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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nastal čas adventní a blíží se svátky
vánoční, doba oddechu a bilancování,
co vše se za uplynulý rok stalo, a to
nejen v našich osobních životech, ale
i na obci. A je to rovněž i období přerodu starého roku do toho nového, kdy
si dáváme řadu předsevzetí a máme
spoustu očekávání. Rovněž obec má
své plány a předpoklady, a i o těch se
můžete dočíst na následujících stránkách posledního čísla Osečanu v roce
2016.
V prvé řadě se podařilo v tomto roce
opravit všechny velmi rozbité nebo hlinito-štěrkové silnice novým povrchem
z asfaltu (ulice Nábřežní, ulice Vrchlického, ulice Politických vězňů, ve čtvrti
Na Stráži ulice Příčná, Hradecká, Lesní,
U Borku), nebo z asfaltového recyklátu
v lokalitě náměstí Petra Bezruče (ulice

Zahradní, Hvězdárna, Sluneční, Kpt.
Jaroše, Nádražní), ulice Smetanova,
Hejdukova a ulici Za Drahou ve čtvrti
Na Šanghaji z betonových panelů. Celkově se do zlepšení stavu silnic v obci
v roce 2016 investovalo z obecního
rozpočtu přes 4 mil. Kč. V souvislosti
s tím se na některých místech provedly nutné opravy dešťové kanalizace
a jejích vpustí (ulice Jiráskova, Nádražní), oprava mostu přes potok Bačovka
u obchodu „Desítka, nebo nové parkovací stání u zdravotnického střediska.
V příštím roce se předpokládá na úpravy silnic a chodníků vynaložit cca 3 mil.
Kč včetně úhrady za přípravu projektů
na rekonstrukci povrchu silnice Jiráskova se zvýšenými křižovatkami a vybudování nových chodníků na ulici Palackého a Prokopa Holého.
V lokalitě Sluneční (ulice Měsíční,
Sluneční) se letos vybudovalo nové veřejné osvětlení v nákladu cca 1 mil. Kč
a v roce 2017 se plánuje s pomocí metody EPC obměna všech veřejných svítidel za úspornější LED svítidla; rovněž
by se mělo investovat do umisťování nových pouličních lamp včetně kabeláže
v rozsahu min. 0,7 mil. Kč.
Za téměř 600 tis. Kč se v únoru
2016 instalovala nová, bezpečnější
a lépe udržitelná polyuretanová podlaha a moderní osvětlení ve školní tělocvičně, jelikož obojí bylo značně zastaralé a opotřebované.
Oproti předpokladům se v tomto
roce nepodařilo instalovat nový bezdrátový rozhlas v celé obci za cca 2,5 mil.
Kč, jelikož jarní žádost o dotaci ve výši
blížící se 2 mil. Kč byla Státním fondem
životního prostředí (SFŽP) kladně vyhodnocena až tento podzim. Proto se
v průběhu zimy provede výběrové ří-
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zení na dodavatele a do poloviny roku
2017 má dojít ke zprovoznění.
Počátkem příštího roku bude k SFŽP
podána žádost o cca 60 % dotaci na
projekt „Vodovod“ (vodovodní přivaděč
ze zóny TPCA, věžový vodojem a vodovodní rozvody a přípojky v obci) za cca
85 mil. Kč. Žádost by měla být úspěšná,
jelikož projekt má předpoklady plnit základní parametry, a to zkvalitnění zdrojů pitné vody pro stávající odběratele
a napojení nových obyvatel. Rozhodnutí
o dotaci má být známo do poloviny roku
2017 a do konce roku 2018 může být vodovod postaven a spuštěn do provozu.
Pro nemovitosti, které neprojeví závazný
zájem o napojení a aktivní odběr vody,
nebude zřejmě zřízena přípojka, jelikož
by šlo o nevyužitou investici pořízenou
z dotace, podrobnosti budou dány zejména podmínkami dotace a souvisejícím rozhodnutím zastupitelstva.
Je evidentní, že se snažíme v obci
realizovat spoustu důležitých a prospěšných projektů, vše je však odvislé zejména od množství ﬁnančních prostředků.
A jsme proto velmi rádi a vděčni za to,
když nás podpoříte, ať již dobrou radou,
nebo fyzickou či ﬁnanční pomocí. Jménem svým a kolegů ze zastupitelstva,
rady obce a obecního úřadu Vám tímto
přeji mnoho sil a energie v hektickém
předvánočním období, abyste si Vánoce užili v duchu pohody a štěstí, strávili
je s lidmi, které máte rádi, a abyste do
nového roku 2017 vykročili s úsměvem
a výhledem na úspěch. Děkuji mnohokrát
všem, kteří s obcí spolupracovali v roce
2016 na jejím zvelebování, a budu se těšit na dobrou spolupráci i v roce příštím.
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 Zastupitelstvo obce
a výbory v levém sloupci.
Na 15. zasedání zastupitelstva dne
20. 9. 2016 byl zejména schválen prodej obecních pozemků za hasičárnou
u hlavní silnice Revoluční (severní
okraj zastavěného území obce) do
vlastnictví bezprostředně sousedících
majitelů pozemků, jelikož dotčené
obecní pozemky byly historicky těmito sousedními majiteli dlouhodobě
po desítky let s vědomím obce užívány jako zahrady či zpevněné plochy.
Odkup těchto obecních pozemků se
odehraje za 100 Kč/m², jeho uzavřením tak dojde k narovnání právního
a faktického stavu při užívání obecního majetku. Ke kupní ceně 100 Kč/
m2 se musí přičíst poplatek za vynětí
z lesního půdního fondu (LPF) ve výši
cca 190 Kč/m², který rovněž uhradí
kupující. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravy rozpočtu pod-
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le aktuálního vývoje za období leden
až srpen 2016, kdy příjmy dosáhly po
konsolidaci výše 30 254 470,83 Kč
a výdaje po konsolidaci výše 26 195
378,44 Kč. Díky zlepšenému příjmu
z daňových výnosů od státu a získání
větší výše dotace na veřejně prospěšné pracovníky (VPP) z Úřadu práce,
kteří se starají v obci o veřejná prostranství, se příjmová stránka rozpočtu z 38 010 000 Kč navýšila na 41,25
mil. Kč, výdajová stránka byla upravena obdobným způsobem, přičemž byly
posíleny výdajové položky na provozování kanalizace a na údržbu zeleně.

RADA OBCE
Rada obce v období od října do konce
listopadu řešila provozování kanalizace po
jejím převzetí do provozování obce v září
2016 od dosavadního
provozovatele VODOS
Kolín. S pomocí odborníků bylo zjištěno,
že nebyla provozována zcela řádně, což
si vyžádá zvýšené výdaje na zlepšení její
funkčnosti. Rada dále
nevybrala nového provozovatele kanalizace,
jelikož nabídka VaK
Zápy na stočné ve výši
33 Kč/m3 bez DPH
byla i na podkladě
rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) shledána po přezkoumání
odbornou
hodnotící
komisí jako neodůvod-

něně mimořádně nízká a byla vyřazena, druhá nabídka VODOSu Kolín
na stočné ve výši 63 Kč/m3 bez DPH
byla radou shledána jako příliš vysoká, a proto nebyla také vybrána. Stočné se dle podkladů koncesního řízení
mělo totiž pohybovat kolem 40 Kč/m3
bez DPH. Rada odsouhlasila vypsání
nového koncesního řízení na provozovatele kanalizace, a dokud nebude
vysoutěžen (očekává se kolem poloviny roku 2017), bude provozování kanalizace zajišťovat sama obec, stočné
pro rok 2017 bude kolem 40 Kč/m3 bez
DPH. Fakturace za období září až prosinec 2016 bude doručena písemně
majitelům nemovitostí v průběhu ledna 2017 s dalšími informacemi o způsobu platby a provozování kanalizace.
Dále rada dohlížela na přípravu
projektu „Rekonstrukce Dělnického
domu“, stavebně technický průzkum
prokázal, že je vhodné zadní přístavek
a kuchyň zbourat a postavit znovu, jelikož jde o „přilepené přístavky“ na původní objekt Dělnického domu, zdivo
v těchto částech je vlhké a není známa
jeho skladba, což je i racionální, protože do zadní části má být přestěhována obecní knihovna. Návrh projektové
dokumentace má vzniknout v prvním
čtvrtletí roku 2017 včetně vizualizace.

Opravená fontána minerálního pramene
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Po schválení radou došlo k opravě
křížku na obecním hřbitově a fontány
minerálního pramene v hodnotě cca
70 tis. Kč, čímž se opět zlepšil vzhled
na některých veřejných místech, který
může potěšit nejen oko obyvatele, ale
i návštěvníka obce.
V závěru listopadu rada odsouhlasila návrh rozpočtu obce na rok 2017
s příjmy ve výši 38,1 mil. Kč, ve stejné výši i výdaje, o kterém bude hlasovat zastupitelstvo v polovině prosince
2016.

NOVÝ VODOVOD

Zrekonstruovaný kříž na obecním hřbitově

V listopadu rada vybrala dodavatele energeticky úsporných opatření společnost MVV Energie, který zrealizuje
v roce 2017 za cca 9 mil. Kč osazení
nových plynových kotelen v základní
a mateřské škole včetně regulace teploty v jednotlivých místnostech a nová
LED svítidla v celé obci. Tato investice
se bude splácet z uspořených nákladů
za energie, kdy ze stávajících ročních
nákladů na energie cca 1,6 mil. Kč se
od roku 2018 uspoří ročně cca 50 %.
Rada souhlasila s vypsáním výběrového řízení na realizaci bezdrátového rozhlasu za cca 2,6 mil. Kč, na který
byla přiznána dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) cca 1,8
mil. Kč, realizace má proběhnout do
června 2017.
Rovněž rada řešila nezákonnou objížďku přes obec po silnici II/125 v ulici
Revoluční kvůli uzavření silnice I/38
u Velimi, kde se opravoval most přes
železniční trať. Tato objížďka byla
ukončena k 30. 11. 2016, jelikož most
u Velimi byl spuštěn do provozu, ale
i nadále bude rada požadovat opravu
povrchu silnice v části ulice Revoluční
z důvodu jejího poškození.

Jelikož je třeba zajistit bezpečný,
stabilní a kapacitně dostačující zdroj
pitné vody, tak se průběžně připravuje
projekt nového vodovodního přivaděče z TPCA, věžového vodojemu, vodovodních rozvodů a přípojek v obci,
zkráceně „Vodovod Velký Osek“, za
cca 85 mil. Kč, na který bude požádáno počátkem roku 2017 o dotaci ze
SFŽP ve výši okolo 60 % (tj. cca 52 mil.
Kč). V případě přiznání dotace (očekává se kolem poloviny roku 2017)
se realizace projektu neobejde bez
závazku majitelů nemovitosti k aktivnímu odběru vody z nově budovaného
vodovodu a současně se předpokládá i ﬁnanční spoluúčast na výstavbu
vodovodu ve výši mezi 5 – 15 tis. Kč,
vše je odvislé od vysoutěžené ceny
na zhotovitele díla. Realizace se očekává od poloviny roku 2017 do konce roku 2018 s tím, že v první fázi se
vybuduje vodovodní přivaděč z TPCA
a nový vodojem u strážního domku
při železničním přejezdu směrem na
Volárnu, následně se budou stavět
nové rozvody a přípojky k jednotlivým
nemovitostem. Těm majitelům, kteří se do projektu závazně nepřihlásí,
nebudou moci být přípojky s pomocí
dotace zřizovány, jelikož by šlo o nevyužitou investici z dotačních a obecních prostředků. Pokud by se někdo
rozhodl zřídit si vodovodní přípojku po
ukončení projektu, tak lze očekávat,
že náklad na její zřízení nebude mezi
5 – 15 tis Kč, ale v částce od 35 do
50 tis. Kč. Bude-li to možné s ohledem
na ochranná pásma jiných sítí (plyn,
elektřina, telekomunikace, kanalizace), budou se vodovodní řady v ulicích pokládat tak, aby se co nejméně
zasáhlo do povrchu silnic. Podrobnos-
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ti k tomuto projektu budou uvedeny
v dalších číslech Osečanu, sděleny
na zasedání zastupitelstva nebo dostupné na webových stránkách obce
či na obecním úřadě.
Na stávajícím vodojemu bude
v měsíci březnu nebo dubnu 2017 provedena oprava jeho pláště, jelikož je
proděravělý a je třeba jej připravit na
maximální kapacitu pro letní sezonu,
kdy je odběr vody nejvyšší. Oprava by
měla trvat cca týden s tím, že po tu
dobu bude zajištěno zásobování z cisteren rozestavěných v obci. Ještě před
tím se v únoru 2017 provede revitalizace vrtu nedaleko zdymadla, aby namísto současných 0,85 l/s bylo jímáno
až 2 l/s, což je odpovídající výkonnost,
která zajistí bezproblémovou dodávku
vody do stávajícího vodovodu. Revitalizace vrtu bude trvat cca týden a voda
bude dostupná z vodovodu, jelikož
bude vodojem po dobu revitalizace
napouštěn z cisterny. Po dokončení
nového vodojemu s napojením na přivaděč od TPCA bude starý vodojem
odstaven a pravděpodobně demontován, jelikož je neopravitelný. Na jeho
místě by mohl být zřízen vodojem podzemní, který by byl další zásobárnou
vody pro obec. Stávající vrt a úprava
vody pod současným vodojemem se
po spuštění nového vodovodu zřejmě
zakonzervuje a budou udržovány jako
rezervní zdroj vody pro obec.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
A VÝSTAVBA NOVÝCH
CHODNÍKŮ PALACKÉHO,
PROKOPA HOLÉHO
A JIRÁSKOVA
V rozpočtu na rok 2017 je předpokládána položka na opravy komunikací
2,25 mil Kč a na projektové dokumentace ve výši 0,75 mil. Kč. Tato položka
se může zvýšit, pokud by byla získána
dotace na rekonstrukce silnic, o kterou se obec pokusí, jelikož se uvažuje
o opravě silnice v ulici Nádražní. Zároveň se bude pořizovat projekce na
chodníky v ulici Jiráskova, Palackého
a Prokopa Holého. Podařilo se rovněž
přesvědčit krajskou správu silnic, aby
připravila projekt na obnovu krajské silnice v ulici Palackého, Prokopa Holého
a Volárenská, jelikož její stav je opravdu zoufalý, provoz na ni ohrožuje okol-
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ní domy i uživatele této komunikace.
Z tohoto důvodu probíhá geodetické
zaměřování dané ulice a na jaře příštího roku lze očekávat návrh projektů.
Při přípravě a realizaci těchto projektů
se bude průběžně řešit i nové veřejné
osvětlení na dotčených ulicích.

OBNOVA ZELENĚ
V listopadu byl dokončen projekt
obnovy zeleně v ulici Za Drahou ve
čtvrti Na Šanghaji, kde byly v širokém
zeleném pásu vysázeny nové plodonosné stromy (švestky, hrušky, třešně) a několik nových lip na kolonádě
u Bačovky pod mateřskou školkou.
Na jaře již byly provedeny arboristické
výškové ořezy v lípách na kolonádě
podél Bačovky. Náklad projektu byl cca
170 tis. Kč, přičemž dotace byla 80 %,
tj. cca 133 tis. Kč. Do budoucna má obec
v úmyslu připravovat další projekty na
obnovu a výsadbu nové zeleně nejen
v zástavbě obce, ale i v okolí kolem
obce, např. při cestě na zdymadlo, od
vodního zdroje směrem k Veltrubům,
podél cesty k obecnímu lesu od silnice
na Volárnu.

Současný stav ulice Palackého
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Současný stav ulice Palackého

ROZPOČET OBCE
NA ROK 2017
Jelikož se blíží závěr roku 2016, byl
sestaven rozpočet obce na rok 2017.
Prvořadým zájmem obce je schválit
opodstatněný a pokud možno vyrovnaný rozpočet. Jeho návrh naleznete
na následující straně,
jeho projednávání je
plánováno na zasedání zastupitelstva dne
13.12. 2016. Předpokládá se v něm
několik
investičních
akcí (nový bezdrátový rozhlas v celé
obci, oprava mostku
u Dělnického domu,
rekonstrukce a opravy
silnic, např. Nádražní).
Dle aktuálního vývoje
příjmů se mohou připravit a realizovat další investiční akce, je
však třeba být odpovědný a nerealizovat
investice dříve, dokud
nejsou příjmy dostatečně jisté. Letošní
rok očekává obec zakončit s přebytkem
na účtech okolo 6 mil.
Kč a k dispozici jsou
i 3 mil. Kč na neúčelovém kontokorentním
úvěru u ČSOB.

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.
Těším se na setkání s Vámi na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji příjemné prožití svátků
vánočních, načerpání mnoho sil do roku
příštího, ve kterém se budeme snad setkávat jen v přátelském a konstruktivním duchu. Děkuji všem za jejich zájem
o obecní dění, pomoc např. při údržbě
prostranství před domy, při práci ve spolcích, ale i za pochopení či vyjádřenou
podporu, protože i díky tomu se rovněž
daří v obci vytvářet mnoho užitečných
projektů a akcí.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 4/2016



1È9+52=32ý782%&(9(/.é26(.1$52.3ěË-0<
5R]SRþHWREFH9HONê2VHNSĜtMP\Y.þ



1iYUK

3DUDJUDI

1i]HY





'DĖRYpSĜtMP\DWUDQVIHU\









SĜtVSČYHNVWVSUiYDPLO.þGRWDFHQD933PLO.þ




/HVQtKRVSRGiĜVWYt



=iOHåLWRVWLWČåHEQtKRSUĤP\VOXDHQHUJHWLN\

GDQČDSRSODWN\PLO.þYUDWNDSĤMþN\926PLO.þ
GRWDFH6)ä3QDEH]GUiWRYêUR]KODVPLO.þ





SĜtMP\]SURGHMHGĜHYDREHFQtFKOHVĤ



]iERUGREêYDFtKRSURVWRUX3tVHN%HWRQ



QiMHPNDGHĜQLFWYtXKDVLþiUQ\DREHFQtKRGYRUD










9QLWĜQtREFKRGVOXåE\DFHVWRYQtUXFK






2GYiGČQtDþLãWČQtRGSDGQtFKYRG








.XOWXUD

HNRORJLFNpGDU\DSĜtVSČYN\
VWRþQpPLO.þ





SĤMþRYQpYNQLKRYQČ




2VWDWQtþLQQRVWLY]iOHåLWNXOWXU\FtUNYtDVGČORYDFtFKSURVWĜ





QiMHPQp]D'ČOQLFNêGĤP



QiMHPQpYREFtFKE\WHFKþS




5R]YRME\GOHQtDE\WRYpKRVSRGiĜVWYt






.RPXQiOQtVOXåE\D~]HPQtUR]YRM





QiMHPQp]DKURERYiPtVWD




1DNOiGiQtVRGSDG\





SĜtVSČYHNQDWĜtGČQtRGSDGĤRG(.2.20X



HNRORJLFNpGDU\DGRWDFH6)ä3QDREQRYX]HOHQČ




2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\






6OXåE\VRFLiOQtSpþH





SODWE\]DSHþRYDWHOVNpVOXåE\




%H]SHþQRVWDYHĜHMQêSRĜiGHN





SRNXW\XGČOHQpREHFQtSROLFLt



QiMHPQpPRELORSHUiWRUĤYČFQiEĜHPHQD




5HJLRQiOQtDPtVWQtVSUiYD







2EHFQpSĜtMP\DYêGDMH]ILQDQþQtFKRSHUDFt







3ĜHYRG\YODVWQtPIRQGĤPYUR]S~]HPQtURYLQČ









7ĜtGD

)LQDQFRYiQt]FL]tFK]GURMĤ














&(/.(0SĜtMP\




































YQLWĜQtSĜHYRG\PH]L~þW\REFH






~URN\


þHUSiQtQDVPORXYDQêFKLQYHVWLþQtFK~YČUĤ







1È9+52=32ý782%&(9(/.é26(.1$52.9é'$-(
5R]SRþHWREFH9HONê2VHNYêGDMHY.þ



1iYUK

3DUDJUDI

1i]HY





/HVQtKRVSRGiĜVWYt







RGERUOHVQtKRVSRGiĜ




3R]HPQtNRPXQLNDFH








3LWQiYRGD



2GYiGČQtDþLãWČQtRGSDGQtFKYRG



3ĜHGãNROQtD]iNODGQtY]GČOiYiQt



.XOWXUD



SURMHNFHWLV.þ





SRNUDþRYiQtSURMHNWXYêVWDYEDYRGRYRGXWLV.þ
RSUDY\D~GUåEDYRGRYRGXYRGRMHPXDYUWXWLV.þ



SURYR]NDQDOL]DFHPLO.þ



SURYR]QtSĜtVSČYHN0=âPLO.þ0âPLO.þ




RSUDY\VLOQLFFKRGQtNĤGHãĢNDQDOL]DFHDPRVWĤ

RSUDY\D~GUåEDPLO.þ






SURYR]REHFQtNQLKRYQ\




6GČORYDFtSURVWĜHGN\








2VWDWQtþLQQRVWLY]iOHåLWNXOWXU\FtUNYtDVGČORYDFtFKSURVWĜ



7ČORYêFKRYD



=iMPRYiþLQQRVWDUHNUHDFH



5R]YRME\GOHQtDE\WRYpKRVSRGiĜVWYt



.RPXQiOQtVOXåE\D~]HPQtUR]YRM



VGRWDFt6)ä3PLO.þ


YtWiQtREþiQNĤGDU\VHQLRUĤP



SRGSRUDVSRONĤIRWEDOLVWp7-6RNRO



SRGSRUDVSRONĤ1$'ċ-(%$5<%$



YRGQpVWRþQpYREHFQtFKE\WHFK




SURMHNFH'ČOQLFNpKRGRPXWLV.þ




DNFHRUJDQL]RYDQpQHERVSRGSRURXREFH




QRYêEH]GUiWRYêUR]KODVFFDPLO.þ

P\VOLYFLU\EiĜLYþHODĜL92GLYDGOR






SURYR]~GUåEDDUR]ãLĜRYiQtYHĜHMRVYČWOHQt



RGYR]D]SUDFRYiQtRGSDGĤRG1<.26PLO.þ



~GUåEDYHĜ]HOHQČY\XåLWtGRWDFHQD933WLV.þ




1DNOiGiQtVRGSDG\



2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\



GČWVNpKĜLãWČYHþWYUWL6WUiåWLV.þ






6OXåE\VRFLiOQtSpþH





SURYR]GRPXþSSHþRYDWHOVNpVOXåE\




%H]SHþQRVWDYHĜHMQêSRĜiGHN







3RåiUQtRFKUDQD





SURYR]REHFQtSROLFLH



=DVWXSLWHOVNpRUJiQ\





]DVWXSLWHOVWYRREFH
2ÒPDWULND~þWiUQDRYČĜRYiQt~GUåEDPLO.þ

SURYR]-32,,,+DVLþL9HONê2VHN




5HJLRQiOQtDPtVWQtVSUiYD





1HVSHFLILNRYDQpUH]HUY\







2EHFQpSĜtMP\DYêGDMH]ILQDQþQtFKRSHUDFt







3ĜHYRG\YODVWQtPIRQGĤPYUR]S~]HPQt~URYQČ







2VWDWQtILQDQþQtRSHUDFH





)LQDQFRYiQt





7ĜtGD




YQLWĜQtSĜHYRG\PH]L~þW\REFH
GDĖ]SĜtMPĤSUiYQLFNêFKRVREREHF
VSOiWND~YČUXý62%]DWHSOHQt0âD=âPLO.þ
VSOiWND~YČUXý6E\WRYêGĤPþSPLO.þ


&(/.(0YêGDMH

QHVSHFLILNRYDQiUH]HUYDPLO.þ
SODWED~URNĤDSRMLãWČQt

VSOiWN\~YČUĤ6)ä3Dý62%NDQDOL]DFHPLO.þ




5

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XXI • 4/2016

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ
ANKETY NA PŘIPOJENÍ
K VODOVODU.
Vážení spoluobčané, velmi děkujeme
za všechny anketní lístky, které se nám
vrátily s Vašimi odpověďmi. Jak vidíte na
níže uvedeném grafu, vyjádřila se cirka ¼
respondentů, a to je potěšující, další čtvrtina je již vodovodní přípojkou vybavena.
Tento dotazník byl využit jako podklad
pro sestavení žádosti o dotaci a věříme,
že napomůže k jejímu přidělení, tak abychom mohli příští rok začít s realizací.
Věřím, že při ﬁnální výstavbě se k připojení na vodovod rozhodnou i ti váhavci,
kteří neměli chuť nebo možnost odevzdat
dotazník.
V úctě Váš místostarosta
Jan Fagoš

JAK JSEM OCHUTNÁVAL...
Všichni, kdo mne znají, ví, že
jsem prostorově výraznější a dobrému jídlu jsem nikdy neodolával dlouho. Všichni, co mne znají ještě lépe,
ví, že jsem také do jisté míry mlsný,
a pokud mi něco nevoní nebo nechutná, dokážu to říci.
Proto jsem bral do jisté míry jako
výzvu poznámky a prohlášení o kvalitě pokrmů v místní školní jídelně.
V měsíci listopadu jsem se přihlásil
k odběru obědů ze školní jídelny.
Toto zařízení navštěvují i mé děti.
Vím, co od nich jako strávníků mám
čekat, a tak jsem se vždy ptal, zda
jim chutná nebo by něco změnili a co
by to mělo být.

co by mne nějakým způsobem pobouřilo, překvapilo nebo urazilo.
Teď budu možná upřímný až příliš, ale berte to třeba jako můj osobní
povzdech nad mými vlastními dětmi.
Jsou zmlsané, nemají mnoho zásad,
které by se týkaly správných stravovacích návyků a mnohdy by nejraději přežívaly na řízcích, palačinkách
a rajské... Jsou takové, jaké jsme si
je vychovali, a obvykle je pro nás pohodlnější hledat chybu u někoho jiného než sami u sebe. To my jsme jim
dali stravovací základy. Základy, že
nejedí zelí, ryby, zeleninu, luštěniny
a další potraviny, které jsou směrnicemi předepsány pro tzv. „koš“, který musí být školní jídelnou naplněn
a dodržen při tvorbě jídelníčku.

V době uzávěrky jsem měl za sebou 15 obědů a věru jsem byl překvapen-za 55 korun jsem dostal vždy
teplý a kvalitní oběd a nikdy jsem nehodnotil horší známkou než 3 (a tou
jen jednou, když se utrhla v polévce
ruka se solí). Jinak jsem používal
1 a 1-, výjimečně známku 2.

Netvrdím, že nelze vymyslet pestřejší a rozmanitější jídelníčky než dosud, ale na druhou stranu chápu, jaká
je motivace, když se třeba z ryby vrátí
více než polovina do zbytků. Možná
by pomohlo, kdyby ryba chutnala jako
uzenina a uzenina jako ryba, ale to se
zase dostáváme k tomu, jaké návyky
a kolik péče jsme v tomto ohledu do
svých ratolestí vložili.

Fámy a pomluvy, že se vaří z polotovarů vyvrátit asi nedokážu, ale
nikdy jsem v jídle nezaznamenal nic,

Jsem asi trochu staromódní konzument klasické české kuchyně, ci-
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zrna mne nikdy nenadchne, polentu
bych viděl raději jinde než na svém
talíři, ale jídlo, které mi bylo předloženo, přijímám vždy s pokorou
a úctou k tomu, kdo mi jej připravil.
Občas slýchám výrazy jako fuj...,
ble.... i horší, ale snažím se vždy tyto
projevy u svých dětí korigovat. Byl
bych nerad, kdyby je považovaly za
výrazy, které si jídlo zaslouží. To, co
je pro jednoho pochoutka, jiný neocení, ale tak je to vlastně v celém
lidském životě, a pokud budeme dělit
jen na fuj a mňam, tak se daleko nedostaneme.... ani v tom životě.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na chodu školní jídelny podílí. Není to jednoduché najít
každý den motivaci a bojovat s mlsností a zhýčkaností našich ratolestí.
Držím palce, aby ji v sobě pracovnice
nacházely i dále a dařilo se jim v našich dětech probouzet zájem o nové
chutě a kvalitní stravování.
Nakonec jsem rád, že jsem si obědy objednal a odebral, a Vám, pokud
máte pochybnosti o kvalitě, kvantitě
nebo složení, doporučuji-udělejte totéž. Ochutnejte a posuďte sami!
Dobrou chuť Vám přeje
Jan Fagoš

Zpravodaj obce Velký Osek
DANAJSKÝ DAR
Jak už to tak někdy bývá, dostanete pod
stromeček něco, co Vám neudělá radost,
a někdy se Vám to ani nehodí nebo se Vám
to vůbec nelíbí. Takový dárek se většinou
schová do skříně, a když se na něj zapomene, „pošleme ho dál“ nebo ho úplně vyhodíme.
I naše obec dostala dárek, jmenuje
se podtlaková kanalizace. Od 1. 9. nebyla bohužel jiná možnost než si začít
provozovat tuto infrastrukturu sami. To,
že vlastně ještě ani nebylo vše řádně ze
strany bývalého provozovatele předáno
(nebo spíše nebylo obcí převzato), je realita.
S žádnými zkušenostmi, bez pracovníka znalého tohoto provozu a v situaci,
kdy se na kanalizaci mají připojit další
uživatelé, si asi ani neumíte představit,
jakou „radost“ jsme z dárku měli.
Během několika málo týdnů se ukázalo, jak funguje nebo spíše nefunguje
lokalita Na Stráži a jakému stresu a zmaru jsou vystaveni provozní zaměstnanci,
pokud se sejde několik úniků podtlaku,
nefunkčních zařízení na podtlakové stanici a rozlícených občanů najednou.
Je pravdou, že většina uživatelů
kanalizace nezaznamenala žádnou

změnu provozovatele, a tak by to asi
mělo být. Je zde ale i skupina občanů, kterým dochází po dvou měsících
nefunkčního napojení na kanalizaci
trpělivost. Chápu roztrpčení a frustraci
některých z Vás, kterým jsme nuceni
obden vyčerpávat fekálem jímky. Ani
nás tento stav netěší, a čím dříve bude
ukončen, tím lépe se nám všem bude
spát i usínat.
Na místě je asi, abych napsal, co
všechno jsme za dva měsíce udělali pro
zlepšení situace.
1. Zaškolili jsme pracovníky, kteří
jsou schopni zvládat standardní provozní situace.
2. Provedli jsme odstranění podstatné části chyb, které se na podtlakové
stanici vyskytovaly.
3. Provedli jsme servis vakuových
pump a výměnu vadné součástky v rozvaděči NN.
4. Zadali jsme posouzení umístění
některých jímek, zda nejsou umístěny
v rozporu s projektem.
5. Zadali jsme seřízení první etapy
kanalizace, na které byl značný deﬁcit
investic z předchozího období.
Věřím, že v čas, kdy budete držet
v rukou tento výtisk Osečanu, bude proveden i monitoring úseků, o kterých se
domníváme, že by mohly být příčinou
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závad, a od všech nemovitostí bude odtékat vše, jak má.
Na Vás občany bych rád apeloval,
abyste používali kanalizaci pouze na to,
k jakému účelu je zřízena, všechna cizí
tělesa, která se do ní dostanou, způsobí úniky podtlaku a následné problémy
s hledáním místa, kde k závadě došlo.
Velmi děkujeme za každý telefon, který
nám odhalí závadu (bublání nebo hlasité syčení z šachet), protože čím rychleji
je závada odstraněna, tím rychleji je vše
v pořádku a kanalizace funguje na všech
místech, jak má.
Dále děkujeme za trpělivost všech,
kteří mají v současné době omezený
provoz kanalizace, a slibuji, že v úsilí napravit vady a nedodělky nepolevíme.
Naším cílem je mít klidné svátky
a stejně klidné svátky zajistit i Vám uživatelům podtlakové kanalizace.
V úctě váš místostarosta a v současné době i výkalový referent
Jan Fagoš
místostarosta obce
PS: Prosím, pokud máte pocit, že
znáte někoho, kdo by dělal funkci výkalového referenta lépe, rád mu agendu
spojenou s touto institucí předám.
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KOLIK BUDEME PLATIT ZA
ODPADY V PŘÍŠTÍM ROCE?
Tak tu máme čas adventu a Vánoc.
Říká se, že je to čas, kdybychom se měli
zastavit, užít si klidu… Nevím, jak to máte
Vy, ale pro mě je to asi nejhektičtější období roku, asi stejně jako pro většinu hospodyněk…
Tak pojďte, zkusíme si najít společně
alespoň malou chvilku a zamyslet se, co
se nám s odpady v letošním roce povedlo
a kde naopak máme rezervy.
Zajištění svozu odpadu je pro obce
a města jednou z priorit, ale patří také
k nejdražším službám. Aby náklady, které
má hradit občan byly co nejnižší, má obec
možnost stanovit systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. A věřte, že to není jednoduché. Myslím, že se
nám, tím myslím vedení naší obce, výboru životního prostředí a v neposlední řadě
samotným pracovníkům, pod vedením
pana Kolínského, podařilo stanovit systém
nakládání s odpady v naší obci tak, aby
každý občan za poplatek, který platí, měl
možnost tyto služby využívat v plném rozsahu. Za posledních šest let došlo k navýšení počtu barevných kontejnerů na tříděný odpad, obecní dvůr-místo k odkládání
objemných a stavebních odpadů je zpřístupněn i o víkendech nejen pro „známé“,
ale pro všechny. Umístěním červených
kontejnerů v obci a E-domku na elektroodpad v obecním dvoře šetříme náklady
za nebezpečný odpad. Stejně je tomu i se
sběrem lednic, velkých elektrospotřebičů
včetně televizí, monitorů, zářivek a textilu.
V ulicích byly rozmístěny odpadkové koše.
Na základě mých výprav za obsahem
popelnic si dovolím odhadovat, že je mezi
námi ještě asi čtvrtina sousedů, kteří mají
ve třídění rezervy a čtvrtina těch, kteří
netřídí vůbec. Takže suma sumárum je to
sportovní terminologií plichta.

MOŽNÁ PŘIJDE I JEŽÍŠEK
Abych nebyla jen poslem nepříjemných zpráv… Obec Velký Osek pořídila
na zkoušku od společnosti EKO-KOM
a.s. omezené množství sad tašek pro
pohodlnější třídění odpadů. K dispozici
jsou dvě velikosti, větší má objem 40 litrů
a menší 20 litrů (jedna taška, v sadě jsou
3ks, viz obrázek).
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V minulých dnech jsem připravovala
podklady pro výpočet poplatku za odpady
pro rok 2017. Skutečný celkový náklad na
služby okolo svozu odpadů za rok 2015,
ze kterého se poplatek pro příští rok počítá, byl 949,50 Kč na občana. Za rok 2015
obdržela obec příspěvek od společnosti
EKO-KOM a.s. a ASEKOL a.s. za třídění,
který činí na jednoho občana 174,80 Kč.
Po odečtení tohoto příspěvku činí tedy
náklad na odpady a osobu 774,70 Kč. Občan zaplatí 500 korun, rozdíl 274,70 Kč
doplácí obec ze svého rozpočtu, což
představuje částku celkem téměř 648 tisíc, a to není málo.
Vím, že navýšení jakýchkoli poplatků
je velice nepopulární a postihne všechny,
nejen ty nepoctivé. Na druhou stranu si
musíme uvědomit, že sazba poplatku je
dvousložková a tvoří ji:
a) částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Výši
této částky stanoví obec libovolně dle
svého uvážení. V této části poplatku jsou
zahrnuty zejména náklady spojené s tříděním, sběrem velkoobjemového, stavebního a nebezpečného odpadu. Náklady na
odstranění skládek odpadů, úklid odpadů
uložených u sběrných míst apod.
b) částka se stanovenou max. horní hranicí 750 Kč za osobu a kalendářní
rok, která je stanovena ve výši naposledy
známých nákladů obce (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za „předchozí kalendářní rok“, což je
rok 2015, a částka na obyvatele za svoz
netříděného komunálního odpadu (odvoz
popelnic) byla 516,70 Kč.
Přestože jsem byla poslední dva roky
proti navýšení poplatku za odpady, tak po
výše uvedených faktech zvažuji podání
návrhu na navýšení poplatku za odpady
na 600 korun na poplatníka pro příští rok.
• že náklady na svoz směsného netříděného komunálního odpadu na jednoho
Prosíme občany, aby v případě zájmu
zaslali e-mail nebo kontaktovali telefonní číslo 321 795 523 nebo 724 277 691
Ing. Bláhovou blahova@velky-osek.cz
nebo Ing. Bourkovou bourkova@velkyosek.cz a uvedli velikost velká 40 l, malá
20 l a dohodli způsob vyzvednutí.
Ilona Tučímová, radní obce

občana - poplatníka - přesahují 500 Kč,
• je stále dost občanů, kteří třídí málo
nebo vůbec,
• je stále velké množství občanů, kteří
vyprodukovaný odpad dostatečně netřídí
a odkládají do popelnic jako směsný komunální odpad, případně odpady, které se
rozměrově do popelnice nevejdou, odkládají mimo místa určená, nejčastěji v okolí
sběrných míst na tříděný odpad, ale i na
pozemky na okraji obce. Náklady na služby s odklizením odpadů nese obec,
• je stále velké množství občanů, kteří
nevyužívají možnost třídění bioodpadu,
a tento odpad odkládají do popelnic na
směsný komunální odpad nebo jej vozí
na pozemky na okraji obce, převážně do
lesa, a zakládají tak černé skládky,
• obec Velký Osek v roce 2015 provedla soutěž, na jejímž základě rozhodla
Rada obce Velký Osek o výběru dodavatele pro služby v odpadovém hospodářství
od roku 2016. Náklady na tyto služby se
podařilo snížit o cca 15 %,
• obec hledá nové možnosti, jak i nadále zefektivnit služby a snížit náklady na
nakládání s odpady.
Věřím, že se mnozí z těch, kteří ještě
mají v třídění rezervy nebo ještě třídit nezačali, po přečtení tohoto článku zamyslí a uvědomí si, že pokud třídit začnou,
může se poplatek za odpad v příštích
letech snížit. Jde jen o to, jak moc budou
krmit svou popelnici.
Neexistuje absolutně spravedlivý systém ve stanovení výše poplatku, ale věřím,
že se nám naopak podaří najít zákonný
způsob, jak odměnit ty, kteří poctivě třídí.
Přestože nejsem v tuhle chvíli poslem dobrých zpráv, chtěla bych Vám
popřát alespoň trošku klidný adventní
čas, voňavé Vánoce a mnoho zdraví
a spokojenosti v roce 2017.
P. S. … a ať se zase potkáváme, a to
nejen u barevných kontejnerů.
Ilona Tučímová, radní obce
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TOPNÁ SEZONA ZAČALA,
VÍTE, JAKÉ MÁTE POVINNOSTI?
Téměř každý den slyšíme z médií
o povinnosti provozovatelů zdroje vytápění provést do 31. 12. 2016 revizi, kontrolu
a spoustu dalších pojmenování pro splnění povinnosti dané zákonem. Být normálním člověkem, který se v problematice
okolo zdrojů vytápění, tedy kotlů, kamen,
krbových vložek a dalších typů topidel nepohybuje, mám v tom pěkný guláš.
Jsou povinnosti, které ukládá zákon
o ochraně ovzduší všem provozovatelům
zdrojů vytápění, tedy bez rozdílu příkonu
a druhu spalovaného paliva.
K těmto povinnostem patří zejména:
• dodržovat, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře
• spalovat pouze paliva, která splňují
požadavky na kvalitu paliv a jsou určená
výrobcem zdroje nebo paliva uvedená v
povolení provozu (jsou uvedena v návodu
obsluze, který obdržte při prodeji)
• předkládat na vyžádání příslušného
orgánu ochrany ovzduší informace o provozu zdroje vytápění, kterými jsou např.:
a) informace o provedeném čištění
a kontrole spalinové cesty,
b) revizní zprávu spalinové cesty,
c) doklad o kvalitě paliva (informaci
uvádějí dodavatelé – prodejci na dokladu
– u zemního plynu na faktuře u vyúčtování o spotřebě, u tuhých a kapalných paliv
na faktuře. Pokud tam tato informace není
uvedena, vyžádejte si ji u dodavatele –
prodejce.
Pro lepší orientaci v „informačním guláši“ se pokusím ve zkratce vysvětlit tři
pojmy, povinnost a četnost jejich provádění.
Revize komínů-Kontrola a čištění spalinové cesty-Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění
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- při změně druhu používaného paliva,
- před výměnou či novou instalací
spotřebiče paliv (kotle krbových kamen
apod.),
- po komínovém požáru,
- při vzniku trhlin (i při vzniku podezření na jejich výskyt).
O provedené revizi komínu vydá odborně způsobilá osoba-revizní technik
(držitel živnostenského oprávnění na kominictví a současně i dílčí kvaliﬁkace na
revize spalinových cest) písemnou revizní
zprávu spalinové cesty. Ne každý kominík tedy může provádět revizi spalinových
cest. Seznam ověřených revizních techniků naleznete např. zde: http://www.skcr.cz/
pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

např.: http://www.velky-osek.cz/volnycas/aktuality-1/informace-o-povinnostech-ktere-maji-provozovatele-zdrojuvytapeni-235cs.html
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU
A PROVOZU ZDROJE

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ
SPALINOVÉ CESTY
Pro zajištění správného a bezpečného
provozu je třeba provádět čištění a kontroly spalinových cest. Spalinová cesta –
má obecně tři části: spotřebič, kouřovod
a komín. Předmětem pravidelné kontroly je
nejen komín, ale i kouřovod od hrdla spotřebiče ke komínu. Dále se kontroluje, zda je
pro správné hoření zabezpečen dostatečný přívod vzduchu a jaké je užíváno palivo.
Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50
kW může majitel provádět také svépomocí
podle návodu výrobce. Při čištění spalinové
cesty svépomocí nebo kominíkem musí být
ze spotřebiče, kouřovodu a komínu odstraněny zbytky spalin. O provedené kontrole-tu
provádí pouze kominík-držitel živnostenského oprávnění na kominictví, vystaví zprávu
o kontrole.
Ověřeného kominíka najdete např.
zde: http://www.skcr.cz/pro-verejnost/hledate-sveho-kominika
Četnost kontrol a čištění je uvedena
v tabulce. Podrobné informace ke lhůtám
a kontrolám spalinových cest najdete

Povinnosti provozovatelů podle § 17
odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Podle uvedeného zákona je každý
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (nejde
jen o kotle, ale krbová kamna nebo krbové vložky s teplovodním výměníkem),
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
O provedené kontrole vystaví tato osoba
doklad o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního
zdroje. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

REVIZE SPALINOVÉ CESTY
je jednorázovou záležitostí, provádí se
pro všechny zdroje (na paliva tuhá, plynná, kapalná, dřevo a biomasu):
- před uvedením spalinové cesty do
provozu (u nových domů nebo po každé
stavební úpravě komína, např. vložkování),

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění
a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok
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dohledem Hospodářské komory ČR je
zveřejňován Hospodářskou komorou ČR
na jejích webových stránkách http://www.
aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Tyto osoby uvádějí na svých stránkách i někteří výrobci kotlů. Neprovedení kontroly technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje nebo
nepředložení (na vyžádání orgánu
ochrany ovzduší) potvrzení o provedení
této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, je pod sankcí.
Je spousta dotazů, které se k tomuto tématu objevují. Několik nejčastějších:
• Jak postupovat, pokud výrobce
není uveden na seznamu odborně
způsobilých osob?
Kontaktujte výrobce nebo prodejce s dotazem, zda proškolil a osvědčil
odborně způsobilé osoby ke kontrolám
zdrojů podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. V případě, kdy výrobce ne-

ZA VÝBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Rád bych Vám popřál touto cestou
krásné prožití svátků vánočních a dovolte
mi krátké ohlédnutí se za rokem minulým.
V letošním roce se výbor životního
prostředí podílel na přípravě již tradiční
akce,,Z“, která se uskutečnila v předjarním období pod záštitou obce Velký Osek.
Za spolupráce občanů, místních spolků

a zaměstnanců obce bylo vysazeno více
jak 300 ks lesních dřevin, dále byly započaty práce na revitalizaci zeleně u místního písáku a nelze opomenout ani celkový
úklid obce. V návaznosti na tuto akci pak
rybářský spolek v podzimním období vysadil v prostoru písáku několik vzrostlých
dřevin, které do budoucna doplní stávající
zeleň. Za péči nejenom o tento kout příro-
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určil odborně způsobilou osobu (tedy
neproškolil a neoprávnil), výrobce nelze
zjistit, nebo výrobce zanikl, může kontrolu provést osoba proškolená na stejný
typ výrobku (tedy jiného výrobce).
• Čím je dána cena revize, kontroly spalinových cest nebo kontrola
technického stavu zdroje?
Žádná z cen není dána zákonem,
závisí na kominíku, technikovi, který
kontrolu, revizi provádí. Bude se lišit
podle typu zdroje, dojezdové vzdálenosti apod. Doporučuji provést vlastní
průzkum ceny.
• Mám doma krbovou vložku s deklarovaným výkonem 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW do okolí
sáláním. Vztahuje se na mě povinnost
provádět kontrolu technického stavu?
Pokud je pro takový zdroj uváděn
výkon 4kW do teplovodního výměníku
a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Ten se poté ještě musí
dy bych jim rád poděkoval. Stejně tak děkuji i všem ostatním spolkům a sdružením
v obci za jejich účast a podporu. Dalším
z realizovaných projektů, na kterém se
výbor podílel, bylo získání a realizace dotačního grantu na obnovu zeleně v obci.
V rámci tohoto grantu byl v jarních měsících proveden bezpečnostní řez v lipové
aleji pod mateřskou školkou za účelem
zajištění její provozní bezpečnosti. Bezpečnostní řez byl dále proveden i v samotné mateřské školce. Druhou, dnes již
realizovanou částí grantu byla dosadba
výše uvedené aleje a výsadba ovocných
dřevin při ulici Za drahou, celkově tak bylo
vysazeno na 40 ks dřevin.
Bohužel ani v letošním roce se obec
nevyhnula nutnosti odstranění několika
provozně nebezpečných nebo přestárlých dřevin. Další dřeviny pak padly za
oběť vláhovému deﬁcitu letošního a zejména loňského roku. Poslední položkou
v této smutné bilanci jsou pak dřeviny,
které bylo nutné pokácet z důvodu prevence před kůrovcem. V řadě případů
však byly dřeviny nahrazeny výsadbou
novou a do budoucna se počítá s celkovou obnovou uliční zeleně. Velký dík za
činnost spojenou s údržbou zeleně patří
všem zaměstnancům obce pod vedením
pana Kolínského, opomenout nemohu
ani pana Zoubka a pana Fotra, kteří se
na údržbě obecní zeleně aktivně podílejí.
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podělit účinností a získá se příkon, který
je pro určení povinnosti kontroly důležitý.
Příklad: výkon 4 kW+4 kW (může být
uveden celkový výkon 8kW), účinnost
uvedená výrobcem 78 % Příklad výpočtu: 8: 0,78 = 10,256 kW, takže v tomto
případě musím nechat povést kontrolu
technického stavu.
Další nejčastěji kladené dotazy naleznete na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.
cz/faq.php
Ještě jedno důležité upozornění:
kotle na tuhá paliva 2. emisní třídy lze
používat pouze do 1. 9. 2022.
VZORY DOKLADŮ O PROVEDENÍ
VÝŠE POPSANÝCH KONTROL A REVIZÍ naleznete na stránkách obce Velký
Osek v textu od str. 4: http://www.velkyosek.cz/evt_ﬁle.php?ﬁle=968
Ilona Tučímová, radní obce
Výbor a zejména pan Kalaš, kterému bych
rád touto cestou poděkoval, se dále podílel na přípravě podkladů pro plánovanou
revitalizaci hřbitova a prostranství před
obecním výborem. Dále byly vytipovány
vhodné lokality pro dotační projekt výsadby zeleně mimo zastavěné území obce.
Nelze opomenout ani činnost spojenou s

hospodařením v obecních lesích a pracemi spojenými s s tvorbou nového lesního
hospodářského plánu. Jistě jste si povšimli
i nových nádob na tříděný odpad, nebo jste
si již vyzvedli novou sběrnou nádobu na
bio, které se obci podařilo pořídit v rámci
dotačního grantu,,zkvalitňování nakládání
s odpady“. Za počiny v této oblasti bych
zejména rád poděkoval paní Tučímové.

Zpravodaj obce Velký Osek
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obce a zejména místostarostovi a starostovi obce.
Jak již řekl klasik: „Není malých cílů
ani činů.“ Rád bych ještě poděkoval
Ing. Munzarové a Ing. Jindrové za výsadbu
a údržbu okrasných záhonů u minerálního
pramene a u zdravotního střediska, které
dotvářejí celkový obrázek obce a kterých
jste si dle Vašich kladných ohlasů všimli.
Dalším velkým počinem pro naši obec je
dostavba kanalizace. Za tuto činnost, jakožto i podporu všech projektů spjatých
s životním prostředím a prostředím v obci,
bych rád poděkoval zastupitelstvu a radě

ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Hlídce obecní policie bylo oznámeno,
že u polní cesty směrem k osadě Labe
je odhozeno větší množství odpadu. Na
místě bylo zjištěno, že skutečně kdosi,
kdo pravděpodobně již nezvládl cestu ke
kontejneru na odpad nebo považuje tento
způsob za ideální k likvidaci věcí, které
již nepotřebuje, do pole u cesty vyházel
obsah zavazadlového prostoru menšího
auta. Při tom si ale nevšiml, že mezi vyhazovanými věcmi zůstalo pár maličkostí, ze kterých bylo možné zjistit, kdo byl
tím, co považuje příkop u cesty za ideální
odložiště odpadků. Podezřelý byl vyzván,
aby vysvětlil své jednání, ale protože se
neobtěžoval na výzvu hlídky obecní policie reagovat, byla celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu.
Na základě oznámení občana na neprůchodnost chodníku u poměrně frekventované komunikace, kde byli chodci
nuceni vstupovat do vozovky, hlídka
obecní policie zjistila, že z chodníku si
udělal parkoviště bezohledný řidič osobního motorového vozidla. S přihlédnutím
k tomu, že o zhruba pět metrů vedle byla
naprosto prázdná odstavná plocha, nebyla hlídce jasná motivace k podobné-

OSECKÝ ADVENTNÍ
JARMARK
Již po druhé jsme v neděli 27. 11. ve
spolupráci s obcí pořádali adventní jarmark. Letos nám počasí přálo a mohli jsme
tak být venku před Lidovým domem, kde
prodávali své výrobky či občerstvení jak
osečtí obyvatelé, tak místní spolky, škola, školka a také FOKUS Mladá Boleslav

Závěrem mi pak ještě dovolte poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný
stav a vzhled obce a všem těm, kteří se
aktivně podílejí na údržbě veřejných promu jednání ze strany řidiče. Ale to jen
do jeho příchodu k vozidlu. Jeho způsob
jednání se zasahujícím strážníkem jen
dokresloval způsob, kterým zaparkoval
své vozidlo. Navzdory výzvám řidič stupňoval svoje protiprávní jednání tak, až
byla hlídka nucena použít donucovacích
prostředků. Protiprávní jednání řidiče
bude posuzovat a řešit správní orgán,
kam byla celá záležitost postoupena.
V průběhu služby byl hlídkou spatřen
malý motocykl, za jehož řídítky seděl řidič, který na první pohled nesplňoval zákonné podmínky pro jízdu po komunikaci
na takovém dopravním prostředku bez
doprovodu starší osoby. Navíc neměl
na hlavě bezpečnostní helmu. Bylo tedy
přistoupeno k zastavení vozidla a chlapec, který jej řídil, uvedl, že mu motocykl zapůjčil jeho starší kamarád. Ten byl
následně ztotožněn a vzhledem k tomu,
že svěřil řízení motorového vozidla osobě, která není k řízení oprávněna, bude
řešen pro porušení povinností řidiče ve
správním řízení.
Další jednostopé, ale daleko silnější burácející vozidlo s řidičem bez předepsané helmy potkala hlídka v centru
obce. Řidič, který si spletl obec s motocrossovou tratí se po spatření hlídky
obecní policie dal i s motocyklem na

stranství. Přeji Všem vše nejlepší v nadcházejícím roce a jsem s pozdravem.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí
zběsilý úprk. Protože však nepocházel z obce a neznal terén, zanedlouho
skončil svoji spanilou jízdu zablokovaný vozidlem obecní policie. Protože
u sebe neměl žádné doklady a motocykl
nebyl schválený pro provoz na pozemní
komunikaci, musel na místě setrvat do
příjezdu přivolané hlídky PČR. Řidič po
provedeném ověření totožnosti a zadokumentování záležitosti musel svůj stroj
do místa svého bydliště odtlačit, čímž si
začal pomalu zvykat na pěší režim, který
jej po projednání přestupku ve správním
řízení čekal následkem odebrání řidičského oprávnění.
Na základě oznámení občanů o pálení odpadů na pozemcích bývalých Dřevařských závodů provedla hlídka kontrolu
pozemku a zjistila, že informace se zakládala na pravdě, a zajistila neprodlené uhašení pracovníky ﬁrmy, která zde
prováděla demoliční práce. Vzhledem
k tomu, že na místě se nacházelo velké
množství nebezpečného odpadu, byla
celá záležitost následující den prošetřena
pracovníky České inspekce životního prostředí, která nezodpovědný přístup ﬁrmy
k likvidaci odpadů jaksepatří ohodnotí.
Klidné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do
roku 2017 Vám všem přejí Vaši strážníci Obecní policie Velký Osek
středisko Kolín, Nymburk. Spolek Baryba
a Osecké Naděje o.p.s. se pěkně postaral o program pro malé návštěvníky. V pět
hodin se rozsvítil vánoční strom a po proslovu pana starosty zazpívaly osecké děti
pod vedením Hanky Kotkové a umocnily
tak atmosféru letošního začátku adventu.
Nikdo nejsme neomylným, a tak je
nám jasné, že jsme mohli některé věci
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Doufáme, že jarmark vám příjemně
přispěl k předvánoční atmosféře, a přejeme vám požehnané Vánoce a v novém roce vše dobré.
Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat všem prodejcům a lidem, kteří
tak přispěli k příjemné adventní atmosféře.

Za Výbor pro sociální politiku,
zdravotnictví, školství, kulturu, sport
a spolupráci se spolky
Mgr. Veronika Křičková

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ČERVENEC 2016–LISTOPAD 2016)
/sKdE1:h/>͗
80 let:
85 let:
90 let:
92 let:
93 let:
100 let:

Miloslava Vodičková
Anna Šimková
František Karban
Anna Rohlíčková
Josefa Řeháčková
Miloslav Dvořák

Marie Zbončáková

Václav Kratochvíl

Libuše Podolínská

EZKE1:
Lilly Isabela Janová
Jan Carda
Žaneta Kratochvílová Vojtěch Hrabánek
Agáta Vokounová

Matěj Anton
Aneta Staňková

Anežka Králíková
Dominik Duršpek

Tadeáš Markus
Laura Hofmanová
Adéla Heřmanová

Adéla Matuchová
Elen Popovič
Daniel Adam

s1dE1  d1:
Tereza Svobodová
Tereza Luťhová
Jakub Singr

Vojtěch Popovský
Vincent Jan Adamec
Elena Břinková

ϱϬ>dhs\E1DE>^ds1͗
Jan Kovařík - Ludmila Kovaříková
Josef Mašín - Jana Mašínová
jDZd1:
Karel Steska
Josefa Řeháčková

Rainer Dittrich
Drahomíra Stesková
Miroslava Serbusová

Miluška Vacková
Ivana Adamcová
matrikářka

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že navždy odešla
naše milovaná maminka, babička, prababička a teta, paní

Zdeňka Janoušková
rodačka z Velkého Oseka a skautka.
Její srdce dotlouklo v sobotu 9. července 2016 ve věku 81 let.
Jménem rodiny:
Ing. Zdeňka Janoušková - dcera, Vojtěch a Barbora - vnuk s přítelkyní, Filípek Janoušek - pravnuk
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Bobřík informatiky

Žáci naší školy opět lovili bobříky informatiky. Dne 7. 11. až 11.11. se 185
žáků naší školy zúčastnilo celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii
Benjamin se stalo 21 žáků majitelem
bobříka. Nejvíce bodů dosáhl žák Max
Gruncl, který se umístil na prvním místě
ze všech soutěžících v celé ČR. Další

úspěšný byl žák Rojčík Tomáš, Brabenec Martin a Průcha Martin. V kategorii Kadet získalo 14 žáků bobříka. Nejúspěšnější byl Kopejtko Patrik, Eger
Adam a Čarnogurský Adam. V kategorii
Mini bylo získáno 27 bobříků. V 5. třídě
byla nejúspěšnější Amálie Kraftová, Filip Eger a Bursová Simona. Ve 4. třídě
nejvíce bodů získala Belzová Veronika,

Švandová Tereza a Průcha Matěj. Všem
úspěšným řešitelům blahopřejeme.
A pokud se to někomu letos nepovedlo,
příští rok budeme opět lovit bobříky.
Fotograﬁe ze soutěžení najdete na:
https://goo.gl/photos/r95dcf8ySsuwPEup9
Hartmanová Romana

Kurz Osobnostní
a sociální výchovy
14. - 16. září se 6. třídy zúčastnily
kurzu OSV. Kurz se uskutečnil v penzionu Espero v Českém ráji, kde se o nás
úžasně staral pan majitel a šéfkuchař
v jedné osobě. Prožili jsme skoro tři dny
plné her, zábavy a soutěží v mnohokrát
různě složených skupinách. Byli nám
k dispozici tři animátoři, kteří pro nás
vymýšleli zajímavé hry zaměřené
na vzájemné poznávání, spolupráci
a upevňování kolektivu. Vyšlo nám
krásné počasí, od rána do večera jsme
proto téměř všechen čas mohli trávit venku. Děti si vyzkoušely i střelbu
z luku a foukačky. Nechyběl ani táborák
se stezkou odvahy.
Mgr. Daniela Průchová
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Přespolní běh
-okresní kolo Kolín
V září na přespolním běhu byl nejlepším oseckým běžcem František Konyvka. Za svými zády zanechal více jak
osmdesát běžců. První doběhl kolínský atlet Roman Pazdera. V kategorii
chlapců ze sedmé třídy obsadil páté
místo Jakub Svoboda.

a postoupili do okresního kola, tím si vybojovali
i postup na Kolínské
sportovní dny. Z okresního kola si přivezli bronzové medaile za třetí místo.
Tým chlapců z 8. - 9.
ročníku obsadil třetí místo
v okrskovém kole, i když
ani jednou neprohrál. Jen
o dva góly nepostoupil do
okresního kola.
Všem patří velké poděkování za vzornou
sportovní reprezentaci.

Florbalový podzim
Chlapci ze 6. a 7. ročníku velmi
úspěšně reprezentovali naši školu.
V okrskovém kole vyhráli svoji skupinu

Tým začínajících ﬂorbalových nadějí ze 4. a 5.
ročníku vyjel na své dva
první turnaje. Statečně
poměřoval své síly a dovednosti se školami kolínského okresu.
Marcela Muniová

Atletický trojboj
V pátek 23. 9. se deset čtvrťáků a deset páťáků zúčastnilo
v Kolíně Atletického trojboje. Jako
vždy se mezi našimi žáky našli
úspěšní sportovci, kteří získali pro naši školu medaile. Zlatou
vybojovala Lucka Hartmanová
a Dominik Mašek v hodu kriketovým míčkem. Bronzovou medaili
si za skok daleký zasloužila Míša
Baštecká. I ostatní bojovali ze
všech sil a patří jim poděkování
za reprezentaci školy.
Ivana Kampeová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Letošní školní rok jsme zahájili oﬁciálním otevřením nového 4. oddělení
školní družiny, čímž jsme navýšili i počet účastníků z 90 na 120. I přes to nebylo možné umístit veškeré uchazeče.
Museli jsme poprvé sáhnout po kritériích přihlašování účastníků do ŠD.
Účastníci byli rozděleni v tomto roce podle tříd.
Tedy v 1. oddělení se nachází žáci obou prvních
tříd pod vedením vedoucí
vychovatelky paní Jana
Formánkové. Ve 2. oddělení jsou žáci obou druhých
tříd, o které se stará paní
vychovatelka Marie Belzová. 3. oddělení navštěvují žáci obou třetích tříd
a pracují zde s paní vychovatelkou Evou Knopovou.
Do 4. oddělení jsou zařazeni nepravidelně docházející účastníci
(dojíždějící ze spádových vesnic) 1. - 3.
tříd se zbývajícím počtem žáků čtvrtých
tříd a jejich činnost naplňuje paní vychovatelka Dagmar Legrová.
Snažíme se i letošní rok o velmi
pestrou činnost naši školní družiny.
Během prvního měsíce září po seznámení dětí se svými odděleními a vychovatelkami, jsme zdárně zahájili spolupráci s Diakonií v Libici nad Cidlinou.
Spousta naší podzimní výroby z plodů
tohoto období putovala jako výzdoba
právě do těchto prostor. Jakou radost
jsme udělali zde žijícím babičkám
a dědečkům naše děti mohly vidět před
zhlédnutím druhého divadelního představení v Kulturním domě v Libici nad
Cidlinou. Právě tento den, abychom

po příjezdu vlakem nečekali na zahájení představení venku na dešti, jsme
byli pozváni na návštěvu s malým občerstvením. Děti si všímaly veškerého
umístění svých výrobků na parapetech,
oknech, dveřích atd. po celém domě
a bylo pro ně velice příjemné slyšet

strašidelných maskách a děti se stihly
i strašidelně namalovat. Akce letos probíhala v novém 4. oddělení, kde jsme si
zahráli spoustu legračních her, nechyběl tanec i hodně dobrůtek za odměnu.
Jak již bylo uvedeno, ve spolupráci
s rodiči, jsme dvakrát navštívili Kulturní
dům v Libici nad Cidlinou s tímto divadelním představením:
23. 10. 2016 - „O TŘECH ČUNÍCÍCH“
6. 11. 2016 - „JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA“
Blíží se nám v tomto kalendářním
roce poslední představení se zmíněnou
čertovskou návštěvou Diakonie a to:
4. 12. 2016 - „POHÁDKY DO KAPSY“

i chválu a vidět radost obyvatel Diakonie během prohlídky zdejších prostor.
Setkání bylo myslím oboustranně velice příjemné. Proto již nyní vyrábíme
další, tentokrát zimní výzdobu a těšíme
se na další akci. Pojedeme totiž opět
před následujícím divadelním představením 4. 12. 2016 navštívit zdejší obyvatele jako Mikulášové, čerti a andělé
předat všem nadílku.
20. 10. 2016 se rozpoutal celodružinový

HALLOWEENSKÝ KARNEVAL
DUCHŮ
Zúčastnila se většina účastníků našich oddělení. Nejdůležitější ale bylo, že
většina jich opravdu přišla v krásných

V měsíci listopadu jsme měli ještě
jednu velice příjemnou akci – dílničku,
konanou již 5. rokem:

PŘEDVÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ
- pod vedením nám známých zkušených lektorek Ivy a Nadi se dětem
podařilo zdárně vyrobit krásné korálkové vánoční ozdoby. Letošní rok k rybičkám, stromečkům, andílkům a hvězdičkám přibyly ještě podkovičky pro štěstí
a trochu náročnější andílci. Kromě výroby si opět mohly děti nakoupit krásné
vánoční dárky z korálků. Co jiného dodat po akci, kde byli snad všichni spokojeni, než velké poděkování vedoucím
této dílničky.
V těchto dnech se naše oddělení
soustředí na tvorbu vánočních výrobků. Všechny vychovatelky ŠD doufají,
že Vám udělají radost při návštěvě jak
vánočního jarmarku 27. 11. před Kulturním domem ve Velkém Oseku, tak
i při návštěvě vánočního jarmarku
1. 12. v naší základní škole.
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Na závěr našeho článku bychom Vám všechny chtěly popřát krásné prožití vánočních svátků plných rodinné pohody a lásky. Do nového roku 2017 spoustu sil a zdraví.

ÚČAST HLÍDEK MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
NA KRAJSKÝCH ZÁVODECH
Ráda bych Vás, čtenáře Osečanu,
chtěla ještě dodatečně seznámit s průběhem této soutěže. V okresním kole
v Kolíně se nám dvě hlídky umístily na
prvním místě, a tím postoupily do krajského kola, které se v loňském školním
roce odehrávalo v Mladé Boleslavi. Byly
to hlídky: Hlídka č. 2 soutěžících z I. stupně – 5.(3.) třída, velitel hlídky – Mokráčková Bára, Kubišová Kateřina, Fagošová
Diana, Legr Matěj, Szmatanová Antonie
K., a hlídka č. 3 soutěžících z II. stupně 7. třída, velitel hlídky – Šámalová Renata,
Loskotová Kamila, Váňová Natálie, Masáková Anita, Morávková Nikola
Již v předešlých letech jsme dvakrát
do Mladé Boleslavi postoupili, tak víme,
že tato soutěž zde není žádná legrace.
Zranění jsou o dost těžší, věrohodnější,
i porotci nemají slitování. Proto jsme se
snažili přípravu ještě přitvrdit a zařadit

poranění, která tam bývají. Např. si hlídka starších zdravotníků vyzkoušela autonehodu prakticky. Přistavila jsem jim na
školní dvůr své auto a stopovala čas. Za
10 minut musí zdravotní hlídka na závodech vyprostit zraněné z auta a postarat
se o jejich zranění. Zároveň ohledat, zabezpečit vozidlo i s rozložením a postavením trojúhelníku. Samozřejmě i s přivoláním první pomoci.
Hlídka č. 2 v kategorii mladších zdravotníků se umístila v krajském kole na
krásném 6. místě s počtem 468 bodů.
Hlídka č. 3 v kategorii starších zdravotníků skončila na 7. místě se 667 body. Myslím, že všichni moji zdravotníci zaslouží
velkou pochvalu za spoustu zapamatovaných nových informací o první pomoci.
Letošní školní rok již byla činnost
zdravotníků zahájena. Přibíráme nováčky
ze 3. a 4. tříd do svých řad. Těšíme se na
každé setkání, kde poznáváme spoustu
nových zranění, situací jimi způsobených
a popisujeme si spoustu zážitků, kdy se
děti setkávají se zraněními nejen svých
rodinných příslušníků. Mám radost, že
opravdu dokáží již nyní aktivně pomoci
a nezůstávají stát opodál nezúčastnění.
Popřejme jim tedy do letošních soutěží spousty sil, odhodlání, někdy i sebezapření. Zranění, která zvládnou hravě,
a shovívavé, ale spravedlivé rozhodčí.
Ved.vychovatelka Jana Formánková

Letos opět musím pochválit naše
předškoláčky. Již sedmým rokem s nimi
spolupracuji a vyrábíme dohromady
krásné keramické výrobky.
Jsou velice šikovní a přináší mi velkou radost. Podělte se se mnou z ukázky našich fotograﬁí.
Jindra Štěpařová
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Tak už je to opět tady! Ptáte se co?
No přece Vánoce a konec roku. Zase
jsme o něco starší a „moudřejší“. Co nám
přinese ten rok nový 2017, který začne
odpočítávat své první minuty už za několik dní? Všichni věříme, že to budou
jen samé příjemné změny. Odpoutejme
se od předvánočního shonu a najděme
si chvilku na posezení s pěknou knížkou.
Takové najdete u nás v knihovně.
Co nového máme pro naše čtenáře?
Jako vždy patří nejprve nabídka našim čtenářkám. Od spisovatelky Ivy
Pekárkové, žijící v Čechách i v Anglii,
si můžete přečíst tituly: „Pečená zebra“
- téma milostného soužití mezi nositeli
tmavé a světlé barvy kůže. Příběhy inspirované skutečností, stejně tak jako
„Postřehy z Londonistánu“, kde vtipně
a s nadhledem vyjadřuje svůj vztah
k islámu a multikulturní společnosti. „Přes
nebeské řeky“ /Sýkorová/- krize manželství mladé ženy s malým synem, kterou
řeší odchodem od tyranského manžela.
„Do skonání času“ /Steel/- dva příběhy
velké lásky, pro milovnice jemné dramatické romantiky, „Ztracený proﬁl“/Sagan/
-novela slavné francouzské autorky 60.
let z prostředí snobské pařížské smetánky. „Děti lásky“ - vybrané povídky oblíbených autorů počátku minulého století
/Pittnerová, Svobodová aj./ Jistě nejen
čtenářky zaujme „Guláš pro Masaryka“ /
Šatráfeldová/- zčásti ﬁktivní rodinná kronika hostinské ze Židlochovic, která skutečně vařila guláš pro prezidenta TGM.
Kdo si oblíbil historickou tematiku,
tomu se jistě zalíbí: „Z pamětí císařova
antikváře“ / Whitton/ - z prostředí pražského dvora císaře Rudolfa II. Na přelomu 16. a 17. stol. Hrůznou tematiku čarodějnických procesů na Šumpersku na
konci 17. stol. přibližuje „Zpověď inkvizitora“ /Weber/. Do doby slávy starověkých
římských legií nás zavádí „Legionář“ /
Bureš/- v bitvě s Germány se z římských
legií zachrání pouze legionář Titus, který je jako otrok přidělen dceři vítězného
náčelníka.
Čtenářům detektivek a napínavých
příběhů jsou určeny:
„Loutkař“ /Heib/ - pátrání komisaře po

sériovém vrahovi mladých žen v Německu a ve Francii. „Cukrová smrt“ /Lindell/
- norský detektivní román. Tým policistů
pátrá po příčinách smrti šéfa kriminálky
a vedle toho se na vlastní pěst pouští do
pátrání i svérázná policistka. Z řady edice Původní česká detektivka jsou tyto tři
tituly: „Dáma na telefon“ /Dušek/ -ve vile
vedoucího stavebního odboru městského úřadu se nalezne mrtvola osmnáctiletého mladíka, „Konec milovníka žen“ /
Rottová/-krimi příběhy, které vyšetřuje
kapitánka Hronová a amatérská vyšetřovatelka
Brodská. Třetí příběh
inspektorky českého původu v Anglii Elen Jollyové
„Rukavičky smrti“ /
Horská, B.M./ -nás
zavádí do Anglie,
Itálie i Čech.

tuře“ /Večerková/- lidové obyčeje a zvyklosti během celého roku se zaměřením
na venkovské prostředí. „Aleje.Krása
ohroženého světa“ /Hrušková, Větvička/historie a současnost, ohrožení existence alejí, ztráta
přírodní
krajiny,
„Pes senior“ /Muller/- cenné rady
pro majitele starších psů, „Co se
děje se světem? /
Cílek/ -nadčasové
vyjádření k aktuálním problémům
světa jako jsou
klimatické a imigrační změny. Z životopisných publikací jsou to například:
„Hana Benešová“ / Zídek/- neobyčejný
příběh manželky druhého československého prezidenta, „Jan Palach“ /Lederer/- zpráva o životě, činu a smrti českého studenta.

Z edice Světový bestseller
je: „Dívka ve vlaku“ /Hawkins/hrdinka se stává
při každodenní
jízdě
vlakem
do zaměstnání
svědkem zločinu.

V době předvánoční jsou aktuální
publikace: „Adventní dekorace“, „Darujte Vánoce“ /Jeles/ -nápady na originální
dekorace a dárky vlastní výroby, „Sladké
a veselé s Ivetou“ /Fabešová/- vánoční
recepty tradiční i netradiční, rozvrženo
do 4 týdnů před Vánocemi.

K dílům inspirovaným skutečnými
událostmi patří: „Věže – příběh 11. září“ /
Boudník/ - příběh Čecha, který byl při zřícení Věží Světového obchodního centra
v New Yorku v roce 2001 a stal se jedním
z hrdinů, kteří zachraňovali v jeho troskách, „Květy temnoty“ /Appelfeld/ - židovského chlapce za 2. svět. války ukrývá
před nacisty ukrajinská prostitutka Mariana, a tak mu zachrání život. Po válce
s příchodem Rudé armády se jejich role
obrátí.
Také některé nové tituly z odborné
a naučné literatury obohatily fond naší
knihovny:
„Lucemburkové-rozhádaná
rodinka Otce vlasti“ /Bauer/-původ, historie a vzestup této panovnické dynastie,
„Obyčeje a slavnosti v české lidové kul-

Nezapomínejme na naše dětské
čtenáře. Pro ty zcela nejmenší máme:
„Lízinka nemůže usnout!“ /Steffensmeier/- kravička Líza v chlévě nemůže spát,
ani když zvířátkům na farmě čte před
spaním jejich majitelka pohádku, „Piráti odvedle“ /Duddle/ -pirátská rodinka
se nečekaně nastěhuje do poklidného
městečka a budí tam rozruch. „Pohádky
o princeznách“ - šest známých pohádek
v kratší verzi, bohatě ilustrováno.
Pro začínající
čtenáře: „Ondráškova abeceda“ /
Kosková/- vyprávění o sourozencích, kteří zkrotili
písmenka ve slabikáři,
„Medvěd
Tuli“- příběh plyšového medvídka na
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mazlení ve třídě prvňáčků, „Kubík Šikulík“ /oboje Rožnovská/ -kluk, který vynalézá věci, které dosud nikdo nevymyslel,
„Lišáček“ /Hrdá/ je příběh o tom jak se
lišče dostalo mezi lidi.
Pro zdatnější čtenáře: „Kouř z komína“ /Chudožilov/ - neobyčejné osudy děvčátka, papouška, staré paní, lva
a principála cirkusu Zanzibar, „Já, Elvis“ /
Bidari/ - přírodní katastrofa v podobě kluka Elvise, všude způsobí rozruch.

spolupráci s ND, dozvíte se, proč je „prodaná“, obsahuje děj opery i zajímavosti
o Smetanovi a Sabinovi, historii opery
i o založení ND. „Obrázky z moderních
československých dějin 1945-1989“
/Černý/ - poutavá a srozumitelná forma
v podobě ilustrovaného komiksu, který
zaujme děti i dospělé.
Toto byla pouze „ochutnávka“ z nabídky naší knihovny. Přijďte se podívat
osobně!
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Na shledanou v knihovně!!!
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

Otevřeno:

PO + ČT

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

Pro starší děti: „Zombie blondýny“ /
James/ - pro kluky a holky od 12 let, kteří se nebojí. Téměř hororové čtení o podivné partě dívek ve škole, „Jak zacvičit
s rodiči“ /Smith/ -tajný deník Katie S.- zápisky třináctileté, „Prožila jsem něco neuvěřitelného“ /Řeháčková/ - dívka hledá
léčivý kámen šungit v daleké severské
Karélii a nachází i první lásku.
Z naučné pro mládež: „Velká školákova encyklopedie pravěkých zvířat“ /
Rodriguez/ - přehledný vývoj pravěku se
spoustou barevných ilustrací, „Prodaná
nevěsta“ /Marková/ - kniha vznikla ve

18. října přišli i žáci 5. třídy MZŠ
V. Osek s paní učitelkou Melicharovou
a nejen se podívat, ale vyslechnout
něco o knihovně a hlavně o knížkách,
se zaměřením na knihu Robinson Crusoe od Daniela Defoa. Jedná se vlastně
o světový bestseller, který se čte již od
doby svého prvního vydání roku 1719
téměř 300 let až do současnosti.
Podzimní akce knihovny: „Týden
knihoven 3. - 9. říjen 2016“
„Den pro dětskou knihu“ sobota 26.
11. 2016 - předvánoční prodej nových
knih pro děti, registrace nových dětských čtenářů zdarma.
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12:00 - 17:30

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ NOVÝCH
KNIH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ BUDE
POKRAČOVAT JEŠTĚ DO POLOVINY PROSINCE!!! Možnost nákupu jako
vhodných dárků.
Krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný celý příští rok 2017
všem čtenářům knihovny i Osečanu
přeje J. Dohnalová /knihovnice/
Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky,
rozvíjejí svou fantazii a zdokonalují jemnou motoriku. V letošním školním roce
jsme si tvořili např. hroznové víno, sovičku z podzimního listí, halloweenskou
dýni nebo Martina na bílém koni. Všechny
naše výtvory můžete vidět na webových
stránkách www.baryba.cz a na facebookovém proﬁlu spolku Baryba.

TVOŘÍLEK
Tvořílek je výtvarný kroužek pořádaný
spolkem Baryba, který již druhý školní rok
mohou navštěvovat předškolní děti od 3 let,
ale i děti, které již chodí do školy. Děti
nepotřebují žádné pomůcky, vše jim je
zapůjčeno za symbolické vstupné 30Kč.
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Masarykovy základní školy, v jejíchž prostorách může kroužek probíhat. Po dohodě
s paní vychovatelkou Dášou Legrovou
využíváme nově upravenou třídu 4. školní

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

družiny, kde se dětem moc líbí. Na kroužku kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme,
zkrátka vytváříme malá umělecká díla.

Všichni malí umělci jsou vítáni každou
středu v 16.30 hodin.
Radka Fischová

Zpravodaj obce Velký Osek
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SPOLEK BARYBA
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Spolek Baryba hledá dobrovolníky na organizování společenských akcí pro veřejnost, jako
jsou drakiáda, mikulášská a další akce.
Máte volný čas? Chcete ho smysluplně využít? Připojte se k nám.
Kontaktovat nás můžete na e-mailu: baryba@post.cz nebo přes zprávu na facebooku Baryba

2. ROČNÍK GULÁŠFESTU
A ŠTRŮDLOBRANÍ
Dne 19. 11. 2016 proběhl v sále Dělnického domu již druhý ročník „Gulášfestu a štrůdlobraní“. Po počátečních
obavách o počtu soutěžících v obou kategoriích nastává zásadní zvrat a do druhého klání se nakonec přihlašují účastníci

s 18 guláši a 7 štrůdly, což téměř naplňuje maximální kapacitu nádob, které byly
do soutěže zapůjčeny Motelem u Jezera,
Hospůdkou na Baráčku i samotným „Dělňákem“. Tímto samozřejmě ochotným
místním restauratérům vřele děkujeme.
Přesně jak pro zpravodajský portál promluvil jeden z pořadatelů: "Soutěží se
o nejlepší velkoosecký guláš a štrůdl, který pečou ženy. Chlapi jsou kuchaři přes
maso, tak většinou vaří guláš. V loňském
ročníku se nám sešlo osm vzorků guláše a pět vzorků štrůdlu. Dnes je to víc,
protože se akce po obci rozkřikla, a tak
tu máme dvojnásobný počet vzorků,"
uvedl pro server www.svoboda.info jeden
z organizátorů Josef Fiala.

Pro veřejnost se sál, který se pořadatelé pokoušeli od rána snad úspěšně vytopit, otevírá ve 13:00, kdy za symbolický vstupní poplatek začínají gurmánské
hody. Porotci z řad veřejnosti i soutěžících
(díky utajenému přebírání soutěžních
vzorků) měli možnost ochutnat široké
spektrum gulášů. O klasických hovězích
přes vepřové a zvěřinové až po
speciální v podobě bezmasého sojového guláše a bezlepkového guláše z hlívy ústřičné.
Štrůdlů se sešlo celkem sedm
a opět šlo o různá provedení
z kynutého či listového těsta.
Během klání bylo zajištěno také
tekuté občerstvení k zahřátí
v podobě svařeného vína. Plus
samozřejmě to, co se ke guláši hodí nejlépe – pivo z místní
restaurace. Pro nejmenší bylo připraveno
pečení vlastních štrůdlů, promítání a program od spolku Baryba, kterému tímto
moc děkujeme. Těsně po 16. hodině byly
vyhlášeny výsledky (viz níže) a předány
hodnotné ceny v podobě putovního poháru o nejlepší guláš a o něco menší
trofeje pro nejlepší štrůdl, plus ceny věnované pivovarem Kácov, Postřižinským
pivovarem a p. Malým.

těšíme na příští (tj. třetí!) ročník – doufejme, že tradičního gurmánského klání.
Za pořadatele Miroslav Vokál,
Josef Fiala, Robert Kysilko
Pořadí guláš:
1.místo p. B. Chválová,
2. místo p. Dupák,
3.místo p. T. Benda a p. O. Mašek
Pořadí štrůdl:
1. místo p. Tučímová,
2. místo sl. M. Čápová
3. místo p. J. Kysilková
Odkaz na fotogalerii, kde si vše můžete prohlédnout:
http://www.svoboda.info/galerie/vsednizivot/foto_kucharsky-um-proveril-ve-velkem-oseku-gulasfest-a-strudlobrani

Tímto bychom chtěli poděkovat všem
soutěžícím i porotcům z řad veřejnosti
a také ochotným spoluobčanům, kteří pomohli zařídit a připravit doprovodný program. A rozhodně jedním dechem musíme za pořadatele dodat, že se již teď

19

Zpravodaj obce Velký Osek
LIBIČTÍ OCHOTNÍCI ZVOU
NA PREMIÉRU, TŘI POHÁDKY A POEZII
Divadelní soubor Vojan Libice nad
Cidlinou připravil pro své diváky premiéru. V autorské režii Jaroslava Vondrušky
bude uvedena komedie s názvem Nevěsta k pohledání, napsaná na motivy
francouzských frašek. Z důvodu alternace ve dvou rolích se uskuteční v místním kulturním domě v sobotu 10. prosince od 18 hodin první premiéra. Ta druhá
je potom na programu v pátek 16. prosince v 19:30 hodin. Diváci se mohou
těšit na sympaticky ztřeštěnou komedii
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o chudém malíři, jeho milence a chytré služce. Děj nabídne bláznivý kolotoč
událostí, výmyslů, a hlavně humorných
situací.
Pro nejmenší diváky je přichystána
na neděli 8. ledna od 15 hodin pohádka Čarovný kámen. Domácí soubor Vojan uvede příběh O hodném dědečkovi,
zbrklém Matějovi a líné Kristýnce. Do
děje vstoupí tři čarodějnice, které vlastní kouzelný kámen. Matěj chce kámen
získat, ale je zaklet do stromu. Kristýnka
se vydá Matěje hledat a díky lásce se
jí ho podaří vysvobodit. Oba se šťastně
vracejí domů k dědečkovi, sice bez čarovného kamene, ale
s poznáním, že láska
a tolerance jsou důležitější než kouzla.
Pohádka je doplněna
melodickými písničkami.
Začátek
roku
2017 se v Libici navíc
ponese ve znamení
klasické poezie. Recitátor Jaroslav Brendl
připravil na sobotu
14. ledna v 18 hodin
poetický
podvečer
nazvaný Za trochu
lásky. Komponovaný

CO MOŽNÁ NEVÍTE
Většina z nás si alespoň jednou přečetla
román Jaroslava Haška Osudy dobrého
vojáka Švejka, mnozí si pamatují i výborný ﬁlm natočený podle této knihy s titulní
postavou v podání Rudolfa Hrušínského. Znamenité jsou scény z ﬁlmu, které zobrazují Švejkův příchod do Putimi
a jeho pobyt na četnické stanici. Zatímco Jaroslav Hašek značnou část svých

CO MOŽNÁ NEVÍTE II.
První světová válka nevznikla jako odveta za atentát v Sarajevu v r. 1914, při
němž byl následník trůnu arcivévoda
František Ferdinand d´Este s manželkou. Spíše naopak, celá Evropa si oddechla, že jeden z nejnáviděnějších
státníků byl odstraněn. I císař František
Josef I. nesl tragedii klidně, mezi ním
a arcivévodou byly vztahy vyslovené
špatné. Dokonce se zdá, že byl o chystaném atentátu informován. Proto jej
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pořad bude věnován Jaroslavu Vrchlickému a zazní v něm deset jeho básní.
Do programu jsou zařazeny i básně Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta a Jiřího
Wolkera. Hudební složku obstará dvojice
výtečných mladých houslistů.
V neděli 26. února od 15 hodin nabídnou libičtí ochotníci dětem pohádku
Neohrožený Mikeš. Jedná se o známý
příběh Boženy Němcové upravený do
dramatické podoby. Kovář Mikeš se vydá
do světa. Na své cestě za štěstím potká
dva kamarády a společně chtějí vysvobodit tři ztracené princezny. Mikeš vzdoruje mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit
s proradností svých přátel. „Jak pohádka
dopadne? Přijďte se podívat,“ vzkazují
pořadatelé.
Konečně v neděli 12. března
v 15 hodin sehraje DS Vojan nejmenším divákům pohádku Měla babka čtyři
jabka. Jedná se vlastně o čtyři pohádky O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku,
O zlé koze a O velké řepě. Příběhy tvoří
díky vtipné propojovací lince, tedy hře na
babky a dědky, hravý celek, který malé
diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé,
dětské písně a velké loutky zvířátek.
Milan Čejka

knižních postav odpozoroval ze skutečnosti (tak existovala živá předloha nejen
pro Švejka, ale i pro feldkuráta Katze,
nadporučíka Lukáše, poručíka Duba,
kadeta Bieglera, „žrouta“ Balouna i další), neexistoval však strážmistr Flanderka, ba ani četnická stanice, které vládl.
V Putimi za c. a k Rakouska nikdy četnická stanice nebyla, což Hašek zajisté
věděl, takže jde o úmyslnou mystiﬁkaci.

Méně pozorným čtenářům je třeba připomenout, že okřídlené heslo „To chce
klid“ nemá s Haškovým Švejkem nic
společného a v celém románu bychom
je marně hledali. Vyskytuje se až ve Vankově pokusu o dopsání nedokončeného
Švejka, které ovšem nesahá Haškovu
dílu ani po paty.

tato událost nijak nevzrušila, což vyjádřil
svou neúčastí na pohřbu zavražděných
manželů. A když Srbsko přijalo ponižující
podmínky rakouského ultimáta, nebylo
k válce důvodu. Celý měsíc po atentátu byl klid a zjevné uklidnění. Německý
generální štáb však byl přesvědčen, že
nadešla vhodná chvíle k rozpoutání války za odvěké cíle Německa – získání
dalších kolonií, oslabení Anglie, uloupení
nové půdy na východě atd. A sarajevský
atentát, že k tomu poskytuje ideální zá-

minku. Přes odpor císaře Františka Josefa prosadil císař Vilém s náčelníkem
rakouského generálního štábu Konrádem von Hötzendorfem další politický
postup nutně vedoucí k válce. Manifest
„Mým národům“, v němž František Josef
roní slzy nad nutností poslat „milovaná
dítka“ do boje, je ryzím pokrytectvím.

Převzato z knihy dr. Ludvíka Součka Obrazový Opravník Obecně Oblíbených Omylů.

Převzato z knihy dr. Ludvíka Součka Obrazový Opravník Obecně Oblíbených Omylů.

Václav Židů
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VZPOMÍNKA NA LÉTO
– FOTBALOVÝ CAMP 2016
Po několika letech se vedení Fotbalové školy Velký Osek odhodlalo obnovit
tradici srpnových fotbalových soustředění. Pouze jsme se rozhodli, hlavně
z ﬁnančních důvodů, že tradiční lokalitu
v Kořenově v Jizerských horách nahradíme místním stadionem a soustředění
uskutečníme formou příměstského tábora. Celkové náklady jsou pak o dvě třetiny
nižší.

Soustředění bylo zaměřeno na hráče
věkových kategorií mladší a starší přípravky. Překvapil nás zájem a nakonec
i počet 24 přihlášených fotbalistů ve věku
6 až 12 let. Pozitivní je, že se jednalo pouze o hráče našeho oddílu, takže to snad
s budoucností fotbalu v naší obci nebude
tak špatné.
V pondělí 22. 8. 2016 ráno jsme se
poprvé sešli na místním fotbalovém stadionu. Účastníci soustředění se nejprve
rozdělili do čtyř mužstev, která pak mezi
sebou celý týden soutěžila. Prvním úko-

lem bylo své mužstvo pojmenovat. A tak
se nám během týdne v soutěžích utkávaly týmy FC Barcelona, AC Sparta Praha,
AC Milán a Fastav Zlín. Během každého
dne jsme absolvovali tři tréninkové jednotky. Dopolední zaměřenou na rozvoj
fotbalových dovedností, první odpolední
po obědě, která byla spíše odpočinková a při které jsme hráli různé nové hry
např. footgolf – kombinace golfu a fotbalu
a druhou odpolední po svačině zaměřenou na hru a různé herní situace. Také
jsme absolvovali různé testy (obratnostní,
8x z abecedy fotbalu), u kterých jsme si
u všech účastníků
zaznamenali hodnoty a budeme
moci v budoucnu
sledovat případná
zlepšení. Cílem
soustředění nebylo vyhotovování
žebříčků úspěšnosti, ale celková
sportovní příprava zaměřená na
dobré fungování
celého kolektivu.
Celé soustředění jsme zakončili předáním diplomů a cen všem zúčastněným
s následným večerním opékáním buřtů
u táboráku a s přespáním ve stanech na
tréninkovém hřišti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se podíleli na obnovení tradice soustředěních. Hlavně musím poděkovat trenérům (Zdeněk Novák, Martin Koška ml.,
Zdeněk Novák ml.), kteří se mnou absolvovali celý týden, maminkám, které nám
každé ráno přinášely něco upečeného
sladkého a odpoledne nám připravova-
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ly svačiny, posádce zásobovacího vozu,
která nám denně přivážela čerstvé občerstvení a závěrem i personálu Motelu u Jezera, kam jsme celý týden chodili na obědy a kde o nás bylo výborně postaráno.
Doufám, že všichni zúčastnění byli
spokojeni a že příští rok opět koncem
srpna budeme moci celou akci znovu zopakovat.
Martin Koška
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VYBÍJENÁ
V sobotu 1. října zamířila družstva
děvčat z Hořátve, Kolína, Sokolče, Zásmuk a Peček do Velkého Oseka. Konal
se zde župní přebor ve vybíjené. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií – mladších a starších děvčat. Celkem soutěžilo
14 družstev. Za naši T. J. Sokol v každé
kategorii nastoupila tři družstva.
Nejmladší děvčata (Krajhanzlová Katrin, Hrabánková Kateřina, Klimentová
Karolína, Egerová Julie, Richterová Zuzana a Moravcová Nela) šla do soutěže
s úkolem nasbírat co nejvíce zkušeností,
což se jim během sedmi odehraných zápasů zcela zdařilo. Družstvo B (Svinčáková Dominika, Vokřálová Laura, Frintová

3. místo mladších žákyň

TEAMGYM
I v letošním ročníku soutěže Malý TeamGym předvedla naše děvčata kvalitní
výkony. Konkurence letos byla opravdu silná. Soutěže se zúčastnilo celkem
36 družstev ve 4 kategoriích. Z našeho oddílu se soutěže zúčastnila 4 družstva - 2
družstva I. kategorie a 2 družstva II. kategorie. Soutěž se konala 12. listopadu.
Hned na začátku rozcvičení děvčata
z II. kategorie zažila nepříjemnou chvilku,
když musela řešit, jak nahradí zraněnou
Kristýnu Bendíkovou. Tato překážka jim
však nezabránila, aby družstvo A ve složení Kateřina Hovorková, Anna Vacková,
Žákyně II. Kategorie
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2. a 3. místo starších žákyň

Naše nejmladší hráčky

Kateřina, Pořízková Štěpánka, Legrová
Kateřina a Belzová Anna) bojovalo s velkým odhodláním dosáhnout na stupně
vítězů. Zbytečné chyby a občasná špatná přihrávka jim však tento cíl překazily.
Naše nejstarší a zároveň nejzkušenější
družstvo mladších žákyň (Hovorková
Barbora, Kalašová Ester, Tázlerová Klára, Kolouchová Andrea, Švandová Tereza, Belzová Veronika, Klimentová Hana
a Krejčová Matylda) hrálo výborně. Čtyři
vyhrané zápasy a jedna remíza těmto děvčatům zajistily 3. místo. Vítězným
družstvem v mladší kategorii se stala
děvčata ze Zásmuk.

zápas a ze soutěže si odvezla krásný
pohár a vynikající dort. Naše všechna tři
družstva hrála výborně, nestačila jen na
Sokoleč a o co nejlepší umístění bojovala
mezi sebou. Družstvo A (Vacková Anna,
Kubišová Kateřina, Reisichová Natálie,
Špačková Marie, Bursová Simona a Fagošová Diana) obsadilo 4. místo. Družstvo B (Hovorková Kateřina, Paroulková
Sabina, Jírová Nela, Vrabcová Monika,
Vokřálová Viola, Tázlerová Eliška) skončilo na 3. místě. Družstvo C (Klimentová
Kateřina, Loskotová Martina, Váňová Natálie, Mokráčková Tereza, Pancová Eliška, Frintová Veronika) utrpělo jen prohru
s děvčaty ze Sokolče a z turnaje si odneslo diplom za 2. místo.

V kategorii starších žákyň se nejlepším družstvem stalo družstvo děvčat ze
Sokolče. Tato děvčata neprohrála žádný
Veronika Frintová, Martina Loskotová,
Eliška Pancová a Viola Vokřálová předvedlo krásné řady na prostných i trampolíně, které byly ohodnoceny vysokým
počtem bodů a v rámci župy jim přinesly
nádherné 2. místo. Naše závodnice družstva B II. kategorie Monika Vrabcová,
Nela Jírová, Simona Bursová, Diana Fagošová, Karolína Kratochvílová, Natálie
Reisichová patřily ve své kategorii k těm
mladším. Jejich vystoupení se sice zdařilo, ale drobné chybičky se objevily. V župním přeboru děvčata obsadila 5. místo.
V kategorii I. soutěžilo v rámci oblasti celkem 16 týmů, v rámci župy 8 týmů.
Dokonalé akrobatické řady i skoky na
2. místo družstva A II. kategorie

Helena Babáková, Marcela Muniová
trampolíně předvedla družstva Jaroměře,
Hořátve a Brandýsa nad Labem. Výkony ostatních týmů byly dost vyrovnané.
Špatný doskok a drobné nepřesnosti
v obou našich družstev způsobily menší
zisk bodů. Družstvu A-Hana Klimentová,
Ester Kalašová, Laura Vokřálová, Kateřina Frintová, Anna Belzová a Nela Moravcová k získání 3. místa župního přeboru
chybělo 0,25 bodu. Toto družstvo skončilo
na 4. místě. Družstvo B-Klára Tázlerová,
Matylda Krejčová, Veronika Belzová, Kateřina Legrová, Zuzana Richterová a Katrin Krajhanzlová skončilo na 6. místě se
ztrátou 0,40 bodu za družstvem A.
Helena Babáková, Marcela Muniová
Žákyně I. Kategorie
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POHÁDKA PRO DOBRÉHO
CHLAPA PAVLA CIHLÁŘE.
Vojenská véeska se ztěžka brodí šumavským sněhem.
Občas zastaví, aby na silničkách vedoucích do výcvikového prostoru Boletice
vyhodila dva vojcly. Ti nikoho nepustí dál.
Budou tam střelby a bude to prej velký.
Staří mazáci se z véesky hrabou vždycky,
když je na dohled vesnice. Ve Zbytinách
je stará márnice. Dá se v ní zatopit a hned
za zdí hřbitova stojí putyka jako řemen.
Nejlukrativnější místo, na které máme
s Jánošem coby mazáci nepsané právo.
Už se chci houpnout přes sajtnu, ale Jánoš mne usazuje: „Lubko, tunajky to je na
chcípnutí.“ Situace využívají dva mladí
a pakují se ven. Budou tu poprvé. Nemají ponětí o márnici, ale snad jim to druhý
den dojde. Zbytiny jsou na holině. Jakmile
začne fučet, je z člověka do deseti minut
ruská kremrole. Máme narvanou plnou
polní, spacáky s dvojitou dekou, vaťáky
a všechno co se dá oblíknout, aby člověk
nezmrzl. Jánoš je cikán z Belanských Tater. To on mně přemluvil, abych se dal na
tu pakárnu nalejt dobrovolně:
„Lubko doboha, vemem to…v lesíku
budě lepše ak v kasárni. Uvidíš…veget
budě more..no kdě nájděš peť volných
dní!“ Véeska se prokousává stále hlouběji do kopců. Stmívá se. Najednou Jánoš
zbystří „Lubko, tunajky iděm!“
„Jánoš, bohajeho, tunajky nás druhej
den nikdo nenajde!“
„Veď o to idě, bohajeho, hýbaj!“
Skáčeme do hlubokého sněhu. Okolo
nás šumí les. Z pološera na mně málem
přistává něco neforemného. Jánoš zorganizoval z véecky maskovací síť:
„Je to lepše ako matrac a budě za
nás žandáriť!“
Véeska mizí v prachu závějí.
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Přijede až druhý den s obědosnídaní.
Před náma je noc. Není mi ještě zima, ale
začínaj mi naskakovat pupínky a zimotřas hrůzou.
Zato Jánoš je v sedmém nebi. Obíhá
okolí. Za chvíli se vrací. Kousek pod námi
je potok. Plno naplaveného dřeva. Našel
perfektní místo na nocování. Dobrou hodinku nám zabírá vymetání sněhu. Musíme se dostat až na zem. Plac dva metry na dva metry. Rozděláváme na něm
oheň. Už dávno se setmělo. Jánoš vybaluje ešák. „Urobíme si grog, bohajeho…“
Má všechno. Rum, citron, cukr…Tahá
to z malé polní jako čaroděj králíky.
Nebe je vyleštěné. Nocí se zjevují plejády hvězd. Jánoš se zasní: „Někde tam
hore je mesto, ktoré sa nazýva Ello…sů
tam nádherné baby a keď si to buděš
doopravdy želať, príjdě k tobě ta najkrajša, čo kedy tunajky na tomto svetě bola!“
„To je blbost, Jánoš. Nejhezčí holky jsou
u nás na Zemi…a co bys s ní v týhle kose
dělal? Než by ses vyžvejk, byl by z tebe
zmrzlej bubák…už ses viděl někdy ve
sprše?“ Ležíme na maskovací síti. Pod ni
naskládané čerstvé smrkové větve. Pod
větvemi doutnající ohniště. Kolem nás to
sálá.
Kousek od nás plápolá další oheň. Až
popel pod námi za dvě hodinky vychladne, ten vedle zrovinka dohoří. Nahážeme
na něj větve, na větve maskovací síť…
spíme jako mimina. Ránem se zvedá
sluníčko. Mrzne. Od potoka na mně volá
Jánoš. Jdu za ním. Jánoš se brouzdá ve
vodě:
„Co pozeraš jako kukuca…voda je
oproti vozduchu ako z vani!“
Háže na břeh ryby. Pstruhy a okouny.
Našel nejspíš pod břehem nějakou kapsu. Je jich tam plno. „Urobíme si taků žranicu, aků nemajů ani v Hiltonu!“
Z malé polní vytáhl Ivu. Má sůl a kmín,
česnek a bochník chleba. Jak mohl tušit,
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že si někde na lesní cestě bude na víku
od ešusu opalovat topinky a ryby, netuším. Ale je to dohromady skvělej bufet.
Ve velkém ešáku vaříme rybí polívku. Okouny. Nedaj se žrát, jak jsou plné
kostiček. Jánoš je krájí od hlavy k ocásku
na malé kousky. Za dvě hodinky je z nich
výborná polívka. Sluníčko se problikalo
k poledni.
Na silnici vedle pangejtu stavíme sněhuláka. Není to ale obyčejný sněhulák.
Vysochal jsem ho do podoby stojícího
chlapa.
Jánoš uřízl kus maskovací sítě a vykouzlil ze sněhuláka žandára jak řemen.
Ještě navlékáme regulovčické kšíry.
S bílou motocyklickou helmou a baterkou
blikající na červeno, vypadá jak partyzán
z ruskýho hororu. Pochybuju, že nám to
lítačka sežere. Jánoš mně však usazuje:
„Z dálky to vyzerá, ako by tu někdo stál
a něž dojdů bližše, dobehnem ten kůsok
hore, snehuláka nakopeme do pangejtu
a postavím sa místo nej…No na čo tam,
boha jeho, budem furt postávať.“ Od Boletic je už třetí den ticho. Žádné střelby se
nekonají. Cpeme se pstruhama. Véeska
nás zásobuje dvakrát za den. Dozvídáme
se, že ti mladí od Zbytin klekli. Prvního
odvezli rovnou do vojenské nemocnice
v Budějicích a druhej má třasavku jak plechová vopice. Je z toho mimořádná událost. Poručík Salaj marně veliteli útvaru
kapitánovi Vulterýnovi vysvětloval, že oba
vojáci měli plnou zimní výstroj a byli poučeni, že mrzne. Když véeska mizí, pakuju
se do Arnoštova. Osada s konzumem je
slabou půlhodinku rychlé chůze od nás.
Kupuju rum, startky a mýdlo. Jánoš má
utkvělou představu, že si urobí lazňu. Pokládám to za nesmysl. Ale má to něco do
sebe, protože nás stavba lázní zaměstnává. Sbíráme šutry. A skládáme je do mělkého lavoru. Má to k metru a půl průměru.
Jánoš pak na tom rozdělá oheň. Střed
lázně je bez šutrů. Až se vymete popel,
zůstane chladné místo, kam si stoupneš. Kolem tebe sálající žár. Funguje to
naprosto geniálně. Něco mezi saunou
a papiňákem. Lazňa nám zabila skoro
celý den. Nosíme k ní haldy dřeva. Zejtra dopoledne budeme mít labůžo. Noc je
zase hluboká a průzračná. Mrzne důkladně. Usrkáváme grog, kouříme startky a je
nám dobře. Sněhulák kousek nad námi
spokojeně bliká červeným světýlkem.
K ránu nás probouzí véeska. Je slyšet
zdaleka. Veze snídani. Opečené kolečko
salámu, hořčice, chleba a teplá bílá káva.
Od šoféra dostáváme echo, že je na Boleticích nějakej vysokej lampasák. A dodává, že mimo ty dva mladý od Zbytin, už
odvezl do kasína další tři kusy. Nic hroz-
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nýho – jen zimnice a náběh na omrzliny.
Rozděláváme oheň na lázni.
Když se polednem jdeme podívat ke
sněhulákovi, nestačíme se divit.
Ve stopě po véesce stopa po běžkách! Odkud ten lyžař jel? Jánoš bere
klacík a zasouvá ho do vpichu po hůlkách. Je nakloněný směrem do výcvikového prostoru: „Boha jeho…snád sa vráti
a nikoho tam nestretne!“ A od této chvíle
se to semlelo. Lyžaře na běžkách potkává
gazík. V tom gazíku je mimo velitele útvaru hodně vysoká šarže. Berou lyžaře do
auta a jedou přímo k nám. U nás se mezi
tím nic zvláštního neděje. Já mám veget
a popíjím teplej grog. Po očku koukám
na okraj lesa se silnicí a kdyby náhodou
něco, jsem nahoře u sněhuláka coby dup.
Jánoš bere lazňu. Nejdřív se nahřeje, pak
vleze do vody. Pak vleze do lazně, kde se
mydlí a holí a pak zase leze do vody.
A najednou v tom nejlepším BUM!
Z lesa se vyloupl gazík! Je mi jasný, že
v gazíku musí bejt lampasák. Beru kšíry,
helmu a mažu nahoru. Smůla je, že jsem
nestihl skopnout kolegu sněhuláka. Zmrzl na rampouch. Z gazíku se však místo
lampasáka vyloupla tuze nádherná holka! Nazouvá se do běžek a je ke sněhulákovi silně vytočená: „Tak se ho zeptejte,
že jsem tudy jela a von mně nechal bez
problémů projít!“ Šponuju se do pozoru!
„Soudruhu generálmajore, vojín Szmatana plus jeden. Stanoviště A 1!“ Generál
si mně nevšímá, zato kapitán Vulterýn na
mně řve, jak je možné, že jsme nechali
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civila projít do výcvikového pásma! Krčím
rameny. Mezi tím, co kapitán Vulterýn seřvává sněhuláka otočeného k němu zády,
generálmajor Rygál vypoklonkovává
slečnu. Ta zmateně mizí v naší vyšlapané
cestičce. Za několik okamžiků se z křovíčka u potůčku ozve zavřeštění hrůzy,
údivu a plejáda tuze šťavnatých slov. No
kdo by čekal, že na vás v třeskuté zimě
vybafne nahatej cigán s cigárem v hubě!
Slečna se v šoku obrací a jede nazpátek.
Generálovi Rygálovi se situace nezdá
a jako správný muž seběhl volající slečně
na pomoc. Jánoš neztrácí duchapřítomnost: „Sudruh geněrál, vojak Kovács…
robim hygiénu !“
Je nahatej, kouří se z něj. Narychlo
pod sebe hází startku a bosou nohou ji
típá hluboko do sněhu. Generál je trochu
rozhozený. Už dva dny řeší situaci, kdy
mu neustále hlásí divizní felčar omrzliny
u všech druhů vojsk, a tady se v nejhorším mrazu producíruje chlap naholo, jako
by se nechumelilo!
„Oblékněte se a přijďte za mnou!“
Kapitán Vulterýn mezi tím pochopil, že
mu sněhulák nepodá hlášení a že to není
další voják zmrzlý na kremroli. Trochu
ho to uklidnilo. Slečna se vzpamatovala
a náramně baví. Generál mizí v gazíku.
Přichází Jánoš. Perfektně ustrojen s nejhlubším klidem odepíná ze sněhuláka
kšíry, nasazuje si helmu a staví se vedle
mne do hapťáku. Konec konců, někam
musel při hygieně ty kšíry odložit! Kapitán
Vulterýn nemá nervy pokračovat v hovoru

se sněhulákem, ani se mnou, ani s Jánošem. Jen nechápavě kroutí hlavou.
Z gazu se ozve generál Rygál: „Soudruhu veliteli, pojedeme dál. Tady to je
zcela jasné…ti vojáci se o sebe umí postarat, jak vidno…takřka dokonale!“
A tak jsme tam zůstali. Já, Jánoš, sněhulák a slečna jako ze snu. Ale jenom
chvíli. Otočila se a zmizela v počínajícím
sněžení. Nad krajem se rozevřelo ticho.
Musíme na noc rozdělat oheň na bivak.
Chumelí, a tak se balíme do maskovací
sítě. Je neděle 19. prosince 83. Za chvilku
budou Vánoce. Snad odtud zejtra vypadnem. Mám obavy z toho generála…nechat projít holku…říkám to Jánošovi. Ten
se vyzná v lidech. A v pohledu generála
Rygála, když mu nahatý podával hlášení,
uviděl uctivý údiv: „Čo by z teho bolo…
nič nebudě…ale ta baba! Lubko… boha
jeho, veď to bola baba z neba! Presně
o takej sa mi snívalo…vráti sa ku mně...
zajtra!“ Nevrátila se. Vánoce jsme už prožili v kasínu. Sněhulák jarem roztál. Léto
uteklo jak pouťovej balónek a na podzim
jsme s Jánošem zmizeli v civilu. To už se
nevrátí…jen na břehu Černého potoka
kousek nad Arnoštovem, zůstal kamenný
lavor té Jánošovy lázně. Tedy…Možná…
ale co zůstane tutově, Pavlíku, je nebe
nad námi.

Přesnější rok by bylo možné určit, pokud by někdo poznal v některém z těch
pěti chlapců svého otce nebo dědečka. Případným badatelům v rodinných

albech mohu poskytnout pohlednici naskenovanou ve vysokém rozlišení.

Text: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura
(Na přání autora jazykově
nekorigováno)

ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ SE
OHLÉDNOUT… 8. DÍL
Tak takto vypadalo Husovo náměstí
s minerálním pramenem, ještě než byl
postaven altán. Razítko s datem odeslání je na poštovní známce špatně čitelné,
patrně jde o rok 1933 nebo 1935. Nicméně lze předpokládat, že záběr použitý
při vydání této pohlednice byl pořízen
okolo roku 1930. Z dětství si pamatuji,
že letopočet stavby altánu byl vyskládán
z mozaiky na podlaze současného altánu a bylo to v polovině 30. let. Dokonce
jsem se při psaní tohoto článku šel na
ten rok podívat a kupodivu jsem zjistil,
že při přestavbě altánu před přibližně
20 lety se vyměnila i původní dlažba
a letopočet zde není. Z toho lze sice usuzovat, že již několik desetiletí jsem nepil
místní minerálku, ale pro stanovení roku
stavby to je nepoužitelná informace.

Tomáš Kliment
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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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