rok 2015, který skončil
se záporným provozním výsledkem
-22 445 872,72 Kč (příjmy 137 296
756,37 Kč, výdaje 159 742 629,09
Kč), který byl kryt cizími zdroji – zejm.
investiční úvěr ve výši 22,5 mil. Kč na
ﬁnancování výstavby 2. etapy kanalizace od ČSOB, půjčka SFŽP ve výši
5,4 mil. Kč na výstavbu 2. etapy kanalizace. Majetek obce vzrostl o cca
93 mil. Kč, v roce 2014 byl 246,1 mil.
Kč, v roce 2015 byl 339 mil. Kč, což
dokládá, že vypůjčené prostředky byly
využity na opravu stávajícího nebo vybudování nového obecního majetku.
Účetní závěrky příspěvkových organizací obce Mateřská škola a Masarykova základní škola (MŠ a ZŠ) byly
řádně a včas vyhotoveny a schváleny
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radou obce dne 13. 6. 2016. Mateřská
škola měla využitelný provozní přebytek 156 634 Kč. Masarykova základní
škola měla využitelný provozní přebytek 216 822,88 Kč. Na mimořádném
zasedání 18. 8. 2016 zastupitelstvo
rozhodlo o samostatném provozování kanalizace v obci Velký Osek od
1. 9. 2016, aby byla dodržena podmínka 50miliónové dotace na výstavbu
2. etapy podtlakové kanalizace (za cca
80 mil. Kč), protože novou kanalizaci
nemůže provozovat bez soutěže stávající provozovatel. Rovněž byl odsouhlasen odkup pozemků za 20 tis. Kč
od Správy železniční dopravní cesty
u železničního přejezdu do čtvrti Stráž,
na kterých leží mj. protlak hlavního kanalizačního řadu pro tuto čtvrť.
Další zasedání zastupitelstva se
bude konat v úterý 20. 9. 2016 od
19 hod. na Obecním úřadě Velký Osek.

RADA OBCE
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schválila rada nájem fotbalového hřiště
pro obec Velký Osek od nového majitele společnosti OVARAN SECURITIES,
sídlem Praha, za nájemné 1 Kč ročně, přičemž obec může hřiště koupit
za úředně stanovenou cenu. Užívání
a správu hřiště rada následně projednala s fotbalovými kluby tak, aby byly
rovněž zapojeny. Dále rada odsouhlasila zrušení výběru uchazeče VaK Zápy
na provozování kanalizace v obci poté,
co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl, že by nabídka
VaK Zápy měla být posuzována jako
mimořádně nízká a měla by tak být podrobněji prozkoumána. Rada schválila
pronájem střechy Masarykovy základní školy pro poskytovatele mobilních
telekomunikačních služeb CETIN (za
60 tis. Kč na 5 let) a T-Mobile (za 80
tis. Kč na 10 let). Usnesení ze zasedání rady obce lze nalézt na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice obecní úřad v horní liště.

KONTROLA NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA KANALIZACI
Od druhé poloviny srpna 2016 provádějí pověřené osoby kontrolu napojení nemovitostí na kanalizaci v obci Velký
Osek, protože dle smluvní evidence od
dosavadního provozovatele kanalizace
společnosti VODOS Kolín bylo zjištěno,
že cca 160 nemovitostí nemá uzavřenou
smlouvu o odvádění splaškových vod.
V případě, že majitel není na kanalizaci
vůbec napojen, má doložit, jak likviduje
odpadní vody z domácnosti, přičemž jediným legálním způsobem je buď vyvážení bezodtokové jímky včetně konečné
likvidace kalů (usazenin) oprávněnou
osobou, nebo domovní čistírna vody.
Jiný způsob není legální (např. přepouštění do dešťové kanalizace) pod mož-

Rada obce v období letních prázdnin a od března do května 2016 dohlížela na provozní záležitosti a na
přípravu a realizaci projektů. Od 1. 7.
2016 do 30. 6. 2018 je
provozovatelem restaurace v Dělnickém domě
opět Pivovar Nymburk
na základě zveřejněného záměru, a to za
nájemné 12 tis. Kč měsíčně. Rada po vyhodnocení několika nabídek
vybrala projektanta rekonstrukce Dělnického
domu společnost LEVEL, sídlem Praha, za
295 tis. Kč bez DPH. Od
1. 8. 2016 do 31. 7. 2026 Dělnický dům - současný stav
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ností pokuty až 50 tis. Kč od Městského
úřadu v Kolíně. Pokud je dům na kanalizaci připojen, ale nemá smlouvu, pak
jde o „černého pasažéra“, který musí
mít do měsíce smlouvu, jinak může být
od kanalizace odpojen za neoprávněné
využívání služby (obdobně jako u černého odběru elektřiny). Bez provedení
této kontroly by nebylo možné kanalizaci
plnohodnotně provozovat a napravit nezákonný stav při nakládání s odpadními
vodami z některých domácností.

OBMĚNA TOPNÉHO
SYSTÉMU V MŠ A ZŠ
A INTERIÉROVÉ ÚPRAVY
Obec na základě provedené analýzy
topného systému v mateřské a základní škole vyhlásila výběrové řízení na
dodavatele jeho obměny, jelikož zdroje
vytápění (plynové kotle) a rozvody tepla
i vody jsou v obou zařízeních velmi zastaralé. Řešení budou navrhovat s ohledem na své zkušenosti a technické možnosti zájemci o realizaci této zakázky,
přičemž bude vybráno to nejefektivnější
řešení. Následně vybraný dodavatel toto
řešení zrealizuje za své peníze a musí
garantovat úsporu na spotřebě energií
po dobu 5 – 8 let. Po tuto dobu se bude
z uspořených peněz splácet vložená
investice, pokud úspory nedosáhnou
garantované úrovně, pak jdou náklady
v daném roce na vrub dodavatele. Jde
o tzv. metodu EPC (Energy Perfomance Comtracting), která se velmi často
u takovýchto energeticky úsporných
projektů využívá. Obdobným způsobem
by měl být vybrán dodavatel i veřejné
osvětlení. Celkově by měla realizace být
v hodnotě do 5 mil. Kč bez DPH.
V průběhu prázdnin se v MŠ a ZŠ
provedla řada oprav a úprav, např.

Nové linoleum v MŠ
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Obecní úřad obce Velký Osek oznamuje, že sběr a svoz nebezpečného
odpadu bude prováděn v SOBOTU 24. ZÁŘÍ 2016
HODINA

9:10 – 9:30
9:40 – 9:50
10:00 – 10:15
10:25 – 10:40

MÍSTO

OBECNÍ DVŮR NAPROTI OBECNÍMU ÚŘADU
U DĚLNICKÉHO DOMU
U RESTAURACE NA ŠANGHAJI
U DŘEVAŘSKÝCH ZÁVODŮ

Nebezpečný odpad je nutné předávat pouze obsluze mobilního svozu, a to pouze tyto následující odpady: barviva, léky, chemikálie, oleje, jiné nebezpečné látky
a věci (absorpční činidla, ﬁltrační materiály, olověné akumulátory, kyseliny, tuky,
tiskařské potřeby, lepidla, pryskyřice).
VYSLOUŽILÝ KOMPLETNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČ, VELKOOBJEMOVÝ ODPAD,
NAPŘ. KOBERCE, NÁBYTEK, TEXTIL, PNEUMATIKY JE MOŽNÉ PŘEDAT NA
OBECNÍM DVOŘE NAPROTI OBECNÍM ÚŘADU VELKÝ OSEK, KTERÝ BUDE
24. 9. 2016 OTEVŘEN OD 9:00 DO 11:30. NA OBECNÍM DVOŘE BUDE MOŽNÉ DNE 24.9. 2016 ODLOŽIT I ETERNIT, LEPENKU A AZBEST V MNOŽSTVÍ
DO 150 KG NA JEDNU NEMOVITOST (Č. P.) ZA ÚHRADU 3 KČ/KG.
V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ TOHOTO ODPADU SI JEHO ODVOZ MUSÍ
ZAJISTIT KAŽDÝ OBČAN NA SVÉ NÁKLADY SÁM.
nové linoleum včetně podkladní stěrvky v přízemní části nové budovy MŠ za
cca 150 tis. Kč, vymalování několika
tříd v ZŠ, pokácení starého uschlého
buku na rohu zahrady ZŠ. Postupně
budou do obou budov vkládány další
prostředky, ať již z rozpočtu obce nebo
z dotací, jelikož byl připraven seznam
projektů, které by měly vylepšit prostředí v obou školských zařízeních,
např. bezpečnostní opatření ve formě
kamerového systému, řešení bezbariérového přístupu, úpravy zahrady
v MŠ pro možnosti venkovní výuky,
klimatizace v ZŠ v půdní vestavbě,
opravy oplocení, rozšíření kapacity MŠ
až o 2 třídy aj.

OBJÍŽĎKA VELKÝM
OSEKEM JE NEZÁKONNÁ
Jelikož obec Velký Osek nesouhlasila s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o stanovení
objízdné trasy po silnici II/125 v ulici
Revoluční, která byla určena zejména pro nákladní automobily z důvodu
uzavření silnice I/38 u Velimi, kde se
opravuje most přes železniční trať,
podala obec odvolání k Ministerstvu
dopravy. To po více jak 4 měsících rozhodlo (od dubna 2016), že objížďka je
stanovena nezákonně a musí tak být
s obcí Velký Osek (stejně tak i s městem Kolín) jednáno o nápravě tohoto

stavu a případné kompenzaci za zvýšenou zátěž prachem a hlukem způsobenou projíždějícími auty.

OPRAVY DEŠŤOVÉ
KANALIZACE
Byla provedena oprava dešťové
kanalizace u zdravotního střediska
v ulici Jiráskova, kde v tomto frekventovaném místě stála po deštích voda.
Zároveň s tím se upravila plocha na
parkovací stání, aby uživatelé zdravotnických služeb měli, kde důstojně
zaparkovat. Další úpravy dešťové kanalizace v obci se připravují, aby voda
nekomplikovala běžný život občanů,
např. v ulici Komenského, Smetanova,
U Borků.

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

Opravená dešťová kanalizace a parkování u zdravotnického střediska

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 babí
léto a příjemný barevný podzim.
Nefunkční dešťová kanalizace v ulici Komenského

NENÍ MALÝCH PROJEKTŮ....
Vážení spoluobčané,
s koncem léta se vracíme do běžného kolotoče pracovních povinností a na
dobu léta, dovolených a her nám snad
zbydou dostatečně intenzivní vzpomínky, abychom s úsměvem přečkali příchod
podzimu a zimy. Jak jste jistě zaznamenali, podařilo se v letních měsících dokončit některé projekty, které jsou ku prospěchu nebo potěše nás všech.
Parkovací stání před zdravotním střediskem si jistě zaslouží pozornost, již
dlouho neutěšená situace v této lokalitě si žádala řešení. Spolu s prostornými
a upravenými parkovacími stáními se
zhotovila i obruba parčíku a odkanalizování této lokality.
Nedaleko jsme zajistili zlepšení komunikace i na můstku přes Bačovku
naproti samoobsluze, kde došlo nejen
k opravě a navázání povrchu komunikace, ale i zlepšené ﬁxaci obrub, kanalizace i zábradlí. Tímto dílčím vylepšením
se ucelila jedna z nejfrekventovanějších
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Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

lokalit ulice Dukelských hrdinů a věřím, že bude v tomto
duchu využita vámi, občany,
radostněji.
Celý komplex vylepšení
komunikací dospěl také do
své ﬁnální verze. Myslím, že
se tím obec deﬁnitivně posunula do 21. století a všichni rezidenti se mohou bez vyhřezlých plotének a prokousnutých
jazyků dobrati svých domovů.
Nejen, že se snížila prašnost,
ale zejména se zvýšil komfort a bezpečnost na obecních komunikacích.
Dalším z realizovaných projektů je
obnova sochy Jana Husa na stejnojmenném náměstí. Zde je najat odborník,
který zrestauruje a zajistí opravu této
dominanty. Tento objekt si jistě pozornost
zaslouží a věřím, že jako jednu z mála
kulturních památek na našem území,
bychom ji měli udržovat v odpovídajícím
stavu. V návaznosti na tuto rekonstrukci dojde i k opravě fontány minerálního
pramene, která je okrášlena od jara kvě-

ty, a myslím, že i tento koncept výzdoby
se u vás setkal s povděkem a zájmem.
Zde jen musím avizovat odstávku pramene, tak, jak jej znáte, aby se dílo zdařilo
a bylo možné provést restaurátorské
práce přímo na místě. Odběr vody bude
pravděpodobně na nějaký čas přerušen, nebo alternativně upraven. O těchto změnách budete jistě informováni na
webu a obecním rozhlasem.
Finanční prostředky byly vynaloženy
na údržbu zeleně, kde došlo k ořezům na
kolonádě u Bačovky a zajištění několika
dřevin na zahradě mateřské školky.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Úpravou projde i kříž z místního hřbitova tak, aby na svátek památky zesnulých byl opraven a umístěn tam, kam
patří. Stane se tak znovu součástí tohoto
pietního místa, které nám všem připomíná jak pomíjivý je lidský život, avšak jisté
je jeho směřování v jeden cíl.
Dále se, ačkoli to není na první pohled vidět, intenzivně pracuje na projektu cykloaltánu vedle podtlakové stanice u cyklostezky. Zde bude do příští
sportovní sezony zřízeno toto zařízení,
které v kooperaci s grantovým programem TPCA potěší všechny uživatele
cyklostezky a výrazně zlepší vybavenost
a komfort všech, kteří tráví čas aktivně
sportem.

KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
Pomalu nám nadchází a možná, že
když čtete tyto řádky, již nadešlo období
vegetačního klidu, které není sice nikde
striktně vymezeno, ale obecně jde o období od 1. 10. do 31. 3. běžného roku. Toto
období je vhodné ke kácení nevyhovujících, suchých nebo provozně nebezpečných dřevin, a proto Vám možná přijde
vhod pár informací o stávající právní úpravě, která vychází z vyhlášky č. 189/2013
Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Informace postihuje většinu možných situací, které mohou v obci nastat,
není však taxativní.
Z hlediska vyhlášky – vydávání povolení ke kácení stromů a keřů, rozlišujeme
dva druhy dřevin, podlimitní a nadlimitní
dřeviny. Podlimitní dřevinou je strom, který má ve výšce 130 cm od země obvod
kmene menší 80 cm, případně jde o dřeviny (zapojený porost1) a keře), kdy jejich
souvislá plocha je menší 40 m2. Takovéto
dřeviny lze skácet bez povolení ke kácení
dřevin za předpokladu, že kácení provede
vlastník pozemku, na kterém se dřeviny
nacházejí, nebo osoba jím přímo zmocněná. Toto však neplatí, jedná-li se o stromořadí2), zde je nutné zažádat o povolení
ke kácení i u podlimitních dřevin.
V případě, že dřevina určená ke kácení je nadlimitní (obvod kmene větší 80
cm, plocha větší 40 m2), je nutné požádat
obecní úřad obce Velký Osek o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les,

Jistě bych mohl pokračovat i dále ve
výčtu všeho, co se děje a bude dít. Ale
myslím, že kdo chce vidět, vidí a kdo
chce vědět, tak se dozví. Neváhejte se

zeptat mne nebo pana starosty na to,
co Vás zajímá.
Váš místostarosta
Jan Fagoš

příslušná žádost je umístěna na stránkách obce Velký Osek, sekce životní prostředí.

že ořez lze provádět pouze u dřevin, které
se nacházejí na pozemku toho, kdo ořez
provádí či provedení ořezu zadal.

Z této povinnosti jsou zcela vyjmuty
ovocné dřeviny, nacházející se na pozemku vedeném v katastru nemovitostí
jako zahrada, ostatní plocha – zeleň, zastavěná plocha a nádvoří. Současně se
musí tento pozemek nacházet v zastavěném území obce. U těchto dřevin, stejně
tak jako u dřevin podlimitních, není nutné
žádat o povolení ke kácení a lze je skácet
okamžitě, nejlépe však právě v době vegetačního klidu.

Před podáním žádosti o kácení dřevin
je dobré zvážit všechna pro i proti a vše
v klidu promyslet. Zejména pak důvody ke
kácení. Mezi tyto důvody zcela jistě nepatří opad jehličí a listí do okapu, úklidu listí
a plodů, nekvalitní televizní signál či znečištěné vozidlo apod.

Výjimkou v povolování nadlimitních
dřevin jsou tzv. havarijní dřeviny, tedy
dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu, např.
v případě, kdy při bouřce dojde k vyvrácení dřeviny, nacházející se nad rodinným domem apod. Ten, kdo za těchto
podmínek provede kácení, oznámí tuto
skutečnost na Městském úřadě v Kolíně
do 15 dnů od jejího provedení. Za účelem
prokázání bezprostřední nutnosti kácení
je dobré pořídit několik fotograﬁí.
Ve věci ořezu dřevin není třeba žádat
o žádné povolení. Ořezem však nesmí dojít k zásahům vyvolávajícím poškozování
nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických
nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Ořezy je dobré provádět ve vhodném
ročním období. Současně upozorňujeme,

Doufám tedy, že Vám přišel tento výtah z výše uvedené vyhlášky vhod a závěrem ještě uvádím slovníček několika
použitých pojmů.
1)

Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin
tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce
130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm;
jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy
jako jednotlivá dřevina.
2)

Stromořadím je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy;
chybí-li v některém úseku souvislé řady
nejméně deseti stromů některý strom, je
i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách
a plantážích dřevin.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
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SÍTĚ VERSUS VÝSADBA
Někteří občané se mě ptají, proč na
některých místech nebyly dosud vysazeny stromy nebo keře, a to i přes to, že
místo je pro výsadbu vhodné, v minulosti
zde strom stál a v okolí stromy vysázeny
byly. Jedním z možných důvodů může
být i přítomnost různých sítí.
V současnosti je obec doslova prošpikována různými nadzemními i podzemními sítěmi, jako je například vedení elektrického proudu, plynu, telefonu, vody,
kanalizace atd. Tyto sítě byly v minulosti
položeny v komunikacích, chodnících
a bohužel zejména v zelených pásech.
Každé takovéto vedení má ochranné
pásmo, které je ze zákona vymezeno,
současně je pak vymezeno i co lze a co
nelze v tomto ochranném pásmu dělat.
Jedním z omezení bývá mimo jiné
i výsadba dřevin a keřů. Například
v ochranném pásmu elektrického vedení, které může být 1 až 30 m od vedení
dle převáděného napětí, je u nadzemního vedení zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m, u podzemního
vedení je pak zakázáno vysazování trvalých porostů vůbec. U dalších sítí je situace obdobná, případně je výsadba podmíněna souhlasem s výsadbou vlastníka
nebo provozovatele sítě. Provozovatel,
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případně vlastník sítě, má
pak ze zákona na základě
oznámení vlastníku pozemku o tomto protiprávním skutku, za podmínky
dodržení dalších zákonů,
možnost stromy a keře
odstranit či ořezat.
Jak je vidno např.
z níže přiloženého pasportu vedení sítí v ul. Vrchlického, naproti základní
škole T. G. Masaryka je v
zeleném pásu, chodníku
a komunikaci uloženo vedení všech výše
jmenovaných sítí, žlutě plyn, ﬁalově elektřina, zeleně vodovod, modře spoje a hnědě kanalizace. Jednotlivá ochranná pásma se pak dotýkají a pro vlastní výsadbu
nezbývá žádný prostor. Tato situace je bohužel obdobná ve většině ulic v obci.
Výsadbu lze tedy realizovat pouze
mimo ochranná pásma, případně se
souhlasem vlastníka či provozovatele
sítě, tento souhlas je obvykle vázán na
doložení / zajištění, že výsadbou nedojde k omezení, ohrožení ani poškození
sítě a je velice obtížné a složité ho získat.
Vzhledem k výše uvedenému, je
tedy výsadba přednostně prováděna
na místech, kde nedochází ke střetu



s ochrannými pásmy jednotlivých sítí, na
ostatních místech pak je snahou obce
získat souhlas jednotlivých vlastníků
a provozovatelů sítě s výsadbou. V případě, že by byla výsadba provedena bez
tohoto souhlasu, obec riskuje, že vysazené dřeviny budou odstraněny nebo je
bude nutné přesadit.
Tímto článkem jsem Vám chtěl pouze nastínit jedno z úskalí, kterým obec
čelí při výsadbě dřevin a keřů, zkrátka
vždy není možné vše, co by jsme chtěli ani co požadují někteří občané. Vždy
se však snažme nalézt cestu a problém
konstruktivně vyřešit.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

Obec Velký Osek ve spolupráci s výborem pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky
bude 27. 11. 2016 pořádat již 2. adventní osecký jarmark v prostředí Dělnického domu. Prosíme proto prodejce, kteří by se
chtěli jarmarku zúčastnit, aby kontaktovali organizátory na tel. 608 533 246.
Veronika Křičková
výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství a kulturu

LETNÍ KRÁSA
OSECKÝCH OKEN
Léto už je nenávratně pryč, ale připomenout si ho můžeme
na fotograﬁích oseckých oken. Vraťme se tedy ještě na chviličku k letním dnům a užijme si krásný podzim.
Helena Erbenová
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ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Dne 1. 6. 2016 byl v ulicích Velkého
Oseka přistižen cyklista, který vezl svého
kamaráda na řídítkách jízdního kola. Tento
způsob přepravy osob na jízdním kole není
povolen, oba nezletilí chlapci byli upozorněni na protiprávnost tohoto jednání a tentokrát muselo být pro jejich nízký věk upuštěno od udělení sankce.
20. 6. 2016 v odpoledních hodinách hlídka OP spatřila jemně podnapilého muže,
který popíjel alkoholické nápoje na podiu
u zmrzlinového stánku v ul. Revoluční. Jelikož porušil obecně závaznou vyhlášku
o konzumaci alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích v obci,
byla mu další konzumace zakázána a byl
upozorněn, že ač je obyvatel Velkého Oseka, může mu být vyměřena bloková pokuta
až do výše 5000,- Kč.
Dne 27. 6. 2016 oznámil na služebnu
OP občan Konárovic, že předchozí den byl
nucen pod pohrůžkou násilí vydat neznámému muži dva stříbrné řetízky v hodnotě
cca 700,- Kč a sluneční brýle v hodnotě cca
680,- Kč. Jelikož zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla událost neprodleně oznámena policii ČR, která
je výsostně povinna tyto činy objasňovat.
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Ve dne 28. 6. 2016 oznámila občanka, že u samoobsluhy „10“ se pohybuje jakýsi „feťák“. Hlídka OP uvedenou
osobu nalezla pospávat na schodech
zdravotního střediska. Muž nevyužil nabízené možnosti přivolání rychlé zdravotnické pomoci v případě vážného onemocnění, proto byl po ověření totožnosti
na policii ČR vypraven na nádraží ČD,
kde nasedl do nejbližšího cestovního
vlaku a odjel neznámo kam a v naší obci
již nebyl spatřen.
Při kontrolní činnosti v ul. Dukelských
hrdinů dne 6. 7. 2016 byl hlídkou OP spatřen jezdec na motocyklu, který neměl při
jízdě na hlavě připevněnou přilbu, ač mu
to zákon přikazuje. Strážníci OP motocyklistu zastavili až v ul. U železárny, kde
se naivně snažil strážníkům uniknout.
Na místo musela být přivolána hlídka
PČR jelikož u sebe neměl ani občanský průkaz, ani řidičský průkaz a terénní
motocykl nebyl schválený pro provoz na
pozemních komunikacích, tudíž neměl
ani sjednání povinného ručení, byla celá
událost zpracována a oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Dne 14. 7. 2016 v dopoledních hodinách oznámili pracovníci sklářské ﬁrmy,
že v důsledku vytrvalého a silného deště
je v ul. Revoluční směrem na Poděbrady nebezpečně nakloněný strom nad
vozovku. Hlídka OP na místě zjistila, že

se oznámení zakládá na pravdě a neprodleně přivolala HZS, která strom odborně odstranila. Po celou dobu strážníci
OP usměrňovali kyvadlově dopravu, aby
nedocházelo k dlouhým kolonám a aby
zasahující hasiči mohli bez obav pracovat na odstranění stromu.
V odpoledních hodinách dne 14. 7.
2016 oznámil občan, že nákladní vozidlo
přepravující stavební buňky rozbilo velkoobjemový kontejner na sklo v ul. Prokopa Holého. Hlídka OP na místě zjistila
převrácený a proražený kontejner, zajistila řidiče vozidla v ul. U Hřiště, kde skládal
stavební buňky. Řidič vše doznal, a jelikož se jednalo o malou dopravní nehodu
se škodou třetí osobě, čímž byla obec,
byla na místo povolána SDN PČR, která za přítomnosti přivolaného p. starosty
událost vyšetřila.
15. 8. 2016 v dopoledních hodinách
byl přistižen občan z Dobříše, jak obchází dům od domu v ul. Dukelských hrdinů
a snaží se od občanů „výhodně“ vykoupit
nepotřebné zlato. Byl upozorněn na platnost Nařízení obce o zákazu pouličního
prodeje a nabízení služeb, byl za své
protiprávní jednání „odměněn“ blokovou
pokutou.
Krásný zbytek léta Vám všem
přejí Vaši strážníci Obecní policie
Velký Osek

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ČERVEN 2016 - SRPEN 2016)
/sKdE1:h/>͗
80 let:
85 let:
90 let:
91 let:
93 let:

Marie Krebsová
Zdeněk Jindra
František Jindra
Anna Dařílková
Jiřina Nováková

Jaroslav Drahovzal

EZKE1͗
Daniel Adam

Lilly Isabela Janová

Anežka Králíková

Věra Marková
Vojtěch Hrabánek

hs\E1DE>^ds1͗
Vladislav Odehnal - Iva Dunková
Josef Fiala - Jana Vokálová
jDZd1͗
Stanislav Jehlička
Josef Hošek

František Filip
Věra Rutová

Ivana Adamcová
matrikářka
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Sportovní kurz žáků 7. A

V překrásné krajině při řece
Sázavě strávili žáci 7. A sportovní
kurz. Do Chřenovic Podhradí je zavezl Posázavský pacifik. Hned po
ubytování začali s první sportovní
aktivitou. Obuli si in - line brusle
a obnovili své nabyté dovednosti
a zkušenosti z loňského kurzu. Nádherného počasí jsme využili k hrátkám s vodou na louce i v bazénu. Večer byl ve znamení lukostřelby. Pod
vedením instruktora jsme se naučili,
jak správně střílet lukem a vyzkoušeli si také závody v lukostřelbě.
Nejúspěšnějším střelcem byl Lukáš
Kubík a Zdeněk Novák. Druhý den
nás čekal celodenní výlet na in - line
bruslích podél Sázavy. Během několika zastávek jsme vylepšovali
náš bruslařský styl. V poledne zbyl

čas na občerstvení a odpočinek ve
Sluneční zátoce. Již tradičně jsme
došli k památníku Jaroslava Foglara. Zpáteční cestou jsme zavítali na
malebné náměstí v Ledči nad Sázavou a vlakem se vrátili do Chřenovic Podhradí. Tam se již chystala
aparatura na večerní program. Po
večeři vše vypuklo. Společná diskotéka pro sedmáky a žáky 3.a a 3.b,
kteří byli v Chřenovicích na škole
v přírodě. Sedmáci se přestrojili za
pohádkové bytosti. Žáci třetích tříd
je překvapili, s jakou rychlostí vždy
poznali danou pohádku. Diskotéka
byla prokládaná různými zábavnými hrami a soutěžemi, živou hudbou se světelnými efekty a mlhou.
Děti si společně zatancovaly na
oblíbené písně. Velký zážitek měly

i z množství bublinek, které se na
ně snášely z výrobníku bublin. Společně jsme si zazpívali známé písně, někteří odvážlivci zpívali i na
mikrofon. Sedmáci se nejen bavili,
ale vyzkoušeli si i roli organizátorů
a někteří se chopili i role moderátora. Po vydařeném společném večeru nás čekala již poslední noc a pak
odjezd domů. Odjížděli jsme trochu
s únavou, ale se spoustou zážitků
a nových dovedností, na které budeme jistě dlouho vzpomínat.
Hartmanová Romana
Odkaz na foto:
https://goo.gl/photos/dJkpXgvKfxMiJKEs8
Odkaz na video:
https://youtu.be/t1HLJyoS-2k

Chtěly bychom touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci s panem Kolínským a všem jeho spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří nám pomohli při úklidu v MŠ po výměně linolea ve třídě. Velice si vážíme jejich pomoci a všem děkujeme
za kvalitně a rychle odvedenou práci.
Kolektiv MŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
„Podzim na strakaté kobyle jezdí“ říká jedno ze starých českých přísloví
a vystihuje tak barevnost podzimní přírody. Nejsou však jen krásné „barevné“
dny. Podzim zvláště pozdějšího léta dovede být i děštivý, šedý a nevlídný. A to
jen ten nejlepší čas k posezení se zajímavou knížkou.
Co nového vám může nabídnout
naše knihovna?
Pro naši nejpočetnější čtenářskou
skupinu, pro čtenářky, jsou to například
tituly:
„Manuál zralé ženy“ /Pawlowská/vtipné postřehy ze života současných
žen od oblíbené české autorky. „Štěstí
je zadarmo“ /Klevisová/- v pořadí třetí kniha povídek, příběhů ve kterých
se setkávají osudy lidí a koček, někdy
i psů, „Bábovky“ /Třeštíková/- dvanáct
žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. „Sčítání zla“ /Hlaváčková/- pohnuté osudy mladé současné
ženy, ke které se osud otočil zády.
„Druhé jaro Mimi Tulipanové“ /Kubelka/- známá rakouská autorka si všímá
vitálního přístupu k životu pětapadesátileté reklamní režisérky, vyznavačky luxusního životního stylu. Častým
a stále vyhledávaným , v současné době
i aktuálním tématem je postavení ženy
v arabském muslimském
světě : „Arabská
žena“ /Valko/polská autorka
zachycuje podle
skutečnosti dramatické události okolo života
mladé
Polky,
která se provdala za muslima
do Libye.
Kdo se nedostal do kina na poslední, nejnovější „Básníky“ může si jejich
další životní etapy přečíst v knižní podobě: „Jak básníci čekají na zázrak“ /
Pecháček/.

„Případ sváteční sukně“ /Šoltész/ne, nejedná se o další titul s ženskou
tematikou, ale o historickou detektivku
odehrávající se ve středověké Praze.
A tak jsme u dalšího literárního žánru.
Sem zajisté patří: „Letopisy královské komory 3“ /Vondruška/ a „Podivná
svatba na Lichnici“ /Vondruška/- Ondřej
z Chlumu, vyšetřovatel krále Přemysla
Otakara II. opět zasahuje. Ke klasickým
detektivním autorům i Felix Francis, syn
známého D. Francise, dokazující, že jablko nepadá daleko od stromu: „Vyděrač“ - znovu s tématem z dostihového
prostředí.
Nesmíme zapomenout ani na milovníky žánru sci-ﬁ a fantasy. „Dvanáct
nesmrtelných“ /Rampas/ - pět sci-ﬁ povídek, čtyři fantasy a tři horory od různých autorů, „ Legendy české fantasy
2“- novely a romány pěti předních českých autorů.
Již druhým rokem si připomínáme
100. výročí 1. světové války, vzniku československých legií a vytvoření samostatného státu v samém závěru roku
1918.
„Cestou“ /Vácha/- román popisující
strhujícím způsobem osudy několika
ﬁktivních hrdinů z řad obyčejných českých vojáků od jejich upadnutí do ruského zajetí přes vstup do čsl. legií, bitvu u Zborova 1917 až po tažení přes
celé revoluční Rusko po železniční
magistrále do Vladivostoku na pozadí
skutečných dějinných událostí. Objevují se zde i skutečné historické postavy
jako např. generál R. Gajda, R. Medek,
a další. „Přišel befel od císaře pána- polní pošta-příběhy
Čechů za 1. sv.
války“ /Horáková, Kamen/ - unikátní kompozice
z deníků, pamětí
a korespondence českých vojáků a legionářů.
Z další naučné
literatury se mu-

síme zmínit o významném výročí letošního roku: 700. výročí narození krále
a císaře Karla IV. „ Karel IV.“ /Wurm,
Foffová/ - přehledná publikace zachycující jeho život
a význam na
mnoha fotograﬁích, ilustracích a
dobových dokumentech. „Hitlerova olympiáda“
/Hilton/
-Berlín
1936, olympiáda
ve stínu nástupu
fašismu v Německu před osmdesáti lety.
Nejmladším čtenářům jsou určeny
tyto publikace:
„O Záhořovi,
prasátku s kníry“
/Binar/ pruhované malé prasátko,
které je zvláštní
svými neobvyklými kníry, hledá
kamaráda, „Narozeninová kočka“
/Vítková/jaký
dárek pro babičku bude nejlepší? „Čarodějka Winnie“ /Thomas/ - popletená čarodějnice
a její příběhy, se spoustou barevných
ilustrací. „Překvapení skřítka Modrovouska“ /Vítková/- pohádka o skřítkovi
pro nejmenší.
Kdo má rád zvířátka a začíná sám
číst, tomu se budou líbit jistě knížky: „Čuňa, Zulu a
Ferda“ /Matějovský/přátelství
čuníka a opice
na útěku a pejska, kterého vyhodili jeho majitelé, „Zrzečka pod
hvězdami“ /Hrachovcová/- příběh
veverky, „Alík a jezevec“ /Brož/- jak se
ze psa a jezevce stali kamarádi.
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Pro starší děti jsou tituly:
„Kam zmizela Anna?“ /Juráčková/pátrání po osudech dětí z konce 2. svět.
války, „Martin na farmě“ /Fischer/- městský chlapec o prázdninách na venkově,
„Husův dům“ /Smolíková/- putování po
stopách M.J. Husa do Kostnice. “Hvězdy pražské ZOO“ / Pecháčková/ - hravá
knížka pro celou rodinu, představuje
27 zvířat, skutečných osobností současné ZOO Praha. „Karel IV. Ilustrovaný život a doba“ /Fučíková/- přehledný
a názorný životopis od dětských let do
konce vlády, upravený pro dětského
čtenáře. Nezapomeňte! Po prázdninách
na vás čekají i další nové knihy!
Co připravila knihovna v měsíci červnu? Opět se podílela na akci pro prvňáčky-budoucí začínající čtenáře „Pasování
na čtenáře, rytíře řádu krásného slova“

KERAMICKÝ KROUŽEK PRO
DOSPĚLÉ A PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI Z MŠ
Školní rok 2015 - 2016
Keramický kroužek pro dospělé
se konal každou středu od 16.30h do
19.30h. Docházely k nám maminky
z Velkého Oseka, Volárny, Poděbrad
a Kolína.
Za školní rok jsme spotřebovaly cca
198 kg keramické hlíny a docházka činila 250 návštěv.
Keramický kroužek pro předškoláčky

Výrobky dětí z MŠ
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ve dnech 20. a 21. 6. 2016. Ve svátečním
duchu předvedli prvňáčci z 1. A, co se za
celý rok naučili a jak umí číst. Po slavnostním slibu čtenáře byli pasováni mečem přítomným králem Knihoslavem I.
na rytíře, od princezny Kněženky dostali
diplom. Od zástupce knihovny dále „pravou“ čokoládovou medaili, omalovánky,
propagační materiál a možnost bezplatné registrace do osecké knihovny na rok
2016. Od rodičů pak každý opravdickou
krásnou knihu, kterou budou společně
číst později. Podobný průběh mělo i pasování v 1. B, kde chyběla pouze princezna. Velké poděkování patří paním učitelkám H. Babákové /1.A/ a N. Tomsové
/1.B/, které se dětem věnovaly a připravily tato vystoupení. Už jen pár dní a byly
tu konečně všemi vytoužené PRÁZDNINY! Ty však rychle uběhly (jako vždy) a
před námi je nový školní rok. Škola čeká
a také knihovna se těší na nové čtenáře!
z MŠ se konal 1x za 14 dní vždy v pondělí od 13h do 14h.
Za školní rok děti spotřebovaly 70 kg
keramické hlíny a vyrobily 252 ks výrobků. A za celou dobu docházky bylo 120
návštěv.
Keramický kroužek pro dospělé školní rok 2016-2017 začíná od 5.10.2016
a bude probíhat každou středu od
16.30h do 19.30h.
Poplatek za 3h bude činit 105,- Kč.
Další informace na čísle 776333678.
Jindřiška Štěpařová

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

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 9. října 2016
J. Dohnalová (knihovnice)
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SPOLEK BARYBA
Kroužky
Od září 2016 pro Vás připravujeme opět pravidelné kroužky:
zTvořílek – výtvarný kroužek pro děti od 3 let – termín bude upřesněn
zAngličtina pro prťata – pro děti od 4 do 6 let – termín bude upřesněn
zSkotačivé cvičení – pro děti od 3 do 5 let - každé úterý od 17:30 do 18:30 v MZŠ
zBaseball – pro děti od 5 let do neomezeně – zatím každou neděli od 17:00 do 18:30 na hřišti MZŠ
zJÓGA s Kačkou Voňavkovou - pro dospělé, (vhodné i pro začátečníky), úterý 17 - 18.00, gymnastický sál MZŠ Velký Osek.
Termíny jednotlivých kroužků budou uveřejněny v průběhu září.
Sledujte naše webové stránky baryba.webnode.cz nebo FB Baryba.

Další akce
zCyklus přednášek „Spokojená máma“
Přednášky mají za cíl přinést Vám do života nové náměty a užitečné informace. Chceme, aby maminky na mateřské nebo
rodičovské dovolené neztratily kontakt s veřejností a chuť učit se nové věci. Aby si na chvilku odpočinuly a mohly se věnovat
jen sami sobě a svému osobnímu rozvoji. Vycházíme z přesvědčení, že spokojená máma má spokojené děti.
Přednášky probíhají vždy každou první neděli v měsíci od 17 hod ve vinárně v Dělnickém domě. Aktuální téma bude
oznámeno na letácích a na internetu.
zDrakiáda
V sobotu 8. 10. 2016 se opět bude konat drakiáda. Zveme všechny děti a jejich rodiče na pouštění draků, výbornou dýňovou
polévku, soutěže a tvoření!
zMartinská světýlka
Po prvním velmi úspěšném ročníku pořádáme další putování se svatým Martinem, který se koná v pátek 11. 11. 2016. Pojďte
se s ním projít se světýlkem nebo lampionem, vypustit si lampion štěstí a na závěr třeba i ochutnat Svatomartinské víno
v Motelu u Jezera.
zMikulášská besídka
V sobotu 3. 12. 2016 přijde možná i Mikuláš do Lidového domu
Vstupné na akce je dobrovolné. Výtěžek z akcí bude použit ve prospěch volnočasových aktivit neziskové organizace Baryba.
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
"O POHÁR STAROSTY VELKÉHO OSEKA "
PLUS FINÁLE ZÁVODŮ "VELKOOSECKÝ TROJZUBEC"
Dne 27. srpna proběhly na Máčidle
poslední závody ze série "Velkoosecký
trojzubec". Závody "O pohár starosty
Velkého Oseka" se konaly za velmi pěkného letního počasí. Většina dětí přišla
opravdu brzy, a to už v sedm hodin ráno.
Celkem se zúčastnilo 19 malých rybářů od šesti do patnácti let. Tentokrát
nezklamaly ani ryby a děti tak nachytaly celkem úctyhodných 2965 cm ryb.
Bylo uloveno 11 kaprů - největší 64 cm,
10 jeseterů - největší 79 cm. Dále byli
uloveni karasi a mnoho cejnů, perlínů
a ouklejí. Vítězem se stala slečna Tereza
Tůmová s počtem bodů 688. Na druhém
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převážně na kapry a feederovou techniku. Děti se
nám v rybolovu opravdu
nadějně zdokonalují. Ulovit skoro sedm metrů ryb
během pouhých tří hodin
už není jenom o štěstí,
ale hlavně o rybářské
zručnosti. O to víc nás
těší, že mnohé z dětí,
které dorazily na závody,
prošly naším rybářským
kroužkem… Všechny děti
obdržely za svou snahu
patřičná ocenění a tradičně malé občerstvení.
Nakonec došlo i na
vyhlášení celkového vítěze o putovní pohár
"VELKOOSECKÝ TROJZUBEC". Vítězem se stal
Teodor Dašek s počtem
bodů 1393. Blahopřejeme! Druhý byl Lukáš Kubík a třetí Tomáš Zámyslický. Pohár se jménem
vítěze bude umístěn
v místní základní škole.
Mnoho zdaru v dalším sportovním rybolovu
popřál dětem jak starosta Mgr. Pavel Drahovzal
tak předseda MO ČRS
VO Roman Bejlek a pořadatelé ze spolku Hastrman.

místě skončila opět slečna Denisa Kubová s počtem bodů 674. A na třetím místě pak náš nadějný rybář Teodor Dašek
s počtem bodů 665. Mezi těmito třemi
borci byly opravdu malé bodové rozdíly.
Každý však zvolil jinou taktiku rybolovu.
První slečna chytala převážně jesetery.
Druhá pak ulovila bezpočet malých cejnů a plotiček. A mladý muž se soustředil
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Po skončení závodu proběhl další
doprovodný program - skákací hrad,
klouzací vodní dráha a cvičná cesta
s úkoly v lese.
Za spolek ZO ČSOP Hastrman
Jarmila Dařílková

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 3/2016

DIVADELNÍ SPOLEK VOJAN
LIBICE NAD CIDLINOU
Divadelní přehlídka
Libický divadelní podzim 2016
Sobota 1. října 2016,
18 hodin, kulturní dům
Námluvy, Medvěd
Anton Pavlovič Čechov
Divadlo Václav ze Zábřehu - Václavova
uvede dvě aktovky klasika ruského dramatu. Diváci se mohou těšit na komediální příběhy, ve kterých autor skvěle
zachytil celou řadu lidských vlastností.
Čarovný kámen

Neděle 2. října 2016,
15 hodin, kulturní dům
Čarovný kámen
Václav Beran
DS Vojan Libice nad Cidlinou nabídne dětem pohádku s melodickými písničkami
Úterý 18. října 2016,
10.30 hodin, kulturní dům
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Karel Jaromír Erben
Studio Damúza Praha sehraje známou
klasickou pohádku K. J. Erbena v provedení čtyř herců a sedmi marionet.
Sobota 22. října 2016,
18 hodin, kulturní dům
Strašidlo canterwillské
Oscar Wilde a Roman Vencl
DS Právě začínáme Horní Počernice
uvede úsměvný horor i romantickou komedií plnou laskavého humoru.

a oblíbenou komedii s populárními písničkami
Neděle 6. listopadu 2016,
15 hodin, kulturní dům
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční
povídka
Ludvík Aškenazy, dramatizace Luděk
Korbel
Česká beseda Daruvar, Chorvatskočeští krajané přivezou poeticky laděný
pohádkový příběh pro děti od 5 let. Hraje se v českém jazyce.
Sobota 3. prosince 2016,
18 hodin, kulturní dům
Mátový nebo citron?
Patrick Haudcoeur

Dobřichovická divadelní společnost
Dobřichovice
Divácky úspěšná francouzská komedie
z divadelního prostředí
Neděle 4. prosince 2016,
15 hodin, kulturní dům
Pohádky do kapsy
Luděk Horký
Divadelní soubor Ty-já-tr Praha
Dětem od čtyř let bude určen hudební
kapesní atlas pohádek.

Přehlídka Libický divadelní podzim
2016 se uskutečňuje za ﬁnanční podpory obce Libice nad Cidlinou a Středočeského kraje

Neděle 23. října,
15 hodin, kulturní dům
O třech čunících
Zdeněk Turek
Loutkářský spolek Před branou Rakovník sehraje dětem od tří let známou pohádku s půvabnými písničkami
Sobota 5. listopadu 2016,
18 hodin, kulturní dům
Noc na Karlštejně
Jaroslav Vrchlický
Divadelní soubor NA TAHU Červený
Kostelec nabídne divákům známou

Jak jsem se ztratil
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MIGRACE PTÁKŮ
S přicházejícím podzimem se naše
příroda pomalu připravuje na nadcházející období zimy. Dny jsou stále kratší
a život v lesích už nepřekypuje životem,
tak jako z jara.
Mnoho našich ptačích druhů v této
době již směřuje na svá zimoviště. Někteří letí jen do jihozápadní Evropy, ale
většina míří převážně na africký kontinent. Jen 2 druhy z našich tažných ptáků si vybraly za svá zimoviště jižní Asii.
Jsou jimi hýl rudý a
. . . . . . malý.
Ptáky k těmto každoročním cestám
nutí především nedostatek potravy, jež
se blíží právě s podzimem. Obzvlášť
hmyzožraví ptáci by v tomto, ale hlavně následujícím zimním období, nenašli potravu žádnou. Některé druhy tak
opouští svá hnízdiště s předstihem již
v průběhu srpna.
Fenomén ptačí migrace však není
doménou pouze evropských druhů, ale
je zastoupen po celém světě. Dotýká se
i některých druhů v tropických oblastech.
Načasování samotné migrace ovlivňují tzv. vnitřní hodiny. Ty jsou u ptáků,
stejně jako směr, kterým se ptáci vydávají na svou pouť, vrozené. Geneticky
vrozená je i vzdálenost, kterou ptáci při
migraci uletí. Aby nakonec zdárně dosáhli svých zimovišť, orientují se během
těchto cest podle slunce ( tzv. slunečný
kompas ), podle noční oblohy ( hvězdný kompas ) a zemského magnetismu.
U některých druhů se také prokázalo,
že se dokáží orientovat i podle čichu,
kdy používají tzv. čichové mapy.
Než však na svou dalekou pouť vyrazí, musí si vytvořit dostatečnou tukovou
zásobu, aby měli energii zvládnout takto náročnou cestu. Obzvláště pak přelet velkých překážek, jakou je např. pro
evropské druhy Saharská poušt, tedy
2000 km rozpáleného písku a slunce, je
energeticky velmi náročný.
Většina ptáků tak dodržuje mezizastávky, kde si odpočinou a načerpají
nové tukové zásoby. Jsou však i takoví,
kteří své vzdálenosti překonávají bez
zastávek. Tak, či tak, jde mnohdy o obdivuhodné výkony.
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Kupříkladu jespák tundrový, který opouští svá hnízdiště na Aljašce,
přeletuje až do Ohňové země. Vzdušnou čarou tedy 16400 km. Bez zastávek dokáže zase svou trasu přeletět
např. bekasina japonská. Přes Paciﬁk
až do Tasmánie a Austrálie zdolá kolem
5000 km za 80-100 h.

klad čápi bílí. Ti naopak mají rychlejší
tah na svá zimoviště, kdy denně uletí
až 400 km. Někteří jedinci zimují, stejně
jako rákosník zpěvný, až v Jihoafrické
republice. Nález okroužkovaného jedince byl u města Bredasdorp, což vzdušnou čarou činí 9416 km. Patří tak k našim nejvzdáleněji zimujícím ptákům.

Neuvěřitelné výkony dokáží však
druhy i mnohem menší, jako třeba

Čápi, stejně jako někteří dravci, létají při svých dalekých cestách pouze
přes den. Pohybují se především pomocí plachtění, kdy využívají vzestupných
vzdušných proudů. Kromě nich, migrují během dne také druhy táhnoucí na
kratší vzdálenosti. Většina ptačích druhů však protahuje v noci. Hypotéz, proč
tomu tak je, je několik. Jedním z těchto možných důvodů může být, že ptáci musí přes den shánět potravu kvůli
dostatku energie a tudíž museli svůj let
přesunout do nočních hodin. Možností
je např. i nižší teplota vzduchu, díky čemuž se snižuje riziko dehydratace.

. . . . . . . .

rubínohrdlý

z východní části Severní Ameriky. Při
své váze 4,8 g a velikosti kolem 8 cm
dokáže přesto zdolat Mexický záliv, což
představuje 1100 km bez zastávky za
18 hodin!
Avšak nejdelší trasu při své pouti do
svého zimoviště zdolává ….. dlouhoocasý a to až 50000 km při své cestě z Arktidy do Antarktidy. I u nás jsou druhy, které
létají až do jižní části Afriky a překonávají tak vzdálenost více jak 5000 km.
Mezi prvními, jež míří na svá zimoviště patří
. . . . . . .

obecná,

žluva hajní, či rorýs obecný, kteří se tu
zdržují jen na dobu nezbytně nutnou
k vyvedení mláďat. Přilétají nejdříve ve
druhé polovině dubna, většina však až
začátkem května a již v průběhu srpna
odlétají zpět do svých zimovišť.
Také
. . . . . . . .

zpěvný

začíná opouštět Evropu velmi brzy a to
již v polovině července. Je to druh, u kterého se díky kroužkování zjistilo, že zalétá až do Jihoafrické republiky. Byl odchycen ve městě Durban, místě vzdáleného
9074 km od svého hnízdiště u nás. Jeho
cesta mu trvá zhruba 6 měsíců. Naproti
tomu jarní návrat zvládne za dobu podstatně kratší, a to i za 6 týdnů.
Obecně platí, že podzimní cesty trvají ptákům déle. Je to dáno tím, že ptáci nespěchají a na některých místech
se mohou zdržovat i několik dnů. Jarní
tah naopak zvládají mnohem rychleji.
Někteří výrazně zvyšují svou rychlost
a zastávky omezují jen na ty nezbytně
nutné. Čím dříve totiž přiletí, tím větší
mají šanci získat nejlepší hnízdní teritorium. Avšak existují výjimky, jako napří-

Pro dosažení svého cíle využívají ptáci tzv. cestovní rychlost. Ta bývá menší,
než je jejich maximální možná. Z energetického hlediska totiž není vhodný let
ani pomalý a ani rychlý. Např. u rorýsů,
kteří dokáží létat až 200 km/h, to bývá
jen kolem 40 km/h. U vlaštovek bývá průměrná cestovní rychlost okolo 30 km/h
a např. u holubů hřivnáčů 60 km/h.
Pomocí radaru se také zjistilo, že až
75% ptáků táhne ve výšce 1000 – 3000
m. Naproti tomu husy indické byly zastiženy při přeletu himálajských pohoří ve
výšce kolem 9000 m.
Překonat však trasu až do svého
zimoviště se nepodaří každému. Ptáci
hynou vyčerpáním, klimatickými vlivy
a především lidským přičiněním. Jen na
ostrovním státě Malta, jež bohužel leží
na hlavní tahové trase ptáků z Evropy
do Afriky, a kde se i přes zákaz střílí
ptáci i z pouhé zábavy, jich každoročně padne za oběť lovcům a pytlákům na
2 milióny. Ptáků přitom nejen v naší
přírodě ubývá. Zastavit tento klesající trend, může zřejmě pouze zvýšená
ochrana nejen jich samotných, ale stejně tak i jejich hnízdišť a zimovišť, aby
s příchodem jara opět oživili naši krajinu, jejíž jsou nedílnou součástí.
Autor: Roman Dobřichovský
Foto: Vendula Budková
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Střízlík obecný

Tajenka je složena z ptačích druhů
celého světa.
Zbylá písmenka doplňte namísto teček do článku MIGRACE PTÁKŮ.
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NEJSTARŠÍ OBČAN
VELKÉHO OSEKA
Dne 12. 9. 2016 oslavil své krásné
jubileum 100 let života pan Miloslav
Dvořák, který do obce Velký Osek
přišel v 50. letech minulého století.
V současnosti žije v Domě pro seniory LUXOR v Poděbradech a těší
se na svůj věk poměrně dobré fyzické kondici, ale zejména mu to tzv.
pálí, rád si zajde na procházku na
lázeňskou kolonádu, něco pěkného
přečte nebo si poslechne hudbu. Věříme, že se mu bude i nadále krásné
žít a přejeme mu vše dobré, ať mu
zdravíčko slouží a má kolem sebe
jen dobré lidi.
BLAHOPŘEJEME !
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Panu Dvořákovi popřál za obec Velký Osek starosta Pavel Drahovzal
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
A S NÍM NOVÁ VYSTOUPENÍ
OSECKÉHO SKŘIVÁNKU
Osecký Skřivánek zakončil školní
rok zpěvem a opékáním buřtů na zahradě Osecké Masarykovy ZŠ. Nyní je
před Skřivánky nový školní rok s novými písničkami a také je čeká spousta
vystoupení.
Osecký Skřivánek stále nabírá nové
členy od 3-18 let. Zkoušky jsou každou
středu nově od 17 hodin v Masarykově ZŠ ve Velkém Oseku. Podmínkou
není umět zpívat, ale mít chuť zpívat.
Rádi mezi sebe přivítáme i přespolní
nováčky.
Více na:
www.oseckyskrivanek.webnode.cz
nebo na tel. Čísle H. Kotkové: +420 722
590 505 a A. Hejné: +420 728 558 876

PODZIM V HONITBĚ
Pomalu se zkracují dny, ranní rosa
je chladná a vydatná. Noci jsou stále
studenější a delší. Neklamná známka
toho, že se blíží čas podzimu. Pro mnohé je tento čas časem příprav na zimu
a školní povinnosti. Pro nás myslivce je
tento čas spjat se sklizní a s ní spojenou zábavou při společném lovu.
Bohužel dnes již není stav zvěře takový jako před několika desítkami let.
O to více jde v těchto chvílích o setkávání a pobyt s přáteli než o střelbu a lov
zvěře. S přáteli, kteří mají společný zájem - rozmanitost přírody a lásku k ní.
Z polí zmizí brzo poslední plodiny
a zbydou jen lány kukuřice, v kterých
nachází útočiště zvěř černá a dančí.
Dejte si prosím pozor při večerních návratech automobilem, srážka s těmito
druhy zvěře je většinou provázena škodou na automobilech v řádech desítek,
a mnohdy i stovek tisíc korun.
Podzim je také obdobím, kdy Myslivecký spolek zajišťuje maximální
množství kvalitního krmiva pro zimní
přikrmování zvěře a opravy zařízení,
v kterých je krmivo zvěři předkládáno.
Dalším úkolem je naplnit zvěřinovou a věcnou tombolu pro návštěvníky
již tradičního mysliveckého bálu, který
se bude konat znovu v lednu 2017.

Velmi se těšíme na Vaši návštěvu
a podporu v této části naší činnosti.
Ples pro všechny, nebo alespoň většinu zájemců, bude pořádán
místním mysliveckým spolkem dne
21. 1. 2017, osvědčeným hudebním
tělesem, které bude hrát, je Unikát
pana K. Brtka.

Zveme všechny, kteří si náš ples oblíbili. Zveme také děti na dětský odpolední karneval, který bude plný her, hudby
a zábavy. Děkujeme všem tradičním
sponzorům, i těm, kteří se nás rozhodnou podpořit svou návštěvou na Staročeském mysliveckém bále.
Vaši myslivci
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PÁR SLOV Z VIKTORKY

pasu přistoupíme poctivě, můžeme jen
mile překvapit. Sebe sama i fanoušky.
I díky smlouvě obce Velký Osek s majitelem pozemků, na kterých leží fotbalové
hřiště, máme zase po nějaké době možnost přemýšlet zejména o fotbalu.

Vážení spoluobčané, fanoušci oseckého fotbalu, fotbalisté!
Před pár týdny jedna sezona skončila a aktuálně nová začíná. Pojďme se
tedy krátce podívat jak do minulosti, tak
do budoucnosti.

Věřím, že toho využijeme a že pro
nás bude fotbal i nadále v první řadě
radostí.

Sezona 2015/2016 se dá hodnotit
hned z několika úhlů. Celkově však lze
konstatovat, že byla úspěšná.
A mužstvo po dramatickém závěru okresního přeboru nakonec obsadilo 11. místo a tuto soutěž pro Velký
Osek zachovalo i pro sezonu následující. Ano, bylo to o chlup, ale úspěch je
v tomto případě to, že se po loňském
sestupu z I. B třídy v dalším pádu nepokračovalo.
B mužstvo až do konce IV. třídy
bojovalo o přední příčky. Nakonec obsadilo 3. místo, což se dá v porovnání
s minulými roky taktéž považovat za
úspěch.
Nejúspěšnějším mužstvem Viktorky
se v minulé sezoně stalo družstvo dorostenců. Kluci o umístění bojovali až
do samotného závěru a prakticky ve
Dorost – přeborník okresu 2016
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ﬁnálovém zápase v Zásmukách dokázali, že mají vůli po vítězství. Výhrou na
půdě tohoto tradičního soupeře vybojovali dorostenci titul okresního přeborníka a postoupili tak do I. A třídy.
Sezona 2016 / 2017 se právě rozbíhá a je ještě brzo jí hodnotit. To z části
přijde na řadu v dalším vydání Osečanu. Faktem však je, že je jenom na nás
fotbalistech, jak toto hodnocení bude
vypadat.
A mužstvo v okresním přeboru, Béčko ve IV. třídě a dorostenci v I. A třídě budou bojovat o přízeň fanoušků. Tento boj
nebude jistě jednoduchý. Důležité však
bude si uvědomit, že tak jako sezona začíná s nula body, tak každý zápas začíná
s čistým skóre. Pokud ke každému zá-

Radost by to samozřejmě měla být
i pro naše fanoušky. Tímto je srdečně
zvu na naše zápasy, kterých včetně spřízněné fotbalové školy budeme
moci na našem hřišti jenom na podzim
vidět celkem 40, a to v podání sedmi
oseckých mužstev. Rozpis všech podzimních zápasů naleznete v příloze tohoto Osečanu.
Přeji všem hráčům, funkcionářům
a fanouškům fotbalu ve Velkém Oseku
ten nejlepší start do nové sezony!
Sledujte nás na:
www.fotbal-velky-osek.webnode.cz
www.fkviktorievelkyosek.webnode.cz
www.fsvelkyosek.estranky.cz
www.facebook.com/viktorkavelkyosek

za FK Viktorie Velký Osek
Vlastimil Hovorka

Zpravodaj obce Velký Osek
SKÁKÁNÍ ZA PLECHOVKY
Již druhým rokem úspěšně pokračuje společný projekt Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek a Masarykovy
základní školy Velký Osek „Skákání za
plechovky“. Celá řada dětí, která se do
projektu aktivně zapojila, působí ekolo-
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do konce června 2016 se nám podařilo nasbírat skoro 150 kg sešlapaných
hliníkových plechovek, které od nás na
základě předem uzavřené dohody vykoupila společnost Green Metal Czech
s.r.o., která sídlí v kolínské průmyslové
zóně. Za utržené peníze pak byly škole
zakoupeny hokejky na ﬂorbal.



Nejlepší sběrači, a to i opakovaně,
dostávají od T. J. Sokol Velký Osek za
každý měsíc dárkový poukaz v hodnotě 100 Kč na nákup sportovního zboží
v prodejnách Intersport.
V druhém pololetí školního roku
2015/2016 to byli :



gicky na své rodiče a prarodiče. A tak
tisíce hliníkových plechovek neskončily
ani v komunálním odpadu ani na skládce! Naše Tělocvičná jednota společně
se školou, nad rámec zákonného třídění, pomáhá přírodě. Od ledna 2015

Martina Loskotová
Kamila Loskotová
Kristýna Hrabánková
Kateřina Hrabánková
Patrik Čebiš
Antonín Galus
V novém školní roce 2016/2017
chceme ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojírenskou a ja-

zykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Kolín iniciovat, formou
mimo výukových aktivit, sestrojení
mechanického stroje na deformaci
plechovek. Klasické sešlapávání není
to pravé ořechové. Zároveň budeme
s částí hliníkových plechovek provádět jejich tavení, a to za účelem vyrábění různých odlitků upomínkových
předmětů.
Velice nás potěšila uznalá slova
Ing. Kitzlera, pracovníka ﬁrmy Green Metal Czech s.r.o.: „Je dobré, že
výchova mladých lidí není ve Velkém Oseku neziskovým organizacím
lhostejná. V souladu s naším pojetím
ochrany životního prostředí a přijímáním preventivních opatření k ochraně
přírody tyto aktivity vítáme a vážíme
si jich. Důsledné třídění odpadů stále není běžnou záležitostí a podobné výchovné programy jsou jednou
z cest, jak to změnit.“
Jiří Otta
starosta T. J. Sokol Velký Osek

DEN DĚTÍ U SOKOLOVNY
Chlapecký oddíl sokolské všestrannosti T.J. Sokol Velký Osek si letos přichystal překvapení pro děti k jejich svátku.
V sobotu 4. června 2016 připravil
dětem zábavné odpoledne, strávené při
sportování a plnění různých úkolů. Na
závěr následovalo promítání nové pohádky "Pat & Mat ve ﬁlmu".
Děkuji všem pořadatelům i návštěvníkům a těším se na další podobné
akce.
Blahoslav Bureš s oddílem
T.J. Sokol Velký Osek
LETOŠNÍ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ZPŘÍJEMNILI
SOKOLOVÉ KINEM V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.
V pátek 26.8.2016 se promítal od 18.30 hodin pro děti animovaný ﬁlm "Mimoni" a od 20.30 hodin nový český ﬁlm "Teorie tygra". Sobota podvečer patřila mládeži při sledování ﬁlmu
"Jurský svět"a večerní představení zbrusu nového českého ﬁlmu
"Učitelka" si nenechalo ujít mnoho Osečáků. V atmosféře setmělé sokolovny u velkého promítacího plátna mnoho z diváků zažilo

nezapomenutelné chvíle a do kina v sokolovně se rádi vrátí.
Plátno opět ožije při Noci sokoloven v pátek 23. září 2016
po západu slunce v 18:54. Určitě přijďte. Těšíme se na Vás.
Za T.J. Sokol Velký Osek
Blahoslav Bureš
Webová adresa:KINO.SOKOLVELKYOSEK.CZ

19

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 3/2016

NOC SOKOLOVEN 2016
Rádi bychom Vás rádi pozvali na akci nazvanou "Noc sokoloven 2016", která se koná v pátek 23. září 2016.
Čeká Vás prohlídka sokolovny, posezení u ohně a další program.
Součástí bude také promítání dvou českých ﬁlmů se sportovní tematikou "Ani ve snu" a "Fair Play".
Těšíme se na Vás.
T.J. Sokol Velký Osek
již 105 let ve Velkém Oseku

TJ SOKOL VELKÝ OSEK
STOLNÍ TENIS
Letošní kemp stolního tenisu.
Letos uspořádal Sokol Velký Osek druhý kemp stolního tenisu. Pod vedením bývalého ligového hráče Josefa Jindry si dali
řádně do těla všichni naši mládežníci i někteří dospělí.
Věříme, že se výkonnost všech hráčů opět posune výš.
Za Sokol Velký Osek – stolní tenis
Jiří Kurka
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LETOŠNÍ SPORTOVNÍ
TÝDEN
Tak jako každý rok se i v letošním
roce konal sportovní týden pod vedením p. uč. Babákové a p. uč. Muniové.
Společně s nimi se o děti staralo i dalších 15 sportovních vedoucích. Všem
patří velké poděkování.

v Kolíně, kde jsme si to také moc užili vždyť voda je pro děti velká zábava. Po
celou dobu jsme měli krásné slunečné
počasí.

Letos se tohoto týdne zúčastnilo 109 dětí, 60 děvčat a 49 chlapců.
Všichni jsme si to i letos opravdu užili. Jezdili jsme na kolech a kolečkových bruslích, sportovali v tělocvičně,
na školním hřišti, v osecké sokolovně
i na hřišti u sokolovny. Všem se líbilo v kolínské sokolovně - skákání na
velké trampolíně a skákání do molitanem vyplněné gymnastické jámy bylo
bezva. Také jsme navštívili Vodní svět
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Uprostřed týdne nás čekalo překvapení v podobě odpočinkového výletu.
Letos jsme navštívili v Chlumci nad
Cidlinou nově otevřený zábavný park
(FAJNPARK), kde jsme se opravdu
celý den bavili. Bylo tam hodně atrakcí
jak pro malé děti, tak pro větší. Největší
zájem byl o velkou trampolínu. Malí se
nemohli odtrhnout od MINIMĚSTEČKA, líbil se i DINOPRALES, ZVÍŘÁTKOV a BOSOV, větší řádili v Bubble
míčích.
Poslední den byl plný soutěží. Na
školním hřišti se konalo „Osecké Rio“.
Rozdělili jsme se do deseti družstev.
Každé družstvo si vybralo jeden stát,
za který plnilo jednotlivé úkoly a sportovní disciplíny. Každý stát jsme nejpr-

ve museli představit, vyrobili jsme jeho
vlajku. Vybrali jsme jednoho člena z
týmu a připravili jsme pro něj karnevalový kostým. Každá skupina nacvičila
karnevalový tanec, který potom ostatním skupinám předvedla. Dost jsme
se u toho všichni nasmáli. Potom se
rozběhly sportovní disciplíny - větší
pomáhali mladším, mladší se snažili
vyrovnat starším kamarádům. Konec
dne jsme zakončili sladkou odměnou
a rozloučením. Všichni si zasportovali,
užili si spoustu zábavy a byli spokojení.
Paní kuchařky se opět moc snažily – svíčková, domácí koláče, hranolky a vše ostatní bylo moc dobré. Moc
jim děkujeme. Ještě jednou děkujeme
všem, kteří se o nás starali, a už se těšíme na příští rok.
Za všechny účastníky
sportovního týdne
Kateřina Klimentová, žákyně 9. třídy
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POHÁDKA
O LEONARDU DA VINCI
Všeobecně se ví, že byl Leonardo
geniálním malířem. Otázkou je, jak
geniálním.
Jak geniálně maloval své obrazy?
A věřte tomu, že stojíme před nesmírně složitým gulášem geometrie, matematiky a sféry. Pythagoras, Euklid ,
Vitruvius, Boethius, sv.Augustin, Brunelleschi , Alberti. Ti všichni mají navzdory dvěma tisícům let evropských
dějin od Pythagora k Leonardovi, jedno společné. Vnímali harmonii a krásno jako ozvěny sfér. Co to vlastně je
ta sféra? Je to všechno co je interakcí
něčemu něčím. Jako ve kvantové fyzice. Třeba Pythagoras svým pravoúhlým trojúhelníkem nastolil sféry onoho trojúhelníka, zjevující se čtvercem
nad přeponou, co má stejný obsah,
jako čtverce nad oběma odvěsnami.
To známe ze školy. Je to něco nad ně-
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čím, co dává smysl a bytí zákonu. Nejen zákonu pravoúhlému trojúhelníku,
nýbrž veškerým kosmickým zákonům.
Pythagoras podobně jako o pravoúhlém trojúhelníku uvažoval o tónu
a souzvuku jednotlivých tónů. I souzvuk má svoji harmonickou sféru. Třeba v akordu. Pokud určité tóny zazní
v jeden okamžik, zazní sféra akordu.
Pokud zazní ty tóny jeden po druhém,
vznikají konsonance stupnic, ze kterých vzešly ty akordy. Libozvučnost je
sférou harmonie. Vůči té libozvučnosti
je nutně něco vůči té harmonii opačného, zvratného. Jako ticho k rámusu. Nebo levá k pravé. Leoš Janáček
uvažoval podobným způsobem. Jeho
teorie zvratného intervalu je pro naprostou většinu byť i profesionálních
muzikantů, španělskou vesnicí. Nikoli
však třeba pro skřivánka. Ten švitoří
v dokonalých zvratných ozvěnách.
Když je Leošek zapsal do not a vypočítal jejich vztahy, byl z toho na větvi.
Skřivánek zašvitořil jako Beethoven,
nebo Vivaldi. Povšiml si zároveň toho,
že i lidská řeč
je vlastně zpěvem. Nemluvíme v jednom tónu. Se
skř ivánkem
máme stejnou
sféru zvukomalebnosti
a její radosti
ze života. Evoluce tu radost
tušila a tuší.
Neboť tvoření
harmonií
skrze život, je
radostí života.
Je zajímavou
otázkou, proč.
Euklid své
rovině, na které se děje
jeho geometrie a matematika, nastolil
sféru nadroviny. Nakresli
na papír kružnici a čtverec.
Oba geometrické pojmy
zaberou
na

papíru určitou plochu. Část roviny.
Tím vlastně vytvořily vlastní nadroviny. Geometricko-matematická událost čtverce nakresleného na papíru,
je explozí do absolutna a nekonečna.
Kde se ten čtverec zase setká s kružnicí. A všechno to má řád. Někdy je
ten řád nedosažitelnou sférou. Sestav
pomocí kružítka a pravítka kružnici
a čtverec o stejném obsahu. Nejde to.
Neboť sféra řešení je sférou iracionálního čísla. To je číslo bez konce. Dotýkáme se zde Boha? Přitom zde nejde o tu hádanku sestavení kružnice
a čtverce o stejném obsahu. Jde o to
na ni vůbec přijít! A ptát se, proč to tak
je? Je zajímavé, že Leonardo tuto euklidovskou otázku čtverce a kružnice
znal. Zde je jeho pokus o její řešení.
Sv. Augustin ony sféry chápal jako
sféry dané Bohem. A vznesl do tohoto řádu zajímavou vizi. Pokud ty boží
sféry chápeme a umíme je vnímat –
třeba skrze muziku, nebo obraz, pak
umíme chápat a vnímat sféru nejvyšší - Boha. Neboť k nám skrze ony
sféry co nám umožňují prožít muziku
a obraz, Bůh promlouvá. Geometrie,
matematika, muzika a Bůh…Leonardo da Vinci nalezl sféry Boha v biblickém písmu. Neboť svoje obrazy kódoval vůči sférám, které vznikají psaním
textu. Třeba text básničky se skládá
z veršů. Když se něco rýmuje, je to
rýmovací sféra. Je složitá nejen skrze libozvučnost písmenek, ale také
skrze svoji rytmiku a metriku. Rytmika
a metrika v mluvené řeči, nebo v muzice, nebo v malbě, je také sféricky
pojatým světem. Skřivánek všechno
to složito co zde popisuji, zapěje jako
prd. Má to vrozené. My taky. A tohle
všechno co vám vyprávím, Leonardo
vědecky studoval a do hloubky znal.
Onoho Pythagora a Euklida i Vitruvia.
Dotýkal se tajemství zvuku a světla,
či nebeských těles. Chápal, proč Měsíc v noci svítí. A proč vzniká duha,
nebo proč je vzdálený obzor krajiny
barevně posunutý vůči popředí. Zelená barva lesa v naší bezprostřední blízkosti se jeví o deset kilometrů
dál, jako barva modrá. Umíte vysvětlit
proč? Leonardo to věděl a do umění
vznesl vzdušnou perspektivu. Maloval doslova světlem. Přesněji řečeno
– modeloval světlo skrze průsvitné
vlastnosti barevných vrstev. Dodnes

23

Zpravodaj obce Velký Osek
je naprosto nemožné restaurovat jeho
obrazy. Místo které se jeví na obrazu
jako zelená ploška, je ve skutečnosti modrá průsvitka na žlutém poli. Při
raním sluníčku je ta zelená na obrazu
jinak zelená, nežli odpoledne. Tedy –
pokud na obraz dopadá živé, skrze
povahu atmosféry, měnící se světlo
Sluníčka. Světlo, geometrie a matematika.
Kódem k Moně Líze je číslo 1.35
a sférou toho čísla je evangelium podle Lukáše. Verš 1.35 vypráví o tom,
že onu dívenku namalovanou na obrazu, zastíní Duch svatý a ona počne
miminko. Mona Lisa je ve skutečnosti
Zvěstování Panny Marie. Dívenka co
zrovna počala miminko. Její úsměv
patří miminku. Co zaplálo životem pod
jejím srdcem. Umí to každá maminka.
Tak záhadně se usmát. Maminka byla
revolucí a počátkem renesance. V poselství Panny Marie. Renesance vrátila Evropě úctu k ženě. Aby se Evropa
obratem, skrze renesanční byznys
evropské elity a mocenské choutky
katolické církve, stala sama sobě zrůdou.

O tom je třeba obraz Dáma s hranostajem. Dívenka drží v náruči zrůdu
v královském harlekýnu hranostaje.
Šelmu, která drásá její paži do krve.
Dáma s hranostajem je surrealistický obraz co předběhl umění pomalu
o 600 let. Zpět k nudné vědě. V mariánské revoluční explozi renesance architekt Brunelleschi vznesl do
umění lineární perspektivu. Něco je
na obrazu vepředu, něco vzadu. Pak
umíme odhadnout, že se něco vznáší nad povrchem. Nebo se pohybuje. Obraz dostal hlavu a patu. Leon
Alberti vůči té lineární perspektivě
nastolil vyšší deskriptivní geometrii
a matematiku. Skrze správný skladebný řád dlaždicové podlahy. Nakreslit správně dlaždicovou podlahu
v perspektivní lineární soustavě plochy obrazu, není žádná sranda. Je to
vyšší matematika. A Leonardo tomu
všemu vdechl úžasnou nadhodnotu.
Vynalezl gramatické matice výtvarna.
Nejspíš tímto výkladem nudím naprostou většinu davu co se prokousal až
sem. Jenže když chcete psát o Leonardovi a jeho umění, nevyhnete se
dějinám ﬁlosoﬁe a vědy od starobylé-
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ho Řecka po humanismus, co udělal
renesanci renesancí. Abych dav nenudil když chci mluvit o Leonardovi,
musím si vymyslet něco, co nezavání
nudou. Třeba Šifra mistra Leonarda
od Dana Browna. Mele se to kolem
Poslední večeře. Kde je chlápek po
pravici Ježíše vlastně ženskou. A do
toho vražda v Louvru a náboženský
fanatismus. Je to napínavý a záhadný.
Jenže málo kdo si uvědomí, že ho tou
naprostou blbostí oloupili. O skutečné
poznání duše a mozku Leonarda da
Vinci. Udělali z něho blba skrze jeho
vlastní obraz. Jenže! V Leonardově
Poslední večeři je krok za krokem namalováno 35 podobných zvolání, jako
je ono známé : „Jeden z vás mne zradí“. Poslední večeře je doslova namalovanou divadelní scénou o pětatřiceti
jednání. Která ilustrují text Poslední
večeře evangelia podle Lukáše.
Od jeho počátku do konce. A my
si připomínáme jen tu jednu část
o zradě Jidáše. O ostatních 34 nemáme nejmenší ponětí. Asi si řeknete,
že ten chlápek co napsal Šifru mistra
Leonarda,za svoji magořinu nemůže – neboť o umění nemá sebemenší páru. Jenže on ten obraz zneužil.
A učinil z něj naprostou kýčovitou magořinu. Zneužil komerční síly Leonarda da Vinci. Zneužil evropské umění.
Jeho smysl a poslání. Navzdory tomu,
že existuje ve světovém měřítku obrovské množství institucí, které se
uměním tak či onak zabývají, širé
lidstvo umění nerozumí. Obyčejný
člověk neumí přečíst kubistický obraz
a už vůbec ne událost abstraktní exprese. Dokonale nerozumíme ani
umění renesance. A nepřijde nám to
vůbec divné.
Nepřijde nám vůbec divné, že rozhodování o tom co je umění a umělecké dílo, není na nás – na obyčejném davu. Nýbrž na institucích a
expertech v nich. Uměné se totiž stalo věcí a záležitostí institucí. Různých
galerií, muzeí apod. V nedávné době
se stalo hitem malovat lejnem, popílkem nebožtíků, nebo na hadr rozlitou
barvou. A to jsem nevyjmenoval ještě drastičtější metody! Jojo – takové
umělecké dílo má mnohdy větší hodnotu, nežli to co vyprodukuje za celý
svůj život obyčejný člověk. Ukradli
nám umění. Nám prostým existencím
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zůstala pouze vrozená schopnost
uměleckého bytí. Kdy při pohledu na
takový obraz z miliony, se chce každému blinkat. Někam se to umění oné
elitě zvrhlo.

vědecky analyzovaný kód Leonarda
da Vionci. Vidíte zároveň něco, co má
světovou premiéru. A vidíte něco, co
od dob Leonarda da Vinci krom něj,
neviděl nikdo.

A tak mi dovolte, abych Vám představil gramatickou matici obrazu Mona
Lisa. Gramatická matice je konstrukce
obrazu pomocí geometrie, matematiky a sféry. Přesněji řečeno – vidíte

Gramatickou maticí je čtverec
o straně 154 cm. Madona je uspořádána s krajinou podle sfér číselných
řad Evangelia podle Lukáše. Najdete
je v průsečících jednotlivých funkcí.

ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ SE
OHLÉDNOUT… 6. DÍL
V předminulém Osečanu číslo
1/2016 byla publikována pohlednice
z roku 1909 s budovou staré školy
(dnes budova obecního úřadu) při
příjezdu od Kolína. Dnes zde máme
pohlednici novější s datem odeslání
roku 1924 a zabírá stejnou budovu,
ale při příjezdu od Poděbrad.
Zcela vpravo je obchod Otty Čápa
s výlohou ve štítě domu, která je v
téměř původní podobě zachována
dodnes. V dalším domě bývala za
1. republiky cukrárna, nyní je tam
hospoda. Budova školy má stejnou
zdobenou fasádu jako na pohlednicích ze začátku minulého století.

Nicméně na první pohled je patrný technický pokrok v obci a sice po
obou stranách hlavní silnice přibylo
nespočet sloupů elektrického a možná i jiného vedení. Takže když použiji
text známé písně Zdeňka Svěráka,
tak pohlednice byla pořízena poté,
kdy: „… byl ten slavný den, kdy k
nám byl zaveden elektrický proud,
střídavý, střídavý, zkrátka elektrický
proud.“ Naopak ještě neproběhla „výstavba dopravní infrastruktury“, takže
hlavní silnice je zpevněna z plochých
kamenů skládaných na výšku, tak
zvané kočičí hlavy. Nepodařilo se mi
dohledat, kdy se toto dláždění dělalo
a v jak dlouhém úseku bylo. Nicméně
vím z vlastní zkušenosti, že šíře dláždění byla přibližně okolo 6 metrů, protože když jsem v 90. letech osobně
překopával hlavní silnici kvůli kabelo-
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Jde zdaleka o nejsložitější kód obrazotvorné informace ve světovém umění. Pokud to někoho bude zajímat,
mohu takovému zájemci poslat mejlem popis konstrukce tak jak krok za
krokem vznikla.
lubos.szmatana@seznam.cz
Luboš Szmatana
(na přání autora nebyla provedena jazyková korektura)
vé přípojce, tak jsem na tyto kameny
narazil. Později ve 30. letech bylo nad
touto dlažbou provedeno nové dláždění z kamenných kostek. Začínalo
u kostela a končilo na mostě přes Bačovku u odbočky do ulice Palackého.
To už byla silnice široká asi 8 metrů.
No a dnes jsme s asfaltem na přibližně 10 metrech.
Také bych rád upozornil, že na
obou zmíněných pohlednicích lze
nalézt volně pobíhající kachny, husy
nebo slepice, což už by dnes asi nešlo. Tím tedy nechci kritizovat dnešní
technický vývoj, protože ten nelze zastavit, ale je pravda, že těch kamiónu
dnes jezdí opravdu více než dřív. Takže husy se na náves už asi nevrátí.
Tomáš Kliment
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Dětský pěvecký sbor Osecký Skřivánek
Zpívat s námi mohou děti a mládež od 3 do 18 let
Zkoušíme každou středu od 17 – 18 hod
v učebně hudební výchovy v Masarykově základní škole

Není důležité umět zpívat jako „profíci“… Důležité je, že nás to baví!
Pro více informací kontaktujte vedoucí sboru H. Kotková (722 590 505), A. Hejná (728 558 776)
oseckyskrivanek@seznam.cz

Apartmán u Klimentů
Tomáš Kliment, tel: 602 664 531
www.ubytovani-osek.cz
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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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