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Úvodní slovo
starosty

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
první číslo obecního zpravodaje
Osečan v roce 2017 dostáváte do rukou na přelomu zimy a jara. Užili jsme
si zimních radovánek i veselí dětí a blízkých u vánočního stromku a nastává
čas jarního úklidu, vycházek, bloumání
a venkovních her. Na obci jsme vstoupili
do dalšího roku, ve kterém mají být připravovány a realizovány další prospěšné projekty.
Prvním v řadě je projekt „Vodovod
Velký Osek“. Z důvodu vzrůstajícího
zájmu obyvatel o bydlení v obci, rozšiřujícího se počtu rodinných a bytových
domů, ale i z důvodu nutnosti zajistit sta-

bilní, kapacitně vydatný a kvalitní zdroj
pitné vody pro současné odběratele
(např. základní škola, mateřská školka,
cca 250 domácností) obec podala počátkem ledna 2017 žádost o dotaci na
Státní fond životního prostředí ČR o dotaci cca 60 % na realizaci projektu „Vodovod Velký Osek“, jehož náklad může
dle rozpočtu projektanta dosáhnout až
90 mil Kč. Zbývající část prostředků by
měla obec získat z investičního úvěru
na 10 – 15 let a z finančních příspěvků
od majitelů napojovaných nemovitostí.
V rámci projektu by se měly od 2. poloviny roku 2017 do konce roku 2018 vybudovat více jak 4 km dlouhý přivaděč
z průmyslové zóny TPCA, dále nový věžový vodojem o objemu 300 m3 (u železničního přejezdu na Volárnu) a nové
vodovodní řady a přípojky. Konečná
cena realizace se bude odvíjet od vysoutěženého dodavatele, od zájmu majitelů nemovitostí aktivně odebírat vodu
z vodovodu a od rozhodnutí zastupitelstva realizovat řady málo nebo vůbec
neobsazené aktivními přípojkami. Rozhodnutí o ne/přidělení dotace by měla
obec obdržet do poloviny roku 2017.
Dalším velkým projektem v přípravě je rekonstrukce Dělnického domu.
Jelikož jde o jednu z nejvýznamnějších
budov v obci, kde se odehrává většina
společenských a kulturních záležitostí,
je připravována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. V této budově by se kromě restaurace, prostor pro
spolky a velkého sálu měla nacházet
i současným trendům odpovídající
obecní knihovna, protože stávající prostory jsou pro tyto účely zcela nevyhovující. Investiční náklady se po stavebně-technickém průzkumu, přesném
zaměření objektu a s ohledem na nut-
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nost provedení demolice a znovupostavení zadní části a kuchyně odhadují v
rozmezí 28 až 40 mil. Kč. Rekonstrukce
by mohla probíhat v etapách v rozmezí
let od 2017/2018 do 2022, vše je závislé na finančních možnostech obce a na
případně získaných dotacích, např. na
zateplení.
Záměrů na modernizaci, vylepšení
nebo vybudování nové infrastruktury
a obecního majetku je velmi mnoho,
např. je třeba rozšiřovat kapacitu mateřské školky min. o 30 míst, protože od
roku 2020 musí obec povinně dle školského zákona zajistit příjem dětí od 2 let,
stejně tak i základní školy o cca 4 třídy, jelikož roste počet žáků a je nutné
zajistit i dostatek odborných učeben.
Za tímto účelem zastupitelstvo přijalo
na prosincovém zasedání plán investičních aktivit pro roky 2017 – 2022, kde
jsou mj. uvedeny takové záměry jako
rekonstrukce silnic, obnova veřejného
osvětlení aj., plán je k dispozici na webu
obce nebo na obecním úřadě.
Je zřejmé, že tak, jak se vyvíjí požadavky obyvatel, musí se jim přizpůsobovat i záměry a aktivity obce, aby je
dokázala naplňovat. Snažíme se tedy
v rámci zastupitelstva, rady a obecního
úřadu dle reálných možností rozumně
a konstruktivně řešit mnohé potřeby občanů a děkuji všem, kteří nám v tom pomáhají nebo nám vysloví pochopení či
podporu. Přeji krásné jarní dny, spoustu
příjemných zážitků na procházkách po
obci či v jejím okolí.
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 prosincovém zasedání dne 13.
12. 2016 projednalo a schválilo zastupitelstvo zejména následující:
- pro rok 2017 vodné ve výši 29,52
Kč/m3 bez DPH (stejně jako v roce
2016) a stočné ve výši 40,87 Kč/m3
bez DPH (o 2 Kč/m3 více než v roce
2016, protože tyto 2 Kč budou uloženy
na zvláštní účelový Fond obnovy a rekonstrukce vodohospodářského majetku obce, za rok 2017 má jít o částku
min. 220 tis. Kč);
- vypsání nového koncesního řízení na
výběr nového provozovatele podtlakové kanalizace v obci; provozovatelem
kanalizace je sama obec Velký Osek a
provozovatelem vodovodu je VODOS
Kolín;
- pro rok 2017 poplatek za odpady
ve výši 550 Kč/osoba (o 50 Kč/osoba
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oproti roku 2016, více o důvodech zvýšení poplatku a o odpadech v jiné části
tohoto čísla Osečanu), poplatek se hradí do 31. 3. 2016;
- pro rok 2017 vyrovnaný rozpočet obce
s příjmy ve výši 38,1 mil. Kč a s výdaji
ve stejné výši, podrobný rozpis rozpočtu viz níže; v rámci výdajů se předpokládá několik investičních akcí, a to
bezdrátový rozhlas (akce přesunuta
z roku 2016), opravy některých silnic
a chodníků (např. ulice Nádražní, Prokopa Holého, Jiráskova), příprava realizace vodovodu;
- projekt realizace modernějších a úspornějších topných soustav a osvětlení v
mateřské školce a základní škole a dále
veřejného osvětlení v obci v hodnotě
cca 9 mil. Kč, a to metodou EPC, tj. metodou, kdy vysoutěžená společnost MVV
Energie uhradí výše uvedené investice a následně jsou spláceny po dobu
10 let z uspořených nákladů za vytá-
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pění a osvětlení, které tato společnost
garantuje ve výši cca 50 % ze současných nákladů 1,8 mil. Kč ročně;
- zastupitelstvo vzalo na vědomí, že
společnost GEOSAN ve věci přípravy
parcelizace pozemku č. 600/2 pro cca
130 rodinných domů směrem na Volárnu byl společností zastaven z důvodu
ekonomické nevýhodnosti.
Na zasedání dne 28. 2. 2017 zastupitelstvo projednávalo a schválilo především následující:
- byla projednána a odsouhlasena inventarizace majetku obce za rok 2016
bez závažnějších nedostatků;
- hospodaření obce za rok 2016 skončilo po konsolidaci příjmů (44 523
106,93 Kč) a výdajů (35 469 975,38
Kč) s provozním přebytkem 9 053
131,55 Kč;
- pro účely výstavby cykloaltánu
u cyklostezky na Veltruby podpořeného grantem z TPCA ve výši 350 tis. Kč
odsouhlasilo zastupitelstvo odkup části pozemku st. p. č. 1154 do 100 m2
od společnosti GasNet za kupní cenu
470 Kč/m2, jelikož nižší cenu společnost GasNet odsouhlasit nechtěla
a jiné vhodné místo k realizaci altánu
není k dispozici;
- byla schválena změna č. 2 zřizovací
listiny pro základní školu, aby mohla
tato obecní příspěvková organizace
svým jménem žádat, provádět a využívat technického zhodnocení svěřeného
majetku pro účely zlepšení své činnosti;
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stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice Rada obce v levém sloupci.

Podpora spolkům pro
rok 2017

- odsouhlasilo
zpřesňující
úpravu
obecně závazných vyhlášek o poplatku
za odpady (zejm. zpřesnění o ručitelství
rodičů při placení poplatku za nezletilého) a o regulaci hudebních akcí a technoparty (zpřesnění při ukončování akce
v případě porušení veřejného pořádku),
aby vyhověly aktuální legislativě a rozhodnutím Ústavního soudu, úpravy byly
vyvěšeny na úřední desce počátkem
března;
- byla odsouhlasena přímá finanční
podpora spolkům a organizacím působících v obci nebo pracujících s občany
obce (více viz níže);
- zastupitelstvo projednalo podané
žádosti o dotaci, připravované a realizované projekty (např. žádost o dotaci
na vodovod, na přestavbu smuteční
síně na kolumbárium, na rekonstrukci
ulice Nádražní, na opravu hřbitovní zdi,
bezdrátový rozhlas, projekt EPC) a byl
představen 3D model rekonstruovaného Dělnického domu (viz obrázky k tomuto článku);
- zastupitelstvo vzalo na vědomí, že
byla obci poslána částka cca 1,3 mil. Kč
po prodeji pozemků fotbalového hřiště
a sousedního pole, kterým se vypořádaly v dluhy společnosti Velkoosecká
sportovní, a.s. (VOS); reálná ztráta na
majetku obce po neúspěšném projektu Národního bruslařského stadionu je
cca 5 mil. Kč (reálná cena obecních
pozemků vložených v roce 2007 do
společnosti VOS cca 3 mil. Kč + půjčka
obce z roku 2008 pro společnost VOS
ve výši 2,5 mil Kč s úroky). Pozemky

koupila v únoru 2016 za cenu 6,5 mil.
Kč společnost OVARAN SECURITIES,
se kterou obec v srpnu 2016 podepsala
10letou nájemní smlouvu na fotbalové
hřiště za 1 Kč ročně a s předkupním
právem pro obec za úřední cenu;
- v únoru 2017 byla provedena generální revitalizace vrtu nedaleko osady
Labe u zdymadla, který zásobuje pitnou
vodou věžový vodojem; kapacita vrtu je
nyní 2 l/s, což je dostačující výkonnost
k zásobování stávajícího vodovodu.

Rada obce
Rada obce v období od prosince
2016 do února 2017 řešila zejm. provozní záležitosti. Na konci prosince
2016 schválila dle zmocnění zastupitelstva zarovnávací rozpočtové opatření
č. 13 k rozpočtu obce na rok 2016 tak,
aby všechny položky rozpočtu byly
max. na 100 % plnění. V lednu 2017
odsouhlasila pořízení filmu o dění
v obci, aby byl připraven k oslavám 790.
let existence obce v roce 2018. Rada
řešila i nestandardní provoz podtlakové
kanalizace zajišťovaný vyvážením jímek sacími vozy, proto odsouhlasila poskytnutí slevy na stočném za poslední
čtvrtletí 2016 pro domácnosti ve čtvrti
Stráž, jelikož byly nejhůře touto situací dotčeny po dobu více než 2 měsíců.
V průběhu jara 2017 má dojít k opravě
na kanalizaci a měla by být plně funkční. Byl schválen nákup 100 ks popelnic
na směsný odpad od ZZN za cca 60
tis. Kč bez DPH. Usnesení ze zasedání rady obce lze nalézt na webových

Dle předložených žádostí Výbor pro
zdravotnictví, sociální politiku, školství,
kulturu, sport a spolky navrhnul zastupitelstvu obce 28. 2. 2016 poskytnutí podpory zájmových aktivit v obci pro rok
2017. Jeden ze schválených způsobů
podpory spolků je poskytnutí některých
prostor v základní škole (tělocvična,
gymnastický sál), na obecním úřadě,
v Dělnickém domě a fotbalového hřiště
bezúplatně, tj. obec hradí náklady s jejich užíváním spojené (zejména energie
a údržbu) ve výši cca 500 tis. Kč ročně.
Další způsob podpory je přímé poskytnutí finančních prostředků, kdy zastupitelstvo odsouhlasilo z rozpočtu obce
na rok 2017 poskytnout celkem 350 tis.
Kč a rozdělilo je mezi organizace následovně:
a) 50 000 Kč pro spolek T. J. Sokol Velký
Osek;
b) 60 000 Kč pro spolek FK Viktorie Velký Osek;
c) 60 000 Kč pro spolek FŠ Velký Osek;
d) 30 000 Kč pro Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek;
e) 30 000 Kč pro spolek Místní organizace Českého rybářského svazu Velký
Osek;
f) 5 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů – základní organizace Velký Osek;
g) 30 000 Kč pro Osecká NADĚJE,
o.p.s., sídlem Velký Osek;
h) 35 000 Kč pro spolek BARYBA, z. s.;
ch) 10 000 Kč pro Májovci – sdružení
fyzických osob zastoupených Evou Žilkovou, bytem Velký Osek;
i) 10 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami – základní
organizace Poděbrady;
j) 10 000 Kč pro Osecký skřivánek sdružení fyzických osob zastoupených
Hanou Kotkovou, bytem Velký Osek;
k) 10 000 Kč pro spolek VO divadlo, z.s.;
l) 10 000 Kč pro Spolek přátel historické
techniky;
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Díky této podpoře se tak mohou
v obci odehrávat prospěšné aktivity pro
děti a dospělé, např. cvičení pro děti pod
Sokolem, akce pro seniory, fotbal pro
děti, péče o les, vodu a zvířata v nich,
ochrana včelstev, burzy rostlin a věcí,
pouštění draků, staročeské máje aj.
Každý tak má možnost najít si a zapojit se do různých volnočasových
aktivit.

Rozpočet obce na rok
2017 a rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
V průběhu listopadu 2016 byl ve
spolupráci starosty, rady obce a řediteli
příspěvkových organizací (MZŠ a MŠ)
připraven návrh rozpočtu obce Velký
Osek na rok 2017, kdy příjmy jsou ve
výši 38 100 000 Kč a výdaji ve stejné
výši. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úřední desce od 27. 11. 2016 a byl
uveřejněn v Osečanu 4/2016. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
13. 12. 2016 takto navržený rozpočet
na rok 2017 schválilo. Obec tak bude
splácet v roce 2017 na dlouhodobých
závazcích cca 4 mil. Kč (úvěr ČS na
bytový dům č. p. 777 1 mil. Kč, úvěr
u ČSOB na zateplení MŠ a ZŠ 0,75 mil.
Kč, úvěr ČSOB a SFŽP na kanalizaci
2,25 mil. Kč). Základem příjmů rozpočtu obce jsou předpokládané výnosy
z daní od státu pro rok 2017 ve výši cca
23,375 mil. Kč, kalkulován byl příjem
z daně z nemovitosti ve výši cca 3 mil.
Kč, příjem 1,1 mil. Kč z poplatku na odpady, příspěvek na výkon státní správy

cca 725 tis. Kč a vratka půjčky od Velkoosecké sportovní, a.s. ve výši 1,25
mil. Kč. Na výdajové stránce bude obec
hradit provoz MZŠ ve výši 3,35 mil. Kč
(z toho 370 tis. Kč určeno do investičního fondu na krytí odpisů a 400 tis. Kč
je určeno na projekt IROP k zajištění
bezbariérovosti), dále je vyčleněno cca
120 tis. Kč na krytí nákladů spojených
s bezúplatným užíváním tělocvičny
a dalších prostor základní školy ze
strany spolků v průběhu roku 2017.
Provoz MŠ bude obec krýt z rozpočtu do výše 1,1 mil. Na podporu aktivit
spolků v obci byla vyčleněna částka
350 tis. Kč (navýšení o 50 tis. Kč oproti roku 2016). Rozpočet na rok 2017
bude tak jako každý rok procházet průběžným vyhodnocováním, jak je plněn,

a dle vývoje může k němu zastupitelstvo obce nebo rada obce přijímat
odpovídající rozpočtová opatření. Rozpočet se může měnit i v závislosti na
získaných investičních či neinvestičních dotacích a grantech ze státního
nebo krajského rozpočtu.
Zastupitelstvem byl rovněž schválen rozpočtový výhled obce na roky
2017 – 2019, přičemž příjmy a výdaje
jsou vždy rovny i s případnou pomocí cizích zdrojů viz níže. Ke splácení
je třeba dodat, že v roce 2017 obec
doplatí úvěr ČS na bytový dům, tím
odpadne roční náklad 1 mil. Kč, proto je předpokládáno, že od roku 2018
může obec splácet cca 2,5 mil. Kč ročně na 10 – 15 letý investiční úvěr ve
výši 25 mil. Kč pro spolufinancování
výstavby vodovodu za cca 90 mil. Kč,
pokud obec získá v roce 2017 dotaci
od SFŽP okolo 60 %.

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.
Jsem si vědom, že ne vždy je v obci
dle představ řady z Vás, ale postupně
se Vašimi záležitostmi a podněty zabývám a řeším je ve spolupráci spolu se
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Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2017 – 2019 - PŘÍJMY
Rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2017 - 2019 - příjmy v Kč (v celých částkách)
Paragraf

Název

2017

2018

2019

32 000 000

82 000 000

30 000 000

Lesní hospodářství

50 000

150 000

150 000

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

48 000

50 000

50 000

- dobývací prostor Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

27 000

27 000

- nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny

231

Pitná voda

0

4 000 000

0

232

Odvádění a čištění odpadních vod

3 829 000

3 790 000

3 790 000

331

20 000

20 000

20 000

339

Kultura
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích
prostř.

150 000

150 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000

650 000

650 000

- nájemné - splátky budoucích kupních cen obecních bytů 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

50 000

50 000

372

Nakládání s odpady

420 000

420 000

420 000

374

Ochrana přírody a krajiny

200 000

50 000

50 000

- ekologické dary na výsadbu zeleně

435

Služby sociální péče

40 000

40 000

40 000

- nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

350 000

350 000

350 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

250 000

250 000

250 000

- prodej nemovitostí, nájem od mobilních opertátorů

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 000

3 000

3 000

0

25 000 000

0

38 100 000

117 000 000

36 000 000

000

Daňové příjmy a transfery

103

Třída 8

Financování z cizích zdrojů

CELKEM

- dotace, daňové příjmy, vratka půjčky VOS
- příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

- příspěvky (dary) na připojení vodovodu
- stočné, ekologické dary na připojení kanalizace
- půjčovné v obecní knihovně

- nájemné za hrobová místa
- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

- úroky
- investiční úvěr na vodovod

Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2017 – 2019 - VÝDAJE
Rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2017 - 2018 _ výdaje v Kč (v celých částkách)
Paragraf Název
2017
2018
103 Lesní hospodářství
50 000
200 000
221 Pozemní komunikace
3 000 000
2 000 000
231

Pitná voda

232
311
331
334
339

Odvádění a čištění odpadních vod
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
Kultura
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích
prostř.

341

2019
200 000
2 000 000

500 000

85 000 000

500 000

6 000 000
4 750 000
500 000
2 750 000

3 800 000
4 500 000
500 000
20 000

3 800 000
4 500 000
500 000
20 000

500 000

2 000 000

5 500 000

Tělovýchova

250 000

250 000

250 000

342

Zájmová činnost a rekreace

150 000

150 000

150 000

361
363

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj

180 000
1 000 000

180 000
500 000

180 000
500 000

372
374
435
531
551
611
617

Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Služby sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa

2 600 000
1 500 000
540 000
1 250 000
50 000
1 000 000
6 950 000

2 500 000
1 500 000
520 000
1 250 000
50 000
1 000 000
5 000 000

2 500 000
1 500 000
520 000
1 250 000
50 000
1 000 000
5 000 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozp.územní rovině
Ostatní finanční operace
Financování

330 000
0
250 000
4 000 000

330 000
0
250 000
5 500 000

330 000
0
250 000
5 500 000

38 100 000

117 000 000

36 000 000

631
633
693
Třída 8

CELKEM

zastupitelstvem, radou a pracovníky
obecního úřadu. Děkuji za pochopení
a podporu, která je pro realizaci řady
projektů nepostradatelná. Věřím, že se
i díky tomu v roce 2017 podaří v obci
vytvořit zase spoustu užitečných projektů. Velmi si vážím a děkuji všem,

- odbor.lesní hospodář, údržba, výsadby
- oprava silnic, chodníků, mostů, dešť.kanalizace,dopr.značení
- v případě získání dotací bude výdaj vyšší na rekonstrukce
- údržba obecního vodovodu
- v případě získání dotace bude výstavba vodovodu cca 85 mil.Kč
- provoz obecní kanalizace
- provoz a investice v ZŠ a MŠ
- provoz obecní knihovny
- nový bezdrátový rozhlas, provoz a údržba obecního rozhlasu
- vítání občánků, dary seniorům
- opravy a projekce rekonstrukce Dělnického domu
- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol
- akce organizované nebo s podporou obce
- podpora spolků - NADĚJE,BARYBA
- myslivci, rybáři, včelaři, VO divadlo
- vodné, stočné v obecních bytových domech 723, 724, 777
- provoz, údržba a rozšiřování veřejného osvětlení, údržba hřbitova
- dětské hřiště ve čtvrti na Stráži
- sběr, svoz, třídění, odvoz a zpracování odpadů
- údržba veřejné zeleně, využití dotace na VPP
- provoz domu č. p. 558, pečovatelské služby
- provoz obecní policie
- provoz JPO III Hasiči Velký Osek
- zastupitelstvo obce
- provoz OÚ - matrika, účtárna, ověřování aj.4 mil. Kč
- zbytek nespecifikovaná rezerva
- platba úroků a pojištění
- daň z příjmů právnických osob - obec
- splátka úvěru ČSOB na zateplení MŠ a ZŠ 0,75 mil.Kč
- splátka úvěru ČS na byt.dům č.p.777 1 mil.Kč
- splátka úvěrů SFŽP a ČSOB na kanalizaci 2,25 mil.Kč
- splátka úvěru na vodovod 2,5 mil. Kč

kteří pomáhali se zimní údržbou a odhrabovali z chodníků sníh. A s přicházejícím vegetačním obdobím prosím
a zároveň děkuji všem, kteří pomohou
obci s údržbou zeleně před svými domy
(posekání trávy, ořez stromů, úklid listí, vytrhání plevele z chodníku). Budu

se těšit na setkání s Vámi na obecním
úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého
Oseka. V předstihu přeji hezké velikonoční svátky a příjemné jarní zážitky.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
mnohé z Vás jistě zajímá situace
okolo obecní kanalizace. V tomto článku
se pokusím odpovědět na otázky, které
se objevily okolo této infrastruktury.
Předně asi zopakuji, že si obec
mnoho vybírat nemohla a převzít do
své patronace kanalizaci musela. Bohužel koncesní řízení nebylo úspěšné
a nešlo vybrat vítězného uchazeče
a jedinou možnou variantou v tu chvíli
bylo, abychom se o kanalizaci postarali
sami.
Před pěti měsíci jsem nebyl z této
skutečnosti nadšený. Ani dnes není
práce na této infrastruktuře hotova a dá
se očekávat, že pokud budeme chtít mít
jistotu, že je vše v pořádku, budeme nuceni investovat, opravovat a mnohému
se učit.
Převzetí velmi zanedbané první etapy a připojované druhé provází v mnoha
ohledech trpká rozčarování. Nejsem takový, abych zde plakal nad rozlitým mlékem. V rámci svých schopností a kompetencí se snažím zajistit maximální
komfort maximálnímu počtu uživatelů.
Bohužel dnes asi velmi těžko budu
přesvědčovat obyvatele Na Stráži, že je
kanalizace to nejlepší, co je mohlo letos
potkat. Obdivuji všechny a děkuji všem,
kteří jsou v užívání kanalizace nějak
omezeni a mají trpělivost mne vyslechnout a mnohdy i pochopit.
Pojďme tedy postupně.
K provozu kanalizace má obec určeného pracovníka na HPP. Ten má
za úkol řešit provozní úniky a poruchy,
které jsou způsobeny každodenním používáním kanalizace. Dále má v kompetenci provádění kontroly připojení a provádění nových připojení na kanalizaci.
Tomuto člověku bych chtěl zároveň
velmi poděkovat, jelikož bez jeho každodenního nasazení a angažovanosti
by se nedala kanalizace provozovat.
P. Liten obsluhuje nepřetržitě telefon
k hlášení poruch (tel. číslo 720 968
114). Dále využíváme o víkendech
a odpoledne zaškolené kolegy pana
Matoulka a Dzurka, kteří se dokáží
postarat stejně jako p. Liten, a jsou na-
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Tuky se v jímce usadí, posléze odloupnou jako na obrázku

příklad přítomni při haváriích u vývozu
jímek firmou se sacím vozem. Ti jsou
k dispozici na telefonu 720 968 115.
Čím dříve jsou poruchy hlášeny,
tím rychleji je obnoven podtlak v celé
kanalizační síti. Pokud dojde k poruše
ve Vaší šachtě, skrz sifony nebo toalety slyšíte hučení nebo jiné zvuky z kanalizace, prosím, neváhejte volat nebo
psát SMS okamžitě. Je možné, že se
k opravě dostavíme během několika
málo minut, vždy maximálně do hodiny. Základním předpokladem je však
informace od Vás. Pokud jsme nuceni
únik hledat sami, je obvykle vše mnohem delší a následky se odstraňují delší dobu. Pokud se Vám nedaří spojit s
obsluhou, využijte i můj telefon 608 646
428, tak abych vaše hlášení předal dál,
jelikož obsluha může být v situaci, kdy
hovor zkrátka nelze přijmout pro výkon
práce v terénu.

nost se sami přesvědčit nadzvednutím
poklopu, zda je vše v pořádku. Samozřejmě, pokud nemůžete nadzvednout
těžký poklop, zavolejte obsluhu a ta
se přesvědčí, zda jde pouze o planý
poplach nebo o skutečnou poruchu.
V zásadě by hladina jímky neměla dosahovat k ventilu a zaplavit řídicí jednotku. Většinou lze tento problém vyřešit
snadno, dokud není ventil zaplaven. Pokud se nestihne vše včas, zbývá již jen
fekální vůz nebo pracovník s kalovkou
a pojízdnou nádrží.
Mnoho závad je stále způsobeno
tím, co jsme do WC a nebo odpadů
spláchli. Proto apeluji, žádám a prosím
o užívání kanalizace s rozmyslem.
1.Žádné tuky!!! Několikrát jsem byl
při výjezdu svědkem toho, že jímka
obsahuje několikacentimetrový nános
tuků z vaření i myček. Tyto nánosy se
vždy dříve či později odloupnou a zapříčiní ucpání sací trubice nebo senzorky a
v obou případech způsobí nefunkčnost
a zatopení jímky. Tuky a oleje je možno odevzdat na sběrném dvoře a i ve
vaší popelnici jim bude lépe než ve WC
nebo výlevce!!!

Další nepříjemnou situací, která
může nastat, je zaplnění jímky z důvodu poruchy řídicí jednotky nebo nedostatečného podtlaku. Tyto poruchy
jsou tiché a tím také hůře k nalezení.
Je nereálné, aby je pracovníci dokázali
odhalit, a když jímka přetéká, je prakticky již pozdě. Zákon schválnosti je ten,
že zrovna perete, chcete se sprchovat
a máte napuštěnou vanu.

2.Žádné vlhké ubrousky!!! Tyto
ubrousky jsou příčinou nedosednutí
ventilu nebo zacpání celého odtoku.

Zde bych každého z nás poprosil
o pomoc. Při vybavení v šachtě je velmi zřetelně slyšitelné, že k němu došlo. Pokud tento známý zvuk neslyšíte
například půl dne, dá se předpokládat,
že není vše v pořádku. Pak máte mož-

3.Žádné pevné částečky a jídlo!! Nikdy nelze vše ohlídat, ať jsou to např.
děti nebo vlastní nešikovnost, ale cokoli
se pod membránou ventilu zachytí, způsobí únik. Následně je nutné mechanické odstranění obsluhou kanalizace.

Zpravodaj obce Velký Osek

Dalším problémem, který se bude
s opravou kanalizace častěji objevovat,
je vysávání sifonů pod tlakem.
Přijal jsem několik rozhořčených telefonátů, že máme s kanalizací něco
v nepořádku a že si máme rychle něco
se systémem udělat, protože po stažení
sifonů je v nemovitostech zápach.
Díky dostatečnému podtlaku a několikavteřinovému přisávání vzduchu
se má zajistit poměr splašků okolo 1:3
až 1:4 ve prospěch vzduchu. V praxi,
pokud odejde 50 litrů splašků, odejde
i 200 l vzduchu a pokud není zajištěno přisávání na gravitační části kanalizace u nemovitosti, logicky si systém
stáhne vzduch z potrubí a sifonů. Jedinou možností je přístup vzduchu zajistit. Pokud bychom snížili poměr vody
a vzduchu třeba na 1:1, celý systém by
byl zavodněn a tyto problémy by například vedly ke kolapsu větší části systému (jako např. v minulosti v lokalitě
Na Stráži).
Po seřízení celé první etapy (cca
350 jímek) budeme vyhodnocovat, kolik
takových problematických míst máme,
a zda lze systematicky vzduch do těchto jímek dostat jinak než znovuzřízením
přivzdušňovacích odboček.
Prosím Vás tedy, pokud Vám tento
problém nastal, informujte nás a zahr-
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neme Vás do skupiny, kterou budeme
v průběhu jara řešit.
Za několik měsíců jsem došel
k přesvědčení, že podtlaková kanalizace není tím nejlepším, co nás v této
oblasti mohlo potkat. Stejně tak jsem
rozčarován ze stavu, v kterém se tato
kanalizace nachází. Dále mám spoustu výhrad k tomu, jaký systém byl vybrán a použit před mnoha lety, my jsme
projekčně a technologicky museli nějak
navázat. Ale na druhou stranu je dobře,
že jsme se této části infrastruktury ujali
a máme nyní možnost ji provozovat
lépe a jako řádní hospodáři, aby nám
co nejdéle sloužila.
Závěrem by se asi slušelo napsat,
že zvýšené náklady na provozování
se budeme snažit co nejrychleji eliminovat a na druhou stranu i požadovat
kompenzace po těch, kteří je zavinili.
Na spoustu otázek ještě neznám odpověď, ale budu se snažit, abychom já i vy
odpovědi dostali a ve finále nedopláceli
na liknavost nebo neodbornost někoho
třetího.
Dále bych chtěl poděkovat všem,
kteří chápou nebo pochopili, že kanalizace je nás všech a pokud nefunguje
sousedovi, tak je to i můj problém. Věřím a trochu i doufám, že kanalizace
nebude tím, co nás rozděluje, ale tím
co nás spojuje.

Senzorka obalená tuky

Za sebe a tým lidí, kteří se snaží
kanalizaci spravovat, slibuji, že uděláme pro Váš komfort maximum, které je
v našich silách. Každou pomoc, kterou
nám poskytnete, rádi přijmeme a velmi
za ni děkujeme.
Váš výkalový referent
a místostarosta Jan Fagoš
PS: stále platí, že pokud máte chuť
se zapojit do našeho teamu radou nebo
pomocnou rukou, budeme rádi.

Bačovka
Na sklonku loňského roku proběhla schůzka mezi zástupci obce Velký
Osek, Povodí Labe s.p. a Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky - správy Kokořínsko (dále jen AOPK)
ve věci vyčištění koryta (od padlých
kmenů a dalších překážek) a případné
revitalizace (odbahnění a zprůtočnění)
vodního toku Bačovky v lesním úseku,
tj. od hlavní silnice do Labe, za účelem
zajištění odvodu vod, ochrany majetku
a obyvatelstva zejména při povodňových situacích.
Povodí Labe s.p., se souhlasem
AOPK pak v únoru letošního roku provedlo vyčištění koryta v úseku od hlavní
silnice k rameni Starého Labe při cestě
na Oseček. Z koryta byly odstraněny
největší kmeny zpomalující odtok vod
při povodňových situacích. Tímto bych
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Zpravodaj obce Velký Osek
rád poděkoval Povodí Labe s.p. za odvedenou práci.
Dle příslibu Povodí Labe s.p.
a AOPK bude celková revitalizace toku
Bačovky až k soutoku s Labem zahrnu-

AKCE "Z"
Dovoluji si Vás pozvat na VII. ročník
akce,,Z“, která je konána pod záštitou
obce Velký Osek, ve spolupráci s místními spolky a občany.
Tento rok bychom rádi navázali
na započatou rekultivaci Písáku spočívající v úpravě břehových porostů
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ta do dlouhodobého plánu akcí. V této
věci nelze nic předjímat ani slibovat a to
vzhledem k tomu, že případná realizace je v dikci Povodí Labe s.p. a AOPK.
Nicméně obec Velký Osek bude i nadále vyvíjet veškeré úsilí, aby k této revi-

talizaci došlo a byl tak zajištěn plynulý
odtok srážkových vod z obce.

a prostor přilehlého ZOO koutku, dále
bychom se věnovali údržbě a dosadbě
zeleně v parku před dělnickým domem,
výchově lesních porostů a vyrazíme
jako již každoročně do ulic sbírat odpadky. Zbudou-li nám síly, vrhneme se
na údržbu břehu u splavu v bývalých
zahrádkách, případně čištění koryta
Bačovky nebo na údržbu veřejných
prostranství. Vezměte si s sebou vhod-

né oblečení, rukavice, hrábě a samozřejmě dobrou náladu.

Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

Akce se koná dne 8.4.2017 (v sobotu), od 8.30 hod s místem srazu
před Dělnickým domem, kde bude pro
účastníky přichystáno na konci akce
,,Z“ drobné občerstvení.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

Zpravodaj obce Velký Osek
ZASE NÁM ZVEDLI
POPLATEK ZA ODPADY
Dnešní název článku jsem si dovolila vypůjčit z náhodně vyslechnutého
telefonního hovoru v jedné z ulic naší
obce. K tomuto mohu argumentovat
- poplatek za odpady ve výši 500 Kč na
poplatníka je v naší obci od r. 2003.
Když si vzpomenu, na dobu cca před
šesti lety, náklad na jednoho občana za
odpady činil cca 900 Kč za rok. Mnoho
lidí netřídilo a vymlouvalo se na to, že
je málo barevných kontejnerů, mají to
k nim daleko. Sběrná síť se rozšířila, navýšily se počty sběrných nádob, přibyly
kontejnery na elektrospotřebiče, textil
Produkce odpadů Velký Osek
Papír
Plasty
Sklo
Nápojový kartón (tetrapak)
Nebezpečný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Směsné stavební odpady
Dřevo
Pneumatiky
Plastové obaly (polystyrén)
Celkem:

Obec

2014
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a množství vytříděných odpadů vzrostlo. Zpřístupnil se obecní dvůr a rozšířila
se jeho provozní doba, aby měl každý
možnost své odpady pohodlně a v souladu se zákonem vytřídit a naordinovat
dietu své popelnici.
Je stále však dost občanů, kteří si
neuvědomují, že za tunu odpadu uloženou na skládce zaplatím víc, než když
budu třídit. Odpady odložené mimo určená místa, ať u barevných kontejnerů
nebo v lese, musí někdo uklidit a něco
to stojí.
Pravdou však je, že třídění ve Velkém
Oseku se zlepšilo, občané mají nadstandardní podmínky v porovnání s okolními
obcemi a nízký poplatek za odpady.
2015

2016

58,647 67,209 73,080
41,178 48,383 54,990
34,117 37,009 34,510
0,124
0,121
0,130
1,040
0,944
4,789
424,230 342,940 400,990
449,860 435,109 422,290
60,110 52,910 64,230
26,000 117,900 100,900
2,540
0,000 19,380
0,000 16,663
2,640
0,000
0,075
0,080
1097,845 1119,262 1178,009

Počet
Poplatek Od roku
obyvatel

V roce 2016 zaplatila obec za služby spojené s nakládáním s odpady
1 983 420,11 Kč, 400 390,00 Kč dostala zpět za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM a Asekol. Na poplatku za odpady od občanů bylo vybráno
1 098 971,72 Kč. Částku 484 058,00 Kč
doplácela obec ze svého rozpočtu.
Náklad na jednoho obyvatele obce
vychází tedy cca 671 korun.
O tom, jak to tedy je, se můžete přesvědčit z následujících tabulek.
V roce 2016 bylo odloženo 11,6 t
obnošeného šatstva do kontejneru za
obecním úřadem.

Produkce odpadů v kg
na jednoho obyvatele
Využitelný opad
(barevné kontejnery)
Nebezpečný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Průměrná produkce
všech odpadů /os

2015

59,00

66,00

2016
69,00

0,46
0,41
2,03
187,00 149,00 170,06
198,00 189,00 179,09
484,00 485,00 461,41

Dočetli jste až sem? Jste stále přesvědčeni, že platíme za odpady hodně? Ano, rozumím těm, kteří poctivě třídí. Také patřím mezi ně. O to více si uvědomuji, že
pokud nebudeme „netřídiče“ motivovat, třídit nezačnou.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
Ilona Tučímová,
radní obce

Poznámka

Poříčany

1 515

650

2017

Cerhenice

1 668

700

od 2015

Červené Pečky

1 801

600

od 2012

Kouřim

1 894

500

od 2014

Ovčáry

807

500

od 2012

Pečky

4 634

500

od 2015

Plaňany

1 856

590

od 2015

Radim

1 234

250

od 2015

obec vlastní skládku, platí pouze třídění

Starý Kolín

1 617

500

od 2016

obec zabezpečuje separaci samostatně

Týnec nad Labem

2 064

650

od 2014

Velim

2 169

750

od 2012

Veltruby

1 365

490

Volárna

498

450

poplatek za objemný odpad, stavební apod.
60 až 200 Kč při předání do kontejneru
od 2010 nepodařilo se zjistit aktuální náklady

1 904

750

od 2015

Zásmuky

2014

u těchto obcí se nepodařilo se zjistit skutečné náklady

2017
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Zimní krása
oseckých oken

Ze služební knihy
OBECNÍ POLICIE
Dne 19.12.2016 byl v obci nalezen
mobilní telefon. Strážníkům se naštěstí
podařilo zjistit jistě nešťastnou majitelku
z nedalekých Poděbrad, která již určitě
přemýšlela o dopis Ježíškovi s prosbou
o vánoční dárek v podobě nového přístroje a MT jí byl proti podpisu předán.
V ul. U Železárny provedla firma ČEZ
odstranění stromů, které byly v blízkosti elektrického vedení. Dne 19.12.2016
v čase 23:00 hod. byl přistižen občan,
který zřejmě trpěl nedostatkem palivového dřeva a naložil si cca 2 m3 do
přistavené dodávky. Hlídkou OP byl
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Jaro už je - doufám – v plném proudu. Pojďme si zde připomenout zimu
a malý zlomek krásných zimních de-

korací v oseckých oknech. Přeji všem
krásné jaro!

upozorněn, že pominuly doby, kdy vše
patřilo všem, a upozorněn, že se dopustil přestupku krádeže a věc bude
muset vysvětlit před správním orgánem.
A i když se u dříví 2x ohřál, poprvé, když
dříví nakládal, a po druhé, když ho musel
vyložit zpět, neodvezl si domů ani třísku.

identita ničitele a může škodu na majetku požadovat občansko-právní cestou.

Dne 10.01.2017 v čase 16:00 hod.
hlídka OP přistihla muže ze Slovenska,
jak v ulici 5.května močí na budovu ČD.
Jelikož se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, byla mu udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč.
Dne 17.01.2017 oznámila pracovnice ČD, že místně známý muž v čekárně
poničil dřevěný stolek. Jelikož muž nedokázal vysvětlit své chování, bude muset
vše objasnit před správním orgánem.
Majiteli poničeného stolku byla předána

Helena Erbenová

V důsledku silného náledí nezvládl
řidič nákladního vozidla dne 04.02.2017
jízdu na komunikaci za bývalými Dřevařskými závody a narazil do stromu.
Nehodu si převzala SDN PČR k došetření a hlídka OP usměrňovala dopravu.
Ke zranění osob nedošlo, hůře na tom
bylo zrcátko a plechy.
Dne 06.02.2017 nemohla občanka
otevřít své vozidlo, zřejmě z důsledku
silných mrazů. Hlídka OP nabídla občance pomoc, kterou neodmítla, a vozidlo se následně podařilo bez poškození
otevřít.
Klidné dny Vám všem přejí Vaši
strážníci Obecní policie Velký Osek

Zprávy z obecní matriky
(červenec 2016–listopad 2016)
Životní jubilea:
80 let:
85 let:
90 let:
92 let:
97 let:

Zdenka Malovcová
Zdeněk Kolařík
Miloš Pták
Vlasta Křížová
Marie Schillerová

Anna Dobiášová
Květoslava Pučelíková
František Hamrník

Růžena Peclová
Anna Švandová

Josef Šimek

Narození:
Agáta Vokounová

Isabela Slavínská

Matěj Anton

Jan Skokan

Viktorie Hejná

Úmrtí:
Drahomíra Moravcová
Zdenek Janoušek

Zdeněk Jindra
Jiřina Paroulková

Hana Čechová
Pavel Cihlář

Marie Řebíčková
Ivana Adamcová
matrikářka
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zprávy z Masarykovy ZŠ Velký Osek
Zapojení Masarykovy
základní školy do projektů
Masarykova základní škola získává
prostředky na provoz od svého zřizovatele, tedy obce. Kromě tohoto příjmu se
snažíme aktivně získávat další finanční
prostředky z různých dotačních titulů.
Dne 3.1 2017 jsme zahájili realizaci
projektu MŠMT „Společné vzdělávání“
tzv. šablony. Díky zapojení školy do projektu můžeme ve škole využívat služeb
psycholožky, která pomáhá dětem i rodičům ve složitých životních situacích,
při řešení problémů se spolužáky nebo
s učením. Vedení školy si od její práce
slibuje pomoc při řešení různých konfliktů uvnitř třídních kolektivů a konzultace
při řešení problémů žáků s poruchami
učení. Paní psycholožka má bohaté
zkušenosti v práci s těmito dětmi z pedagogicko-psychologické poradny, kde
pracuje. Rodiče a děti mohou jejích služeb využívat během konzultačních hodin, které jsou uvedeny na webu školy.
Součástí „Společného vzdělávání“
je práce školní asistentky, která pomáhá učitelům během výuky, může doprovázet třídy na různé akce, spolupracovat s vychovatelkami ve školní družině.
Do tohoto projektu jsme také zařadili doučování žáků ohrožených školním

Vánoční jarmark
v MZŠ Velký Osek
1.12. 2016 se na naší škole uskutečnil Vánoční jarmark. Už od září děti vyráběly rozmanité vánoční ozdoby, věnce, přáníčka, aby je pak mohly prodávat
na jarmarku. Kreativita, s jakou děti k
práci přistupovaly, byla odměněna velkým zájmem rodičů, kteří přišli podpořit
své děti, ale i celou školu. Také to byla
zajímavá zkušenost pro děti vyzkoušet
si své dovednosti v oblasti obchodní
strategie a matematiky.

neúspěchem. Učitelé matematiky, českého jazyka a prvního stupně doučují
více než 40 žáků.
MZŠ společně s obcí podala žádost
o dotaci na projekt v systému IROP.
Projekt je zaměřen především na bezbariérovost a rekonstrukci druhé počítačové učebny. Pokud nám bude dotace
přiznána, vybudujeme ve škole výtah,
schodišťové plošiny a bezbariérové
toalety. Celkové náklady projektu jsou
4,7 milionu korun.

TPCA vypsala několik témat na podporu institucí v regionu. Škola podala
žádost do programu „Pro zelené Kolínsko“. Naším cílem je vybudovat naučnou stezku v areálu školy, v parku před
školou a stezku bosých nohou. Do budování této stezky bychom rádi zapojili
i rodiče žáků naší školy.
Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka
MZŠ Velký Osek

Prodejní výstava byla zahájena v
16 hodin a do 1. patra se valily davy
nedočkavých rodičů, kteří si prohlédli
vánoční výrobky dětí a hlavně si je zakoupili. Každá třída měla svůj stánek,
kde děti prezentovaly své výrobky
pod dohledem třídních učitelek. Také
všechna čtyři oddělení družin se zapojila do prodeje vánočních ozdob,
které s dětmi vyráběly v odpoledních
hodinách. Výtvarný kroužek a kroužek
keramiky doplnil jarmark originálními
výrobky.
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kony žáků byly odměněny
velkým potleskem. V tělocvičně byla nainstalována opičí dráha, kde si
všichni návštěvníci mohli
vyzkoušet svoji tělesnou
zdatnost pod vedením
zkušené trenérky p. uč.
Muniové.

Ve 2. patře byla připravena prodejní výstava fotografií zvětšenin krystalů
pod mikroskopem, které v rámci hodin
chemie a ICT připravila se svými žáky
p. uč. Hartmanová. V počítačové učebně si rodiče mohli sami vytvořit vánoční pohled za pomoci vyškolených dětských průvodců. K prohlídce byly také
vystaveny nové elektrické mikroskopy.
V gymnastickém sále byl připraven
doprovodný program. Žáci 5. třídy s p.
uč. Melicharovou nazkoušeli divadelní představení, pohádku O dvanácti
měsíčkách, za hudebního doprovodu
p. uč. Seifrtové. Herecké a pěvecké vý-

Ve školní jídelně bylo
přichystáno občerstvení.
Ochutnali jsme hovězí
guláš, pečené vepřové koleno a jiné
dobrůtky. Kuchařky také upekly výborné vánočky, sněhové pusinky, vánoční
štoly, které do jedné žáci
druhého stupně vyprodali.

nové vitríny na poháry ze sportovních
akcí. Děkuji také rodičům za podporu
naší školy a někdy příště na shledanou.
Libuše Plášilová

Velké poděkování patří všem, kteří v tom uspěchaném předvánočním
čase uspořádali velmi náročnou, ale zdařilou akci.
Výtěžek byl zčásti věnován na charitu, část bude
použita na nákup nové
keramické pece a také

Mladý chemik

Listování

Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikové soutěže
„Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Cílem soutěže
bylo žákům základních škol představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu. Ve školním kole této soutěže se na 1. místě umístil Ondřej Türke, na 2. místě Kateřina Klimentová a 3. místo obsadil Adam Eger. Do druhého
kola, které se konalo v prostorách SPŠCH Pardubice, byl
vyslán Ondřej Türke. Celkem se 2. kola zúčastnilo 355 nejlepších žáků ze všech pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Vysočina.
Ondřej se umístil na velice pěkném 41. místě. Blahopřejeme a chválíme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
mnoho dalších úspěchů v podobných soutěžích.

Po loňském úspěchu projektu Listování k nám do školy
opět zavítali umělci z Prahy ( i s oblíbeným hercem Lukášem Hejlíkem ), aby nás seznámili s novými knihami.
Na druhém stupni jsme velmi pozorně poslouchali úryvky
z knih Jamese Dawsona Jak být klukem a Jak být holkou
s podtitulem "vše, co jste chtěli vědět o pubertě". Děti se
velmi pobavily, možná se dozvěděly mnoho nových informací o dospívání, a dokonce už máme zájemce na zapůjčení těchto knih, které jsme zakoupili do školní knihovny.
Díky tomuto pořadu roste zájem dětí o čtení.

Mgr. Romana Hartmanová
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Týnecká laťka

Kolínská laťka
a nejrychlejší páťák

15.února se 15 žáků naší školy vydalo do Týnce nad Labem bojovat ve
skoku vysokém o co nejlepší výkony.
Chlapci a dívky se opravdu snažili
a navzájem se povzbuzovali. Někteří
si vytvořili i nové osobní rekordy. Kromě toho Natálie Reisichová a Natálie
Váňová ve svých kategoriích obsadily
3. místo. Anita Masáková a Dominik
Král vybojovali 2. místo.
Mgr.Václava Seifrtová

Již tradiční předvánoční sportovní setkání v Kolíně bylo pro naši
školu úspěšné. Dominik Král (9. ročník) skočil do výšky 165 cm a ve své
kategorii získal bronzové třetí místo.
Osobní rekord si vytvořil David Kruliš ze šestého ročníku a se 130 cm
obsadil místo páté.

Vánoční školní florbalový turnaj
V předvánočním čase si patnáct týmů z naší školy poměřilo své síly ve florbalovém turnaji. Ve třech kategoriích družstva bojovala s velkým nasazením
o krásné medaile a sladké odměny.

Lyžařský kurz
Lyžařský kurz probíhal od 5.2. do
12.2.2017 na Dvoračkách. Na kurz přijelo 31 dětí (25 ze sedmé třídy a 6 dětí
z osmých tříd).
Pod vedením velmi zkušených instruktorů se sedm absolutních nelyžařů
naučilo bezpečným základům sjezdového lyžování, středně pokročilí žáci se naučili nové lyžařské dovednosti a pokročilí
lyžaři se zdokonalili ve svých lyžařských
dovednostech.
Všichni žáci absolvovali výuku na
běžkách. Díky možnosti půjčení školní-
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Další medaili přivezla Michaela
Baštecká, která se v běhu na 40 yardů
dostala až do finále.

ho vybavení, za přispění SRPDŠ. Svoje
běžecké schopnosti si mohli porovnat v
závodě na běžkách, který se uskutečnil
v pátek.
Průběh výcviku mohli rodiče i veřejnost sledovat na webových stránkách
školy, kde byly každý den nahrány fotografie a videa. Této možnosti využilo
mnoho rodičů, prarodičů a se zájmem
pozorovali pokroky svých ratolestí.
Ráda bych poděkovala zdravotnici
za péči o děti. Pochvala patří i lyžařským
instruktorům za svědomitou práci nejen
při výcviku na lyžích.
Mgr. Marcela Muniová
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Kouzelný vánoční čas máme za sebou a s ním ve školní družině spoustu výrobků s vánoční tematikou. Každoroční pečení
perníkové chaloupky, výrobu postaviček ze slaného těsta do Betléma jako vánoční dárek na výzdobu (kromě jiných výrobků)
pro Diakonii v Libici nad Cidlinou.

Předvánoční čas bývá zahájen Kateřinskou veselicí. Ani u nás jsme se tomuto svátku nevyhnuli, protože prvňáčci se stále
ještě seznamují a tvoří svůj kolektiv. Uspořádali jsme si v prvním oddělení s prvňáčky odpoledne plné veselých her i s tancem,
mezi kterými nemohla chybět hra s čokoládou a židličkovaná.

Ráda bych připomněla akci ze dne 4.12. 2016, kdy jsme s dětmi měly
kromě divadla v Libickém kulturním středisku domluvenou i Mikulášskou
nadílku pro babičky a dědečky z Diakonie. Již na oseckém nádraží se sešla spousta čertíků a andílků, dokonce i jeden Mikuláš. V Diakonii se pod
vedením paní vedoucí Evy Tomanové (převlečené za Mikuláše) uskutečnila v krásné atmosféře beseda s předávkou maličkostí a sladkostí
čertíky a andílky přítomným obyvatelům. Došlo i na zpěv vánočních písní
a koled. Jelikož byl ještě čas, děti si posedaly mezi babičky a dědečky
a povídaly si s nimi o vánočních zážitcích. Poté jsme se přesunuli do kulturního střediska na zhlédnutí krásného, vtipného i veselého představení
„POHÁDKY DO KAPSY“ od divadelní společnosti TY-JÁ-TR z Prahy
a na vyhlášení výherců výtvarné soutěže s předáním cen přímo Mikulášem. K naší radosti se na prvním místě umístila Maruška Škrdlová ze
3. třídy. Dalšími cenami se mohli chlubit i naši prvňáčci - Šimonek Kaluský, Simonka Kysilková, Kačenka Kalinová, Eliška Šamšová, Verunka
Holečková a Jindříšek Řehák.
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Letošní zima nám konečně přála
a my jsme se několikrát dostali i na zdejší Máčidlo na led. Myslím, že si sportovní hrátky na ledě všichni užili. Spousta
účastníků si přinesla i brusle. Takže kromě klouzání, došlo i na bruslení. Za pomoci naší praktikantky Zuzany Ulčové,
která v té době u nás vykonávala souvislou pedagogickou praxi, jsme uspořádali malou „ZIMNÍ OLYMPIÁDU“.
Děti soutěžily v těchto disciplínách:
HOD NA SNĚHULÁKA, SUPER
SLALOM,
RYCHLOBRUSLENÍ /
RYCHLOKLOUZÁNÍ A JÍZDA POD
PROVAZEM

14.2. 2017 se ve všech družinách
otevřely Valentýnské schránky plné
přáníček pro kamarády. Abychom tento svátek vesele oslavili, uspořádali
jsme VALENTÝNSKÉ HRÁTKY plné
párových her a opět hry pro upevnění
kolektivu první třídy. Myslím, že jsme
se opravdu dvě hodiny krásně pobavili
a smích nikomu po celou dobu z tváří
nezmizel.
Příští víkend, na závěr jarních
prázdnin, nás čeká opět návštěva Kulturního střediska v Libici nad Cidlinou.
Tentokrát to bude pohádka od zdejšího
divadelního spolku VOJAN „NEOHRO-
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ŽENÝ MIKEŠ“, kde vystupují kromě
jiných herců i naši bývalí žáci.
V neděli 26.2. 2017 začíná Masopustní čas. Proto i u nás ve ŠD budeme
strojit podle tradic Masopusta, kterého
čeká na popeleční středu upálení. Ve
čtvrtek pak vypukne MASOPUSTNÍ
REJ se školní družinou. Již se těšíme
na krásné masky a další akce u nás.
Vychovatelky Jana Formánková,
Marie Belzová, Eva Knopová
a Dagmar Legrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÝ OSEK
Letošní zimu jsme si s dětmi v Mateřské škole Velký Osek opravdu užili.
Po šesti letech jsme se konečně opět
dočkali pořádné nadílky sněhu a o zimních hrách jsme mohli více než jen mluvit. Nejvíce oblíbená byla jízda na různých bobech či sáňkách...

Nyní už však pomalu budeme zimu
vyhánět a začneme vyhlížet jaro. Čeká
nás spousta zajímavých zážitků a akcí.
S dětmi například začneme opět chodit cvičit do Lidového domu v rámci
"Sportovní školičky", čeká nás také
oslava čarodějného dne, pro zájemce

Olympiáda MŠ v Jestřábí Lhotě a další
výlety...
Krásné a slunečné jaro přeje
kolektiv MŠ
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Obecní knihovna Velký osek
informuje
„Kterou dobu máte rádi?
Jaro, léto, kamarádi ?
Co to zlehka našlapuje?
Tiše. Slyšte. Jaro tu je !“

Po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali jara a scházíme se nad stránkami
prvního čísla letošního Osečanu. Na
úvod opět tradičně několik čísel ze statistiky.
V uplynulém roce 2016 bylo v naší
knihovně registrováno 349 čtenářů, z troho 119 dětí do 15 let.Čtenáři si vypůjčili
19.444 knih a časopisů z celkového fondu 15.265 svazků knih a 26 titulů časopisů. Čtenáři si mohou půjčit tyto časopisy:
Bydlení, Domov, Burda, Praktická žena
kreativ, Praktická Slovenka, Sandra,
Vlasta, Tina, Koktejl, 100+1 ZZ, Udělej
si sám, Recepty prima nápadů,Chatař a
chalupář, Zahrádkář, Poradce, Knihovnička Recepty, Cosmopolitan, Týdeník
Květy, Instinkt, Cinema, Moje země, Ona
ví, Můj dům, Rodinný dům, ABC, Čtyřlístek. 		 Celkem přišlo do knihovny a na
akce knihovny 4.553 návštěvníků, navíc webové stránky knihovny navštívilo
7.501 zájemců.
Koncem roku v listopadu se naše
knihovna zapojila opět do celostátní
akce Den pro dětskou knihu . To znamená prodej nových knih pro děti a registrace dětských čtenářů zdarma. Až do
poloviny prosince pokračoval prodej knih
nejen pro děti za výhodné ceny v předvánočním duchu.
Jaké knižní novinky na vás čekají ?
Začínáme opět literaturou určenou
hlavně
čtenářkám. Sem patří
např.
„Padesát
odstínů růžové“ /
Zmátlíková/-hrdinkou je žena po
třicítce s rodinou
a realita dnešních dní, „Dobrý
manžel...kter ý
nemlsá“ /Jakoub-
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ková/- hlavní postava se proti vůli rodiny
stává herečkou, „Manžel v domě není
pro mě“ /Jakoubková/- vztah mladé učitelky na střední škole a jejího studenta,
„Deník kartářky“ /Kludská/ nás zavádí
do tajemného prostředí věštkyně. „Laskonky“ /Nesvadbová/- povídky a fejetony
o ženách a pro ženy od známé současné
spisovatelky.
Historický milostný román ze středověkého Švédska : „Z donucení“ /
Ahrnstedt/. Ke klasice české literatury
počátku 20. století patří „Staré panny“ /
Pitnerová/, „Střídavé štěstí“ - povídky od
známých autorů /Javořická, Jahoda aj./.
„Hvězda lásky“ /Cartland/- Anglie 19.
století, hrdinka z venkova se dostává do
vysoké společnosti v Londýně. „Jak básníci neztrácejí naději“ /Pecháček/- šesté
úsměvné pokračování osudů lékaře Štěpána Šafránka , jeho rodiny a přátel.
Pro milovníky historických románů
jsou určeny publikace z období českých
dějin: „ Úkol pro šaška“ /Hrdlička/ - další
případ podrychtáře Václava od Černého
koně z dob těsně před husitskými válkami v Praze, „ K výšinám císařského trůnu“ /Bauer/ -z cyklu V tajných službách
otce vlasti z doby vlády Karla IV.
Kdo raději sáhne po napětí a krimi,
tak pro něho jsou to pravé dvě švédské
detektivky: „Muž bez psa“ /Nesser/- případ dvojího zmizení osob řeší kriminální inspektor Gunnar Barbarotti, „Léčka“
/Edvardson/-trojice vyšetřovatelů pátrá
po vrahovi z ostrovů blízko Göteborgu,
kde se skrývá dávné tajemství.Z edice
Původní česká detektivka je „Krutá smrt“
/Češka/- vyšetřován í případu bestiálně
zavražděné hejtmanky. „Modrá“ /Clarke/
- bezstarostná plavba po moři se změní
ve zlý sen, kdy jde o život. Do roku 1945
těsně po 2. světové válce nás zavádí :
„Vraždy v norimberských ulicích“ /Jones/, kdy v ulicích zničeného města řádí
vrah, kterí zabíjí spojenecké vojáky. Od
krimi příběhů jsme se dostali až k válečným románům: „ Děvky války“ /Kessler/
- příběhy z historie elitního pluku SS
Wotan během šesti let 2. světové války.
Tragické konce této války na moři zachy-

cuje i pozoruhodný
román „ Sůl země“ /
Sepetys/.
Z novinek naučné literatury stojí
za upozornění :“
Zrození
českého
státu“ /Bauer/- záhady kolem přemyslovských knížat, „ Hranice světů“ /
Imbrogno/- tajemství kolem nás-UFO,
yetti, záhadné bytosti a zvířata aj. Krajem
důvěrně známým i neznámým nás provede publikace „Zlatým pruhem Polabí“ /
Řehounek/.
Ze životopisných titulů vás budou jistě zajímat: „Emil Běžec“ /Kosatík/- kniha
o fenomenálním atletovi Emilu Zátopkovi,
„ Charlotta Masaryková ve stínu“ /Košťálová/- osudy manželky našeho prvního prezidenta, „Vladimír Brabec-Měl jsem štěstí“ /Brabec/- vzpomínky známého herce.
A co máme pro naše malé čtenáře?
Pro ty nejmenší: „Dobrodružství malého zajíčka“ /Šnajderová/- s velkými
písmeny a krásnými ilustracemi, „ Pohádkové příběhy z celého světa“ /Holeinone/- klasické známé i méně známé
pohádky, „Čtvero ročních období“ /Beranová/- dvě děti zažívají různé příběhy během jednoho celého kalendářního roku,
doplněno verši. Do Afriky nás zavede
„Tafík a obří miminko“/Boehme/příběh
surikatího kluka. Pro holčičky je určena
„Barbie.Hasička“/Marenco/.Ty o trochu
starší jistě zaujme: „Prokletí trapáků“ /
Kowitt/- deníkové zápisky dvanáctiletého
kluka, podobné jako „malý poseroutka“.
„Harry Potter a prokleté dítě“ /Rowling/ pokračování příběhů mladého čaroděje,
který je už dospělý a je otcem malých
dětí. Do žánru
fantasy patří „ Paladino proroctví“ /
Frost/, starší děvčata jistě pobaví
radosti i strasti puberťaček „ Žáby a
francouzáky“ /Mlynowska/.
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To byla pouze
ukázka z nabídky
nových knih v naší
knihovně. Přijďte se
sami přesvědčit na
vlastní oči! Těšíme se
na Vás!

Na shledanou v knihovně!!!

Nezapomeňte,
že je : BŘEZEN MĚSÍČ ČTENÁŘŮ!!!

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

J. Dohnalová (knihovnice)

Reportáž
o Mysliveckém bálu.
Dne 21.1.2017 se konal již tradiční
myslivecký bál. Předzvěstí této události bývá dětský maškarní rej, který i letos
přivítal více než 250 účastníků z řad dětí
i rodičů a prarodičů. Děti se skvěle bavily
soutěžemi a tancem až do vyhlášení těch
nejkrásnějších masek. Po krátkém úklidu
a zprovoznění dámských toalet, které se
rozhodly vzdorovat náporu maminek a
babiček, jsme zahájili tradiční zábavu. Ta
byla jako již každý rok vyprodána a skvělí
návštěvníci plesu se bavili až do brzkých
ranních hodin.

Vítání jara
Zveme Vás na již druhý ročník Vítání
jara ve Velkém Oseku.
Letos vychází smrtná neděle na 2.4.
Ve 14 hodin se opět sejdeme na náměstí
u minerálního pramene. Moranu (symbol zimy a smrti) a ozdobené Líto (malou
májku, která zvěstuje nadcházející jaro)
poneseme průvodem obcí, abychom připravili zimu na smrt, a tak jak velí starý
slovanský obyčej, Moranu sprovodíme ze
světa čtverou smrtí. Tedy upálením, utonutím, ukamenováním a zbytek rozfouká vítr.
Obřad zakončíme u Dělnického domu přivítáním jara a slavnostním předáním Líta
zástupci obce, aby zdobilo obecní úřad.
Pojďte s námi vyhnat zimu a oslavit
příchod jara.

Libičtí ochotníci
připravují novou
pohádku
Ve stádiu příprav a zkoušek je nyní
novinka, kterou pro nejmenší diváky
připravuje Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou. Děti i rodiče se mohou
těšit na Pohádky do hajan. Autorem di-

Obecní knihovna Velký Osek, Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

Otevřeno:
PO + ČT

09: 00 - 11: 00
			
12: 00 - 15: 00
ST - není výpůjční den

ÚT + PÁ

12: 00 - 17: 30

www.knihovnavelkyosek.wz.cz
Tomboly, jak věcná tak zvěřinová, nalezly své šťastné majitele a Myslivecký
Spolek Pětidubí Velký Osek se mohl spokojeně s ostatními rozejít do svých domovů.
Ano, tento ples byl něčím zvláštní - panovaly silné mrazy. Došlo k poruše dámských toalet a jistému nekomfortu dámské
části návštěvníků. Na druhou stranu je
třeba s obdivem smeknout pomyslný klobouk před našimi drahými polovičkami, s
jakou grácií a v klidu se s touto překážkou
vyrovnaly. Není snadné v mínus 10 stupních Celsia být spokojen s venkovními
provizorními toaletami, avšak i přes tuto
událost hodnotí spousta těch, kteří mne

potkávají, ples velkooseckých myslivců
jako zdařilý a těší se na příští rok.
Termín dalšího plesu je 20.1.2018. Budeme se těšit na podporu všech našich
spolehlivých sponzorů a hlavně na přízeň
všech návštěvníků, kteří svou přítomností
podporují dobrou věc. Nejenom setkávání
lidí dobré vůle, ale i podpora činnosti několika chlapů v zeleném, kteří mají radost
z radosti ostatních a chuť zachovat tradici,
jejíž myšlenka vznikla již v minulém tisíciletí.
S pozdravem myslivosti zdar!!!
Vaši velkoosečtí myslivci

SPOLEK BARYBA VÁS ZVE NA

VÍTÁNÍ JARA

V NEDĚLI

VE VELKÉM OSEKU

2.4. VE 14 HODIN,

SRAZ U MINERÁLNÍHO PRAMENE

vadelní předlohy je začínající mladý režisér Tomáš Čivrný. „Vnoučata přemluví
babičku, aby jim přečetla na dobrou noc
pohádku. A která to bude? Možná, že O
třech loupežnících nebo O rybáři a rádci, případně O Honzovi. Babička vybere pohádky, které děti nejenom pobaví,
ale zároveň je i poučí o lepších i těch
horších lidských povahových vlastnos-

tech," vysvětlil režisér. Samozřejmé, že
vyprávěné příběhy se na jevišti objeví v
činoherní podobě. Pohádky navíc doplní
melodické písničky z pera Pavlíny Zachové. Premiéra je naplánována na květen 2017, podrobnosti najdou zájemci
na: www.vojanlibice.cz.
				Milan Čejka
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FK Viktorie Velký Osek
Do jara s odhodláním
Fotbalový klub Viktorie Velký Osek
vstupuje do jarní části fotbalové sezony.
Po přípravných zápasech otevře fotbalové jaro ještě v kalendářní zimě družstvo
dorostu, a to 12. března 2017. Čtrnáct
dní na to se do ostrých bojů pustí A mužstvo i osecká rezerva.
Jak to již ve fotbale bývá, teprve na
jaře se hraje o vše. Ve všech soutěžích
bez výjimky. Hraje se o co nejlepší umístění v tabulce. O postup i o záchranu. Na
jaře se prostě láme chleba. A to platí i pro
všechny naše týmy.
A mužstvo je v okresním přeboru po
podzimu na 12. místě a bohužel v sestupových vodách. Přijít o nejvyšší okresní

soutěž by bylo velkým zklamáním. Proto
musíme všichni do jednoho do jarních
utkání vstupovat s odhodláním uhrát co
nejlepší výsledek a věřit, že se dílo podaří a okres se bude ve Velkém Oseku
kopat i nadále. Pouze čas a naše výsledky na jaře ukáží, co jsme dělali v zimě.
Dorostenci kopou po letech krajskou
I. A třídu a dá se říci, že na podzim splnili
plány, které si dali. Okupují osmou příčku
a patří do středu tabulky. Jaro určitě nebude jednodušší než podzim. Dorostenci budou muset potvrdit dobré výkony a
navíc se pokusit některé horší výsledky
napravit. Do jara tak zůstává cíl stejný.
Střed tabulky a hra, která Viktorce neudělá ostudu. Je to tedy stále velká výzva.
B mužstvo již několikátým rokem bojuje v popředí IV. Třídy. V aktuální sezoně
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je ve „ východní„ skupině a dá se říci,
že je tento boj o dost těžší než v minulém ročníku. Těžší skupina však přináší
atraktivnější zápasy s týmy z okolních
obcí.
Jaro 2017 je tedy dalším zlomovým
obdobím pro osecký fotbal. Věříme, že
nakonec vše dobře dopadne a v polovině
června budeme celou sezonu hodnotit
kladně. Je to závazek nejen pro nás fotbalisty, ale i vůči Vám, našim fanouškům.
Těšíme se na vás a vaši podporu!

Vlastimil Hovorka
FK Viktorie Velký Osek
www.fotbal-velky-osek.webnode.cz

T.J. Sokol Velký Osek
Lyžařský zájezd
F Sokol Velký Osek ve spolupráci s
FK Victoria Velký Osek uspořádal v sobotu 28. ledna jednodenní lyžařský zájezd do Pece pod Sněžkou.

Osecká NADĚJE o.p.s. bude pořádat tradiční

BURZU VĚCÍ A ROSTLIN
spojenou s charitativní sbírkou pro Diakonii Broumov

Osecká Naděje, s.r.o.
chystá
Zábavné odpoledne

ve dnech 12.5. - 13.5.2017 (pátek a sobota)
12.5.2017 : 15 - 18 hod. Příjem věcí a rostlin
13.5.2017 : 9 - 11 a 13 - 15 hod. Prodej
13.5.2017 - POZOR ZMĚNA - VÝDEJ neprodaných věcí
		

již v SOBOTU: 16.30. - 18.30 hod.

Přihlášení na prodej věcí bude opět přes p. Lenku Pařízkovou na tel.775 354
736 + možnost tisku seznamů přes webové stránky Osecké NADĚJE o.p.s.
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pro všechny, kteří se chtějí bavit
a mají stále mladou duši.
Předběžně kolem poloviny května,
termín a program bude upřesněn na letácích.

Všichni jste zváni.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Sokol Velký Osek pořádá již sedmý

Prázdninový sportovní týden
ve Velkém Oseku
pro děti od 6 do 16 let

od 21.8. do 25.8.2017
pondělí až pátek od 8.00 do 16.00

Náplň sportovního týdne:
- gymnastické cvičení (trampolína, molitanová jáma v Kolíně)
- základy sportovních her (basketbal, florbal, fotbal, vybíjená, softbal, stolní tenis)
- výlety na kolech, horolezecká stěna
- základy inline bruslení
- celodenní výlet s překvapením
- základní plavecké dovednosti a hrátky ve vodě
- střelba ze vzduchovky, práce s buzolou

Cena 1100 Kč ( 1000 Kč pro členy TJ. Sokol Velký Osek )zahrnuje:
stravu, jízdné, vstupy, sportovní aktivity prováděné pod odborným
vedením dospělých instruktorů
! Přihlášky s penězi odevzdejte do 21.4.2017

p. Babákové nebo p.Muniové.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.číslech 723717577 , 736120856

------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška:

Přihlašuji dceru/syna………………………………………nar. ………………
na prázdninový sportovní týden ve Velkém Oseku /21.-25.8.2017/
Ve Velkém Oseku………………..

Podpis…………………………………….
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T.J. Sokol Velký Osek pořádá

Sportovně – turistický letní tábor
v Krkonoších
pro děti od 8 do 18 let
Termín letního tábora:

16. – 22. července 2017

Místo konání: Lyžařská bouda, Pec pod Sněžkou
Náplň letního tábora:
-

Turistika po Krkonoších
Gymnastická cvičení
Sportovní hry (fotbal, volejbal a další)
Netradiční sportovní hry
Dobrodružné a kooperativní hry
Orientační běh

Cena: 3 800 Kč (3 600 Kč pro členy T.J. Sokol Velký Osek) zahrnuje ubytování
s plnou penzí, pitný režim, dopravu autobusem, vstupy, sportovní aktivity pod vedením
kvalifikovaných instruktorů, službu zdravotníka

Závažné přihlášky se zálohou 1000 Kč vybírá M. Muniová do 31.3., doplatek je nutné uhradit
do 30.6.2017
___________________________________________________________________________

Závazná přihláška
Přihlašuji dceru/syna……………………………………………nar. …………………
na letní tábor v Krkonoších /16.- 22. 7.2017/

Ve Velkém Oseku………………
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Podpis………………………………….

14. kolo
Neděle 26. 3. 2017 15:00
V. Osek - Konárovice B

15. kolo
Neděle 2. 4. 2017 16:30
Němčice - V. Osek

16. kolo
Neděle 9. 4. 2017 16:30
V. Osek - Radovesnice II

17. kolo
Neděle 16. 4. 2017 17:00
Krakovany B - V. Osek

18. kolo
Neděle 23. 4. 2017 17:00
V. Osek - Býchory B

19. kolo
Neděle 30. 4. 2017 17:00
Kořenice - V. Osek

20. kolo
Neděle 7. 5. 2017 17:00
V. Osek - Hradčany

21. kolo
Sobota 13. 5. 2017 17:00
Tři Dvory B - V. Osek

22. kolo
Neděle 21. 5. 2017 17:00
V. Osek - Ohaře

23. kolo
Neděle 28. 5. 2017 17:00
V. Osek - Hradištko I.B

24. kolo
Sobota 3. 6. 2017 17:00
Ovčáry - V. Osek

25. kolo
Neděle 11. 6. 2017 17:00
V. Osek - Bělušice

26. kolo

Neděle 18. 6. 2017 17:00

Týnec n.L B - V. Osek

15. kolo
Sobota 1. 4. 2017 16:30
Zásmuky - V. Osek

16. kolo
Sobota 8. 4. 2017 16:30
V. Osek - Břežany II

17. kolo
Sobota 15. 4. 2017 17:00
Krakovany - V. Osek

18. kolo
Sobota 22. 4. 2017 17:00
V. Osek - Nučice

19. kolo
Neděle 30. 4. 2017 17:00
Kouřim - V. Osek

20. kolo
Sobota 6. 5. 2017 17:00
V. Osek - Žiželice

21. kolo
Neděle 14. 5. 2017 17:00
Plaňany - V. Osek

22. kolo
Sobota 20. 5. 2017 17:00
V. Osek - Jestř. Lhota

23. kolo
Sobota 27. 5. 2017 17:00
V. Osek - Bečváry

24. kolo
Sobota 3. 6. 2017 17:00
Libodřice - V. Osek

25. kolo
Sobota 10. 6. 2017 17:00
V. Osek - Jevany

26. kolo

Sobota 17. 6. 2017 17:00

Pečky - V. Osek

IV. třída

14. kolo
Sobota 25. 3. 2017 15:00
V. Osek - Konárovice

B MUŽSTVO

A MUŽSTVO

Okresní přebor

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

22. kolo
Neděle 11. 6. 2017 15:00
V. Osek - Třebovle

20. kolo
Neděle 28. 5. 2017 15:00
V. Osek - Polepy

19. kolo
Sobota 20. 5. 2017 15:00
Bečváry - V. Osek

18. kolo
Neděle 14. 5. 2017 15:00
V. Osek - Štítary

17. kolo
Sobota 6. 5. 2017 16:30
Český Brod - V. Osek

16. kolo
Neděle 30. 4. 2017 14:30
Kouřim - V. Osek

15. kolo
Neděle 23. 4. 2017 15:00
V. Osek - Rostoklaty

14. kolo
Sobota 15. 4. 2017 10:15
Radim - V. Osek

13. kolo
Neděle 9. 4. 2017 14:30
V. Osek - Jestř. Lhota

12. kolo
Neděle 2. 4. 2017 14:30
Býchory - V. Osek

Okresní přebor

www.fotbal-velky-osek.webnode.cz

18. kolo
Sobota 27. 5. 2017 15:00
V. Osek - Konárovice

17. kolo
Neděle 21. 5. 2017 10:15
Štítary - V. Osek

16. kolo
Sobota 13. 5. 2017 15:00
V. Osek - Ovčáry

15. kolo
Sobota 6. 5. 2017 15:00
Sendražice - V. Osek

14. kolo
Sobota 29. 4. 2017 14:30
Krakovany - V. Osek

13. kolo
Sobota 22. 4. 2017 15:00
V. Osek - Suchdol

12. kolo
Sobota 15. 4. 2017 15:00
Žiželice - V. Osek

11. kolo
Sobota 8. 4. 2017 14:30
V. Osek - Volárna

10. kolo
Neděle 2. 4. 2017 10:15
Týnec n. Lab. - V. Osek

Okresní přebor

Případné změny v termínech zápasů sledujte v aktualitách na našich internetových stránkách

Kostomlaty n. Lab. - V. Osek

Sobota 17. 6. 2017 10:15

30. kolo

29. kolo
Neděle 11. 6. 2017 10:15
V. Osek - LITOL

28. kolo
Neděle 4. 6. 2017 10:15
Pečky - V. Osek

27. kolo
Neděle 28. 5. 2017 10:15
V. Osek - Kouřim

26. kolo
Sobota 10.6. 2017 10:15 !!!
Úvaly - V. Osek

25. kolo
Neděle 14. 5. 2017 10:15
V. Osek - Velim

24. kolo
Sobota 6.5.2017 10:15
Český Brod - V. Osek

22. kolo
Neděle 23. 4. 2017 10:15
V. Osek - Jestřabí Lhota

21. kolo
Sobota 15. 4. 2017 10:15
Čelákovice - V. Osek

20. kolo
Neděle 9. 4. 2017 10:15
V. Osek - Městec Králové

19. kolo
Neděle 2. 4. 2017 10:15
Vrdy - V. Osek

17. kolo
Sobota 18. 3. 2017 10:15
Lysá n. Lab. - V. Osek

16. kolo
Neděle 12. 3. 2017 10:15
V. Osek - Červené Pečky

I.A třída

DOROST

18. kolo
Středa 31. 5. 2017 17:00
V. Osek - Č. Brod B

17. kolo
Středa 24. 5. 2017 17:00
Velim - V. Osek

16. kolo
Středa 17. 5. 2017 17:00
V. Osek - Pečky

15. kolo
Neděle 7. 5. 2017 13:00
Radim - V. Osek

14. kolo
Středa 3. 5. 2017 17:00
V. Osek - Kolín B

13. kolo
Středa 26. 4. 2017 17:00
Kolín A - V. Osek

12. kolo
Středa 19. 4. 2017 17:00
V. Osek - Kolín C

11. kolo
Čtvrtek 13. 4. 2017 17:00
Zásmuky - V. Osek

10. kolo
Středa 5. 4. 2017 17:00
Č. Brod A - V. Osek

Okresní přebor

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

www.fsvelkyosek.estranky.cz

22. kolo
Úterý 13. 6. 2017 17:00
AFK Kolín - V. Osek

21. kolo
Pondělí 5. 6. 2017 17:00
V. Osek - Červ. Pečky

20. kolo
Pondělí 29. 5. 2017 17:00
V. Osek - FC Velim

19. kolo
Pátek 26. 5. 2017 18:00
Radim - V. Osek

18. kolo
Pondělí 15. 5. 2017 17:00
V. Osek - Pečky

17. kolo
Pondělí 8. 5. 2017 17:45
Č. Brod B - V. Osek

16. kolo
Pondělí 1. 5. 2017 17:00
V. Osek - Č. Brod A

15. kolo
Středa 26. 4. 2017 17:00
Kolín B - V. Osek

14. kolo
Pondělí 17. 4. 2017 17:00
V. Osek - Kolín A

13. kolo
Sobota 8. 4. 2017 10:15
Dobré Pole - V. Osek

12. kolo
Pondělí 3. 4. 2017 17:00
V. Osek - Kolín C

Okresní přebor

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FK VIKTORIE A FOTBALOVÉ ŠKOLY VELKÝ OSEK PRO JARO 2017
Zpravodaj obce Velký Osek
Ročník XXII • 1/2017
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DEN S HISTORICKOU TECHNIKOU

7
1
0
.4.2ww.spht.cz

ANEB PROGRAM PRO CELOU RODINU

VELKÝ OSEK 22

w

AREÁL MOTELU U JEZERA

3. ROÈNÍK

POD ZÁŠTITOU STAROSTY OBCE

PROGRAM AKCE:
DO 10:00 HOD. INSTALACE EXPONÁTÙ
11:00 HOD.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:00 HOD.
START SPANILÉ JÍZDY VETERÁNÙ
RODINNÝ VÍCEBOJ
16:00 HOD.
LOSOVÁNÍ TOMBOLY

VYSTAVOVAT SE BUDOU: JÍZDNÍ KOLA, MOTOCYKLY, OSOBNÍ AUTA, VOJENSKÁ
TECHNIKA, TRAKTORY, NÁØADÍ A NÁSTROJE, FOTOGRAFICKÁ TECHNIKA,
PØEDMÌTY Z VYBAVENÍ DÍLEN I DOMÁCNOSTÍ, DÌTSKÉ KOÈÁRKY
PRO CELÉ RODINY: „SKAUTSKO - INDIÁNSKÁ STEZKA” - SOUTÌŽE PRO DÌTI
PO CELÝ DEN, V DOBÌ SPANILÉ JÍZDY PROBÌHNE V AREÁLU „RODINNÝ VÍCEBOJ”
TOMBOLA ZE VŠECH VSTUPENEK
OBÈERSTVENÍ Z POLNÍ KUCHYNÌ I Z RESTAURACE

Staòte se vystavovatelem!!!

Máte doma nìco zajímavého? Nabídnìte to jako exponát!

Mohou to být jak dopravní prostøedky a to i doma dìlané (traktùrky, minibiky apod.),
tak i nástroje, pøístroje, vybavení dílen i pøedmìty v minulosti bìžnì používané
v domácnostech èi øemeslníky.
PO CELÝ DEN BUDE HRÁT ŽIVÁ HUDBA, PØEDSTAVÍME ZAJÍMAVÉ HOSTY

Podrobnosti, info z pøedchozích roèníkù a registraèní formuláø
pro vystavovatele najdete na www.spht.cz
Spolek pøátel historické techniky, Revoluèní 734, 281 51 Velký Osek
IÈ: 03603610, transparentní úèet: 2800713235/2010
spolek@spht.cz
www.spht.cz
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MEDIÁLNÍ PARTNER

ZVÁNI JSOU VŠICHNI MILOVNÍCI STARÉ TECHNIKY
I TI, KDO SE CHTÌJÍ JEN TAK S NÌKÝM POTKAT !!!

Zpravodaj obce Velký Osek
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VELKOOSECKÝ DRAK
9. ROČNÍK ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ

SOBOTA 3. 6. 2017

O PUTOVNÍ POHÁR VELKOOSECKÝCH SPOLKŮ.
SESTAVTE POSÁDKU A PŘIJĎTE SE POBAVIT.

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ MOTELU U JEZERA A PŘILEHLÉHO PÍSEČÁKU,
SE OD 12.00 HOD. UTKAJÍ PŘIHLÁŠENÉ POSÁDKY.
ZÁBAVA PRO SPOLEČNOSTI, SPOLKY,
ORGANIZACE I SPORTOVNÍ NADŠENCE.

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA A PODROBNÉ INFORMACE NA: WWW.RYPSPORT.CZ
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ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ SE
OHLÉDNOUT… 9. díl
Hned úvodem dnešního dílu musím poděkovat místním čtenářům, kteří mě upozornili, že v minulém vydání
Osečanu jsem uvedl poněkud nepřesné informace. Konkrétně se jednalo
o pohlednici, na které byla zachycena
podoba původní fontány s minerálním
pramenem. Informace o pohlednici
byly správné, ale dále jsem uvedl, že
altán, který známe ze současnosti, byl
postaven někdy ve 30. letech, což není
pravda. Pravdou je, že v roce 1935 byla
odhalena socha mistra Jana Husa na
stejnojmenném náměstí, ale samotný
altán byl vybudován mnohem později,
až v šedesátých letech minulého století. Takže tímto se omlouvám za mystifikaci a zároveň připojuji fotografii altánu
z doby po jeho výstavbě. Dle informací
místních občanů vím, že v roce 1960
až 1962 ještě nestál a také mám pohlednici z konce 60. let, kde je zobra-

CO MOŽNÁ NEVÍTE
Praotec Čech, bájná postava udělující své jméno celému kmeni (podobně jako stejně bájný Lech, Rus,
Romulus, Armenius, Francion a jiní),
se ke svému jménu dostal teprve díky
historickému sjednocování knížecí
moci v české kotlině. Z tohoto procesu
vyšli vítězně tvrdí a krutí Přemyslovci,
vládnoucí kmeni Čechů. V 10. století
si podmanili Pšovany, Děčany, Lemuzy, Lučany, Sedlčany, Doudleby,
Zličany i Charvaty a dali také jméno
celému rozlehlému území – Čechám.
Kdyby se kmenové sjednocení podařilo např. Doudlebům, kteří obývali
daleko větší území než Čechové, žili
bychom místo v Čechách v Doudlebech a na Říp by v báji vystoupil praotec Doudleb. Ostatně praotec Čech
asi nikdy na Říp nevystoupil. Pověst
o tom je dozníváním povědomí o starém keltském božišti, kam jednou za
rok, pravděpodobně při slavnosti slunovratu, vystoupal kněz – druid, aby
vykonal oběť bohům. Okolí Řípu nebylo v těch dobách trvale osídleno.
Byla to nehostinná, bažinatá krajina,
slovanská sídla se šířila podle Labe a
Vltavy, nejvíce v pražské oblasti.

24

zen. Takže dnes zveřejňuji záběr, který
mi poskytl Radek Nimburský ze svého
archivu. To je pro mě nyní nejstarší dostupný snímek altánu nad minerálním
pramenem. Jedná se o sken fotografie,
takže datace není dostupná, ale je patrné, že v té době ještě nestála bytovka
v ul. Dukelských hrdinů.

Pokud někdo má přesnější data
o výstavbě altánu nebo o době výstavby bytovky, rád doplním informace
v některém příštím čísle Osečanu

Co možná nevíte

Co možná nevíte

Jaroslav Hašek žije v povědomí mnohých jako bohém, vysedávající a popíjející po hospodách a provádějící rozličná
alotria. Ve skutečnosti to byl mimořádně
pilný spisovatel, který za svůj krátký život
napsal kromě realistických črt a fejetonů
více než 1200 povídek, světově proslulý,
objemný, ač nedokončený román Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války,
satirické Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona
a také další, bohužel ztracený román
Historie vola. Pro mnohé povídky musel
prostudovat množství materiálů, a proto musíme připustit, že by se za takové
dílo nemusel stydět ani letitý autor, který
o hospodu nikdy ani nezavadil.

Prokop Diviš (1698 – 1765), vynálezce „povětrnostní mašiny“ čili
bleskosvodu, se ve skutečnosti jmenoval Václav Divíšek. Jméno, pod
kterým se proslavil, získal přepisem
příjmení z latiny a přijetím řádového jména v klášteře premonstrátů
v Louce u Znojma. Diviš neusiloval
o sestrojení bleskosvodu přitahující
blesky a odvádějící je beze škod do
země. Chtěl odsát elektřinu z mraků,
aby bleskový výboj vůbec nevznikl. Z
tohoto hlediska je třeba přiznat vynález dnes používaného bleskosvodu
Benjaminu Franklinovi (1750). Není
také pravda, že Franklinovy i jiné pokusy s bleskosvody Diviš neznal. Nejenže se o nich dozvěděl přes Prahu
a Vídeň, ale proti jejich konstruování
napsal tenkrát Scriptum contra Petropolitanum elektricum. K sepsání
ho podnítila smrtelná nehoda petrohradského profesora Richmanna,
zabitého při pokusech se snímáním
náboje z vodiče bleskosvodu, umístěného na létajícím draku. Diviš měl
projekt hotov v roce 1752 a jeho „povětrnostní mašina“ byla vztyčena 15.
června 1754.

Omylem je i domněnka, že se Haškův Švejk zrodil jako definitivní typ. Tak,
jak jej známe, jde o třetí proměnu.
Ta první krystalizovala v roce 1912 ve sbírce Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, druhou proměnou byl legionářský
a protirakouský Švejk z roku 1917 (Dobrý voják Švejk v zajetí). Teprve poslední
Haškova verze objevila hrdinu sabotujícího nesmyslnost válečných jatek. Čtvrtý
Švejk Vaňkova pokračování je literárně
bezcenný vulgární hrubec.

Tomáš Kliment
foto: osobní archiv
Radka Nimburského

Zpravodaj obce Velký Osek
Co možná nevíte
Aeskulapova užovka, obtáčející hůl
a tvořící s ní znak lékařů a lékařství,
není hadem, tím méně užovkou stromovou čili Aeskulapovou. Znak byl totiž převzat z Přední Asie a Egypta, kde
byla nejrozšířenější chorobou drakunkulóza, vyvolávána asi 1 – 2mm tlustým červem Vlasovcem medinským
(Dracunculus medinensis). Samičky
tohoto parazita se po oplodnění v lidském těle provrtávají do kůže, a vy-

CO MOŽNÁ NEVÍTE
Tužky jsou ve světě psaného slova
chudými příbuznými per, která sklízejí
veškerou slávu. Hovoří se o lidech od
pera, ale nikdo nezdůrazní, že pár veršů
napsali obyčejnou tužkou. Ta nenápadná věcička je nám k ruce už věky. Kdykoli potřebujeme napsat vzkaz, seznam
toho co nakoupit, nebo si jen tak něco
nakreslit, sáhneme po tužce. I v současném světě nejdůmyslnějších vynálezů
techniky, má jednoduchý dřevěný nástroj
své opodstatnění. Zkuste se poškrábat
na zádech textovým editorem a pochopíte, proč jsme ani po čtyřech stech letech
nezavrhli starou dobrou tužku. Dá se s ní
psát kdekoliv, venku i pod vodou. Ostře
ořezaná tužka č. 2, používaná nejvíc,
udělá stejně tenkou čáru jako nejjemnější rýsovací pero. Standartní tužka měří
přibližně 18 cm, namaluje čáru dlouhou
asi 56 km, napíše až 45 000 slov a můžete ji sedmnáctkrát ořezat, než se z ní
stane pěticentimetrový špaček.
Podle některých zdrojů sahá historie
tužky až do antického Řecka a Říma.
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tvářejí v ní bolestivé nádory. Při styku
s vodou vypouštějí množství larev, ty
jsou ve vodě pozřeny malými korýši
buchankami, v nichž se začnou vyvíjet.
Po spolknutí nakažené vody larvy v lidském těle dospívají, samičky se provrtají cévní stěnou do podkožního vaziva
a cyklus se opakuje. Tuto nemoc léčili
lékaři opatrným a velmi pozvolným navíjením červa na rozštípnuté dřívko.
Mezopotámští a egyptští lékaři si na
reklamní štíty malovali na důkaz své

zručnosti červa ovinutého kolem špejle. Tento symbol se stal časem znakem
lékařského a ranhojičského povolání.
Převzali jej řečtí a římští lékaři, ale
vlasovce nahradili elegantní Aeskulapovou užovkou a rozštípnutou třísku
(špejli) holí. V tomto provedení se používá dodnes.

V dnešní podobě však nepřišla na svět
dříve než v roce 1564. Tehdy objevili
v anglickém Borrowdalenu pod vyvráceným dubem žílu neobyčejně čistého
grafitu. Britové záhy vložili špinící tuhu
do dřevěného válečku, převážně z cedrového dřeva. Průkopnický vynález byl
na světě. V roce 1795 francouzský chemik Nicolas Jackques Conté začal místi
grafit nikoli s klihem či voskem z vavřínu
jako dosud, ale s jílem. Tato inovace dodala tužkám větší pevnost a sytější čerň.
Pro ještě sytější čerň se později grafit
začal přibarvovat sazemi. Guma na konci tužky se objevila v polovině 18. století.
To se rakouský továrník Carl Hardtmuth
rozhodl přestěhovat výrobu tužek z Vídně do Českých Budějovic. Za dva roky
postavil na místě vysušeného rybníka
továrnu, ve které v roce 1848 zahájil provoz. V sedmdesátých letech 18. století to
byla nejmodernější tužkárna na světě.

světa v roce 1888. Získala několik ocenění na světových a jubilejních výstavách a stala se měřítkem kvality. Její
úspěch se odrazil i v názvu tužkárny,
který se změnil na KOH – I – NOOR L
a C Hardtmuth. V roce 1910 byl podnik
s 1800 zaměstnanci, pěti pobočnými
závody, 32 prodejními filiálkami včetně
Japonska a roční produkcí asi 200 milionů tužek, největším na světě. Pro tužky
si připravoval všechno sám, s výjimkou
surovin byl na subdodavatelích zcela nezávislý a dlouhá léta vévodil světovému
tužkařskému trhu.

Nejkvalitnější tužka 1500 KOH – I –
NOOR, která dostala jméno a také žlutou barvu (do té doby nepoužívanou)
podle slavného diamantu, spatřila světlo

Převzato z knihy Ludvíka Součka
Obrazový opravník obecně
oblíbených omylů – kráceno

Po první světové válce však začala
tužka ztrácet v podstatě všude na světě
své výsostné postavení. Současná produkce a.s. KOH - I - NOOR Hardtmuth
je srovnatelná s obdobím před sto lety.
Přesto i dnes se tužky z Českých Budějovic najdou v mnoha zemích světa, kam
je podnik exportuje.
Převzato z Reader’s Digest Výběr
roč. 1993 – kráceno
Václav Židů
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Apartmán u Klimentů
Tomáš Kliment, tel: 602 664 531
www.ubytovani-osek.cz

SPORT BAR JÁMA
Sport bar Jáma Velký Osek
nabízí ZDARMA pronájem sálu
s barem. Vhodné k oslavě narozenin, třídním srazům, koncertům kapel apod.

Sekání zelených ploch
Drobné úpravy keřů, stromů
Kácení stromů
Další činnosti dle domluvy

Dále je možné si pronajmout i venkovní prostory se hřišti /tenis, nohejbal, plážový volejbal/,
venkovním sezením, grilem, ohništěm a kioskem
s pípou a lednicemi. Ubytování možné
ve vedlejším Motelu nebo ve stanech.

Foto sport baru najdete na našich webovkách:

jamavelkyosek.wz.cz

MÁTE RÁDI STARŠÍ HITY?
PAK JE TU PRO VÁS OPĚT OLDIES PÁRTY
V JÁMĚ.
PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT PĚKNÉ PÍSNIČKY
A ZATANČIT SI

Komu se nelení,
tomu se zelení...

V SOBOTU 1.4. 2017 OD DEVÍTI VEČER

HRAJE DJ ROMAN

PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ. VSTUP ZDARMA

Ocitli jste se v náročné životní situaci a potřebujete pomoci s jejím řešením ?
Zaměřuji se na:

• osobní problémy (stres, napětí, únava), vztahy,změny v životě
a nalezení harmonie i rovnováhy
• děti (problémové chování, úzkosti,
náhlé změny v chování, únava, roztěkanost)
Používané metody:
osobní poradenství, koučink, terapie, relaxace, Bachovy esence,
meditace spojené s aromaterapií, reiki energií, malování mandal,
ženské kruhy, aj.

Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková
email : miroslava@vokounova-krepcikova.cz
skype : VokounovaKrepcikova
tel.: 737 607 448
web : http://vokounova-krepcikova.cz
fb : Cesta vnitřního poznání
Revoluční 15, Velký Osek

instalatérství
PETR FREITAG

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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