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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou obecní zpravodaj
Osečan ve zbrusu novém kabátě. Důvodem je
nejen oživit design, ale i nutnost reagovat na trendy
v grafickém světě. Snad potěší Vaše oko a přinese
Vám dobrou náladu díky užitečným informacím,
které v něm naleznete.
Pomalu, ale jistě se překlápí rok 2017 do své druhé
poloviny, která začíná dvouměsíčními letními prázdninami.
A jelikož jde o období cestování, a to nejen za mořem nebo
exotickými místy, ale i po našem krásném Polabí, připravili
jsme pro bruslaře a cyklisty pohodlné kryté odpočinkové místo
u velmi frekventované cyklostezky na jižním konci obce směrem
na Veltruby. Součástí je také pítko s pitnou vodou a zásuvka
pro dobití mobilního telefonu. Projekt za cca 500 tis. Kč byl
vybudován s pomoci finančního příspěvku ve výši 350 tis. Kč
z grantového programu „TPCA pro Kolínsko“.
V průběhu měsíce června se dokončí v obci „přezutí“ veřejného
osvětlení do nových, energeticky úspornějších a trvanlivějších
LED svítidel. Díky nově instalovanému osvětlení, jež nyní nově svítí
především na příslušnou komunikaci, došlo na některých místech
k jevu, že nejsou osvětlena všechna potřebná místa. Proto bude
postupně připraveno a realizováno rozšíření veřejného osvětlení tak,
aby byla „tmavá místa“ odstraněna. Zároveň proběhla v mateřské
a základní škole úspěšně montáž nových plynových kotelen
včetně prvků regulace spotřeby tepla a osadilo se lepší osvětlení
na chodbách a ve třídách. Všechny tyto investice financuje
realizující společnost MVV Energie, která garantuje roční úsporu
na spotřebě energií cca 900 tis. Kč ročně, přičemž se budou tyto
investice splácet po dobu 10 let právě z těchto uspořených peněz.

Nad rámec současných výdajů za energie tak bude
obec platit „pouze“ cca 120 tis. Kč ročně a tento
způsob realizace pro obec znamená minimální riziko.
Jde o moderní způsob, jak financovat tolik potřebné
racionální technologie, které efektivně využívají
energie, aniž by obec musela vynakládat ze svého
rozpočtu velké finanční prostředky v řádech miliónů
korun, které použije na jiné projekty, např. na výstavbu
vodovodu, rekonstrukci Dělnického domu.
Nejpozději o letních prázdninách bude uveden do provozu nový,
bezdrátový rozhlas, který bude slyšitelný na všech místech v obci.
Na tento projekt za cca 2,7 mil. Kč získala obec dotaci 1,8 mil. Kč
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím
nového rozhlasu se budou moci rozesílat i SMS-ky, které budou
občany rovněž informovat o aktuálním dění např. o odstávce
vody, elektřiny nebo jiné mimořádné události.
Věřím, že všechny změny a projekty, které se v obci dějí, jsou pro
Vás, občany pozitivní a přinášejí Vám užitek. Snažíme se spolu
s kolegy ze zastupitelstva a obecního úřadu reagovat na Vaše
podněty a nápady, něco jde však lépe a rychleji, někdy i jednoduše
vyhlížející záležitost si vyžádá více času, jelikož se objeví nějaká
komplikace. Důležité je nenechat se odradit a dělat vše pro to,
aby se dobrá věc podařila. Přeji Vám, aby i Vám se dařilo vše, co
si přejete, abyste v letním čase nabrali spoustu sil a inspirace pro
své další konání. Děkuji všem, kteří nám v obci pomáhají, např. při
údržbě zeleně či pěkně vyzdobí předzahrádku krásnými květinami.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

KRÁTCE:

Nezasahujte do kanalizace
V poslední době se rozšířil nešvar, kdy v kanalizačních šachtách
chybí nějaký díl sacího ventilu či je kanalizační přípojka úplně odstavena z provozu uzavřením šoupěte. Následně dojde k přeplnění
šachty splaškovými vodami a kanalizační technik pan Jaroslav Liten
tak musí tuto závadu rychle najít a opravit, protože má vliv na chod
celé podtlakové kanalizace. Je zřejmé, že dochází k těmto zásahům
úmyslně, bez souhlasu provozovatele kanalizace a majitele napojené nemovitosti. Jde tak o neoprávněné zásahy do veřejné infra-
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struktury, které mohou být přísně potrestány a způsobené škody
pachateli nařízeny k úhradě. V případě, že si nejste jisti funkčností
kanalizace, slyšíte hukot v šachtě delší než 5 minut, nebo vidíte, že
přetéká splaškovými vodami, kontaktujte neprodleně kanalizačního
technika na tel. č. 720 968 114 nebo 720 968 115.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Obec Velký Osek – majitel a provozovatel kanalizace

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

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.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce a výbory v levém sloupci. Další veřejné zasedání
zastupitelstva se koná dne 20. 6. 2017 od 19 hod. na obecním úřadě Velký Osek.
Mimořádné zasedání zastupitelstva dne
4. 4. 2017 bylo svoláno, aby projednalo
definitivní verzi obměny veřejného osvětlení na nová LED svítidla, instalace modernějších a úspornějších topných soustav
a osvětlení v mateřské školce a základní
škole. Tuto výměnu investuje realizující
společnosti MVV energie, přičemž tyto
vložené peníze ve výši cca 10,3 mil. Kč budou spláceny po dobu 10 let z uspořených
nákladů za vytápění a osvětlení, které tato
společnost garantuje ve výši cca 50 % ze
současných nákladů cca 1,8 mil. Kč ročně.

Na zasedání dne 25. 4. 2017 zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok
2016 a účetní závěrku obce, současně
vzalo na vědomí účetní závěrky obecních
příspěvkových organizací – mateřská školka a základní škola, které hospodaří bez zásadních výhrad. Celkové hospodaření obce
Velký Osek za rok 2016 skončilo po konso-

lidaci příjmů (44.523.106,93 Kč) a výdajů
(35.469.975,38 Kč) s provozním přebytkem 9.053.131,55 Kč. Krajský úřad Středočeského kraje při přezkumu hospodaření
obce za rok 2016 neshledal závažnějších nedostatků. Uspořené peníze obec bude racionálně a efektivně využívat na přípravu a realizaci smysluplných a užitečných projektů.
Zastupitelstvo rovněž projednávalo opravu
vodojemu, která byla naplánována na přelom května a června z důvodu nutných
konstantních povětrnostních podmínek
a zajištění jeho plné funkčnosti před letními
prázdninami, kdy by jeho snížená kapacita
nedokázala zajistit vodu pro všechny spotřebitele. Dále řešilo stav a provozování
podtlakové kanalizace. Obec vyvolala se
zhotovitelem díla „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“ reklamační řízení, při
kterém se bude jednat o řešení nalezených
závad, zejména v lokalitě Na Stráži.
Na zasedání zastupitelstva byl rovněž řešen
podnět z řad členstva T. J. Sokol Velký Osek,
že finanční podpora obce se do této organizace s více než 100 dětmi nezvyšuje, ačkoliv
u jiných spolků ano. Příspěvky spolkům jsou
schvalovány veřejně zastupitelstvem dle pečlivého vyhodnocení žádostí na návrh Výboru
pro sociální politiku, zdravotnictví, školství,

kulturu a spolupráci se spolky. Každý rok se
zastupitelstvo snaží dle finančních možností
obecního rozpočtu částku na volnočasové aktivity a na činnost mnoha spolků v obci
(celkově 13) navyšovat, v roce 2016 bylo
k dispozici 250 tis. Kč, v roce 2017 celkem
300 tis. Kč. Kromě přímé finanční podpory
od obce mají spolky (viz Osečan č. 1/2017)
k dispozici bezúplatně prostory v obecních
zařízeních (školní tělocvična a hřiště, Dělnický
dům, fotbalové hřiště, obecní úřad), přičemž
veškeré provozní náklady (energie, údržba,
úklid) ve výši cca 500 tis. Kč ročně nese
obec. Členové T. J. Sokol významnou měrou
využívají těchto možností, nejsou tedy nijak
znevýhodněni oproti jiným spolkům, i když
příspěvek na jejich činnost pro rok 2017 je
shodný jako v roce 2016.
V závěru zasedání starosta sdělil, že
od 1. 4. 2017 byl jmenován do pozice výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR,
který je celonárodní organizací hájící zájmy
měst a obcí. Náplň této pozice je zejména
koordinovat odborné pracovníky v kanceláři
Svazu, připravovat a vést jednání s představiteli vlády, ministerstev a dalších veřejných
institucí. I nadále bude Mgr. Pavel Drahovzal
obce vykonávat pozici starosty jako uvolněnou (tj. na plný úvazek) a v září tohoto roku
bude vyhodnocen tento model fungování,
zda je vyhovující.

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
OSEČAN

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 stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice Rada obce v levém sloupci.
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Projekty obce v přípravě nebo v realizaci
Instalace cykloaltánu u cyklostezky na Veltruby.

Hřiště na Stráži.

a) Cykloaltán
Projekt za cca 500 tis. Kč zahrnující kovový cykloaltán s průsvitnými sklolaminátovými stěnami o rozměrech 6 m x 4,5 m včetně příslušného mobiliáře (lavičky, stůl, vývěsky, elektropřípojka, pítko s
pitnou vodou) byl podpořen částkou 350 tis. Kč z grantového programu „TPCA pro Kolínsko“. Umístěn byl počátkem června 2017
na jižním konci obce u cyklostezky směrem na Veltruby a jeho
slavnostní otevření za přítomnosti zástupců TPCA se odehraje dne
30. 6. 2017 od 10 hod., kdy se budou konat dětské závody. Všichni
jsou srdečně zváni.

dětské hřiště za cca 150 tis. Kč hrazených z rozpočtu obce, kromě
toho byla vyměněna vývěska a bude ještě kolem hřiště doplněno
nízké oplocení z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí. Obdobně vzniklo krásné, nové dětské hřiště u fotbalového hřiště ve čtvrti Šanghaj,
které bylo vybudováno ve spolupráci členů fotbalových klubů a obce.

d) Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“
byla ve veřejné soutěži na dodávku bezdrátového rozhlasu vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka od společnosti TBO za cca
1,9 mil. Kč, jehož instalace má proběhnout nejpozději do konce
letních prázdnin. Dále je součástí tohoto projektu i zpracování digitálního povodňového plánu, umístění srážkoměru na horním
toku Bačovky (v obci Býchory), průtokoměru na středním toku
Bačovky (na mostku v lokalitě Bačov) a vodoměrná lať na mostku
u Dělnického domu ve Velkém Oseku. Celkové náklady projektu
jsou cca 2,7 mil. Kč s tím, že byla na něj přiznána dotace ze SFŽP
cca 1,8 mil. Kč.

f) Rekonstrukce Dělnického domu
Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci Dělnického domu od společnosti LEVEL, od níž byl
na únorové zasedání zastupitelstva dodán 3D model rekonstruovaného Dělnického domu. Záměr na rekonstrukci tohoto objektu
schválilo zastupitelstvo v prosinci 2016 jako součást plánu investičních aktivit na roky 2017 – 2022 a dle tohoto jsou činěny příslušné
kroky. Jde o významnou budovu v centru obce, ve které by mohla
fungovat obecní knihovna, zřízeny prostory pro spolkovou činnost,
provedeno zateplení a instalován do celé budovy nový a kompletní
topný systém. Velký sál by měl i nadále sloužit zejména kulturním
a společenským událostem, např. plesům, kde na parketu může
tančit až 100 osob, okolo sedících může být až cca 150 – 200, ale
může být využíván i pro nemíčové sporty a zájmové aktivity (např.
joga, zumba, aerobik, koncerty, divadlo). K financování budou využívány příslušné dotační tituly (evropské nebo národní), a pokud
nebudou v brzké době k dispozici, tak musí obec předpokládat využívání vlastních finančních prostředků v kombinaci s bankovním
investičním úvěrem. Projektanti jsou schopní rekonstrukci etapizovat, i dle toho se obec může rozhodovat, co je potřebnější a co je
schopna financovat. Jiné možnosti, kterými jsou:
a) demolice objektu (min. 5 mil. Kč, možná i 10 mil. Kč) a výstavba
nového objektu (cca 25 mil. Kč);
b) prostá údržba, dokud zcela budova nezchátrá (průběžný výdaj
z rozpočtu obce v řádech stovek tisíc Kč ročně), pak demolice
a výstavba nového objektu;
c) hledání soukromého investora, který však může mít záměr
na jiný účel využití;
d) prodej budovy s rizikem, jak bude kupující objekt využívat
nebyly zastupitelstvem schváleny.
Je zřejmé, že investice do tohoto objektu nebudou malé (minimálně 25 mil. Kč), ale to vyplývá zejména z toho, že jde o velký
objekt, do kterého nebylo od 90. let minulého století významně
a soustavně investováno, aby se stal tolik potřebným moderním
kulturním a společenským zařízením v centru rozvíjející se obce
s 2,5 tisíci obyvateli.

e) Dětské hřiště v lokalitě Na Stráži a u fotbalového hřiště
V průběhu května bylo v parku ve čtvrti Na Stráži vybudováno nové

g) Rekonstrukce některých komunikací a chodníků
Byly zadány ke zpracování tři projekce - chodník a obnova silnice

b) Revitalizace hřbitova
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj na záměry oprava hřbitovní zdi a přestavba smuteční síně na kolumbárium, bohužel obec je znevýhodněna z důvodu vysokého počtu obyvatel. Projekt je vyčíslen
na 2,4 mil. Kč, dotace by mohla být cca 1 mil. Kč. Obec předpokládá v horizontu 2 let vybudovat z vlastního rozpočtu lepší cesty
na hřbitově, rozptylovou loučku a kompletní obnovu zeleně.
c) Zeleň v extravilánu obce
Projekt je ve fázi přípravy dokumentace, kdy proběhlo geometrické zaměření a nyní se hodnotí, které dřeviny a v jakých místech lze
umístit. Jedná se o záležitost dlouhodobějšího charakteru, protože jde
o výsadbu nových stromoví u bývalých polních cest směrem na Veltruby, na Tonici a směrem na Volárnu. Předpoklad finanční nákladnosti
projektu je cca 1 - 1,5 mil. Kč, na který by obec žádala o dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši cca 80 %.
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v ulici Jiráskova včetně veřejného osvětlení a zvýšených křižovatek,
chodník a zvýšená křižovatka u mateřské školky a chodník podél
ulice Prokopa Holého od křižovatky s ulicí Smetanova až k závodu
AIS. Po vydání stavebních povolení bude řešeno financování realizace s horizontem dokončení do 5 let.
h) Stavební úpravy vjezdu a podlahy hasičárny
K Ministerstvu vnitra byla podána žádost o 50% dotaci na projekt
za cca 2,1 mil. Kč obsahující rozšíření vjezdu a snížení podlahy hasičské
zbrojnice, protože nová hasičská auta jsou širší a vyšší, přičemž vrata

by měla být na dálkové ovládání, což by usnadnilo vjezd a výjezd vozu.
ch) Vodovod
V lednu 2017 byla podána žádost o cca 60% dotaci ze SFŽP na projekt „Vodovod Velký Osek“ (nový vodovodní přivaděč od TPCA,
nový věžový vodojem, rozvody a přípojky v celé obci) za cca 90 mil.
Kč. V současné době SFŽP hodnotí financování projektu a jeho
budoucí provoz, k polovině roku by mohla obec obdržet vyrozumění
o ne/přiznání dotace. Realizace se předpokládá od 2. poloviny roku
2017 do konce roku 2018.

Závody dračích lodí a Den dětí a spolků
Opět se podařilo ve spolupráci obce, spolků, agentury Rypsport
a řady sponzorů a partnerů uspořádat příjemný den pro děti i dospělé, a to v sobotu 3. 6. 2017. V prostředí areálu Motelu U Jezera jste si mohli prohlédnout historickou vojenskou techniku spolku
Hastrman nebo si vyzkoušet současnou zásahovou výzbroj a výstroj
Policie ČR. A kdo se nechtěl jen koukat, mohl si vyzkoušet fotbalové dovednosti s Fotbalovou školou Velký Osek a FK Viktorie
Velký Osek. Pro děti byly Oseckou NADĚJÍ, Barybou a Oseckým

skřivánkem připravený skákací hrad, omalovánky, lepení a malování obrázků na kůži. Po celý den bylo možné vidět zajímavé souboje
posádek dračích lodí o Putovní pohár velkooseckých spolků, který
po napínavém boji ukořistili opětovně do svého držení Hasiči Velký Osek. Náleží jim gratulace a pořadatelům všech aktivit i jejich
účastníkům veliké díky, že zapojili a vytvořili k dětskému dni tak
nádhernou atmosféru. Možná k tomu přispěl nový, pěkný výhled
z vrcholu kopce po rekultivované skládce.

Výhled z kopce rekultivované skládky na písák.

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 zastupitelstvem, radou a pracovníky
obecního úřadu. Děkuji za pochopení a podporu, která je pro realiOSEČAN

zaci řady projektů naprosto nezbytná. I díky tomu se daří v obci realizovat spousta užitečných projektů. Velmi si vážím a děkuji všem,
kteří pomáhají s údržbou zeleně, s úklidem odpadků nebo přijdou
s dobrým nápadem. Budu se těšit na setkání s Vámi na obecním
úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji všem příjemné
strávené letní prázdniny a mnoho krásných zážitků, ať jste kdekoliv. Upravenými slovy klasika lze však říci: „Všude dobře, ve Velkém
Oseku nejlépe.“
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

5

Náš dobrý soused oslavoval
Jistě asi nebude mezi námi občany ten, který by si nevybavil co jsou
to pro nás čtyři písmena TPCA
Pro mnohé je TPCA zaměstnavatelem. Pro jiné strůjcem dopravního zatížení, ale pro nás všechny je to soused, který bude jistě
po našem boku i nadále.
V měsíci únoru jsme obdrželi milé pozvání k oficiální oslavě
300.000 vozů vyrobených v závodě TPCA Ovčáry.
TPCA je pro naší obec i partnerem, který v minulosti pomohl s financováním několika projektů a prostým součtem jsem došel k číslu 1 680 000 Kč, kterými tato firma přispěla na prospěšné projekty
ve Velkém Oseku. Prostým výpočtem zjistíme, že firma TPCA přispěla z každého vyrobeného vozu naší obci více než 50 haléřů.

Je to mnoho? Nebo málo?... Myslím, že jisté je to, že v okolí nám
žádná firma nebyla tak štědrá, a my za tuto přízeň děkujeme.
Bylo pro mne velmi příjemnou povinností reprezentovat obec při
této oslavě. Byl jsem přítomen celému programu i následnému fotografování u jubilejního vozu.
Co našemu sousedovi popřát? Dobré zdraví a jistě i štěstí. Všeho co
firma potřebuje tolik, aby dalších 3.000.000 vozů bylo vyrobeno
rychleji s větším ziskem a snadněji než těch 3.000.000 předchozích. Za vedení obce děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu
Velkooseckých projektů.
Jan Fagoš
místostarosta obce Velký Osek

Vážení uživatelé kanalizace,
tentokrát vás nechci unavovat dlouhým článkem o našich splašcích. Rád bych poděkoval všem, kteří pochopili, co do kanalizace
patří a co ne. Výjezdy k nefunkčním ventilům z důvodu cizích těles
(hračky, hadry, pleny apod.) se omezily a v současné době se jeví
jako největší problém naše tuky. Každý z vás se může přesvědčit,
pokud odklopí víko své šachty, jak na tom právě on s tuky je. Pokud
zjistíte nános větší než 1 cm, je situace relativně vážná a sdělte tuto
skutečnost obsluze kanalizace na telefonním čísle 720 968 114.
Obsluha je vám při takovémto množství nánosu schopna ještě pomoci. Pokud se tuků nastřádá v jímce více, může se stát, že přestane samovolně fungovat, a to bychom si nikdo nepřál. Může se
zdát, jelikož přestaly jezdit fekální vozy Vodos, že je s kanalizací vše
v pořádku. Bohužel tento stav je sice stabilizovaný, ale do správného fungování má stále ještě daleko. I nadále s dodavateli technologie, zhotoviteli druhé etapy kanalizace a dlouholetým provozovatelem budeme hledat optimální řešení, aby se stav i nadále dařilo

zlepšovat. Rád bych všechny poprosil, aby si uvědomili, kolik času
a úsilí provozního zaměstnance naší kanalizace stojí udržet tuto infrastrukturu v provozuschopném a bez závadovém stavu. Někteří
z Vás ví, že jsou problémy řešeny v pozdních odpoledních i večerních hodinách. Myslím si, že je na místě na těchto řádcích panu
Jaroslavu Litenovi za jeho nadstandardní přístup ke své práci poděkovat. A vás všechny bych poprosil o shovívavost, trpělivost a úctu
k jeho práci, jelikož ta vaše jímka opravdu není tou jedinou, kterou
má pan Liten na starosti. Pokud vám pan Liten nebo jeho zástupce
nezvedne telefon okamžitě, není to proto, že by nechtěl, ale jednoduše má plné ruce …. práce. Jistě se ozve zpět, a nebo můžete
využít alternativní telefonní číslo přímo na mě (608 64 64 28).
Přeji všem příjemné prožití letních prázdnin, spoustu slunečných
dnů a příležitostí k radosti.
Váš výkalový referent
Jan Fagoš
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
dovolte, abych Vás upozornil na pohyb a migraci
zvěře přes hlavní ulici ve směru na Libici nad Cidlinou č. 125. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména za soumraku a svítání, kdy je pohyb zvěře
do Libického luhu nejintenzivnější.
Zvěř v blízkosti komunikací reaguje pod stresem
mnohdy nepředvídatelně a může se stát, že zvěř,
která jakoby odchází, změní při nasvícení nebo
hluku své rozhodnutí a několika skoky se ocitne
před projíždějícím vozidlem. Je-li zvěř oslněna,
většinou zůstává stát a pak také není záhodno spoléhat na to, že na poslední chvíli odskočí
a umožní průjezd.
V minulých letech docházelo ke srážkám se zvěří
zejména na dálničním přivaděči a v místech cedule výjezdu z obce. Každý rok zde přijde o život
více než pět kusů dospělé spárkaté zvěře a několik mláďat. To je jistě smutné, ale každého z řidičů
potká zároveň větší nebo menší poškození vozidla
a při dnešních cenách není neobvyklá škoda vyšší
než 50.000 Kč. A to asi stojí za to nohu z plynu
sundat a být doma o pár vteřin později… Stejně
to, co naženeme, strávíme obvykle na zavřených
závorách.
Dalším nebezpečným místem je výjezd na druhou
stranu směrem na Kolín. Zde, v úseku za hřbitovem až k veltrubskému písečáku, každoročně zahyne několik kusů srnčího a bohužel i desítka zajíců, kteří kvapem ubývají. Minulý rok jsme v této
lokalitě zaznamenali i migrující zvěř daňčí.
Naštěstí nedošlo k žádné škodě na zdraví ani
na majetku.
Nejfatálnější bývá setkání s černou zvěří. Tato
zvěř je velmi vitální a i po střetu, který ji poraní,
odchází a dlouho přežívá se zraněním nebo může
v důsledku svých zranění být v budoucnu nebezpečná člověku (ztráta plachosti, agresivita, hledání obživy u obydlí apod.).
Přeji Vám, aby Vaše setkání se zvěří byla co nejmilejší a nestála Vás ani peníze, natož zdraví.
Za myslivce
Jan Fagoš

OSEČAN

Akce ,,Z“
Pod záštitou obce Velký Osek
ve spolupráci s občany a spolky se dne
8. 4. 2017 konala v pořadí již VII. Akce
„Z“.
Myslivecký spolek Pětidubí se věnoval
lesním oplocenkám, fotbalisté pak
položili základy novému dětskému hřišti
u restaurace na fotbalovém stadionu.
Tradičně se uklízely odpadky po celé
obci, zejména při hlavní silnici, této
činnosti se ujaly členky spolku osob postižených civilizačními chorobami. Další
úklidové práce proběhly v prostoru za garážemi u benzínové pumpy a v prostoru
bývalých sběrných surovin, úklid provedl scooteringový spolek. Několik občanů
se pak vrhlo na revitalizaci prostor při Bačovce u bývalých zahrádek, spočívající
v zakolíkování vysazených dřevin, úklidu břehu a přilehlých prostor. Největší
skupina občanů v čele s májovci, vyrazila k písáku, kde proběhly práce spojené
s výstavbou nového oplocení, za účelem odplocení části ZOO-koutku. Tento
prostor by se do budoucna mohl stát zázemím pro plánované akce, např. Dračí
lodě, běžecké závody atd., ale i prostorem pro celoroční rekreaci občanů.
Současně došlo i k údržbě břehových porostů při písáku.
Pro všechny účastníky, téměř 70 lidí, pak bylo připraveno drobné občerstvení
v Dělnickém domě jako poděkování za odvedenou práci. Všichni příchozí pak
mohli obdivovat výsledky poslední pracovní skupiny, která provedla dosadbu keřů
a výsadbu okrasných záhonů v parku před Dělnickým domem.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem občanům a spolkům
za odvedenou práci. Dále mi dovolte poděkovat obci Velký Osek a pracovníkům
obce za technické zajištění celé akce a panu Dittrichovi za připravené občerstvení.
Tak na viděnou příští rok.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
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Dělnický dům ve Velkém Oseku
Obec Velký Osek již delší dobu připravuje k rekonstrukci objekt Dělnického domu. Podle zadání zastupitelstva
obce Velký Osek vzešlého z voleb roku
2010 byla v září 2014 vypracována
studie využitelnosti objektu Dělnického domu ve Velkém Oseku. Studii vypracovala Stavební kancelář –
Ing. Roman Krásný, a to hned ve třech
variantách. Za tuto studii obec Velký
Osek zaplatila 107.690 Kč vč. DPH.
Každý z občanů Velkého Oseku měl
možnost se se studií seznámit a vznést
připomínky.
Já jsem to udělal a v březnu 2016 své
otázky a připomínky zaslal. Mojí nejzásadnější připomínkou byl fakt, že
kapacita sálu počítá s využitím pro cca
100 osob!!!!!!!! (ano, moje připomínka obsahovala 8 vykřičníků). Upozornil
jsem, jako zkušený pořadatel koncertů
a zábav, že za těchto podmínek nebudou chtít pořadatelé žádné plesy, zábavy či koncerty organizovat. Důvod je
prostý – při překročení kapacity sálu
se pořadatel vystavuje nebezpečí, že
při jakékoli nastálé mimořádné události
bude trestně stíhán (za nedodržování
hygienických a požárně bezpečnostních podmínek).
Od pana starosty se mi dostalo odpovědi, že moje dotazy a připomínky bere
na vědomí a o jejich využití bude uvažovat. A jaká je situace dnes? Na projektu se nadále pracuje. Vybrána byla
varianta B, která počítá se zbouráním
bývalého klubu SSM a kuchyně se
sociálním zařízením. Namísto toho by

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám představil nově spuštěné
internetové stránky www.mojespolky.cz.
Tyto slouží jako mapa spolků a zároveň kalendář akcí, které pro veřejnost
pořádají. Vše přehledně na jednom
místě. Spolky tu mohou lépe propagovat svoji činnost občanům a občané
získají snadno a rychle přehled o všech
zajímavých spolcích a jejich aktivitách
ve svém okolí. Používání webových
stránek je a zůstane zdarma. Smyslem
této aktivity je zjednodušit dostupnost
informací, podporovat aktivity spolků
a v konečném důsledku posilovat aktivní občanskou společnost v naší zemi.
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měla být vybudována knihovna a nová
kuchyň se samostatným přístupem.
Ve sklepě pod výčepem se prostor
může využívat jako salónek. V prvním
patře se počítá s umístěním obecní
policie, kanceláře pro provoz kuchyně
a klubovnou pro spolkovou činnost.
Sociální zařízení pro společenský sál
bude zřízeno pod jevištěm. Za zaměření krovu se zaplatilo cca 50 tis. Kč,
za stavebně technický průzkum cca
135 tis. Kč. Byla provedena 3D vizualizace objektu. Má se provést podrobné
zaměření objektu a projekt pro stavební povolení. Za prováděcí dokumentaci se má zaplatit cca 1.070.000 Kč.
Odhad investičních nákladů stoupl
z 20-23 mil. Kč na 28-40 mil. Kč.
Na realizaci bude muset obec zvýšit
současné zadlužení a vzít si úvěr v řádu
desítek miliónů korun. A přitom uvažovaná kapacita sálu je stále cca 100
osob!!!!!!!!!! (již deset vykřičníků).
Jaká je alternativa?
Vhodnější by bylo nechat Dělnický dům při menších opravách „dožít“
(výměna oken na sále byla domluvena s Pivovarem Nymburk již v roce
2010, avšak po výměně zastupitelstva
nebyl ze strany obce zájem). Současně, po řádné diskuzi s občany Velkého Oseku, nalézt lepší využití místa,
Dělnický dům zbourat a postavit zcela
nový objekt. Ten by byl lépe uzpůsobený svému novému účelu a podstatně
levnější. Ten, kdo prováděl rekonstrukci staršího domu, mi dá jistě za pravdu.
Jiří Otta

Stránky budeme postupně vylepšovat.
Novinky můžete sledovat na facebook.
com/mojespolky.
S úctou
Pavel Otta
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Zprávy
z obecní matriky

BŘEZEN - KVĚTEN 2017

Životní jubilea:
80 let: Josef Žilka
Božena Vilímková
Marie Novotná
Zdeněk Polák
Josef Poklop		
85 let: Milada Steinerová
90 let: Jaroslava Dvořáková
91 let: Alena Klepalová
93 let: Ludmila Křivánková
94 let: Květuše Dobřichovská
95 let: Miloslava Lejnarová
Vítání dětí:
Tobiáš Vaníček
Vojtěch Hrabánek
Zuzana Švejdarová
Jan Carda
Anežka Králíková
Žaneta Kratochvílová
Dominik Duršpek
Aneta Staňková
Narození:
František Varga
Štěpán Fiala
Štěpán Hejný
Radek Stránský
David Bajer
Ella Králová
Úmrtí:
Jiří Špinka (68 let)
Marcela Dvořáková (72 let)
Josef Mazač (77 let)
Josef Krupička (79 let)
Anna Rohlíčková (92 let)
Ivana Adamcová
matrikářka

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Zapojení Masarykovy základní školy do projektů
Ve dnech 6. 3. – 9. 3. ve škole proběhla komplexní inspekce. Inspekční zpráva je
uložena na webových stránkách školy. S nápravnými opatřeními byl seznámen pan starosta, školská rada a SRPDŠ. Jedno z těchto opatření se týká školní jídelny. Abychom
zvýšili spotřebu ovoce a zeleniny, rozhodli
jsme se zakoupit barový pult na zeleninové
nebo ovocné saláty. Tento pult bude umístěn v jídelně. Děti budou mít samy možnost
volby si vybrat podle své chuti. Rádi bychom
tímto opatřením podpořili jejich vlastní odpovědnost. Cenu oběda budeme muset na-

výšit o 1 Kč, ale doufáme, že kvalita stravování se tím zvýší.
Za podpory obce probíhají ve škole úpravy
v rámci projektu EPC. Tento projekt je zaměřen na rekonstrukci otopného systému
a osvětlení v celém prostoru školy. V kotelně byly vyměněny staré dosluhující kotle
a jsou instalovány termoregulační hlavice
na jednotlivých radiátorech. Cílem všech
těchto opatření je zajistit úsporu energií.
Ve třídách půdní vestavby a v kabinetě byla
zavedena klimatizace, která zajistí dodržování hygienických norem pro výuku.

VÝROBKY DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

J. Štěpařová
OSEČAN

Před školou byl postaven nový kolostav.
Děti, které ho využívají, dostanou svůj klíč,
abychom kola zajistili proti krádeži.
Škola neuspěla se žádostí o podporu TPCA
na vybudování naučné stezky v areálu školy.
Podali jsme tedy novou žádost na Středočeský kraj a čekáme na vyhodnocení.
Během prázdnin budou malovány některé
třídy a chodby a dojde k dalším opravám.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení
obce za podporu při opravách.
Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ Velký Osek

Matematický klokan 2017
V pátek 17. března se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1980 v Austrálii a postupně se rozšířila
do Evropy i Ameriky. Od roku 1995 se pořádá
i v České republice, kde se jí v posledních letech
zúčastňuje víc jak 350 000 žáků a studentů základních a středních škol.
Na naší škole v letošním roce neobvyklé úlohy řešilo
69 žáků v kategorii CVRČEK (žáci 2. a 3. třídy),
56 žáků v kategorii KLOKÁNEK (žáci 4. a 5. třídy), 60 žáků v kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třídy)
a 54 žáků v kategorii KADET (8. a 9. třída). Se záludnými úlohami si nejlépe poradili:
KATEGORIE CVRČEK - Adam Šindelář - třída 3. A
KATEGORIE KLOKÁNEK - Filip Eger – třída 5. A
KATEGORIE BENJAMÍN - Max Gruncl – třída 6. B
KATEGORIE KADET - Ondřej Türke – třída 9. A
V rámci okresního kola v každé kategorii soutěžilo průměrně 1 000 dětí. Žákům naší školy se nejlépe vedlo
v kategorii Klokánek a Benjamin. V kategorii Klokánek Filip Eger z 5. tř. v okresním kole obsadil 4. místo. V kategorii Benjamín se Max Gruncl ze 6. B
umístil na 1. – 2. místě.
Mezi nejlepší žáky krajského kola se probojoval z naší
školy pouze Max Gruncl. V jeho kategorii ve Středočeském kraji soutěžilo 10 385 dětí a Max s dalšími
12 žáky se stejným ziskem bodů obsadil 2. – 14. místo.
Helena Babáková,
učitelka 1. stupně

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

9

Noc
s Andersenem
ve 2. třídách
V tomto roce uplyne 130 let od narození a 60 let
od úmrtí pana Josefa Lady, významného českého
spisovatele, ilustrátora a malíře.
V tomto roce uplyne 130 let od narození a 60 let od úmrtí pana
Josefa Lady, významného českého spisovatele, ilustrátora a malíře.
Jeho dílu se v druhém dubnovém týdnu věnovali žáci druhých tříd
v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem. Děti se seznámily
s knihami, které Josef Lada pro děti napsal a ilustroval. Zkusily si
stejně jako Lada ilustrovat některá lidová říkadla, vyhledávaly a popisovaly hlavní hrdiny jeho knížek, v bajkách se snažily najít ponaučení. Z jeho díla vytvořily ve třídě bohatou výstavku – někdo našel
doma knihu Josefa Lady, jiný kalendář či pohlednici s Ladovými ilustracemi. Vyvrcholením projektu byl večer, kterého se zúčastnila
i naše osecká knihovnice paní Dohnalová. Dětem do třídy přinesla
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knihy napsané panem Ladou, z kterých dětem četla. Čtení prokládala vyprávěním o dětství Josefa Lady a o době, v které tento
spisovatel žil. Znalost díla Josefa Lady si děti prověřily v noční hře.
Po zdařilém ukončení hry se děti uložily ve třídě ke spánku. Děvčata ze 7. třídy jim na dobrou noc přečetla jednu z pohádek Josefa
Lady. Další den na závěr celého projektu děti zhlédly film Kaňka
do pohádky, prostřednictvím kterého si připomněly Ladovu bohatou tvorbu.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

H. Babáková, N. Tomsová,
tř. učitelky 2. A a 2. B

Zájezd do Anglie očima naší žačky
23. dubna
Asi ve 12:45 pro nás k naší
škole přijel autobus. Tento
autobus nás doprovázel celou
cestu. Projížděli jsme Německem, až jsme přijeli do Francie.
24. dubna
Ve 4:00 jsme museli vstávat a jít na rozhovor s celníky.
Všichni jsme se hrozně báli.
Pak se ukázalo, že to není žádný
problém. Autobus najel na trajekt. A nastavili jsme si britský
čas. Trajekt nás za jeden a půl
hodiny převezl do Velké Británie. Autobus nás okolo šesté
hodiny přivezl na dnešní výlet.
Tedy do města Portsmouth.
Procházkou jsme rybářskými
uličkami došli na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Má
tvar lodní plachty. Navštívili
jsme i historické doky a prošli
loď HMS Victory. S hostitelskými rodinami jsme se sešli
ve 20:00. Bylo to zajímavé. Já
a tři moje kamarádky jsme se
dostaly do rodiny Webb. V jejich hezkém domě jsme dostaly malý pokojíček. K večeři byly
těstoviny s rajčaty. Chovali se
k nám mile.
25. dubna
Ráno jsem si ke snídani vzala
tousty. Dnes nás hlavně čekaly
křídové útesy Beachy Head.
Tyto útesy jsou známé velkým počtem sebevražd. Když
jsme si je doprohlédli, šli jsme
na kamenitou pláž. Našla jsem
tam několik kamenů přírodou provrtaných naskrz. Říká
se, že kdo ho najde, bude mít
štěstí. Teď jsme z batohů vy-

táhli balíčky s obědem. Moje
kamarádka Bára si položila krabičku s obědem. To byla chyba!
Racek ji sebral a oběd sežral.
Naštěstí ji odhodil kousek
od nás. Zrovna byl dobrý oběd,
tousty s rybičkovou pomazánkou. Navštívili jsme i Brighton
s Roayl Palace. Autobusem
jsme popojeli do akvária. Jeho
součástí je tunel se žraloky,
touch pool, akvária s rybami
od kapra až po piraně. Moc se
mi to líbilo. Dále nás čekal Primark a v Poundland. Víte, podle čeho se pozná, jak bohaté
je přímořské město v Anglii?
Podle mola. Brighton má molo
překrásné. V rodinách na nás
čekala pizza k večeři.
26. dubna
Po snídani nás paní jako každý
den odvezla na sraz. A jeli jsme
do města Hastings. Město
jsme prošli a nezapomněli ani
na pašerácké jeskyně. Je v nich
legrace. Čekal na nás i film.
Celý je překvapivě v angličtině.
Výlet jsme zakončili v Eastbourne v obchodním centru
s Primarkem, Poundlandem
a dalšími. K večeři jsme dostaly těstoviny s rajčaty a pizzu.
Po večeři jsme si s paní dlouho
povídaly.
27. dubna
Dnes jsme jeli do Londýna.
Sraz u autobusu byl posunut
na 6:45, což znamená, že jsem
vstávala v 5:00. Takhle brzy
kvůli tomu, že cesta je dlouhá a Britové chodí do práce
a do školy v 9:00. Tedy Londýnskému obchvatu se říká

OSEČAN

největší parkoviště světa. Autobus v Londýně zaparkoval
u O2 arény. Parníkem jsme
vyhlídkovou cestou dojeli k London Eye. Cestou jsme
viděli třeba Big Ben (vím, že se
tak jmenuje ten zvon, ale nevím, jak se jmenují ty hodiny),
budovu ministerstva, budovu
parlamentu a další. Také jsme
projížděli pod známým Tower
Bridge. Prošli jsme kolem Big
Benu, vyfotili si Westminsterský palác a opatství. Prohlédli
jsme si nejfotografovanější
vrata v Anglii. Prošli jsme si
Trafalgarské náměstí. Jsou tam
dva pomníky lva, když si alespoň na jednoho sáhnete, tak
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se do Londýna zase vrátíte.
Já jsem si samozřejmě sáhla
i na něj vylezla. Zdokumentovala jsem všechny červené
telefonní budky, co mi stály
v cestě. Navštívili jsme i St.
James Park. Potom na nás
čekalo Leicester Square. Když
jsme ho doobdivovali, přešli
jsme do čínské čtvrti SoHo.
SoHo se mi moc líbí. Okolo
24:00 jsme trajektem z Francie přijeli do Německa.
28. dubna
Okolo 14. hodiny jsme konečně doma.
Zájezd se mi moc líbil.
Kateřina Kubišová, 6. B
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SPORT VE ŠKOLE
Okresní kolo ve vybíjené
Dívky 4. a 5. třídy se zúčastnily okresního kola ve vybíjené, které
se konalo 18. 4. 2017 ve Velkém Oseku. Na naši školu přijely dívky
z kolínských škol. Turnaj skončil vítězstvím Velkého Oseka. Druhé
místo obsadil tým ZŠ Lipanská Kolín a bronzové medaile si odvezla
děvčata ze ZŠ Bezručova Kolín. Náš tým reprezentovala Veronika
Belzová, Lucie Hartmanová, Simona Bursová, Nela Marešová, Andrea Kolouchová, Valerie Pelikánová, Tereza Švandová, Michaela
Baštecká, Aneta Vrabcová, Natálie Římková a Julie Košatová.
Klimentová, Loskotová a Slavíková

23. ročník
Osecké lať ky
Letošní ročník měl rekordní účast. Naši tělocvičnu navštívilo čtrnáct škol, a to nejen z okresu Kolín. Mezi všemi závodníky se naši reprezentanti neztratili. Bronzové medaile
získaly Natálie Reisichová (125 cm) a Kristýna Šlehubrová
(130 cm). Druhé místo obsadil Dominik Král (165 cm).
Reisichová Natálie

Dominik Král

Plavecký výcvik druháků
Od ledna do května se děti
z obou druhých tříd zúčastnily
v Kolíně kurzu plavání. Zprvu
byly některé děti velmi opatrné, ale ke konci kurzu se vody
již nikdo nebál. Po poslední
lekci plavání děti hodnotily celý
kurz.
Naučil jsem se plavat jako žába,
naučil jsem se potápět, naučil
jsem se víc poslouchat, naučila jsem se trpělivosti, naučil
jsem se plavat kraul, přeplavala
jsem celý bazén, naučil jsem
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se, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, potkal jsem nové
přátele, naučila jsem se plavat
v hlubokém bazénu …
Nejvíc se mi líbil tobogán,
skluzavka, vířivka, sauna. Líbilo
se mi plavat se žížalou i s destičkou.
Děti také zjistily, že je stále
možnost se zlepšovat. V čem,
to každému napovědělo jeho
„mokré“ vysvědčení.
H. Babáková, N. Tomsová,
tř. učitelky 2. A a 2. B
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SPORT VE ŠKOLE
Pohár rozhlasu mladší žáci

Mc Donald‘s Cup

Mladší žáci 6. - 7. třídy (Svoboda, Kalaš, Kruliš, Žilka, Richter, Kuchař, Bayer, Průcha) přivezli z Kolína bronzový pohár za třetí místo
v soutěži družstev - Poháru rozhlasu. Mezi šestnácti školami dívčí
družstvo obsadilo místo desáté.

Kategorie I. (1. - 3. třída)
Hrací den středa 26. 4. 2017:
MZŠ Velký Osek, 7. ZŠ Kolín, ZŠ Poříčany, ZŠ Plaňany, 4. ZŠ Kolín, ZŠ Červené Pečky, 2. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín
Naše škola obsadila 4. místo, góly dali: Matěj Pospíšil 2×, Vít Heřmánek 2×, Lukáš Meloun 2×, Adam Mojžíšek 1×, Milan Holub 1×
a - všichni ze třetí třídy a Matyáš Dupák 1× ze druhé třídy.

Pohár rozhlasu starší žáci
Tým osmi starších chlapců (Král, Peřina, Teplý, Konyvka, Košata,
Kubík, Pelikán, Kukal) vybojoval na atletickém závodě Pohár rozhlasu 3. místo. Dívky se umístily na místě sedmém. V obou kategoriích soutěžilo patnáct škol okresu.
Mgr. Marcela Muniová
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Kategorie II. (4. - 5. třída)
Hrací den čtvrtek 27. 4. 2017:
MZŠ Velký Osek, 5.ZŠ Kolín, ZŠ Žiželice, ZŠ Týnec nad Labem,
ZŠ Poříčany, 2. ZŠ Kolín
Naše škola obsadila 3. místo ve skupině, góly dali Erik Kolář ze
čtvrté třídy 4×, Jan Koška z páté třídy 1×.
Klára Holubová

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Prostřední mlýn, Železnice u Jičína
V termínu 9. – 13. 5. se první třídy a třída pátá zúčastnily
školy v přírodě ve čtyřhvězdičkovém hotelu Prostřední mlýn.
Půl dne jsme trávili se svými
učiteli, tedy Evou Frankovou,
Naďou Lajkovou a Markétou
Melicharovou. Zbytek dne se
svými vychovateli z agentury
Star Line.
Etapové hry zabavily jak dospěláky, tak děti. Zaujalo nás,
že téma „Staré řecké báje
a pověsti“ bavilo i prvňáčky.
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I přes zlobeníčko a stýskání nikdo neodjel s prázdnou. Hrála
se spousta her a soutěží, ale
nezapomnělo se ani na velké
túry. Ve volném čase se tvořila
trička, náramky nebo medaile.
Děti si zavedly své deníčky,
kam si zapisovaly zážitky a události z celého pobytu.
Bylo to prostě fajn a všichni
bychom si to určitě rádi zopakovali.
Lucie Žemlová,
5.třída
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Žáci prvních tříd a páté třídy
navštívili na začátku května
školu v přírodě v Českém
ráji u Jičína. O zážitky bychom se s vámi rádi podělili
prostřednictvím nejzdařilejších dětských prací na toto
téma.
9. 5. jsme dojeli na školu
v přírodě do hotelu Prostřední mlýn. Strávili jsme
tam pět dní a vedoucí se
o nás hezky starali.
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Zažili jsme spoustu zážitků. Hráli jsme hry, soutěžili
a sportovali. Vyráběli jsme
náramky a kreslili na trička.
Vlakem jsme jeli na hrad
Trosky a další den jsme šli
pěšky na Zebín.
Vařili nám velice dobře. Nejvíc mi chutnala svíčková.
Pobyt se mi líbil a rád bych
se tam někdy vrátil.
Radek Czako,
5. třída

JARNÍ ČINNOST
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Ráda bych Vás seznámila
s naší výchovně-vzdělávací činností ve školní družině
od konce února.
Na ukončení jarních prázdnin dne
26. 2. 2017 od 15 hod. jsme s dětmi a rodiči navštívili Kulturní dům v Libici nad Cidlinou, abychom zhlédli divadelní pohádku
„NEOHROŽENÝ MIKEŠ“.

ní rej. Další den v pátek se konalo rozloučení
s naším dobrým známým Masopustem. Děti
vyrobily hranici, na kterou vyndaly výplň našeho človíčka a po písni „Masopust slavíme,
nic se nevadíme pospolu....“ došlo k zapálení
hranice. A co jiného s prvním ohýnkem než
opékání prvních topinek.
Při krásném slunečném odpoledni jsme
pohodově zakončili masopustní čas a nyní
nás již čekalo dlouhých VI postních nedělí.

Pohádka se všem velice líbila, hlavně díky
přesvědčivým hereckým výkonům. Rádi
jsme viděli v hlavních rolích dva bývalé žáky
a žákyni z naší školy. Za příjemně strávené odpoledne celému divadelnímu spolku
VOJAN z Libice nad Cidlinou velice děkujeme.
A začal MASOPUSTNÍ TÝDEN ve školní
družině. Začátkem týdne jsme nejprve ustrojili Masopusta. Postavička tohoto človíčka nás
provázela po celý týden. Ve čtvrtek vypukl
masopustní karneval za jeho asistence. Ze
školní družiny byl přenesen „v nůši“- krosně
- do gymnastického (karnevalového) sálu
„masopustní babčou“ a rej masek po úvodní
řeči o těchto svátcích a tradicích mohl začít.
Kolik se zúčastnilo převlečených dětí jsem ani
nestihla spočítat. Masky byly opravdu krásně
originální, jedna hezčí než druhá. Celé odpoledne jsme se super bavili společenskými
hrami a tancem. Nej… bylo ovšem rozdání
balónků. Překvapivě je všichni vesměs dokázali nafouknout a nadšení bylo o to větší, když
z nich byly dlouhé žížalky.
Všechno jednou končí, i ten náš masopust-

Hned ta první neděle se jmenuje LIŠČÍ
a jako každý rok jsme s dětmi upekli „liščí
preclíky“. Samozřejmě nám je liška nenechala na pokoji a do druhého dne byly
preclíky roztroušené po celé místnosti.
Všichni jsme měli o zábavu postaráno sběrem preclíčků.
V úterý 28. 3. se konalo upálení SMRTKY – vítání jara. Vynesli jsme MORANU
za doprovodu dětmi odříkávaných básniček na ohniště. Zde kolem ní vybudovaly
hranici se vzpomínkami na letošní krásnou
zimu. A mohlo dojít k jejímu upálení.

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Samozřejmě po dohoření zbytků Morany
vypuklo také očekávané první opékání buřtíků. Nechyběl ani zpěv s kytarou a tanec
kolem ohně. Další den pokračoval tento rituál odebráním popela z MORANY v ohništi a se zaříkáváním byl vhozen postupně
z mostku do Bačovky. Na zpáteční cestě
jsme všichni přemýšleli, co nám letošní
JARO přinese.
Měsíc březen jsme zdárně zakončili
ve dnech 29.-31. 3. předvelikonoční dílničkou-již tak oblíbeného u dětí - KORÁLKOVÁNÍ. Mohly si vyrobit spoustu
nových motivů na velikonoční svátky. Naše
„KORÁLKOVÉ TETY“ se po celé tři dny
nezastavily. Vyrábělo se opět o sto šest!
Nezbývá, než jim moc a moc poděkovat
za jejich trpělivost i ochotu.
V dubnu je čas velikonočního vyrábění
různých dekorací, ozdobných závěsů
do oken, zdobení vajec, pletení pomlázek
atd… U nás tomu nebylo jinak. Všechna
čtyři oddělení se vrhla na přípravu velikonočních svátků.
Výletu se ŠD do kolínského kina dne
19. 4. 2017 na pohádku ve 3D „ŠMOULOVÉ - ZTRACENÁ VESNICE“ se zúčastnilo celkem rovných 100 účastníků

15

školní družiny. Cestovali jsme
vlakem a v pronajatém kině
pouze pro naši výpravu si to děti
opravdu užily se vším všudy.
Konec měsíce dubna je
ve znamení ČARODĚJNIC.
I v našich družinách vypukl ČARODĚJNICKÝ REJ:
27. a 28. 4. – tyto dny nám sice
počasí nepřálo, ale my zvládli rej

využitím školních prostorů.
- vyprávěli jsme si o kouzelné
FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
- vařili se zaklínadly čarovný nápoj v kotlíku z čarovných bylinek
- opékali (spíše grilovali) buřtíky vzhledem k ošklivému počasí
ve družině
- a zahráli jsme si spoustu soutěží a her v budově školy

- ve finále čarodějnice a čarodějové obdrželi „ČARODĚJNICKÉ VYSVĚDČENÍ“
- čarodějnici jsme přece jen upálili! Sice až v úterý, ale přece...
Blíží se konec června a nám
se tím blíží i konec letošního
školního roku 2016/2017. Čekají nás poslední výlety, spaní
ve škole na rozloučenou a vel-

ké loučení s našimi nejstaršími
účastníky školní družiny. Chtěla
bych touto cestou poděkovat
těm, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli organizovat
družinové akce, a popřát všem
krásné slunečné letní prázdniny.
Ved. vych.
Jana Formánková

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Uběhly tři měsíce a jsme tady
zase s informacemi z naší
knihovny.
Začneme tradičně s tím, co
rozšířilo fond naší knihovny.
Nejvíce chodí do knihovny
žen, čtenářek všech věkových
kategorií. Podívejme se, co by
dospělé čtenářky mohlo zaujmout z žánru tzv. „četby pro
ženy“.
„Nebýt jako máma“ /Řeháčková/ - problém rodiny je matka
alkoholička, ničící kladné hodnoty rodinného soužití a vztahů, „Láska v Paříži“ /Barreau/
- malé, nostalgické kino v Paříži, kde majitel ctí staré tradice
a láká návštěvníky na oblíbené
filmy o lásce. Pikantní název
další knihy: „Prodám manžela
zn. spěchá“ /Jakoubková/ naznačuje, že špičková manažerka s vlastním domem a restaurací se chce zbavit rozvodem
vykutáleného nezaměstnané-
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ho manžela-povaleče, který se
nechá od ní vyživovat. „Minuta
na rozloučenou“ /Körnerová/hrdinka studentka Marianna
z Bavorska se dostává do Jižní
Ameriky jako doprovod svého otce, profesora přírodních
věd. Na expedici zažívá mnohé
nečekané situace. Na venkov
doby konce 19. století na Vysočině se dostanete v knize:
„Řízením Božím“ /Pittnerová/.
Pro všechny milovníky anglického humoru je určen: „Mimořádný život Franka Derricka, 81
let“/Mourrison/ - určeno nejen pro stoleté staříky. Aktivní
penzista utrpí úraz a stane se
dočasně závislý na docházející
pečovatelce, která zcela změní
jeho dosavadní život. Máte rádi
psy? Soubor povídek od známých současných českých autorů z edice Česká povídka se
jmenuje: „O lidech a psech“.
Poslední kniha od P. Hartla je
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dvojromán „Okamžiky štěstí“
- příběh sourozenců Veroniky
a Jáchyma.

Historické romány
se stále těší oblibě,
z novinek si můžete
přečíst:

„Pod křídlem anděla“ /Grmolec/ - román z první poloviny 18. století, z doby vlády
Karla VI., otce Marie Terezie.
S osudem hrdiny Daniela je
propleten i osud osvíceného šlechtice hraběte Šporka
a sochařů M.B.Brauna a F.M.
Brokoffa v Kuksu. „Pro jméno
a čest“ /Horáková/ - příběhy několika zemanských rodů
z Moravy v době vlády Přemysla Otakara II. Někdy se
historický román dostává svým
dějem až na hranici historické
detektivky. K takovým patří
„Případ hrozníčkové náušnice“ /Češka/- zločiny na Velké
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Moravě, kníže Slavomír a jeho
vikingský přítel Erik provázejí
a ochraňují soluňské učence
Konstantina a Metoděje, kterým hrozí nebezpečí. „Zločin
v Yorku“ /Thomas/- Anglie
roku 1644, zmítaná občanskou
válkou a v této době se mladá
a vážená porodní „bába“ snaží vypátrat vraha manžela své
přítelkyně, která je neprávem
odsouzena k smrti upálením
jako vražedkyně.

Takto jsme se logicky
dostali přímo k detektivkám a kriminálním příběhům.

Z oblíbené zelené edice Původní česká detektivka: „Srdcový král“ /Hesová/- Švédka
Ema se vrací do Čech, vlasti
své matky, střetává se s různou mentalitou Čechů a Švédů a dostává se k vyšetřování vraždy studentky v Praze.

U zavražděné je nalezena karta
srdcového krále, „Nahá s Davidovou hvězdou“ /Eidler/- při
vyšetřování vraždy ženy v pražské Šárce je nalezen zlatý řetízek s Davidovou hvězdou, židovským symbolem. „Chlapec
ve stínu“ /Vallgren/ - švédská
severská krimi zachycuje pátrání po zmizelých dětech, bratrech Klinbergových, kteří se
ztratili ve velkém časovém rozmezí od sebe. K nejvíce sledovaným dílům patří i další kniha
světoznámého autora „Lovec
králíků“ /Kepler/ - severské
krimi s vyšetřováním vražd.

Nesmíme zapomenout také
na naučnou literaturu. „Nápadité zahradní projekty“ /Peterson, Schmidt/ - inspirace pro
kutily doma i na zahradě. Významné výročí 300 let od narození panovnice Marie Terezie
připomíná kniha „Muži Marie
Terezie“ /Egghardt/ - její milovaní, její rádci a opory trůnu.

Z biografických titulů
patří k zajímavým:

„Valdemar Matuška a zlatá léta
v Rokoku“ /Herzán/ - vzpomínky na známého zpěváka
a jeho kolegy v divadle Rokoko
v Praze. „Rozhovor s dědečkem“ /Lukavská/ - vnučka
známého herce vzpomíná
na dědečka Radovana Lukavského.

„Věra Chytilová zblízka“ /Chytilová/- životní příběh známé
filmové režisérky. „Minerální vody v České republice“ /
Květ/ - z historie a současnosti
českých lázní a minerálních
pramenů, jejich složení. Zajímavostí je, že mezi místy s minerálními prameny je i Velký
Osek.

Pro dětské čtenáře
od nejnižších věkových
kategorií jsou určeny
tyto publikace:

Na závěr krátce o akcích pořádaných
v knihovně nebo knihovnou. Samozřejmě to
byl “Březen-měsíc čtenářů“. V tomto měsíci a také ještě v dubnu navštívily knihovnu
děti z družiny 9. 3. s paní vychovatelkou
M. Belzovou a 6. 4. s paní J. Formánkovou.
19. 4. zavítala do knihovny na lekci informatiky „Poprvé v knihovně“ 1. B třída s paní
učitelkou Lajkovou.

Knihovna je otevřena:
St: není výpůjční den

Těm zcela nejmenším je určena kniha s tvrdými listy „Čím
budu, až vyrostu“- na postavičkách zvířátek jsou znázorněna
mnohá povolání. K oblíbeným
patří „Doba ledová“/ Monroe/
veselé příběhy trojlístku zvířecích kamarádů z pravěku. Pro
o trochu starší děti, případně již čtenáře je „Pohádková
muzika“ /Čtvrtek/, která patří
již ke klasickým dílům české
dětské literatury. „ Zuzanka
a koník Max“ / Komendová/
- po tragické nehodě rodičů
musí hrdinka odejít k babičce
a dědovi na venkov, kde hledá
nové přátele. „ Zakletá Ella“ /
Levine/ - pohádkový fantasy
příběh o zakleté dívce, která
musí plnit zadané příkazy.

„Pozemšťan!“ /Fearing/ - komiks o chlapci, který první
školní den nastoupí omylem
do nesprávného autobusu, obsazeném podivnými bytostmi
a míří do vzdálené galaxie. Příběhy s historickou tematikou
přináší „Meč pánů Velhartic“ /
Mendozová/- děj ve dvou ča-

Tradičně se opět spalo ve škole v rámci akce
„Noc s Andersenem“, a to dne 11. 4. dvě
třídy 2. A a 2. B. s paní učitelkami Babákovou a Tomsovou. Tentokrát si knihovnická
pohádková babička přichystala vyprávění
o malíři a spisovateli Josefu Ladovi a přinesla
s sebou jeho nejznámější knížky, ze kterých
se četlo. Také děti se zapojily do vyprávění
a ukázaly, že hodně knih znají. V letošním
roce si připomínáme 130. výročí narození
a 60. úmrtí Josefa Lady.

Po a Čt: 9 – 11, 12 – 15 hod.
Út a Pá: 12 - 17.30 hod.
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sových rovinách v minulosti
a současnosti. Hlavní hrdinové
děti, sourozenci Buškovi, jejíž
prapředci byli rádci a komoří
Karla IV. A o prázdninách jsou
na hradě Velhartice, kde jejich
otec pátrá po číších Karla IV.
a Buška z Velhartic. Pro nejstarší dětské čtenáře-dívky- je
určena „Sandra“ /Francková/-příběh patnáctileté dívky,
která se dozvídá o své adopci.

Z naučné literatury
pro děti a mládež:

„Moje první knížka – vaření“ /
Wilkes/ - zábavný průvodce
pro začínající kuchaře, „Moje
první knížka-nápady“ /Wilkes/
- návody ve skutečné velikosti,
jak dělat vtipné věci, „Dopravní značky“- praktické rady pro
každodenní život v dopravě. „
101 věcí, které bychom měli
vědět o dinosaurech“- stále
oblíbené téma s novými poznatky a spoustou barevných
ilustrací, „101 věcí, které bychom měli vědět o závodních
strojích“ - téma ze stejné edice, zaujme hlavně chlapecké
čtenáře. Kdo se chce procvičit
v angličtině, ať si půjčí knihy
v češtině a současně v angličtině ve zkrácené podobě klasická díla: „Drákula“ /Stoker/
a „20.000 mil pod mořem“ /
Verne/.

Blíží se čas dovolených a prázdnin a to je čas
na zajímavé, zábavné či poučné čtení. Nezapomeňte se zásobit včas v naší knihovně!
Hezké a příjemné prožití zaslouženého volna přeje J. Dohnalová

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

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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Den s historickou
technikou aneb program
pro celou rodinu
V sobotu 22. 4. 2017 jsme pro veřejnost,
která má v oblibě starou techniku, připravili
již 3. ročník akce nazvané ”Den s historickou
technikou aneb program pro celou rodinu”.

V sobotu 22. 4. 2017 jsme pro veřejnost,
která má v oblibě starou techniku, připravili již 3. ročník akce nazvané ”Den s historickou technikou aneb program pro celou rodinu”. V areálu Motelu U Jezera byla
k vidění technika dopravní od jízdních kol
přes motocykly, auta malá i velká až po vojenskou a zemědělskou techniku. V sále
byla expozice drobné techniky, kde letos
vévodily dětské kočárky, ale byly zde k vidění i další „poklady”- funkční parní strojky,
fotoaparáty i technika používaná ve fotokomoře a další drobné předměty.

18

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu starostovi za záštitu akce, pracovníkům technických služeb za pomoc technickou, všem spolupracovníkům za organizační
práci při akci samé, velký dík patří strážníkům obecní policie, s jejichž přispěním jsme
udrželi klid a pořádek během celého dne.
Hlavní dík patří vystavovatelům, kteří i přes nepříznivou předpověď počasí a déšť v průběhu
dopoledne vystavili své miláčky nepřízni počasí a nabídli statečným návštěvníkům opravdu
krásnou kolekci vozidel a dalších předmětů.

OSEČAN
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Měli jsme radost, že si své účastníky našel
i náš „rodinný víceboj” a že jsme tím naplnili
druhou část názvu akce a zabavili opravdu
celé rodiny.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes deštivé dopoledne můžeme s klidem konstatovat, že se akce vydařila a že už teď se těšíme
na 4. ročník na konci dubna 2018. Tak nám
zachovejte přízeň!!!
Za SPHT
Miroslav Lízner

Podrobnou fotodokumentaci najdete na www.spht.cz.
OSEČAN
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Spolek Baryba
opět letos pořádal na fotbalovém hřišti

pálení čarodějnic.
Akci Čarodějnice 2017 přálo počasí,
a tak přišla spousta dětí a rodičů.

Děti musely předvést své čarodějné nadání v několika disciplínách:
např. házení pařátem, přeskakování ohně nebo v ochutnávce lektvarů. Za úspěšné splnění úkolů děti dostaly pravé čarodějnické vysvědčení a sladkou odměnu. Vyhlásili jsme i nejkrásnější čarodějnici
- Miss Čarodějnice 2017. Dále se děti mohly vyřádit na skákacím
hradu a nechat si namalovat strašidelný obličej. Ve finále vzplála
vatra a tím skončila úloha letošní čarodějnice, kterou jsme nazvali
Roxana Ulhaná. Podívejte se na fotky, i letos to stálo za to!
Vaše Baryba
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Dětské rybářské závody

„Velkoosecký
		 trojzubec“
Dne 14. května 2017 se konaly
na Máčidle první rybářské závody
ze série o „Velkoosecký trojzubec“.
Tyto závody proběhly pod záštitou vedoucího územního odboru
Policie České republiky Nymburk. Počasí nám tentokrát opravdu
přálo a už od rána svítilo sluníčko. Děti dorazily v rekordním počtu 37. Celkem se podařilo nachytat úctyhodných 3.315 cm ryb.
I když kapříci nebrali vůbec, nachytaly děti velké množství cejnů,
cejnků, plotiček, perlínů a také krásných jeseterů. Největší chycenou rybou se stal jeseter o velikosti 77 cm. V přestávce závodů bylo
rozdáno teplé občerstvení a děti pak rychle spěchaly na svá místa
pokračovat v rybolovu. Vítězem se tentokrát stal nadšený mladý
rybář Viktor Nitsche s celkovým počtem bodů 568. Na druhém
místě skončil Martin Hoznauer s počtem bodů 480 a na třetím
místě se umístila Tereza Tůmová s počtem bodů 474. Z oseckých
dětí se na čtvrtém místě umístil Tomáš Zámyslický a na pátém
místě loňský celkový vítěz Teodor Dašek. Všechny zúčastněné
děti dostaly za svou snahu pěkné ceny. Tyto ceny byly tentokrát
jak z kategorie rybaření, tak s policejní tématikou. Závodu se osobně zúčastnil vedoucí územního odboru PČR pan plukovník Marek
Jirouš, dále pak starosta Velkého Oseka pan Mgr. Pavel Drahovzal
a hospodář MO ČRS pan Vojtěch Hrabánek. Závody uspořádali
členové spolku ZO ČSOP Hastrman. Po skončení závodu proběhly ukázky policejní techniky. Všem sponzorům i pořadatelům
závodu velice děkujeme. Stejně tak zúčastněným mladým rybářům a jejich doprovodu. Zároveň zvu všechny děti na další dětské
rybářské závody, které se budou konat v neděli 4. června na místním Písníku, a poté na poslední závody, které proběhnou v sobotu
2. září opět na Máčidle. Každý ze závodů má svého vítěze a následně bude v září vyhlášen celkový hlavní vítěz o putovní pohár „Velkoosecký trojzubec“. Petrův zdar!
Za spolek ZO ČSOP Hastrman
Jarmila Dařílková

Burza rostlin a věcí
Jarní burza proběhla ve dnech 12.
– 13. 5. 2017 opět v Dělnickém
Domě, myslím, že za velkého
zájmu našich spoluobčanů.
Tradičně se jednalo o prodej
dětského oblečení, kde si
mnoho maminek a babiček
koupilo
spoustu
krásných
oblečků na svá dítka a vnoučata,
které sem zase jiné nabídly
k prodeji. Donesené oblečení

na charitu odvezla k dalšímu
použití Diakonie Broumov.
Za rostliny přinesené do burzy
rostlin děkujeme našim „stálým
dodavatelům“ z řad našich
spoluobčanů a také díky
za rostlinné dary od Ing. Bajera
- ADAVO a Ing. Kalaše –
PARKON,
za
truhlíkové
letničky, byliny a stálé popínavé
rostliny jak okrasné, tak s jedlými
OSEČAN

plody jako ostružina, kivi, goji.
Novinkou od občanů byly
rostliny topinambur, objevilo se
zase několik skalniček po delší
době, krásné několikaleté
rostliny venkovních ibišků,
několik druhů nestřesků, citrusy
a ostatní. No prostě byla radost
se na to podívat.
Celkový výtěžek z burz se
pohyboval kolem 6.000 Kč.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Byl vložen na konto Osecké
NADĚJE o.p.s.
Děkuji všem, kteří se aktivně
podíleli na zajištění organizace
samotné burzy, a těšíme se
na další akci kolem začátku
října 2017. Velký dík opět panu
Kolínskému za technickou
přípravu prostředí.
Kubíčková Monika
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Staročeské máje
ve Velkém Oseku
Dne 20. 5. se pod záštitou obce
Velký Osek konal již sedmý ročník
tradičních staročeských májů.
I letos máje probíhaly v pozitivním duchu, navzdory chladnějšímu
počasí. Ráno jsme se sešli u Dělnického domu, abychom doladili poslední detaily. Po ozdobení vozu pro kapelu a zapřáhnutí koně do kočáru, který vozil krále, jsme zvesela vyrazili vstříc ulicím Oseka a celý
den jsme si užívali dlouho očekávanou slavnost. Optimisticky naladění jsme procházely ulicemi provázeni kapelou pod vedením p. Kysilky, taženou traktorem, který řídil p. Blažíček. U každého domu,
kde stála ozdobená březová májka, jsme se zastavili, abychom vyzvali
obyvatele domu k tanci. Kapela nám zahrála polku a valčík. Po tanci
jsme byli pozváni na malé občerstvení a panáčky.
Po obědě vládla ve společnosti dobrá nálada, obešli jsme tedy zbývající domy, abychom si ještě u nich zatančili. V šest hodin jsme se
sešli na návsi před Dělnickým domem na tradiční besedu. Ač jsme
z celodenního tancování byli velmi unavení, tanec se nám výborně
podařil.
Po besedě následovala krátká scénka, ve které byla králi máje, setnuta hlava, za to že kazil mladé lidi. Také byl vylosován výherce našeho dřevěného krále, velké májky, která vévodila prostranství před
Dělnickým domem.
V osm hodin večer začala pomájová zábava. K tanci a poslechu
hrála kapela Eso pod taktovkou p. Hartmana. Díky bohatým sponzorům si svou cenu z tomboly po půlnoci odnášel snad každý.
Nyní bych ráda za všechny Májovce poděkovala všem, kteří pomohli s přípravou a realizací této již tradiční akce. Děkuji SOM
za stavění krále, p. Švandovi za rozvoz májek, p. Převrátilovi
za „krocení“ koňských sil, p. Blažíčkovi za vození kapely, Obecnímu úřadu Velký Osek za finanční příspěvek a spolupráci a mnoha
dalším.
Čí jsou máje? Naše! Těším se opět za rok!
Za Májovce Anna Fromová
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Šestnáctý ročník tradiční
divadelní přehlídky je připraven

Divadelní spolek Vojan Libice
nad Cidlinou chystá pro své diváky
už 16. ročník přehlídky

   Libický
divadelní podzim

Od konce září do začátku prosince se v místním kulturním domě představí pět skvělých souborů, které nabídnou malým i velkým divákům devět zajímavých inscenací.
Na festivalu se v říjnu například představí i známé Divadlo
Drak z Hradce Králové s pohádkami Jak si hrají tatínkové
a Makový mužíček. Celou přehlídku zahájí domácí soubor
v sobotu 23. září v 19 hodin komedií s názvem Nevěsta
k pohledání. O den později v 15 hodin se děti mohou těšit
na pohádku Měla babka čtyři jabka. Podrobnější informace
budou uvedeny v dalším vydání Osečanu. Libičtí ochotníci
přejí všem čtenářům krásné prázdniny nebo letní dovolené
a těší se na shledání v září na přehlídce.
Milan Čejka

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

SPORT V OBCI
Z oddílu sokolské všestrannosti

BARYBA
BASEBALL

Počátkem ledna začala v našem oddíle intenzivní příprava na velice náročnou soutěž všestrannosti. Málokdo totiž dokáže zvládnout všechny její části - šplh, gymnastiku, atletiku a plavání. Naučit se správně
všechny povinné prvky, které musí děvčata zvládnout na hrazdě, kladině či lavičce a na prostných, není vůbec jednoduché. Vyšplhat rychle na tyči do výšky 4 metrů, skočit co nejdál do dálky, běžet 300 či
600 metrů a poprat se i s dalšími disciplínami ubere mnoho sil. Přesto
stále dost našich děvčat se nebojí náročných cílů, svůj volný čas věnují
přípravě na soutěž a dokáží se prosadit v silné konkurenci v rámci župy.
Máme velkou radost, že v letošním roce splnilo všechny disciplíny sokolské všestrannosti 16 děvčat z našeho oddílu. Jsou to tyto závodnice:
Anna Belzová, Zuzana Richterová, Veronika Žemlová, Karolína
Klimentová, Nela Moravcová, Katrin Krajhanzlová, Laura Vokřálová, Hana Klimentová, Veronika Belzová, Ester Kalašová, Amálie
Dašková, Matylda Krejčová, Kateřina Hovorková, Kateřina Kubišová, Simona Bursová a Eliška Pancová. Řada děvčat si splnila svůj
vytyčený cíl, některá děvčata překonala oddílový rekord a někomu se
podařilo dosáhnout na stupně vítězů.
V poděbradské sokolovně, kde proběhla soutěž v gymnastice, byly
nejúspěšnější naše nejmladší závodnice. Anička Belzová a Zuzanka
Richterová si v I. kategorii výborně zacvičenými sestavami vybojovaly 3. místo. V kategorii dorostenek se Kristýna Bendíková umístila
na 2. místě.
Na atletickém stadionu v Kolíně Veronika Belzová obsadila v II. kategorii v konkurenci 30 děvčat nádherné 3. místo. V III. kategorii Kateřina Hovorková skvělými výsledky v běhu na 50 m, ve skoku dalekém
a v hodu míčkem dosáhla na 2. místo. Medailová pozice jen o vlásek
v I. kategorii unikla Dominice Svinčákové, která překonala dva oddílové rekordy a obsadila 4. místo.
V kutnohorském bazénu se podařilo naší Haně Klimentové v II. kategorii překonat čas dalších 27 závodnic a obsadit 3. místo. Simona
Bursová ze III. kategorie si v rámci župy také doplavala pro 3. místo.
Celkově nejúspěšnějšími všestrannými závodnicemi naší T.J. Sokol
Velký Osek se staly Veronika Belzová, Hana Klimentová a Laura
Vokřálová.
Helena Babáková, Marcela Muniová

Píše se rok 2015 a já už nějakou chvilku koketuju s myšlenkou založit baseballový tým. Přeci jen je to moje srdeční záležitost a bohužel
v blízkém okolí žádný tým není, vlastně mezi Prahou a Pardubicema
vůbec nic. No a už i moje dítko dorostlo do věku, kdyby se baseballu
mohlo věnovat a tak se v lednu 2016 koná první nábor dětí baseballu
ve Velkém Oseku. Začínáme s nejmladší kategorií tzv. U7 a přihlásili jsme se do soutěže zvaná Interliga, kde se potkáváme s týmy jako
jsou Eagls Praha, Baseball Plzeň, Kotlářka Praha, Tempo Titans, Red
Crayfisc Rakovník a Piraňhas Beroun. I přes mnoho nezdarů se nám
daří na konci sezony vybojovat předposlední místo. Přes zimu neleníme a objíždíme několik halových turnajů, kde je naše nejlepší umístění čtvrté místo a hrdě si odvážíme náš první pohár. Letos už dáváme
dohromady dvě kategorie U7 a U8 a přihlašujeme se do regionálního
přeboru pro region severovýchod.
Tady se budeme potkávat s týmy jako jsou Baseball club Jablonec,
Klackaři Kostelec n./O., Rytíři Trutnov, Waynes Pardubice, Meteors
Žamber a Orli Choceň. Všechno to jsou zkušené týmy a tak bojujeme,
jak nejlépe umíme. Pro letošní rok jsme dostali také nabídku pořádat
jeden turnaj u nás ve Velkém Oseku. Tak se stalo, že se 8. 5. 2017 u nás
konal první baseballový turnaj. Přípravy začaly necelé dva měsíce před
turnajem a díky Báře B. a lahvičce šampíčka se nám začíná rýsovat
hromada úkolů. O týden později s ostatními rodiči našich nadaných
basebalistů začínají mít ty naš úkoly i nějaké konkrétní termíny a další
vize. Tom si bere na starost Gastro, Marcela zábavu, Bára prezenty,
aby se na nás jen tak nezapomnělo a ostatní vypomůžou, jak bude potřeba. Všichni se k tomu postavili čelem a i přes drobné potíže se mé
veškeré obavy dne 8. 5. 2017 ve 14:00 naprosto rozplynuly. Vše proběhlo uplně fantasticky a naše děti ač vše prohrály, hrály fantasticky.
Diváci se měli na co koukat, soupeři měli co pít a baštit i o zábavu bylo
postaráno. Nakonec i počasí bylo nádherňajs.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří mi pomohli s přípravou,
všem fanouškům za podporu, všem našim sponzorům a v neposlední řadě za super odpal panu starostovi. A příště, až zase budeme hrát
v Oseku, přijďte se na ty naše hvězdy zase podívat a podpořit je ;).
Vaše Baryba

Naše družstvo na atletice.

První basebalový turnaj 7. 5 . 2017.

T.J. Sokol Velký Osek
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SPORT V OBCI
DEVÁTÝ ROČNÍK
DRAČÍCH LODÍ –

VÝSLEDKY IX.ROČNÍKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Velkoosecký drak
Již po deváté přistálo hned jedenáct draků
na oseckém písečáku. V sobotu 3. 6. 2017
se od 12. hodin jel tradiční závod dračích lodí
o putovní pohár velkooseckých spolků pod
názvem „VELKOOSECKÝ DRAK“.
Krásné počasí vše doladilo a díky rozšíření plochy zázemí se pohodlně do prostoru vešlo 220 startujících včetně desítek přihlížejících diváků. Závody začaly slavnostním zahájením v 11:45 hod.
přinesením putovního poháru starostou obce a kapitánkou Sokola
Velký Osek, jehož posádka vyhrála loňský ročník. Ve dvanáct hodin
se nasedáním prvních posádek závod rozjel. Bojovalo se ve dvou
rozjížďkách a součet časů rozhodl o pořadí ve finálových jízdách.
Hned v první jízdě se ukázalo, že nikdo nedá dračí kůži zadarmo.
Rozdíl v cíli pouze 0.28 s. Ve druhé jízdě se zase povedlo posádce pod názvem Alkoholici převrátit loď, no o zábavu nebylo nouze.
Každá rozjížďka pobavila diváky svým nasazením a bojem do posledního záběru pádlem. Nejtěsnější rozdíl v cíli byl u posádek Sokol Velký Osek a P&R, to pouhé 4 setiny!
Zaujala také posádka dětí základní školy The Avengers, která si nakonec odnesla Cenu diváků v podobě skleněného poháru od místní
sklárny, ta dodala i poháry pro první tři posádky. Posádka Vosecké
baby opět pobavila diváky jak outfitem v podobě duhy, tak opět
ladnou jízdou. Do bojů o stupně vítězů se zapojily posádky ControlTech, Sokol Velký Osek, Favorit tym a Hasiči Velký Osek. Na rozdíl od posádek na 11 až 5 místě tyto absolvovaly dvě finálové jízdy,
kdy opět o konečném pořadí rozhodoval součet časů. Bojovalo se
na ostří dračích drápů, a jak vše dopadlo, vidíte ve výsledcích.
Podrobnosti na www.rypsport.cz
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Hasiči Velký Osek 0:52,82; 0:54,73; 1:47,55
Favorit tym 0:57,81; 0:57,81; 1:54,99
Sokol Velký Osek 0:55,36; 0:57.87; 1:53,23
ControlTech 0:56:80; 0:59,75; 1:56,55
P& R 0:55,31
Alkoholici 0:55,75
DIRAC 0:56,26
Májovci 0:56,98
The Avengers 1:04,65
SPEL 1:05,09
VOsecké baby 1:06,54

Děkujeme všem posádkám za sportovní nasazení a gratulujeme
k dosaženým výsledkům.
Zvláštní poděkování patří OÚ Velký Osek za zázemí a podporu akce, dále pak všem partnerům za dodané ceny, restauraci
M a J Castro za bezvadnou obsluhu.
SE VŠEMI SE BUDEME TĚŠIT NA JUBILEJNÍM X. ROČNÍKU 2. 6. 201!
SPOLU S RESTAURACÍ M&J CASTRO V RÁMCI OSLAV
DOŽÍNEK PŘIPRAVUJEME ZÁVODY ŠESTIČLENNÝCH
DRUŽSTEV POD NÁZVEM „ RAFTING DUEL“ .

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Proti
proudu času
V každém čísle Osečanu se
dočteme, co nového se chystá
či se za poslední měsíce v naší
obci událo.
Díky T. Klimentovi se též dozvíme, jak u nás
vypadala některá místa v časech vzdálených
i několik desetiletí, která jsou navíc doložena fotografiemi z té doby. Ale co se podívat
ještě dál proti proudu času? Do doby, kdy
jsme tu my lidé ještě ani nebyli.
Kolik z nás vlastně ví, že v místech, kde leží
naše obec, bylo kdysi moře?
Vraťme se tedy o pár miliónů let zpátky,
do časů, kdy došlo k největšímu zdvihu hladiny oceánů v celé historii naší planety.
Vše se událo přibližně před 90 – 100 milióny let v poslední periodě geologické éry
druhohor zvané křída.
Ta svůj název získala podle vzniku ložisek křídy vytvořené ukládáním schránek mořských
mikroorganismů.
Toto období se ještě dělí na 2 epochy a to
na spodní a svrchní křídu.
A právě ve svrchní křídě došlo vlivem vyzdvižení středooceánských hřbetů ke globálnímu zvýšení hladiny oceánů o 100 – 300 m.
To mělo za následek postupné zaplavení
částí tehdejších kontinentů, tzv. transgresi,
jež se nevyhnula ani naší zemi. Zaplavena
tehdy byla až jedna třetina ploch veškerých
souší a pevnina v té době zaujímala jen 18 %
zemského povrchu oproti dnešním 29 %.
Moře, které tak na naše území proniklo,
po sobě zanechalo vrstvy sedimentu a fosílií. Tuto oblast, kde se tyto křídové sedimenty dochovaly, dnes označujeme jako česká
křídová pánev.
Tehdy tu panovalo teplé subtropické podnebí. Na souši započal rozkvět krytosemenných rostlin, zatímco do té doby dominantní druhy, jako např. některé jehličnany,
cykasy a jinany, pomalu ustupovaly. Již tehdy také rostly celé řady známých druhů,
jako duby, buky, vrby, platany, či magnólie.
Samotné moře bylo podobné dnešnímu
Středozemnímu, ale bylo o dost mělčí. Život v něm byl velmi rozmanitý a plný života.
Na Kolínsku a Kutnohorsku se v té době vyskytovala soustava různě velkých ostrůvků
a ostrovů. V mělčinách kolem nich se pod
mořskou hladinou nacházely korálové útesy

a vedle ryb se tu proháněli též žraloci spolu
s rejnoky. Žili zde také někteří hlavonožci,
jakými byli např. amoniti, či belemniti (druh
podobný dnešním olihním a sépiím). U dna
se pak drželi podkladu různé druhy ramenonožců, ježovek, hvězdic, mořských hub
a měkkýšů. Toto moře obývali také obávaní
draví ještěři, kterými byli plesiosauři či mosasauři dorůstající až 10 metrů.
Pozůstatky této doby nám dnes odkrývají převážně dřívější nebo stále aktivní lomy.
Pokud si tedy chceme udělat malou vycházku do druhohor, můžeme navštívit některé z nich.
Mezi taková místa, kde se mořské příboje
tříštily o skalnaté útesy patří např. bývalý
lom Skalka u Velimi.
Dříve se zde těžil amfibolit, hornina vyznačující se vysokou odolností a pevností.
Od 1. 1. 1987 je však toto místo vyhlášeno
jako přírodní památka (zkráceně PP) a to
právě kvůli svému bohatému nalezišti dru-
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hohorní mořské fauny. Můžeme tu nalézt
jak žraločí zuby, tak i ostny ježovek, schránky ramenonožců či různých druhů měkkýšů
až po zkamenělé pozůstatky mořských hub,
nebo třeba části korálů. Uprostřed lomu
postupem času vzniklo jezírko, které je dnes
útočištěm pro některé druhy našich obojživelníků. Jelikož je lom vyhlášen jako PP, je
zakázáno jakkoliv narušovat lomové stěny,
ale povrchový sběr je povolen.
Odtud, asi 750 m jižně směrem k Nové Vsi,
se nachází další lokalita, a to Lom u Nové
Vsi.
Těžba tu skončila v roce 1958 a od roku
1977 je i tento lom vyhlášen jako PP.
Na Kolínsku určitě stojí za návštěvu i bývalý Lom u Červených Peček, Lom u Radimi
nebo stále činný Lom Plaňany, kam je však
nutné povolení ke vstupu. Na Kutnohorsku
je zase známou lokalitou Kaňk či vrch Kamajka.
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Svrchní křída však nepřinesla jen rozlehlé
záplavy, ale jako taková byla i poslední érou
dinosaurů. Konec druhohor se totiž nesl
ve znamení přírodních katastrof, které měly
zásadní vliv na vše živé.
Zhruba před 65 miliony let dopadl na poloostrov Yucatán v Mexickém zálivu asteroid
o velikosti přibližně 10 km a hmotnosti 8
biliónů tun a stál tak s největší pravděpodobností za koncem jejich vlády na Zemi.
Obří kráter, dnes známý jako Chicxulubský,
který po jeho dopadu vznikl, má neuvěřitelných 200 km šířky. Sled událostí po srážce se Zemí měl zničující účinky především
na americkém kontinentě. Dopad tohoto
asteroidu však zřejmě nebyl jediným viníkem hromadného vymírání nejen zmiňovaných dinosaurů, ale i většiny ostatních
živočichů a rostlin. Velký podíl na tom má
nejspíše i následná intenzivní vulkanická
aktivita v Indii, jež měla značný vliv na klima
a tím zásadně ovlivnila veškerý život na planetě. Savci a ptáci, kteří do té doby žili
v ústraní, také utrpěli velké druhové ztráty,
ale někteří přežili a dále se úspěšně během
dalších miliónů let rozvíjeli.

A jak to bylo s dinosaury u nás? Vzhledem
k tomu, že po zhruba 20 miliónů let tu bylo
moře a ze souší bylo jen několik ostrovů, dinosauři neměli moc prostoru kde žít. Žádného tyranosaura či stegosaura na českém
území tedy nenajdeme, ale to neznamená, že by tu nežil vůbec žádný představitel
těchto fascinujících zvířat.
Již v roce 1878 se do rukou tehdejšího profesora, zoologa a paleontologa A. Friče dostala záhadná kost z Holubic u Kralup nad
Vltavou. Tuto kost, stejně jako další z roku
1905, která pocházela ze Srnojed na Pardubicku, označil jako dinosauří. V odborných kruzích se však o správnosti, že kosti
skutečně pochází z těchto zvířat, dlouhá
léta pochybovalo. Až v roce 2011, po více
než 100 letech, se detailním prozkoumáním
kostí definitivně potvrdilo, že se jedná skutečně o kosterní pozůstatky teplokrevných
dinosaurů. Mezitím v roce 2003 nalezl
amatérský paleontolog M. Moučka na Kutnohorsku v té době první prokazatelný nález
dinosaura z našeho území. Šlo o stehenní
kost dinosaura z čeledi Iguanodontidae.
Vzhledem k izolovanému způsobu života

na zdejších ostrůvcích nedosahoval tento
býložravec oproti svým jiným příbuzným
ve světě velkých rozměrů. Na délku měřil
maximálně 4 metry a na výšku 1,2 – 2 metry.
Krom přímých svědectví v podobě kosterních pozůstatků zanechali u nás tito živočichové ještě jiné důkazy o své existenci, a to
ve formě svých stop. V roce 1998 se takto
našel v pískovcových blocích z lomu U devíti křížů nedaleko Červeného Kostelce tříprstý otisk stopy jiného, tentokrát masožravého druhu dinosaura z rodu Anomoepus.
Byl zhruba 250 cm dlouhý, 88 cm vysoký
a vážil asi 20 kg. Další taková stopa o rozměrech 20,5 x 20 cm a pocházející také
z této oblasti, se našla na chodníku pražské
botanické zahrady v Tróji, zbudovaném právě z kamenů z tohoto lomu. Tam ji v roce
2010 vypátral geolog R. Mikuláš.
Dinosauři tedy na našem území nepochybně žili a snad mnozí čekají teprve na své odhalení, aby nám opět o něco více přiblížili
tento dávno ztracený svět.
Roman Dobřichovský

Čas nezastavíš, ale můžeš se ohlédnout...
10. DÍL

Pohlednice s oseckým nádražím má sice nečitelné datum odeslání, ale s ohledem
na jiné datované pohlednice
předpokládám, že tento záběr byl pořízen přibližně mezi
lety 1905 až 1915. V každém
případě se jedná o poměrně
unikátní záběr celého nádraží i s okolními budovami.
Většina pohlednic zachycuje
jen vlastní nádražní budovu, a nebo jsou až z mnohem
pozdější doby.
Tomáš Kliment
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Co možná nevíte
Proč seriál co možná nevíte?
V posledních dvou číslech Osečanu jste si možná všimli nové rubriky „Co možná nevíte“. Ta vznikla
hlavně pro případ, že nebude dost materiálu k naplnění jednotlivých čísel oseckého zpravodaje. Všechny články v ní uvedené jsou převzaty z knihy dr. Ludvíka Součka Obrazový opravník obecně známých
omylů, která mě zaujala, a dozvěděl jsem se v ní mnoho zajímavého. Snad zaujme i Vás, čtenáře Osečanu. Autor zmíněné knihy o ní v předmluvě napsal: „Tato kniha se nesnaží bojovat proti omylům, to
by byla stejná donkichotiáda, jako boj proti větrným mlýnům. Omyl je neoddělitelnou součástí poznání
a provází ho od samého počátku. Jsou ovšem chyby jimiž se člověk učí a chyby na nichž setrváváme,
i když neodpovídají úrovni dosaženého pozvání. Tato knížka chce přinést výběr omylů pro poučení,
potěšení a pobavení čtenářů. Pokud se jí podaří odstranit nějaké předsudky pověry a nesprávná, východiska, splnila svůj úkol. Žádné vznešenější cíle jsem si nekladl.“
Tolik na vysvětlenou, proč jsem pro Osečan vybral právě tuto knihu.

V

ltava se nevlévá do Labe, ale naopak
Labe do Vltavy. Je obecně vžitým
zvykem považovat při soutoku řeku kratší
a množstvím vody chudší za vlévající se, delší a vodou bohatší za přijímající. Zatímco Vltava má u soutoku s Labem délku 435,4 km
a průměrný průtok 153 m3/ vt, je Labe
na tomto místě o 200 km kratší a průměrný průtok má 99 m3/ vt. Je tedy jasné, kdo
se do koho vlévá a kdo ne, ale přesto naše
nejčeštější řeka (ačkoli jméno Vltava je asi
germánské a značí „lesní“ nebo také „divoká
voda“) je u Mělníka polknuta Labem. Kdyby
ve světě řek existovala spravedlnost, protékala by Hamburkem Vltava.

V

ojenská služba nebyla zdaleka nejdelší
u starých Římanů – 30 let, a už vůbec
ne v rakouském vojsku za Marie Terezie –
„pouhých“ 16 let. Za to si pořádně užili vojny
Čingischánovi bojovníci zvaní naukeři. Jakmile Činkgis vytvořil roku 1206 ze stepních
dobrodruhů a rozptýlených kmenů společenství Mongolů, rozdělil vojáky do desítek
setnin a tisíců a určil dobu základní vojenské
služby od čtrnácti do sedmdesáti let věku –
tedy poctivých šestapadesát let.

M

arathónský běžec Philippiades, vyslaný řeckým vojevůdcem Miltiadem
po vítězné bitvě u Marathónu roku 490 př.
n.l., doběhl v plné zbroji na athénskou agoru
(náměstí) a zvolal: „Zvítězili jsme!“ a padl
mrtev k zemi. Nejkrásnějsší a nejvzrušivější
omyl starověkých dějin. Celá Attika stála
v bojové pohotovosti proti obrovské perské
armádě a každý Řek si uvědomoval osudo-

vý význam bitvy. Vojenství bylo již tenkrát
takřka vědecky zorganizováno a pravidelné spojení fronty s Aténami i s ostatními
městy bylo samozřejmostí. Zajišťovala je
jednak důvtipná denní i noční signalizace,
jednak rychlí jízdní poslové, popřípadě válečné vozy s vyměňovanou přípřeží, nebo
vyjíždějící štafetovým způsobem od jednoho stanoviště ke druhému. Běh jediného
muže je naprosto nepravděpodobný nehledě ke skutečnosti, že by Atéňané sotva
uvěřili poselství tak neoficiálnímu, které
mohlo být nepřátelskou lstí. Tato legenda
byla vytvořena teprve pozdními antickými
autory, hrdinskému a sportovním duchem
naplněnému starému Řecku však sluší. Marathónský běh jako vyvrcholení moderních
olympijských her je nádherné finále oslavy
zdraví, schopností a sportovního přátelství.

H

rabě Monte Cristo, hlavní hrdina slavného románu Alexandra Dumase
(1803 – 1870), není historickou postavou.
Výmyslem je i Dantesova a Fariova kobka
v pevnosti If, kterou průvodci ukazují turistům. Hrdinové Dumasova díla zde nikdy
nežili. Bylo by však omylem domnívat se,
že se zrodili v bujné fantazii spisovatele. Jde
o románové zpracování soudního případu,
v aktech nazvaného Diamant pomsty, jehož
tragickým hrdinou byl ševcovský tovaryš
Pierre Francois Picaud. Ten se měl oženit s bohatou dědičkou. Jeho tři přátelé ho
v roce 1807 ze závisti anonymně udali napoleonské policii, že usiluje o návrat Bourbonů a provádí špionáž pro Anglii. Picaud
byl tři dny před svatbou zatčen a uvězněn v pevnosti Fenestrel. Tam se prokopal

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

do cely milánského abbého Floriny, bratra
knížete Carla Torry, který jej učinil dědicem pokladu v hodnotě pěti milionů franků,
ukrytého v horách. Po osmi letech vězení
bez soudu byl Puicaud propuštěn a začal
se mstít pod jménem páter Baldini. Jednomu z udavačů dal za podrobné vylíčení
krásný diamant. Následovalo opravdu zabití klenotníka oním udavačem a jeho útěk
jako v románu. Pod dalšími jmény (Lucher
a princ de Corlano) pak Picaud zničil a posléze zabil všechny udavače a rozvrátil jejich
rodiny. Jen happyend obsažený v románu
(Monte Cristo odplouvá s milující Haydee
do vzdálené Dalmácie) se nekonal. Picaud
byl posléze sám zavražděn.

Z

mije se zřídkakdy vyhřívá na slunci, a když, tak nikdy příliš dlouho. Jako
většina zvířat nesnáší dlouhé vystavování
přímým slunečním paprskům, tím spíše, že
je nočním zvířetem, nočním lovcem. To je
málo známo a lidé přecházejí za šera nebo
v noci zmijí lokality s klidem, ačkoliv se jim
za slunečného dne vyhýbají. Pravděpodobnost náhodného setkání se zmijí v noci je
daleko větší. Zmije je zvíře užitečné, neútočné a uteče dříve, než ji zpozorujeme. Při
uštknutí vypustí do rány jed jen asi v polovině případů. Uštknutí není u zdravého člověka životu nebezpečné, doporučuje se ranku
čistým nožem nebo žiletkou trochu naříznout a vymačkat nebo vysát. V co nejkratší
době je nutné lékařské ošetření.
Václav Židů
Převzato z knihy Ludvíka Součka
Obrazový opravník obecně oblíbených omylů –
kráceno
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Podmínky dotací na zateplení
bytových domů jsou v současné době
velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá
očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti,
co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje
podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti, jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně
jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu
oken, ale také na zajištění dostatečného větrání, úpravu otopného systému a případně také na změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se
právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným
získáváním tepla. Tato kritéria budou předložena počátkem června
členům Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí těchto změn
rozhoduje, vysvětluje náměstek pro řízení sekce evropských pro-
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gramů Zdeněk Semorád. Změny budou poté promítnuty do revize
37. výzvy. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné, a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken
a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele (aktuálně je poskytována podpora ve výši 30 až
40 % z celkových způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor)
a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější.
Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy
o 4 bytech (přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy
o velikosti do 10 bytových jednotek), ale také na velké panelové
domy. Také zastoupení panelových a cihlových bytových domů je
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Probační a mediační služba pomáhá
obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to
muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu,
vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou
situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu poradna pro oběti Probační a mediační služby
v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti. „Poradny, které budou nabízet pomoc
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména
na poskytování právních informací a psychosociální podporu. Je
důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto anonymně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné
činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi
trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání

přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí
o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější
žadatele patří společenství vlastníků jednotek (60 % předložených
žádostí) a obce (25 % předložených žádostí).
V polovině května evidujeme v obou výzvách téměř 600 žádostí
v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu dotačního požadavku téměř
1,25 miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např.
V Moravskoslezském, Libereckém nebo Pardubickém kraji. Dalších přibližně 370 projektů je v různých fázích realizace a přibližně 200 projektů je ve fázi hodnocení. Většina projektů je podána
na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken. Podmínky
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újmy může být velmi osobité“, komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
Poradna funguje také v Kolíně, v sídle střediska Probační a mediační služby, na adrese Politických vězňů 109. Poradna je bez
nutnosti objednání otevřena ve středu od 12,30 do 15,30 hodin
a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Poradkyni Barboru Kubelkovou lze
zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 139 či přes
mail kubelkova.pms@gmail.com „Dveře u nás jsou otevřené,
snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo.
Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak jsou naše možnosti pomoci poměrně široké“, uzavírá
jedna z poradkyň pro oběti.
Barbora Kubelková

37. výzvy ale umožňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení
bytových domů, jejichž vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu
oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se vztahují
k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové zóně či v památkové rezervaci a z důvodů památkové
ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria, jako ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. Regionální pracoviště sídlí
ve všech krajských městech. Kontakty jsou zveřejněny na webové
adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

29

ČISTOTA V OBCI
Proč je důležité třídit
STARÉ ELEKTRO?

Co patří do
ČERVENÝCH KONTEJNERŮ?

Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým pa- • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
pírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky • notebooky, klávesnice, myši;
jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce
uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. • baterie a nabíječky,
Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, popu- • kalkulačky, budíky;
tují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separa- • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
cí získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry,
Ve Velkém Oseku se „rodinka ČERVENÝCH“ převlékla do móddrtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
ních uniforem a rozrostla na pět členů.
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
Kde je tedy najdete?
• žehličky, ruční vysavače;
• v ulici Revoluční, za obecním úřadem
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
• křižovatka ulic Palackého a Nádražní
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
• v ulici Chelčického
Ilona Tučímová,
• v ulici Riegrova
radní obce
• v ulici Švermova
Kde jsou, červené kontejnery zjistíte také rychle
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍ DVŮR, Revoluční 36, Velký Osek
na www.cervenekontejnery.cz.
V létě 1. 4. – 30. 9. V zimě 1. 10. – 31. 3.
Rozměrné elektrospotřebiče, které neprojdou vhoPondělí
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
zovým otvorem, včetně televizorů a PC monitorů lze
Středa
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
odevzdat v obecním dvoře, proti obecnímu úřadu.
Neděle
9:00 – 11:30
vždy 1. neděle v měsíci od 9:00 – 11:30
INZERCE

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

POMŮŽETE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený
kontejner a začněte třídit.
JE TO JEDNODUCHÉ.
V ČR jich je již 2 500
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz
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