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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
polovina roku 2017 se přehoupla a Vy se po letních
prázdninách, snad dostatečně osvěženi a plni sil
po dovolených, pouštíte do práce s chutí a odhodláním.
Z důvodů dovolených a dodávek technických
součástí došlo k nepatrnému zpoždění při instalaci a spuštění nového bezdrátového rozhlasu (včetně
SMS kanálu pro mimořádné zprávy), a proto se tak
stane až na přelomu září a října 2017. Nainstalován je na cca 60
místech, takže by měl dostatečně zvukově pokrýt každou lokalitu
v obci. Financování tohoto projektu za cca 2,7 mil. Kč je díky dotaci 1,8 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)
a cca 900 tis. Kč je dofinancováváno z obecního rozpočtu.
Zásadním momentem letního období je však pro obec zpráva,
že získala dotaci na realizaci nového vodovodu. Projekt je za cca
90 mil. Kč, přičemž dotace ze SFŽP činí cca 57 mil. Kč, zbývající
část má být kryta obcí s pomocí investičního úvěru cca 25 mil. Kč
(ten bude obec splácet řádově 15 – 20 let) a z příspěvků od majitelů
připojených nemovitostí. Tato finanční spoluúčast od obyvatel byla
několikrát při přípravě projektu „Vodovod Velký Osek” zmiňována.
Konkrétní částku stanoví zastupitelstvo v prosinci 2017, uvažuje se
v rozmezí 5 - 10 tis. Kč/rodinný dům, a vybrané prostředky budou
použity na krytí nákladů s připojením. Napojením na vodovod se
kromě získání jistoty pitné vody v domácnosti zdvihne výrazně
hodnota dané nemovitosti, a to rozhodně mnohonásobně více, než
kolik bude činit finanční spoluúčast majitele (řádově až o stovky
tisíc korun). Součástí tohoto, jednoho z největších investičních
i životně potřebných projektů pro rozvoj obce, je výstavba nového
vodovodního přivaděče ze zóny TPCA, dále nový věžový vodojem
naproti strážnímu domku při železničním přejezdu u silnice
na Volárnu a výstavba nových vodovodních řadů a přípojek včetně
vodoměrných šachet. Realizace by měla proběhnout v období
od přelomu roku 2017/2018 do září 2019. Předpokládá se aktivní
napojení cca 2,2 tis. obyvatel včetně stávajících cca 600. Právě
aktivní napojení (tj. faktický odběr z vodovodu) je jednou z priorit
tohoto projektu, jelikož dotace nemůže podporovat náklady
do tzv. „mrtvé“ nevyužívané investice. Věříme tedy, že si obyvatelé
vodu zavedou alespoň do kuchyně, aby byl zabezpečen aktivní
odběr vody z nového vodovodu. Pokud by se totiž po dokončení
projektu v pozdějších letech (tzv. období udržitelnosti dotace –
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sledování aktivního využívání dotovaného projektu)
ukázalo, že takový aktivní odběr není, může obec
část dotace vracet. Vzhledem k velikosti obce
a k vývoji množství spodní vody se vedení obce při
přípravě projektu rozhodlo jej koncipovat plošně,
tj. pro každou domácnost, jinak by obec dotaci
zřejmě nedostala a jednak by za pár let mohlo dojít
k situaci, že by část dosud nenapojených obyvatel
vodovod chtěla, ale jeho kapacita by to neumožňovala
a rovněž stavební práce by později nebyly kryty alespoň
zčásti žádnou dotací. V současnosti využívá studnu
k zásobování pitnou vodou v domácností cca 75 % obyvatel
obce (cca 600 nemovitosti), přičemž v mnoha případech nejde
o vodu s kvalitou pitné vody. Rovněž několik letních období
po sobě byla velká sucha, což způsobilo i pokles hladiny spodní
vody a tím nedostatek vody ve studních, a je předpoklad, že tomu
tak bude i nadále. Malá vydatnost spodních vod může mít dopad
i na doplňování stávajícího věžového vodojemu, kdy zejména
v létě je jeho kapacita využívána na hranici možností. Krom
tohoto stávající vodovod je velmi technicky zastaralý (dá se říci
za hranicí své obvyklé životnosti) a bylo by ho potřeba generálně
rekonstruovat či plně vyměnit nákladem v řádech desítek miliónů
korun. Z těchto všech důvodů je tak zcela zřejmé, jak životně
důležité a nutné je zabezpečit občanům a do řady veřejných
zařízení (např. základní škola, mateřská školka, podniky, ubytování,
restaurace aj.) kapacitně vydatný a stabilní zdroj kvalitní pitné
vody pro všechny. A proto se celé zastupitelstvo shodlo, že tento
projekt „Vodovod Velký Osek” se realizovat bude. Máte-li zájem
nebo podnět k této strategické věci, jakou vodovod v celé obci
je, přijmeme váš podnět formou mailu, telefonátu či osobního
jednání.
Je zřejmé, že změny a projekty, které v obci probíhají nebo jsou
plánovány, mají účel zlepšit prostředí a podmínky života Vám,
obyvatelům. Děkuji tedy všem, kteří přicházejí s konstruktivními
a realistickými podněty a nápady, aby se v obci příjemně
a spokojeně žilo každému. Přeji Vám krásný, barevný podzim,
ať je pro Vás inspirující a láká Vás k poznávání okolí, třeba
při již tradičních běžeckých závodech v sobotu 21. 10. 2017
velkooseckým lužním lesem.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

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 je plánováno na 12. 12. 2017 od 19 hod.
na obecním úřadě Velký Osek, na kterém se bude schvalovat rozpočet obce na rok 2018 a finanční
výhled do dalších let.
Na zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2017
byly projednávány připravované a realizované projekty – odpočinkový altán u cyklostezky směrem na Veltruby, revitalizace
hřbitova včetně obnovy hřbitovní zdi s pomocí dotace 700 tis. Kč od Ministerstva
zemědělství, příprava záměru na výsadbu
zeleně podél obnovovaných polních cest
kolem obce, bezdrátový rozhlas, dětské hřiště Na Stráži, příprava projekce rekonstrukce Dělnického domu a opravy některých
komunikací a chodníků (ulice Jiráskova,
Palackého, Prokopa Holého, Masarykova),
stavební úpravy podlahy a vjezdu hasičárny
pro větší a modernější techniku, realizace projektu energetických úspor ve škole,
školce a na veřejném osvětlení s pomocí
výměny technologie (LED osvětlení, řízení
spotřeby) a projekt vodovod. Místostarostou obce panem Fagošem byla poskytnuta
informace o provozování kanalizace, kterou
se podařilo díky spolupráci specializované

firmy a pracovníka obce pana Litena dostat
do stabilizovaného stavu, nicméně je zapotřebí ještě řady technických zásahů (např.
klimatizace na podtlakové stanici, obměn
zastaralých řídících center a sacích ventilů
v kanalizačních šachtách), které si vyžádají
ještě další finanční prostředky z rozpočtu obce. Rovněž je nutné získat k údržbě
a správě kanalizace dalšího zaměstnance,
jelikož v obci je 700 šachet a je třeba je
průběžně kontrolovat a případně odstraňovat závady. Postupně se budou identifikovat
ty šachty, kde je napojení dešťových vod ze
střech, což je nepřípustné, jelikož to zatěžuje – zavodňuje - systém podtlakové kanalizace, a to pak způsobuje závady. Majitel
musí tyto vody řešit na svém pozemku zasakováním nebo napojením do dešťové kanalizace, nikoliv do splaškové – podtlakové
kanalizace. Dále probíhá reklamační řízení
na závady díla „2. etapa podtlakové kanalizace“, spočívající např. v drolící se betonáži

kolem šachet, v propadajících se výspravách asfaltu na silnicích; závady mají být
odstraněny do konce srpna 2017. Starosta
informoval, že se připravuje dokumentace
k vypsání koncesního řízení na malou koncesi (na 5 let s obratem do 20 mil. Kč bez
DPH) na výběr provozovatele podtlakové
kanalizace s nástupem zřejmě od 1. 1. 2018.
Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové
opatření č. 3 k obecnímu rozpočtu na rok
2017, kterým se příjmy, ale i výdaje zvýšily shodně z 38,1 mil. Kč na 47,92 mil. Kč,
přičemž příjmy rostou zejm. díky zvýšeným
daňovým výnosům od státu, účelovým dotacím na pracovníky veřejně prospěšných
prací od Úřadu práce (VPP), oproti tomu
výdaje se zvýšily díky nutnosti opravit v základní škole sociální zařízení a kuchyňské
lapoly, využitím účelových dotačních prostředků na VPP a projekt bezdrátového
rozhlasu od SFŽP ve výši 1,8 mil. Kč.

S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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Na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 18. 7. 2017 zastupitelstvo odmítlo vracet na základě výzvy Ministerstva životního prostředí (které vycházelo z auditu Ministerstva financí) část dotace
ve výši 800 tis. Kč za nutné vícepráce při stavbě 2. etapy podtlakové kanalizace, které spočívaly ve vyšším založení sběrných tanků
z původní hloubky 3,5 m na 2 m kvůli vyšší hladině spodních vod
u podtlakové stanice roce 2015. Obec totiž ve spolupráci s projektanty, technickým a autorským dozorem a zhotovitelem stavby připravili zdůvodnění této změny a poskytovatel dotace SFŽP
v roce 2015 tuto změnu schválil a poskytl na ni dotaci. Nyní se
bude čekat na další postup ze strany státu.
Dne 19. 9. 2017 se na jednání zastupitelsva projednávala zejména přípravu a realizaci projektu „Vodovod Velký Osek“ (viz Úvodní
slovo), dále dokončování instalace bezdrátového rozhlasu, zahájení
rekonstrukce hřbitovní zdi aktuálně vysoutěženým dodavatelem
za cca 2 mil. Kč s pomocí dotace 700 tis. Kč od Ministerstva zemědělství. Zastupuitelstvo se dále shodlo, že z důvodu nutnosti
přípravy a realizace dalších velkých investičních akcí obce, např.
rozšíření kapacity mateřské školky a základní školy (cca 15 mil. Kč),
reskonstrukce Dělnického domu (cca 28 - 40 mil. Kč), rekonstrukce řady silnic (desítky miliónů korun), rozšíření a doplňvání
soustavy veřejného osvětlení (cca 12,5 mil. Kč), je nutné ponechat
místní koeficient daně z nemovitosti od roku 2018 ve výši 3, což
znamená příjem do rozpočtu obce cca 3,5 mil. Kč ročně (při koeficientu 1 by to bylo 1,5 mil. Kč, při koeficientu 2 by příjem činil
cca 2,5 mil. Kč). V závěru se diskutovalo o tom, zda se mají upravit
pravidla pro užívání hlušných strojů a zařízení v některých lokalitách či časech, přičemž v této věci bude provedena anketa k zjištění názorů obyvatel a dle toho se případně přípraví návrh. Na tomto zasedání zastupitelsva byl uveden do zastupitelstva jeho nový
člen Mgr. Martin Tázler, který nastoupil dle pořadí na kandidátce
„Nezávislí pro Velký Osek“ po rezignující MUDr. Haně Fagošové.
Za její konstruktivní působení v zastupitelstvu jí tímto děkuji a přeji
vše dobré v jejím budoucím soukromém a pracovním životě.

OŘEZY A KÁCENÍ STROMŮ,
SVOZ BIOODPADŮ
NA PODZIM 2017
Od 1. 10. 2017 začíná období vegetačního klidu, které
končí dne 31. 3. 2018.
V tomto období je možné provádět zásadní údržbu a ořezy stromů, popř. je i kácet. Vždy je však třeba mít pro neovocné (okrasné) stromy s obvodem kmene 80 cm a více
měřeno ve 130 cm nad zemí písemné povolení Obecního
úřadu obce Velký Osek, jak vyžaduje zákon o ochraně přírody a krajiny.
Pro odvoz větví je možné v období od 2. 10. 2017
do 1. 11. 2017 využít techncických pracovníků obce po předchozím objednání na tel. č.: 321 795 523, 724 277 691
nebo na mailu: obecni.urad@velky.osek.cz. Svoz bioodpadů
(tráva, listí) v hnědých popelnicích bude zajištěn až do přelomu října a listopadu 2017 a opětovně začne na jaře 2018.
Podrobnější informace lze nalézt ve vývěskách v obci nebo
na www.velky-osek.cz

Rada obce
Rada obce během letních prázdnin zasedala za účelem řešení záležitosti provozu obce (zejm. výzvy k doplacení stočného a poplatků
za odpady, nástup druhého zaměstnance k údržbě kanalizace, přípravu výročí 790 let obce v roce 2018 aj.), dále řešila přípravu a realizací projektů (mj. dokončení odpočinkového altánu u cyklostezky
na Veltruby, zřízení nového stojanu EKO-VODY v ulici Smetanova na Šanghaji, výběr zhotovitele na opravu hřbitovní zdi, instalaci
bezdrátového rozhlasu, rozšiřování sítě veřejného osvětlení, zeleň
v extravilánu obce), upravovala zadávací dokumentaci pro výběr
provozovatele kanalizace (např. nutnost zavést nepřetržitou telefonickou službu pro hlášení poruch, doba pro řešení závad a poruch
do 48 hod.). Radní se rovněž zabývali aktuálním stavem provozování kanalizace a řešením reklamací na díle 2. etapy, kdy postupně
dochází k jejich odstraňování. Dále rada rozhodla o podání žádosti
o 70% dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na rekonstrukci sportovních ploch v areálu základní školy za cca 4,2 mil. Kč, kdy namísto přírodně travnatého hřiště by byla nově plocha s umělou trávou
a namísto betonového povrchu basketbalového hřiště by byl nově
polyuretanový povrch. Rada rovněž projednala finální verzi projektové dokumentace na rekonstrukci provozně nevyhovující krajské

silnice v ulici Palackého, Prokopa Holého a Volárenská a přiléhajícího chodníku, kdy realizace tohoto záměru může v závislosti na finančních možnostech Středočeského kraje (vlastníka této silnice)
proběhnout do 5 let. V souvislosti se získanou dotací na vodovod
rada rozhodla o zahájení výběrového řízení na zhotovitele, aby se
na přelomu roku 2017/2018 mohlo předávat staveniště, v roce
2018 by se stavěl nový vodojem u strážního domku podél silnice
na Volárnu, následně přípojky a v roce 2019 má být vodovod spuštěn do plného provozu. V průběhu srpna a září rada projednávala
uzavírky železničních přejezdů Na Stráži a Na Šanghaji kvůli jejich
opravě, rovněž předmětem diskusí byla i oprava železniční stanice,
ve které se nyní opravila nástupiště, ale bohužel do budovy zatím
ČD ani SŽDC investovat nechtějí, jelikož není zřejmé, v jakém rozsahu má být stanice v budoucnu provozována (zda s dopravní kanceláří, s úschovnou a dalšími provozy či bez nich). Snahou obce je
udržet co nejvíce služeb pro cestující a zajistit přechod (buď podchod, nebo nadchod) ze stanice přímo naproti do čtvrtě Šanghaj,
výhled realizace je cca do 10 let. Usnesení ze zasedání rady obce lze
nalézt na webových stránkách obce www.velky-osek.cz v rubrice
Rada obce v levém sloupci.

Nová nástupiště v železniční stanici.

Nový stojan EKOVODY v ulici Smetanova na Šanghaji.

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. Snažím se ve spolupráci se zastupitelstvem, radou a pracovníky obecního úřadu řešit Vaše podněty a nápady,
jsou-li užitečné a prospěšné občanům. Velmi si vážím Vašeho
pochopení a podpory, která je pro realizaci řady projektů zcela nepostradatelná. Právě díky tomu se v obci daří realizovat
spoustu užitečných projektů. Budu se těšit na setkání s Vámi
na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji
všem příjemný, barevný podzim.“
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
NA PODZIM 2018

Zprávy
z obecní matriky

Dne 28. 10. 2017 dopoledne proběhne svoz nebezpečného odpadu (např. barvy, laky, chemikálie, léky) v obci.
Zároveň bude možné na obecním dvoře naproti obecnímu úřadu obce Velký Osek v tomto čase odevzdat
nebezpečný odpad s obsahem azbestu, eternitu, lepenky v množství 150 kg na nemovitost (č.p.) za poplatek
3 Kč/kg, v případě většího množství je však třeba si na své
náklady zajistit kontejner a odvoz k autorizovanému odstranění.
Podrobnější informace budou na vývěskách v obci
a na obecním webu.
Děkujeme, že udržujete pořádek a čistotu v obci.

ČERVEN - SRPEN 2017

Životní jubilea:
80 let: Jindřicha Stejskalová
85 let: Marie Kaiprová
Věra Kottnauerová
Marie Tesařová
Jiří Polák
91 let: František Karban
92 let: Anna Dařílková
94 let: Jiřina Nováková
Věra Marková
Narození:
Viktorie Týmová			
Veronika Litenová
Tereza Frauenbergová
Eduard Fagoš
David Werner
Uzavření manželství:
Milan Kučera & Andrea Kozlíková
Ludovit Rajčany & Renata Rajčanyová
Ferenc Füsi & Nataša Pesocká
Jaroslav Král & Věra Schneiderová
Úmrtí:
Lešek Hryszkiewicz
(zemřel v dubnu ve věku 58 let)
Jitka Durdilová (74 let)
Květuše Dobřichovská (94 let)
Lucie Kloudová (37 let)
Jiří Chládek (88 let)
Ludmila Šingovská (69 let)
Ivana Hošková (75 let)

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Opravy v Masarykově základní škole ve Velkém Oseku.
O letních prázdninách ve škole proběhla
celková rekonstrukce dívčího a chlapeckého sociálního zařízení ve 2. patře. Dosavadní zařízení bylo ve velmi špatném stavu
a naprosto nevyhovující. Požádala jsem tedy
zastupitelstvo obce o mimořádný příspěvek
na tuto rekonstrukci. Oprava všech sociálních zařízení by byla velmi nákladná, proto
jsme se rozhodli pro postupnou rekonstrukci rozloženou do tří let. Letos tedy byly
opraveny toalety ve 2. patře.
Na základě výběrového řízení byla zvolena
firma Sdružení podnikatelů - MaGas pana
Tomáše Macha. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Machovi za jeho práci
a přístup.
Ve škole proběhly i další opravy. Byly vymalovány některé třídy, chodby a šatny a vybaveny novým nábytkem. Máme koncepci,
podle které rekonstruujeme třídy pravidelně
vždy pro prvňáčky a pro šestý ročník. Tím
chceme motivovat děti, aby svou třídu udržovaly v čistotě a pořádku.
Jsem velmi ráda, že zastupitelstvo chápe potřebu investic do školy a společnými

silami se snažíme, aby prostředí pro děti
bylo krásné a motivující je ke vzdělávání.

Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ Velký Osek

Ivana Adamcová
matrikářka
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři, setkáváme se již potřetí v tomto
roce na stránkách Osečanu
s novinkami z naší knihovny
za uplynulé zhruba tři měsíce.
Ty zahrnovaly závěr června,
dva měsíce prázdnin a období
dovolených.
V červnu se knihovna spolupodílela na oblíbené akci žáků
prvních tříd v MZŠ V. Osek –
pasování na čtenáře - pod názvem „Slavnost slabikáře“.
Proběhly sváteční akce žáků
1. B /pí učitelka Lajková/
21. 6. 2017 a 1.A /pí učitelka Franková/ 22. 6. 2017, při
kterých děti předvedly, co
se za celý školní rok naučily,
jak jsou šikovné a hlavně jak
zvládly čtení. První rok ve škole je velice důležitý a dává základ pro další školní docházku.
Prvňáčci si zaslouží velkou pochvalu za své nadšení i herecký
talent, také paní učitelky, které dokázaly připravit prvotřídní
vystoupení, za které by se nemusel stydět profesionální divadelní režisér. Po vystoupení
byli účinkující odměněni velkým potleskem obecenstva.
Každý obdržel diplom a drobné dárky od obecní knihovny
a možnost bezplatné registrace do knihovny na tento rok.
Velký ohlas vyvolaly nádherně
zdobené, voňavé a jedlé perníkové medaile. Ty byly! Nejen
krásné, ale i dobré, jak se později většina dětí přesvědčila.
Závěrem ještě každé dítě dostalo od rodičů knížku, kterou
budou společně číst v příštím
školním roce. Obě odpoledne
se vydařila, pro rodiče i prvňáčky budou jistě dlouho hezkou vzpomínkou.
Obecní knihovna se také
účastnila v pátek 23. 6. 2017
organizace
přednáškového večera „Japonsko: návod
k použití“ v zasedacím sále
velkooseckého obecního úřadu od 18.30 - vstup volný.
Zájemci o cestování, historii
i současnost a kulturu cizích
zemí měli možnost poznat Japonsko očima dvou mladých
8

cestovatelek M. Dohnalové
a B. Žižkové. Ty prostřednictvím svých bezprostředních
zážitků/znalost základů japonštiny/, fotografií, filmu a suvenýrů zaujaly návštěvníky. Ti
také mohli dokonce ochutnat
i některá japonská jídla i víno
saké, na vlastní oči vidět i japonská kimona. Přednáška byla doplněna výstavkou
vybraných knih o Japonsku
a od japonských autorů z fondu naší knihovny.
Japonsko:
Návod k použití

Koncem června se stala i nemilá událost, týkající
se knihovny. Studna s vodou
pro knihovnu vyschla, musela
se vyvrtat nová. V době, kdy
vzniká tento článek, je knihovna stále ještě bez vody, protože je nutné udělat ještě nové
vodovodní rozvody. Zkrátka,
těšíme se na knihovnu novou!

Co nového v knižní
nabídce?

Začněme dvěma českými autory známých jmen: „Konec
velkých prázdnin“/Pavel Kohout/- zdá se, že jde o titul
přímo aktuální, ale nedejme se
zmást. Jsou to prázdniny roku
1983 a jak je prožívají hrdinové z Československa, kteří se
odhodlali k emigraci do Rakouska. Známé též z filmového
zpracování z roku 1996. „Život
je jinde“ /Milan Kundera/ sarkastický románový příběh
narcistního básníka v ČSR 50.
let zkoumá vztah poezie a krutosti.

Od autorů mladší
generace:

„Bůh v renaultu“ /Viewegh/povídková knížka ze současOSEČAN

nosti se směsí pocitů a nálad,
„Malý pražský erotikon“ /
Hartl/ - vtipný román o soužití dvou sousedících rodin
v pražské řadovce. Mladé české současné autorky zastupují
v dílech: „Osm“ /Třeštíková/psychologický příběh s prvky
detektivky, „Jezero“ /Bellová/
- novela s alegorickým a elegickým příběhem, odehrávajícím se ve fiktivní, ekologicky
zdevastované zemi, ovládané
ruskou armádou. Oceněno
cenou Magnesia Litera, Kniha
roku 2017 a Cena EU za literaturu 2017.

Kdo zná příběh „bílé Masajky“, ten jistě sáhne po „Dívka
se žirafím krkem“ /Hofmann,C./ - samostatný životní příběh autorky bestselleru „Bílá
Masajka“ od dětství po Afriku.

Do napínavého dobrodružného žánru patří: „Predátor“
/Smith,W./ - bývalý elitní
voják nastupuje na cestu pomsty proti psychopatickému teroristovi a vrahovi jeho
ženy.
„Žízeň“ /Nesbo/- další případ
kriminalisty H. Holea, který vyšetřuje vraždy několika
žen v Oslu, které si domluvily schůzku prostřednictvím

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Pro dětské čtenáře
od nejmladších:

„Až půjdeš do školy. Pro holky a kluky co se neztratí“ /
Fišarová/- příručka pro děti,
co se chystají prvně do školy,
„Deník vodnice Puškvory“ /
Březinová/- vodnická holka,
která se dobře učí, píše si deník
a má přejít do „člověčí“ školy.
„Anička na zahradě“ /Peroutková/- již 10. pokračování příběhů malé dívenky, tentokráte
prožívá konec prázdnin u babičky na venkově. „Radosti
a strasti na dvoře Otce vlasti“
/Havel/- hádanky, aforismy,
kvízy, básničky a fakta o Karlu IV. A jeho době. „Deník malého poseroutky 11. Všechna
sláva...“/Kinney/- hrdina Greg
najde starou kameru a chce
natočit hororový film a stát se

tak slavný, „Družička k pronájmu“ /Wilson/ - hrdinka Tilly
sní o tom, že bude družičkou
na svatbě.

určité seznamky, „Do vody“
/Hawkins/ nálezy mrtvých
mladých žen v říční tůni
ukazují, že nejde o náhodu,
ale o zločin, „Slepí ptáci“ /
Poznanski/- dvojice salcburských kriminalistů vyšetřuje
další případ záhadných vražd,
stopy vedou k facebookové skupině. Mezi detektivní
žánr můžeme přiřadit i cyklus
„Hříšní lidé Království českého“ s hlavním hrdinou - královským prokurátorem Oldřichem z Chlumu, z doby vlády
Přemysla Otakara II.: „Pečeť
smrti“ /Vondruška/- podezření na podvody v královské
kanceláři přináší i dvojnásobnou vraždu na Starém městě.

„Buřtík a Špejlička“ /Z.Svěrák/- veselý příběh neobyčejných kamarádů, kteří si vyšli
do Žatce za výdělkem. Také
další knížka je pro ty zcela nejmenší a je plná humorných
obrázků: „Vombat Jirka“ /Papoušková/ knížka na nočník,
starosti s jeho naplněním.

Z naučné literatury
stojí za zmínku:

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ČTENÁŘE:

„Léčení včelími produkty“/Demeter/ - zajímavosti
o včelách a jejich produktech, využití medu, pylu, propolisu, mateří kašičky, vosku
i včelího jedu při ochraně
zdraví, v kosmetice či masážích.
„Průvodce neklidným územím“/Horák/ - příběhy
českého výtvarného umění/1900-2015/, „Zlatá kniha
volejbalu“/Vrbenský/ - nejdůležitější události od prvních
krůčků tohoto sportu na území Československa a samostatné ČR od počátku 20. let
20. století až po nedávnou
minulost.

věkovou skupinu jsou tituly
plné napětí a dobrodružství:
„Duchové na mé lodi“/Drijverová/- dobrodružný příběh
badatele a spisovatele E.K.Kana popisující snahu o dosažení severního pólu a záchranu
ztracené výpravy kapitána
Franklina, „Podivuhodná robotí expedice“ /Rubášová/komiksový sci-fi příběh o výpravě dvou robotů po stopách
lidské populace, „Pes, kocour
a sirotek“ /Kalenda/ - příběh
osiřelého chlapce Martina,

Jistě vás některá z uvedených
knih zaujala, je to však pouze
výběr, daleko více titulů na vás
čeká v naší knihovně. Přijďte se
přesvědčit sami, dny se krátí,
blíží se podzimní večery a ty
je dobré zpestřit si s knihou
v ruce. Těšíme se na vás!
Knihovnice
J. Dohnalová

Z důvodu zkrácení pracovního úvazku knihovnice bude od října 2017 knihovna V. Osek otevřena pro veřejnost takto:
Po: 9 – 11, 12 – 15 hod.

St, Čt: zavřeno

Út: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

Pá: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

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

Celkem 20 výpůjčních hodin, dojde prakticky ke zkrácení pouze o 1 půjčovní hodinu pro veřejnost

Osmisměrka – Citát
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl …...…… .“ Honoré de Balzac (francouzský spisovatel)
Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.
ATLAS
BATOH
BATOLE
BOUŘKA
DCERA
DISK
DIVADLO
DODATEK
DOUTNÍK
EPOPEJ
HOKEJ
HOTEL
HLAD
CHATA
JESLE
JÍL
KAHAN
KAKAO
KAPELA
KAŠNA

Pro příznivce domácích zvířat
je určena „Kočičí řeč“ /
Ludwig/ - cesta k harmonickému soužití s kočičím
členem rodiny.

Pro starší

jeho psa a dcery loupeživého
vladyky a jejího kocoura, kteří
se vydají na strastiplnou pouť
na východ do Konstantinopole
za hledáním Martinova strýce.

KIMONO
KLÍH
KONDOR
KONVICE
KOST
KROCAN
KRTEK
LETADLO
LHÁŘ
LÝKO
LŽÍCE
MAKOVEC
MORUŠE
OÁZA
OBLOHA
OCEL
OKOLÍ
OLOVO
OSTROV
PARTNER

PEKÁRNA
PLCH
POKLAD
PŘÁNÍ
PŘÍRODA
RÁJ
RÁNO
RUKA
SALTO
SELKA
SOUBOR
STODOLA
STRUNA
TABULKA
TROLEJ
UKÁZKA
UTKÁNÍ
VOLAVKA
VYDRA
ZAHRADA

Roman Dobřichovský
OSEČAN
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KULTURA V OBCI

KULTURA V OBCI

V pátek 23. června jste měli unikátní
možnost se v zasedacím sálu obecního
úřadu zdarma zúčastnit přednášky

Vzpomínky na školu
V létě roku 1979 se na „veltrubském“
písníku sešli dva kamarádi, bývalí
spolužáci z osecké školy, Josef Jehlička
a Václav Židů.

Japonsko:
Návod k použití.

Celá akce vznikla pod záštitou Obecní knihovny Velký Osek a měla
jsem ji pod vedením já (Martina Dohnalová) a moje dobrá kamarádka Barbora Žižková. Obě dvě se o Japonsko a jeho kulturu zajímáme
již řadu let, dokonce jsme se spolu před třemi lety začaly učit japonsky. Od toho k naší přednáškové činnosti zbýval jen krůček. Poprvé
tomu tak bylo v Praze na speciální akci Cestovečery, kdy se nám
k našemu vyprávění sešlo skoro sto posluchačů!
Tady v Oseku jste si mohli prohlédnout fotografie a videa z naší
poslední cesty do Země vycházejícího slunce, doplněné o naše
příhody a zkušenosti. K nahlédnutí byl i náš cestovní deník a další
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SPHT vystavoval v Prostějově

předměty, které jsme při našem putování nasbíraly. Autentické vyprávění jsme navíc obohatili o ochutnávku místních sladkostí – manju (čti mandžu) a daifuku, zapít jste je mohli rýžovým vínem saké.
Také tu byl k vidění tradiční letní oděv tzv. Yukata, do které jsme se
pro vás obě dvě oblékly.
Pokud vás Japonsko zajímá, ale bohužel jste nestihli naši akci ve Velkém Oseku, plánujeme několik dalších přednášek. Pro více informací, se můžete obrátit na mě.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Martina Dohnalová

Slovo dalo slovo a ti dva se dohodli, že se pokusí uspořádat sraz bývalých spolužáků, kteří ukončili školní docházku v roce 1953. Hlavní
díl práce na přípravách vykonal J. Jehlička, kterému pomáhali další
Osečáci - J. Krejča, G. Fisch, L. Melich a A. Jindrová – Vančurová.
Jejich úsilí přineslo ovoce, hned příští rok 13. září se u osecké školy
po 27 letech sešlo 50 žáků IV.A a IV.B, narozených v roce 1938. Tak
byla založena tradice srazů bývalých studentů osecké školy. Následovaly srazy ročníků starších (víme o ročníku M. Fagošové a K. Pecla) i mladších. A tato tradice stále pokračuje.Pokud se týká ročníku
1938, do této doby se uskutečnilo již 24 jeho srazů.
Zpočátku se bývalí studenti scházeli v různých časových intervalech
a na různých místech (motel ještě neexistoval), zdařilé byly zejména
ty ve sklípku osecké Sokolovny. Od roku 2000 se konají již každý
rok v motelu U Jezera. Největší účast byla na prvním srazu v roce
1980, 50 účastníků znamenalo 70 % z celkového počtu absolventů.
Postupně vlivem nemocí a úmrtí účast klesala až na dnešních 17 –
24 účastníků. Bohužel, skoro polovina studentů, včetně všech učitelů, na žádné setkání už nikdy nepřijde.
Nevím, jak je to dnes, ale v roce 1953 navštěvovali oseckou školu kromě domácích také žáci ze Sán, Opolánek, Volárny, Jestřábí Lhoty, Veltrub a Osečka. Z oseckých žáků ročníku 1938 to byli
O. Bruncová, J. Čižinská, M. Fromová, H. Hudcová, M. Kubíčková,
J. Melezinková, A. Moličová, Vl. Musilová, J. Pinkasová, V. Poláková,
M. Svobodová, A. Špinková, A. Vančurová, G. Fisch, Zd. Jedlička, J.
Jehlička, J. Kratochvíl, J. Krejča, M. Marek, R. Matějka, L. Melich, O.
Nigrin, B. Odehnal, R. Potměšil, St. Řeháček, M. Steklý, M. Sýkora,
O. Velechovský, P. Vokál, V. Židů.
Pro ilustraci předkládám dvě fotografie. Ta první zachycuje účastníky
druhého srazu v roce 1983, ta druhá nejvytrvalejší účastníky na zatím
posledním setkání v roce 2017. Doufejme, že nám to ještě nějaký
ten rok vydrží.
Václav Židů

OSEČAN

Po úspěchu výstavy historických fotoaparátů ze sbírky blízké SPHT
v Polabském muzeu v Poděbradech jsme byli osloveni pracovníky
Muzea a galerie v Prostějově a Spolek přátel historické techniky se
stal spolupořadatelem výstavy nazvané Století fotoaparátů ve dvou
sálech prostějovského muzea. V podstatě celé prázdniny tak bylo
v zajímavých prostorách muzea k vidění na dvě stovky fotoaparátů a příslušenství. Celou expozici krásně doplnila výstava fotografií motýlů S. Líznerové. Ohlasy z muzea i sdělovacích prostředků
naznačují, že štrapáce se stěhováním takového množství techniky
stála za to.
Za SPHT
Miroslav Lízner

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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Dětské rybářské závody

„Velkoosecký
		 trojzubec“
V sobotu 2. září proběhly v krásné přírodě
na pokraji Libického luhu poslední závody ze série
„Velkoosecký trojzubec“ na rybníku Máčidlo.
Závody o pohár starosty Velkého Oseka se
konaly za chladného, ale slunečného počasí.
Celkem se zúčastnilo 20 malých rybářů od 6 do 15 let. Ryby
po ochlazení braly poněkud méně, ale i tak děti nachytaly dohromady přes 30 metrů ryb. Bylo uloveno 9 kaprů - největší měl krásných 83 cm, dále se chytali jeseteři, cejni, plotice, perlíni a američtí
sumečci. Vítězem se stal náš borec Teodor Dašek s počtem bodů
732. Na druhém místě skončila také již tradičně slečna Tereza Tůmová s počtem bodů 488 a na třetím místě pak Aleš Kubík s počtem bodů 297. Každý z nich chytal tentokrát bez rozdílů všechny
druhy ryb. Nikdo se také nespecializoval na určitou rybolovnou
techniku jako tomu bylo loni. Největší rybu tohoto závodu ulovil
Filip Midloch - byl to jeseter o délce 85 cm. Nejtěžší rybou byl
však krásný kapr o délce 83 cm. Děti chytaly s nadšením, ale zároveň se již naučily s rybami šetrně zacházet. Děti obdržely za svou
snahu patřičné ocenění a tradičně i malé občerstvení. Některé děti
rády zůstaly rybařit i po závodech.
Nakonec došlo na vyhlášení celkového vítěze o putovní pohár
„Velkoosecký trojzubec“. Již po druhé se vítězem stal Teodor Dašek s celkovým počtem bodů 3246. Blahopřejeme! Druhá byla
Tereza Tůmová a třetí Martin Hoznauer. Pohár se jménem vítěze
tedy bude opět umístěn v místní základní škole. Všichni se těšíme
na příští 3. ročník tohoto dětského rybářského klání. Mnoho zdaru
v dalším sportovním rybolovu popřál dětem jak starosta Mgr. Pavel
Drahovzal, tak předseda MO ČRS VO Roman Bejlek a pořadatelé
ze spolku ZO ČSOP Hastrman.
Za spolek ZO ČSOP Hastrman s pozdravem „Petrův zdar“
Jarmila Dařílková
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KULTURA
Divadelní spolek
Vojan Libice nad Cidlinou
připravil pro diváky

v pořadí 16. ročník
přehlídky
Libický divadelní
podzim 2017.

EKOLOGICKÝ PROGRAM ZAMĚŘENÝ
NA RECYKLACI ELEKTRA
zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací

Od konce září do začátku prosince se v místním kulturním domě
představí vedle domácího šest skvělých souborů, které nabídnou
malým i velkým zájemcům devět zajímavých inscenací. Festival
otevře v sobotu 23. září v 19 hodin libický Vojan francouzskou komedii Nevěsta k pohledání. Publikum se může těšit na příběh mladého malíře, který je manipulován do výhodné svatby s „nevěstou
k pohledání“. Do děje vstupuje celá řada dalších postav a všichni
zúčastnění se postupně dostávají do bláznivého kolotoče událostí,
pošetilých výmyslů, a hlavně humorných situací.
O den později v 15 hodin se zejména malí diváci budou bavit při pohádce Měla babka čtyři jabka. Pohádka je určena nejen dětem (již
od 2 let), ale i dospělému publiku. Čtyři příběhy jsou doplněny melodickými písničkami a nechybí velké loutky pohádek.
Dále v neděli 22. října v 15 hodin přiveze DS J. K. Tyl České Budějovice pohádku s prvky černého divadla nazvanou Cirkus.
Na festivalu se představí i velice známé Divadlo DRAK Hradec
Králové. Nejprve v úterý 24. října od 9 a 10.30 hodin uvede pohádku nazvanou Jak si hrají tatínkové. Tento poetický příběh si šikovní
tatínkové vyrobí přímo v dílně. A jedná se přímo o známou Sněhurku. Do pohádky plné pohybu a nápadů bude zapojen i drak, který
pomůže Sněhurku vysvobodit. Příhodu vypravuje pětice otců a taková činnost se neobejde bez legrace. Pohádka je určena základním
školám a veřejnosti, je vhodná pro děti od šesti let. Potom ve středu
25. října v 9 hodin nabídne DRAK divadelní adaptaci známé knížky
Františka Nepila Makový mužíček. Stařence a stařečkovi se narodí z makovice makový mužíček. Postupně poznává svět, naučí se
mnoho nového a chce být svému okolí užitečný. Pohádka je určena
mateřským školám, veřejnosti, především tedy dětem od tří let.
Zájem diváků zřejmě vzbudí představení Kočovného divadla AD
HOC. Vloni v Libici slavilo úspěch s komedií Zmrazovač, letos uvede v sobotu 11. listopadu od 18 hodin kabaret nazvaný S úsměvem
nepilota. Jedná se o komponovaný pořad složený z „vědeckých pojednání“, písniček, obskurní poezie, tematicky se tady soubor hlásí
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Za donesený vysloužilý malý spotřebič
drobný dárek, za pět baterií krabička ECOCHEESE.
k odkazu Petra Skoumala a Jana Vodňanského. Následně v neděli 12. listopadu v 15 hodin se hraje Divadýlko Kuba Plzeň pohádku
Není drak jako drak. Pro děti budou připraveny tři pohádky plné
nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů.
Pohádky do hajan uvede v sobotu 2. prosince v 15 hodin domácí
soubor Vojan. Dva příběhy s písničkami děti nejen pobaví, ale také
poučí o dobrých i špatných lidských vlastnostech či povahách.
Na závěr přehlídky, rovněž v sobotu 2. prosince, ale v 19.30, se
v kulturním domě představí DS Jirásek Nový Bydžov s operetou
Alelujá, svatá Nituš! Slavný příběh o klášterní chovance Denise
a učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň operetním autorovi
Célestinovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren. Díky živé hudbě a zpěvu sklízí tato inscenace všude
úspěchy.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Milan Čejka

v rámci akce III. ročník běžeckého závodu
ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ „12“

21. 10. 2017

9 - 16 hodin

Velký Osek, areál Motel U Jezera (ul. U Jezera)

www.recyklacejelegrace.cz

SPORT V OBCI
Velkoosecký fotbal
po roce 1993

Horní řada: V. Koška, V. Melichar, Rom. Kysilko, J. Adamec,
Karban, Loskot, Novák, Haltuf, Sodoma
Spodní řada: Englic, Kolínský, Tázler, M. Koška, Pospíšil

Proč zrovna tento rok? Ti osečtí občané, kteří
si přečetli publikaci Historie velkooseckého
sportu, vědí, že kapitola o fotbalu končí rokem
1993. Dále už nebyl žádný materiál pro její
pokračování. Nekonaly se žádné schůze oddílu,
takže nebyly žádné zprávy ze zápasů, chyběly
výsledky, jména hráčů, střelci branek i jména
soupeřů, nebyly žádné fotografie. Přesto se
fotbal v Oseku stále hrál, i když to nebyla žádná
sláva. Po oslavách devadesátin Viktorky jsem
si uvědomil, že by to byla velká škoda, kdyby
uplynulých 20 let v historii klubu chybělo. Začal
jsem zpovídat pamětníky, hráče i funkcionáře,
sehnal jsem i několik fotografií, kolínský OFS
mi poskytl tabulky uplynulých soutěžních
ročníků. Pomohli i J. Kolínský, Zd. Novák,
K. Uher, P. Špaček a T. Belza. Tak se mi podařilo
sestavit alespoň stručný přehled činnosti
fotbalového oddílu Viktorie Velký Osek po roce
1993, postupně se s ním budete seznamovat
v Osečanu.
Historie velkooseckého fotbalu – pokračování
Období let 1993 – 1999 bylo pro A mužstvo bojem ve III. třídě,
kde jim byly soupeřem družstva: Sendražice, VTS – Kolín, Štítary, Velim B, Týnec n. L., Nová Ves, Veltruby, Bělušice, Křečhoř,
Hradištko, Ratboř, Sparta Kolín B, Cerhenice, Veletov, Krakovany,
Stadion Kolín, Mogul Kolín B, Nebovidy, Jestřabí Lhota B, Polepy, Volárna. Postupně mužstvo v konečném pořadí obsadilo 8., 3.,
2., 3., 6. a konečně 1. místo, které v sezoně 1998 – 99 znamenalo
po dlouhých 22. letech postup do II. třídy.
Družstvo B strávilo celé zmiňované období ve IV. třídě a jako jeho
soupeři se vystřídala mužstva: Veletov, Nebovidy B, Stadion Kolín,
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Sportovně turistický tábor v Krkonoších
V druhé polovině července se pod záštitou
Sokola Velký Osek konal sportovně turistický tábor v Krkonoších.
V neděli 16. července jsme se v Oseku rozloučili s rodiči a vydali se na dobrodružnou
cestu do Pece pod Sněžkou. Ačkoli bylo
celou cestu krásné počasí, jakmile jsme
dorazili do Pece, tak nám hory ukázaly, jak
v tomto ohledu umí být zrádné. Dobrá ná-

lada nás ale neopouštěla a z Pece jsme se
v dešti a mlze vydali na cestu. Zanedlouho
jsme dorazili na Lyžařskou boudu, která se
na týden stala naším domovem. Počasí se
umoudřilo a my se vydali na průzkum okolí.
V průběhu týdne jsme zažili spousty legrace a dobrodružství a domů si odvezli mnoho zážitků, podívali jsme se na nejvyšší horu
České republiky, vyšlápli jsme na Černou

horu, podnikali spoustu jiných výprav a výletů. Vyzkoušeli jsme si několik netradičních
i nám dobře známých her a sportů, vylepšili
jsme si naše gymnastické dovednosti, a dokonce jsme se naučili pracovat s mapou, což
se nám hodilo v závodě v orientačním běhu.
Tábor se velice vydařil a těšíme se na příští rok.
Z. Muniová

Němčice, Týnec n. L., Radovesnice II., Býchory, Veltruby B, Tři
Dvory B, Sendražice B, Ohaře, Ratboř, Žíželice, Volárna B, Pašinka. V jednotlivých sezónách obsadilo mužstvo postupně 11., 7., 5.,
4., 4. a 3. místo.
V obou mužstvech se vystřídali hráči: Procházka, Kovařík, Otta,
B. Koubek, Lejnar, Effenberger, J. Adamec, Feist, J. Kolínský,
Rom. Kysilko, Sodoma, J. Žilka, Pospíšil, Englic, Vytlačil, M. Koška, M. Loskot, Ševčík, Karban, Zd. Novák III., Špaček, V. Melichar,
Rob. Kysilko, Tázler, Hovorka, Vaníček, Haltuf, Žaloudek, Kněžínek,
Holeček. K nejlepším střelcům patřili Sodoma, J. Adamec, Žaloudek, Holeček.
Trenérem A mužstva byl J. Kolínský, výbor oddílu pracoval ve složení M. Vácha, L. Melichar, Jos. Žilka, B. Koubek, J. Kolínský
a B. Štika.
Kromě družstev dospělých se ve Viktorce starali také o mládež.,
dorost hrál okresní přebor a žáci okresní žákovskou ligu. Trenéry
mládeže byli M. Vácha a B. Štika.
Pravděpodobně ideální sestava tohoto období:
Kovařík, Žilka, Procházka, Englic, B. Koubek, Rom. Kysilko, Kolínský, Loskot, J. Adamec, Sodoma, Holeček
Přiložená fotografie ukazuje A mužstvo po posledním mistrovském
utkání sezóny 1998 – 99, které znamenalo postup do II. třídy.
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Václav Židů
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SPORT V OBCI
Sportovní týden
Předposlední prázdninový týden se ve Velkém
Oseku již tradičně konal sportovní týden pořádaný oddílem všestrannosti T. J. Sokol Velký
Osek. Na příměstský tábor plný her se letos
těšilo 110 dětí a 14 zkušených instruktorů. Pro
děti byla připravena spousta aktivit, ve kterých se
učily nejen novým pohybovým dovednostem, ale
posílily týmového ducha, a především navázaly
spoustu nových přátelství.
Děti si vyzkoušely tradiční i netradiční sportovní
hry, míčové hry nebo základy lehké atletiky. Využili jsme krásného počasí a podnikali jsme výlety
na kole nebo kolečkových bruslích do okolí. Ani
letos jsme nezapomněli na plavecké dovednosti, které jsme nejprve natrénovali v Aquaparku
v Kolíně a poté jsme je mohli využít na místním
písečáku. Nechyběl výlet do kolínské sokolovny.
Zde byla největším lákadlem molitanová jáma
a velká trampolína. Ve střelbě vzduchovkou
na terč děti zjistily, jakou mají mušku.
Velkým překvapením byl středeční výlet do Mirakula, ohromného zábavného parku v Milovi-

cích. Zde jsme si užili plno legrace v podzemních
chodbách, na ohromných klouzačkách, v lanovém parku. V Mirakulu jsme navštívili místní zoo,
lesní hřiště i nově vybudovaný Vodní svět.

Cesta za pokladem

V pátek na děti čekala velká týmová hra, ve které
nebylo ani vítězů, ani poražených. Všichni ukázali, že umí dodržovat zásady fair play a mohli si tak
užít skvělý den. Ten jsme zakončili cestou za pokladem, kde děti plnily úkoly a překonávaly různé překážky. Všem se podařilo cestu zvládnout
a poklad najít.
Během celého sportovního týdne děti vydaly
mnoho energie. Tu jim pomáhaly doplnit paní kuchařky. Všichni si pochutnali na výborných lívancích, zdravých svačinkách, sladkých dezertech
a nechyběla ani oblíbená pizza.
Sportovní týden se i v letošním roce vydařil a již
teď se všichni těšíme na ten příští. Sportu zdar!!!
Nikola Siváková,
instruktorka sportovního týdne

Páteční týmová hra

Střelba ze vzduchovky

Sportovní týden 2017

OBEC VELKÝ OSEK
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Sokol Velký Osek-oddíl sokolské všestrannosti

T.J. SOKOL VELKÝ OSEK POŘÁDÁ

nabízí na školní rok 2017 – 2018
sportovní aktivity pro děti od 5 let
Pondělí 		
Středa 		
Čtvrtek
Pátek 		

15.30 – 17.00 sokolská všestrannost (atletika, sportovní hry, gymnastika, ...)
13.00 – 14.30 sportovní gymnastika
17.00 – 18.30 sokolská všestrannost (atletika, sportovní hry, gymnastika, ...)
13.00 – 14.30 sportovní gymnastikaa
Začínáme cvičit od 18. 9. 2017.

Sportovní lekce budou probíhat v areálu MZŠ Velký Osek (tělocvična, hřiště) pod vedením
Marcely Muniové (tel.: 736120856) a Heleny Babákové (te.: 723717577).

Cena se odvíjí od počtu lekcí v týdnu, které bude dítě navštěvovat.

1 lekce za týden = 450 Kč / pololetí
4 lekce za týden = 4 × 450 Kč / pololetí
Úhrada za 1. pololetí hotově do 22. 9. 2017 a za 2. pololetí do 31. 1. 2018.
Aktuální informace: www.oseckagymnastika.cz

Závazná přihláška
Přihlašuji dceru/syna: _________________________________________________________ třída: ___________________

PO

Na lekce (prosím zaškrtněte):
450 Kč		
ST
450 Kč

ČT

450 Kč		

Celková cena ______________

PÁ

450 Kč
Podpis: ___________________________

Velkoosecké hodiny

Co možná nevíte
J

an Hus (asi 1371 – 1415), církevní reformátor, mistr svobodných umění na pražské univerzitě a duchovní vůdce husitského
revolučního hnutí, nebyl vousatý ani štíhlé
postavy, jak ho ukazují pomník L. Šalouna
na Staroměstském náměstí, známý Brožíkův obraz Hus před koncilem kostnickým,
nebo Alšovy kresby. Hus byl malé postavy
a byl otylý, za což se v dopisech přátelům
omlouvá, že musí jezdit na oslu a do kopce dokonce používat nosítek „…neb jsem
tlust“. Této jeho podobě jakž takž odpoví-

dají nemnohá jeho zpodobnění, např.: reliéf
na jednom ze sloupů kostnické katedrály,
nebo německé dobové letáky. Až do konce
svého života se Hus považoval za pravověrného křesťana a dobrého kněze.
ostnický koncil nebyl svolán kvůli Husovi
a spor s ním nebyl hlavním bodem jeho
programu. Měl kromě zaujetí stanoviska
ke kritikám a kacířským učením Viklefa,
Husa, Jeronyma, Jeana Pelita, Jana z Falkenbergu a mnoha jiných, řešit především
znovusjednocení církve, rozdělené vládou

K

tří papežů a její očistu. Kolem sněmu se
hemžilo na 100 tisíc osob (m.j. 1700 pištců
a 700 povětrných ženštin). Trval od 5. listopadu 1414 do 22. dubna 1418. V této
době se sešlo 45 všeobecných sezení a nespočet zasedání různých komisí. Hus byl
předvolán do pěti takových zasedání a pak
XV. Všeobecným sezením prohlášen za kacíře, odsouzen a 6. července 1415 upálen.
Václav Židů

Rožnovské hodiny smutně bijú. Ty velkoosecké, obecní, umístěné ve školní zahradě na rohu ulice Komenského a Revoluční, zase léta ukazují rozdílné časy.
Na snímku č.1
– z ulice Komenského – 19.26 hod.
místní letní velkoosecký čas
– z ulice Revoluční, směr Poděbrady –
12.14 hod.
Jakarta (Indonésie) – 12.14 hod.nebo
Chicago (USA) – 0.14 hod.
Na snímku č.2
- z ulice Revoluční, směr Kolín 10.14 hod. Teherán (Irán) – 10.14 hod.

Čas nezastavíš, ale můžeš se ohlédnout...
11. DÍL
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nebo Vancouver (Kanada) – 22.14 hod.
Protože je to trochu matoucí, dovoluji si
navrhnout následující řešení:
A. Obecní hodiny se nechají odstranit.
B. Obecní hodiny se nechají opravit.
C. Na obecní hodiny se připevní cedulky
s vysvětlením místa, kterého čas ukazují.
Svůj návrh řešení prosím předejte
na Obecní úřad Velký Osek.
Já se kloním k variantě B.
Pokud však žádné návrhy od Vás občanů Velkého Oseku nebudou, tak zůstane
stávající stav. Lidem, jak vidět, to nevadí
a i já si časem taky snad zvyknu.
Jiří Otta

Reakce k článku
Ing. Jiřího Otty „Velkoosecké hodiny“
Opětovně děkuji všímavému velkooseckému občanu Ing. Jiřímu Ottovi.
Ano, má pravdu, hodiny na nároží ulic
Komenského a Revoluční u mostku
přes Bačovku opravdu nejdou všechny
stejně. Ale jestli jsou to léta, to rozporuji, jelikož se hodiny před několika
lety nechávaly opravovat. Proč nyní již
ukazují tak dlouho rozdílný čas a neopraví se, je to způsobeno tím, že jde
o mechanismus, jež se již běžně neinstaluje, a proto získat příslušnou firmu
(osobu) k jejich opravě je poměrně
složité. Již před několika měsíci jsem
takovou firmu oslovil, bohužel z kapacitních důvodů k opravě má dojít až
v průběhu podzimu 2017. A jiná firma v rozumné dostupnosti obce není

Tento pohlednice byla odeslána v 30. letech minulého
století. Přesně 22. srpna, ale
bohužel poslední číslice letopočtu není dobře čitelná,
takže buď 1930 nebo 1939.
Přesto, že je záběr přibližně
80 let starý, je nutno říci, že
se místo mnoho nezměnilo.
Snad jen ty stromy vpravo
od cesty jsou o něco menší. Jedná se o cestu z Oseka
na Oseček před Malým Máčidlem.
Tomáš Kliment

Obr. 1

Obr. 2

k dispozici. Obdobnou situaci jistě
zná každý např. se řemeslníky, není-li to urgentní, zařadí si váš požadavek
do svých realizačních plánů za nějaký
čas. Do té doby si bude muset bohužel
Ing. Otta, ale i já nebo kdokoliv jiný,
vystačit s hodinkami na ruce, nebo
na mobilním telefonu. Je také otázkou,
jestli takové hodiny musí být v tomto provedení, popř. zda tam mají být
vůbec, jelikož nejde o umělecké dílo
či architektonický skvost. Konstruktivní podnět k řešení této záležitosti
na obecním úřadě Velký Osek určitě
přijmeme. Děkuji tímto za pochopení
a trpělivost.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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Občan se stará, občan má!
Ten, kdo absolvoval základní vojenskou
službu, ví, že nejzákladnější pravidlo,
které na vojně platilo, bylo: „Voják se
stará, voják má!“ Toto pravidlo pak
v mírně pozměněné formě platí i v občanském životě.

Díky, Jakube!
„Vážení zastupitelé, vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek je
pořizován audiovizuální záznam, který bude
v nezkrácené podobě, za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání, zveřejněn na internetu. Děkuji.“
Těmito slovy informuje přítomné na každém
veřejném zasedání obecního zastupitelstva
obce Velký Osek Jakub Starý.
Zastupitelstvo obce Velký Osek se v průběhu funkčního období, přesněji dne 23.
6. 2015 při úpravě jednacího řádu, přelo.
Jeden občan totiž podal návrh, aby obecní
úřad pořizoval audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva. Zcela běžná věc v jiných
městech a obcích se stala předmětem ostré

diskuze. Pan starosta se svými stoupenci zastávali řekněme méně vstřícný postoj,
opozice byla k tomuto návrhu více nakloněna. Převahu má samozřejmě křídlo pana
starosty, které do jednacího řádu vtělilo, že
pokud by snad obec někdy pořizovala záznam, nesmí ho zveřejnit.
Jsem rád, když se lidé zajímají o dění v obci.
Proto, pokud pracujete na směny, nebo jste
na služební cestě, nebo nemocní, nebo nevyjdete schody do jednací místnosti obecního úřadu, nebo chodíte brzy spát, nebo
máte malé děti, které chodí brzy spát, nebo
máte slepice, které chodí brzy spát, nebo
něco jiného, ale přitom se jedná o věcech,
které vás zajímají, vám mohou videozáznamy z jednání přijít vhod.

Ačkoli je náš pan starosta jiného názoru,
jsem rád, že veřejné zasedání zastupitelstva
je zásluhou Jakuba Starého zároveň také
veřejně dostupné. Otázkou zůstává, zda by
tuto činnost neměl dělat obecní úřad automaticky.
Každopádně bych chtěl, jménem svým
i dalších občanů Velkého Oseku, velice
poděkovat panu Jakubu Starému i jeho kolegům, za to, že ve svém volnu a se svým
technickým vybavením dělají na profesionální úrovni pro své spoluobčany dokonalý
servis.

Nevím, jak často jezdíte na kole po cyklistických pruzích hlavní ulice Revoluční
Vy, ale Já pravidelně, prakticky denně na poštu, do sokolovny, na obecní úřad, na hřbitov, do Veltrub, Libice
nad Cidlinou aj. Silnice s označením
II/125 je majetkem Středočeského
kraje. Od roku 2011 se situace na této
komunikaci pravidelně opakovala –
krajnice příšerně zarostlé trávou (viz.
obr.1 a obr.2). Kraj je daleko, a tak jsem
to nevydržel a v dubnu roku 2015 zašel
na veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tím, aby naši zvolení zástupci
sjednali nápravu. Výsledek mé prosby
je uveden v zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek, konaného dne
28. 4. 2015 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek,
Revoluční 36, Velký Osek.
Pod bodem 13) Diskuse

d) Ing. Otta st. se dotázal, jak často budou čištěny cyklopruhy na hlavní silnici,
poněvadž jsou značně znečištěné. Předsedající (pan starosta Mgr. Drahovzal
– poznámka) sdělil, že bylo provedeno
čištění krajskou správou a údržbou silnic
(KÚSK) na počátku jara po zimní údržbě a další čištění provedou až na podzim
před začátkem zimy. V období od března do října nemají dle KÚSK povinnost
provádět čištění, toto si musí obec zajistit sama.
A je to. Problém je podle našeho starosty vyřešen!
V letech 2015–2017 se tato situace
opakovala. Již jsem to opět nevydržel
a 22.8. e-mailem oslovil paní hejtmanku Středočeského kraje Ing. Jaroslavu
Pokornou Jermanovou. Slušnou formou jsem ji požádal o sjednání nápravy. Za týden, přesněji 29. 8. je čisto
(viz. obr.3, 4).
A jaké z toho plyne poučení …............
na to si odpovězte, vážení občané Velkého Oseku, sami.
Jiří Otta

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

DĚKUJEME VÁM!
Jiří Otta

Reakce k článku Ing. Jiřího Otty „Díky, Jakube!“
K této záležitosti jen krátká reakce. Určitě
nebráníme nikomu, aby si pořizoval audiovideozáznam z veřejného zasedání zastupitelstva, a ač má převahu v zastupitelstvu „křídlo pana starosty“ tak se na tom, že obecní
úřad nebude pořizovat oficiální videozáznam
nebo zvukový záznam, shodla naprostá většina členů zastupitelstva, a to nejen „z křídla pana starosty“. Důvodů je několik, ale
zejména je to skutečnost, že zasedání jsou
veřejná a zastupitelé mají zájem na tom, aby
se diskuse vedla přímo, otevřeně na jednání
zastupitelstva, nikoliv za dveřmi doma u počítače, aniž by byla možnost reakce. Dále je
důvodem nutnost ochrany osobních údajů,
kdy při dnešním stavu zákonů je třeba za-
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bezpečit poměrně náročným způsobem
osobní údaje zúčastněných na zasedání při
pořizování takových záznamů před jejich
svévolným šířením a případným zneužitím.
A od května 2018 tato ochrana bude ještě
náročnější díky evropskému nařízení o přísnější ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
A pokud jde o schody do jednací místnosti
zastupitelstva (do které se chodilo mimochodem i za starostování Ing. Otty), velmi
rádi pomůžeme každému seniorovi či obtížně pohyblivému občanovi, aby se zastupitelstva osobně účastnil, např. tím, že ho
po schodech vyneseme, ale velmi pochybuji, že každý občan má možnost si pustit doma
internet a tím pádem i videozáznam ze za-
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sedání zastupitelstva. Jinými slovy videozáznam nerovná se zastupitelstvo, ani není
nijak závazný či by se díky němu razantně
zlepšilo rozhodování o věcech veřejných. To
není jen zkušenost má, ale i kolegů v jiných
obcích a městech v České republice. Je to
jen další forma informování, oproti zápisům
(naše jsou velmi podrobné, proto není důvod podléhat dojmu, že je v nich zásadně
něco jiného než na videozáznamu), Osečanu, rozhlasu, vývěskám, mailům a osobním
jednáním s vedením obce. Děkuji, že chápete i tento postoj a budu se těšit na osobní
setkání s Vámi, než na anonymní vzkaz pod
videem.

Reakce k článku
Ing. Jiřího Otty
„Občan se stará,
občan má!“
Děkuji za krátký, ale poměrně zkreslující
článek Ing. Otty, jak a kdo se má starat
o krajskou silnici v obci Velký Osek. Pan
Ing, Otta si představuje, že když napíše
hejtmance mail, tak do týdne jeho, resp.
obecní problémy vyřeší. Nutno konstatovat, že to je naivita hraničící s bláznovstvím. Krajská správa a údržba Středočeského kraje se stará o silnice v celém
kraji (a Středočeský kraj je v ČR největší,
takže jde o desítky tisíc kilometrů k údržbě), proto má plán celoroční údržby, dle
kterého určí na údržbu jednotlivých silnic lidskou a technickou kapacitu. V roce
2015 jsem odpověděl na zasedání zastupitelstva Ing. Ottovi zcela jasně dle toho, co
mi bylo vždy řečeno krajskou správou, když
jsem ji průběžně urgoval s údržbou krajské
silnice v ulici Revoluční. Rozhodně, a to by
měl pan Ing. Otta vážit svá slova, jakožto
bývalý starosta, jsem tím nepovažoval situaci, resp. problém za vyřešený. I v letošním
roce jsem krajskou správu v této věci kontaktoval na jaře, zda by údržba nešla provést před letními prázdninami, ale bohužel
v dnešní době omezených pracovních sil to
nemohla krajská správa dříve provést než
na konci srpna 2017. A to, že pan Ing. Otta
píše maily paní hejtmance, samo o sobě
věci nerozhýbe, a to by opět jako bývalý
starosta, měl sám dobře vědět a nemást
lidi tím, že stačí napsat mail a vše je vyřešeno. I nadále se této věci budu věnovat,
i nadále jsme s krajskou správou a údržbou silnic v kontaktu, např. se nám podařilo přesvědčit je ke zpracování projektu
na rekonstrukci krajské silnice Palackého
a Prokopa Holého (od hlavní silnice Revoluční přes přejezd na Šanghaj až k výjezdu
z obce na Volárnu), což se Ing. Ottovi nepodařilo za celých 16 let jeho starostování.
Posuďte sami, zda článek Ing. Otty není
jen „kydání špíny“ na lidi kolem sebe.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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Adventní velkoosecký jarmark
3. 12. 2017

Chceš Zpívat?

Obec Velký Osek ve spolupráci s Výborem pro sociální politiku, zdravotnictví, školstvi, kulturu, sport
a spolupráci se spolky bude v neděli 3. 12. 2017 pořádat již 3. adventní Velkoosecký jarmark
u Dělnického domu ve Velkém Oseku, při kterém se bude rozsvěcet
vánoční stromek za poslechu hudebního vystoupení dětského sboru.

Od nového školního roku 2017 – 2018
přijímáme děti ve věku od 6 let, bez ohledu na zkušenost.

Prosíme tímto prodejce, kteří by se chtěli jarmarku zúčastnit,
aby kontaktovali organizátory na tel. 608 533 246,
mailu: socialni@velky-osek.cz nebo obecni.urad@velky-osek.cz.

V našem sboru se děti naučí základům sborového
i sólového zpěvu a spoustu nových písniček.
Zkoušíme každou středu od 17:00 do 18:00 hodin
v Masarykově základní škole.

www.osecky-skrivanek.webnode.cz
Přihlášky přijímáme na emailové adrese: oseckyskrivanek.email.cz
Hanka Kotková, tel.: 722 590 505, Iva Turynská, tel.: 773 004 799
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nový obchod!
nože, katany, vrhací nože a hvězdice,
repliky mečů, mačety, pevné nože,
foukačky, čínské zbraně
a mnohem více!

co jsme

- originální a ověřené zboží
- velice nízké ceny
- funkční/použitelné i dekorační produkty
- osobní a férový přístup k zákazníkovi
- vlastní velkosklad zboží
- certifikát "ověřeno zákazníky" - heureka.cz
- tým lidí se vztahem k nabízenému sortimentu
- převážně neznačkové zboží s vysokým poměrem
cena/výkon

kde nás najdete:

nádražní 81, velký osek
možnost osobního odběru a prohlídky
velkoskladu - pouze dle předešlé domluvy
na info@chladnezbrane.eu

www.chladnezbrane.eu
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