OSEČAN
ZPRAVODAJ OBCE VELKÝ OSEK
ROČNÍK XXII. Číslo 4/2017 www.velky-osek.cz

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY
STR. 2 - 3
ZPRÁVY
Z RADNICE
STR. 3 - 8

ZPRÁVY Z MZŠ
VELKÝ OSEK
STR. 13 - 16
OBECNÍ
KNIHOVNA
INFORMUJE
STR. 17 - 18

KULTURA V OBCI
STR. 19 - 22
TŘETÍ ROČNÍK
VELKOOSECKÉHO
GULÁŠFESTU
A ŠTRŮDLOBRANÍ
STR. 19

ŠKOLNÍ SPORT
STR. 13 - 14

OSECKÝ
ADVENTNÍ JARMARK
STR. 22

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je tu prosinec, a to je doba příprav na svátky vánoční,
na svátky znovuzrození a naděje. Je to také doba
bilancování, co vše se za uplynulý rok stalo, nejen
v našich osobních životech, ale i v tom pracovním.
Z toho špatného je třeba si vzít poučení a z toho
dobrého mít radost a snažit se na tom stavět
v budoucnu další úspěchy.
Život obce je také sestaven z řady událostí a snažíme se,
aby byly jen dobré a občanům prospěšné. Od počátku roku se
připravoval a následně realizoval projekt snižování energetické
spotřeby a modernizace vytápění a osvětlení v budovách základní
a mateřské školy a dále obměna veřejného osvětlení metodou
EPC (Energy Performance Contracting). Ta spočívá v tom,
že vysoutěžená společnost MVV Energie provedla tyto práce
v hodnotě cca 11 mil. Kč, garantuje úsporu po dobu 10 let cca 40 %
z původní spotřeby energie, přičemž každý rok se hodnotí, zda
bylo úspory dosaženo. Pokud je úspory dosaženo, pak investující
společnost má právo na poměrnou část vložené investice, která se
splácí z uspořených peněz, a vedle toho obec doplácí cca 100 tis.
Kč ročně. Po dobu těchto deseti let instalovanou technologii
spravuje tato společnost a v případě nutnosti ji opravuje na své
náklady. Jde o způsob financování investic, jež nezatěžuje
rozpočet obce, a vstupní náklady a riziko je zejména na v soutěži
vybrané společnosti. Tento způsob je v ČR běžně užíván již řadu
let zejm. pro úspory na veřejném osvětlení, vytápění ve veřejných
budovách či ohřevu vody v plaveckých bazénech.
Nutno přiznat, že v tomto roce se nepodařilo upravit zvýšené
křižovatky a chodníky v ulici Jiráskova, projekt se dokončuje.
Probíhá rovněž projekce chodníků v ulici Prokopa Holého a v ulici
Palackého a současně s ním projektuje Krajská správa a údržba
silnic v těchto ulicích rekonstrukci povrchu velmi rozbité krajské
silnice a budeme apelovat na její realizaci u Středočeského kraje
v co nejbližší době. Bohužel se nepodařilo získat dotaci 1 mil. Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na celkovou obnovu
asfaltového povrchu silnice v ulici Nádražní za celkový náklad cca
2,3 mil. Kč, žádost bude podána znovu. Stejně tak bude opakovaně
podána k MMR žádost o dotaci cca 2,9 mil. Kč na rekonstrukci
obou školních hřišť z travnatého, resp. asfaltového, na nová
s umělým povrchem za celkový náklad cca 4,5 mil. Kč.
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V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro
obec Velký Osek“ proběhla úspěšně instalace
bezdrátového rozhlasu v obci za cca 1,9 mil. Kč.
Dále je součástí tohoto projektu i zpracování
digitálního
povodňového
plánu,
umístění
srážkoměru na horním toku Bačovky (v obci
Býchory), hladinoměru na středním toku Bačovky
(na mostku v lokalitě Bačov) a vodoměrná lať
na mostku u Dělnického domu ve Velkém Oseku.
Celkové náklady projektu včetně instalovaného
rozhlasu za 1,9 mil. Kč jsou cca 2,7 mil. Kč s tím, že byla
na něj přiznána dotace ze SFŽP cca 1,8 mil. Kč. Na webu obce
je k dispozici online stav hladinoměru na Bačově a srážkoměru
v Býchorech.
Počátkem roku byla ke Státnímu fondu životního prostředí
(SFŽP) podána žádost o cca 60 % dotaci na projekt „Vodovod“
(vodovodní přivaděč ze zóny TPCA, věžový vodojem
a vodovodní rozvody a přípojky pro každou nemovitost
v obci) za cca 85 mil. Kč. Žádost byla úspěšná a v září 2017
zastupitelstvo rozhodlo o přijetí dotace cca 57,2 mil. Kč.
Zatím však není stanoven finanční podíl majitelů napojovaných
nemovitostí. Předpokládá se podíl ve výši 5 tis. Kč za napojený
rodinný dům a 3 tis. Kč za napojený byt, o tomto rozhodne
zastupitelstvo na přelomu roku 2017. Je zřejmé, že jde o velký
projekt, jehož základním účelem je zkvalitnění zdrojů pitné vody
pro stávající odběratele a umožnit napojeni nových obyvatel
na stabilní, kapacitně vydatný a zdravotně a hygienicky zcela
vyhovující zdroj pitné vody, které může být v budoucnu
nedostatek, vzhledem k velkým suchům a i vysokým obsahům
zdravotně rizikových látek, např. mangan, dusičnany. Přesto
je obec natolik v hospodaření stabilní a silná, že si může
dovolit jej bez obav realizovat, na spolufinancování k dotaci
obec využije investiční úvěr (obdoba hypotéky na bydlení)
ve výši cca 25 mil. Kč, zřejmě na 15 – 25 let. Jde o investici
do zásadní infrastruktury, kterou se hodnota obecního
majetku významně zvýší. Je na místě omluva všem, kteří
očekávali, že by mohl být vodovod v provozu již v roce 2018,
bohužel se tak stane až po kolaudaci, která se očekává
na konci roku 2019, jelikož zahájení realizace se z 2. poloviny
roku 2017 posunuje na 1. polovinu roku 2018. Důvodem pro
posun je mnohaměsíční délka rozhodování SFŽP o přiznání
dotace a následně o schválení zadávací dokumentace na výběr
zhotovitele.
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Od listopadu 2017 jsou zahájeny práce na obnově hřbitovní zdi
za cca 2 mil. Kč, na který byla získána dotace ve výši 0,7 mil. Kč
z Ministerstva zemědělství. V průběhu 1. poloviny roku 2018 se
pokusíme současně s tímto projektem vylepšit stav cest a zeleně
na hřbitově a instalovat několik sloupů veřejného osvětlení.
V záměru je rovněž zřízení rozptylové loučky v jihozápadním rohu
hřbitova, instalace čerpadla pro stáčení vody do konví na zalévání
a úprava míst pro kontejnery na odpad.
Obec by v příštím roce měla v duchu modelu představeného
na zastupitelstvu v únoru 2017 zahájit rekonstrukci Dělnického
domu, a to konkrétně jeho zadní části směrem ke školce, která se
přestaví na novou, prostornější knihovnu. Předpokládaný náklad
na celkovou rekonstrukci cca 35 mil. Kč bude muset obec zřejmě
hradit převážně ze svého rozpočtu. Proto bude realizace probíhat
v samostatných etapách s horizontem úplného dokončení 5 – 7 let,
aby obec vše dokázala ufinancovat, jelikož na toto bohužel větší
dotační prostředky zatím nelze získat.
Snažíme se rovněž připravit rozšíření kapacit mateřské školky
o cca 50 dětí (2 třídy) a základní školy o cca 90 dětí (3 třídy).
Jako vhodná lokalita se jeví budova bývalého obchodního střediska.
Nyní projektanti zpracovávají architektonickou studii a připravují
se další podklady k podání žádosti o dotaci, jelikož přestavba by
měla stát cca 25 mil. Kč. Realizace by mohla být zahájena v roce
2019. K obchodnímu středisku nutno dodat, že je ve vlastnictví
několika osob, což komplikuje situaci s vypořádáním a odkupem
do vlastnictví obce, ale snad vše dopadne dobře. S tímto souvisí
otázka provozování dalšího obchodu s potravinami. Ve spolupráci
s developerem bytové výstavby na Šanghaji jsme oslovili prodejní
síť COOP k otevření obchodu v ulici U Hřiště v přízemí nově

plánovaného bytového domu, avšak ta po několika týdnech sdělila,
že obchod nezřídí, neboť je to pro ni ekonomicky nevýhodné.
Dala by se uvést řada dalších výsledků činnosti mé, mých kolegů
v radě, v zastupitelstvu nebo na obecním úřadu (např. funkční
kanalizace, racionální správa a údržba lesa, nový stojan EKOVODY na Šanghaji, instalace altánu u cyklostezky směrem
na Veltruby, výsadba zeleně), ale co nás všechny velmi mrzí a bolí
je, když tyto všem prospěšné aktivity úmyslně a nezodpovědně
někdo maří a fyzicky je ničí, zejm. v parku u minerálního pramene.
Je pak nasnadě otázka, zda nemá být prováděn monitoring takto
postižených míst nejen obecní a státní policií, ale např. kamerovými
systémy. Toto je k zamyšlení nejen pro zastupitelstvo, ale i pro
všechny obyvatele.
Není mým úmyslem zakončit tuto celoroční bilanci a plány na rok
2018 takto pesimisticky, a proto věřím, že s novým rokem může
každý začít v dobrém od nuly nejen v kalendáři, ale i ve své mysli,
v jednání a v konstruktivní práci pro obec. A za toto děkuji všem,
kteří tak činili v roce 2017 a činit budou i nadále. Děkuji rovněž všem
svým spolupracovníkům na obci a i jejich jménem přeji každému
krásné a požehnané svátky vánoční, příjemné chvíle s blízkými
a spoustu pozitivní energie do nového roku. Do roku 2018, kdy
oslavíme 100 let českého (československého) samostatného státu
a také 790 let existence obce Velký Osek. Budu se těšit na setkání
s Vámi u vánočního stromku, u novoročního ohňostroje nebo
kdekoliv v obci.
Jen vše dobré přeje
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Důležitá informace pro občany -

ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Volba prezidenta republiky
v jídelně MZŠ Velký Osek
V pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018 se koná volba prezidenta České republiky, případné 2. kolo volby se bude
konat v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018.
Oproti předchozím rokům čeká občany Velkého Oseku
změna, volit budou moci v jídelně budovy Masarykovy
základní školy, Vrchlického 236.
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

b) předpokládané výdaje rozpočtu obce na rok 2018
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ
Paragraf Název

Zastupitelstvo obce

jenž se čerpal v roce 2014, a to formou
mimořádné splátky k 31. 12. 2017 ve výši
cca 2,25 mil. Kč. Obec tuto mimořádnou
splátku může jednorázově uhradit, aniž by
tím ohrozila svůj chod, jelikož stav na běžném účtu je stabilně cca 12 mil. Kč, přičemž
i rok 2017 by měl skončit v přebytku. Tímto rozhodnutím se snižuje aktuální úvěrové
zatížení obce a zároveň se tím vytváří potenciál k přijetí investičního úvěru ve výši
25 mil. Kč s dobou splácení 15 – 25 let
na spolufinancování dotace pro výstavbu
vodovodu v letech 2018 – 2019. Tento
krok není nijak neobvyklý, naopak možnost
využití investičního úvěru na velké investič-

Plnění 10/2017

Návrh 2018

Lesní hospodářství

50 000

31 620

400 000

- údržba lesa, odbor. lesní hospodář

221

Pozemní komunkace

3 000 000

760 095

3 000 000

- opravy silnic, chodníků, dešť. kanalizace, projekce

231

Pitná voda

500 000

921 320

50 000 000

- vodovod 90 mil. Kč s dotací SFŽP cca 57 mil. Kč

232

Odvádění a čištění odpadních vod

6 000 000

7 168 150,06

4 250 000

311

Předškolní a základní vzdělávání

4 750 000

6 277 805,80

6 300 000

- opravy a údržba vodovodu, vodojemu, vrtu

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.
Na konci listopadu 2017 se zastupitelstvo sešlo mimořádně k projednání úpravy rozpočtu, kterým se příjmy a výdaje
shodně navýšily o 1.980.000 Kč, a to
na 49.900.000 Kč, takže rozpočet na rok
2017 zůstal i nadále vyrovnaný. Důvodem
pro tyto změny byly především zvyšující
se daňové příjmy od státu v průběhu roku,
na straně výdajové pak především nutnost
zajistit další práce na správě a údržbě kanalizace k zajištění lepší funkčnosti před zimním obdobím. Zastupitelstvo přijalo rovněž
zásadní rozhodnutí, aby byl zcela doplacen
7-letý investiční úvěr na zateplení mateřské školky a základní školy ve výši 4 mil. Kč,

Rozpočet 2017

103

- provozní příspěvek MZŠ 2,50 mil. Kč, MŠ 1,25 mil. Kč
- spolky 0,2 mil. Kč, podíl IROP (výtah ZŠ) 0,4 mil. Kč
- oprava ZŠ střechy 0,25 mil. Kč a soc. zař. 0,7 mil. Kč
- projekce rozšiřování MŠ a ZŠ 1 mil. Kč

331

Kultura

500 000

483 731,62

550 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

2 750 000

32 605

100 000

- demontáž starého a údržba nového bezdr. rozhlasu

339

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

500 000

418 793,10

6 000 000

- vítání občánků, dary seniorům
- pokračování dokumentace Dělnického domu 400 tis. Kč
- rekonstrukce dělnického domu3 mil. Kč

341

Tělovýchova

250 000

195 000

250 000

342

Zájmová činnost a rekreace

150 000

160 000

500 000

- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol
- akce organizované obcí nebo s podporou obce

ní akce je standardně používána v mnoha
městech a obcích ČR.
Na prosincovém zasedání se projednával
zejména rozpočet obce na rok 2018, finanční výhled do dalších let včetně investičních akcí a poplatků za odpady na rok
2018 (návrh na 550 Kč shodně jako v roce
2017), výše stočného (návrh na navýšení
z důvodu vytváření rezervy na nutné a pravidelné obnovy technologie ze 40,87 Kč/
m3 bez DPH na 44,90 Kč/m3 bez DPH)
a vodného pro rok 2018 (návrh na 29,52
Kč/m3 bez DPH shodně jako v roce 2017).

- podpora spolků - NADĚJE, BARYBA
- myslivci, rybáři, včelaři, VO divadlo
- oslavy 790 let obce a 100 let ČS republiky

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

180 000

164 290,26

200 000

- vodné, stočné v obecních bytech 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

1 000 000

545 523,74

3 000 000

- provoz, údržba, správa veřejného osvětlení a hřbitova

372

Nakládání s odpady

2 600 000

1 663 395,45

2 600 000

- odvoz a zpracování odpadů od NYKOS 2,4 mil. Kč

374

Ochrana přírody a krajiny

1 500 000

3 400 366,08

1 500 000

- údržba veřejné zeleně, využití dotace na VPP 0,5 mil. Kč

435

Služby sociální péče

540 000

550 930

1 000 000

521

Ochrana obyvatelstva

0

2 321 458

50 000

- bezdrátový rozhlas, srážkoměr, siréna, hladinoměr

527

Krizové řízení

0

117 370

20 000

- protipovodňový plán a činnost

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 250 000

1 347 741,18

1 000 000

- provoz obecní policie

551

Požární ochrana

50 000

137 903,13

250 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek, údržba zbrojnice

611

Zastupitelské orgány

1 000 000

1 075 800

1 250 000

- zastupitelstvo obce, volby

617

Regionální a místní správa

6 950 000

4 164 390,77

7 005 000

- OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba, správa popl.,

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

2 950 000

0

2 500 000

- nespecifikovaná (neúčelová rezerva)

- oprava hřbitovní zdi za 2 mil. Kč s dotací MZe 0,7 mil. Kč

- žádost Zeleň v extravil. 1,5 mil. Kč s 70% dotací SFŽP
- provoz domu č. p. 558, pečovatelské služby
- projekce na rekonstrukci č. p. 558

- CZECH POINT, znalecké a odborné služby

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce na konci listopadu 2017 v tomto znění:

a) předpokládané příjmy rozpočtu obce na rok 2018
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ
Paragraf

- provoz kanalizace

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

330 000

278 449,38

330 000

- platba úroků a pojištění

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

8 922 574,33

0

- vnitřní převody mezi účty obce

693

Ostatní finanční operace

250 000

-286 768

250 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

Financování

4 000 000

2 989 999,72

2 250 000

- splátka úvěru ČSOB - zateplení MŠ a ZŠ 0,75 mil.Kč

38 100 000

40 851 544,90

92 055 000

Třída 8

Název

Rozpočet 2017

Plnění 10/2017

Návrh 2018

000

Daňové příjmy a transfery

32 000 000

32 662 906,30

64 400 000
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Lesní hospodářství

50 000

513 793,10

1 000 000

- příjmy z prodeje dřeva v obecních lesích; pohledávka vůči Lesy Novák 0,6 mil. Kč

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

48 000

111 362,47

150 000

- zábor dobývacího prostoru Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

54 000

40 000

- nájem kadeřnictví u hasičárny a obecního dvora

231

Pitná voda

0

750

1 500 000

- daně a poplatky 32,65 mil. Kč, přísp. st. spr. 0,85 mil. Kč
- dotace SFŽP na vodovod 28,6 mil. Kč a zeleň 1,1 mil. Kč

- splátka úvěrů SFŽP a ČSOB - kanalizace 2,25 mil.Kč
CELKEM VÝDAJE

- dotace MZe na hřbit. zeď 0,7 mil. Kč, dotace VPP 0,5 mil. Kč

232

Odvádění a čištění odpadních vod

3 829 000

3 675 245,19

4 000 000

331

Kultura

20 000

14 399

20 000

- půjčovné v obecní knihovně

339

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

150 000

144 500

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000

507 393,50

650 000

- nájemné v obecních bytech 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

55 247

60 000

- nájemné za hrobová místa

372

Nakládání s odpady

420 000

329 508,50

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374

Ochrana přírody a krajiny

200 000

52 142

100 000

- ekologické dary na obnovu zeleně

435

Služby sociální péče

40 000

50 100

60 000

- platby za pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

350 000

119 400

250 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

250 000

443 144,70

250 000

- nájemné mobilních opertátorů, věcná břemena

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 000

3 209,61

5 000

- úroky

617

Převody vlastním fondům v rozpočtové územní rovině

0

8 922 574,33

0

- vnitřní převody mezi fondy a účty obce

631

Ostatní činnosti

0

13 757

0

- pokuty, příspěvky udělené jinými orgány

Financování z cizích zdrojů

0

0

19 000 000

- čerpání inv. úvěru na vodovod

38 100 000

47 673 432

92 055 000

Třída 8
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- podíl majitelů na vodovodních přípojkách
- ekologické dary a příspěvky
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- stočné 3,8 mil. Kč

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Dle tohoto návrhu rozpočtu na rok 2018
a návrhu výhledu až do roku 2020 připravených ve spolupráci starosty, rady, ředitelek základní a mateřské školy je zřejmé,
že obec má kromě zajištění běžného chodu a správy obce (především provozování
veřejného osvětlení a rozhlasu, údržba zeleně a veřejných prostranství, financování
provozu školy a školky) záměr v příštích
několika letech realizovat výstavbu vodovodu za cca 85 mil. Kč s pomocí dotace
Státního fondu životního prostředí ve výši
cca 57,2 mil. Kč, dále zahájit rekonstrukci Dělnického domu za náklad cca 36 mil.
Kč, připravit a realizovat projekt přestavby
obchodního střediska za účelem navýšení
kapacity mateřské školky o 50 dětí a zá-

kladní školy o 90 dětí s předpokládaným
rozpočtem blížícím se 25 mil. Kč. Příprava
a realizace těchto investic je odvislá zejména od finančních možností obce, které se
v posledních letech výrazně zlepšila. Je to
především díky konstruktivní práci a úsilí
předchozího a současného zastupitelstva
od roku 2011. Obec uhradila veškeré své
závazky po splatnosti (nesplácené půjčky
a dlužné fakturace před rokem 2011), vypořádala s minimálním rizikem pro obec
finančně ztrátový projekt Národní bruslařský stadion, zmnohonásobila získávání dotačních prostředků a zefektivnila využívání
finančních prostředků, resp. přijímá jen
ty dlouhodobé závazky (investiční úvěry),
na jejichž konci je jasný výsledek – veřejně

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

prospěšný projekt. Na chod obce a na přípravu a realizaci projektů průběžně dohlíží
kromě zastupitelstva rada obce, která se
vždy snaží jednat konstruktivně. Rovněž se
předpokládá finanční i nefinanční podpora
spolkových a zájmových aktivit (myslivci,
rybáři, T. J. Sokol, fotbalisté, senioři, Osecká NADACE, o.p.s., Májovci, BARYBA,
historická technika aj.), kdy v návrhu rozpočtu na rok 2018 je vyčleněná částka až
400 tis. Kč a obec by měla nadále krýt
náklady s provozem a údržbou prostor
v obecních nemovitostech (např. školní tělocvična a hřiště, velký sál a jeviště Dělnického domu, fotbalové hřiště) využívaných
spolky, což činí až 300 tis. Kč ročně.
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
Zrcadlo naší doby

Rada obce
Rada v průběhu září až prosince 2017 kontrolovala průběh instalace bezdrátového rozhlasu, který byl uveden do provozu
v říjnu, přičemž se ještě doplní o zasílání
SMS zpráv. Dále zadala ke zpracování filmových reportáží z dění na akcích obce
– běžecké závody 21. 10. 2017 a adventní
jarmark 3. 12. 2017, které budou uveřejněny na webu obce. Zhodnotila realizaci
projektu EPC na modernizaci veřejného
osvtělení, vytápění a vnitřního osvětlení
v mateřské školce a základní škole. Rada
dále připomínkovala návrhy nového projektanta na rekonstrukci Dělnického domu
k přípravě žádosti o stavební povolení,
které by mělo být vydáno do konce břez-

na 2017. Místostarosta průběžně podával
informace o stavu kanalizace a vyhodnotil
její provoz za rok 2017 a předložil kalkulaci
stočného na rok 2018, kde rada navrhla jej
z důvodu vytvoření prostředků na obnovu
technologie (řídící jednotky, sací ventily) zvýšit na 44,90 Kč/m3 bez DPH. Dále
vysoutěžila stavebníka na obnovu hřbitovní
zdi s termínem dokončení červen 2018.
Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a proto
se Vás o něm snažím informovat. Pokud
není v Osečanu uvedeno vše, co vědět
o dění v obci, pak neváhejte a podívejte se
na webové stránky obce www.velky-osek.cz

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

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 prospěšné občanům. Velmi si vážím
pochopení a podpory každého, jelikož je
při realizaci řady projektů zcela nepostradatelná. Budu se těšit na setkání s Vámi
na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích
Velkého Oseka. Přeji všem příjemný zimní
čas, pohodové vánoční svátky a úspěšný
vstup do nového roku.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Nevím, jak mnoho se rozepíši, ale asi již
dozrál čas. Mnoho z našich spoluobčanů si
jistě všimlo, že prostor Husova náměstí je
častým místem výskytu pracovníků VPP,
ale bohužel i jiných návštěvníků, po jejichž
návštěvě park a náměstí nevypadají lépe,
ba naopak. Při ranní pochůzce zde možno
naleznout nejen nedopalky, ale i rozbité
lahve, mobiliář, osvětlení a bohužel i třeba
známky konzumace návykových látek
obecně známých jako drogy. Nemluvě
o neustálém
obtěžování
přilehlých
nemovitostí hlukem a praktické nemožnosti
si v klidu potmě odnést čerstvou minerálku.
Není tak dlouho, co jsme si jako zastupitelé
a radní nedokázali představit, že by mohl
v ulicích někdo obtěžovat více než parta dětí
na koloběžkách a skatech... Nu a máme tu
fešáka ne čtyřkolce a partu rozeřvaných
polofeťáků...
Vyskytuji se v této lokalitě relativně
často, a to i v hodinách pozdně večerních
a nočních, a zaráží mne zejména věková
skladba přidrzlých výrostků 12-18 let, ale
i čas, v kterém se naše děti v tomto parku
vyskytují.

Uvědomme si, že těmito živly zpravidla není
nikdo cizí, jsou to děti obyvatel Velkého
Oseka a viníkem jejich křiku a výskytu
v těchto pozdních hodinách není ani
zastupitelstvo, ani obecní policie, ale my
rodiče. Lépe řečeno rodiče těch, kterým
nevadí, že jejich syn či dcera, kterým ještě
není 15 let, tráví svůj čas neznámo kde
do pozdních nočních hodin... Vím, jsme
mnohdy unavení a otrávení, ale naše děti
jsou ty poslední, které by měly trpět naším
nezájmem a lhostejností.
Jen se běžte podívat na složení osazenstva,
které hraje míčové hry, okopává mobiliář,
jezdí zde na kolech, poslouchá nahlas
muziku, haleká, pokuřuje a prudí... Možná
budete překvapeni známými firmami, nebo
vlastně nebudete.
Ptáte se, co dělá obecní policie a k čemu
ji máme? Nechci OP bránit, ale hlavním
viníkem jsou rodiče, jejich výchova, nezájem
a lhostejnost. Pokud by každý nezletilec byl
v 22.00 ve svém pokoji a od 20.00 řešil
svou přípravu na budoucí výuku, asi bych
neměl o čem psát. Policie místo navštěvuje
nepravidelně, zpravidla se situace na krátký

čas uklidní a po několika minutách se obnoví
ryk, hlomoz a nešvary dříve probíhající.
Řešení? Nu, můžeme mít na každém sloupu
kameru, fotopasti. Může zde vysedávat
obecní policie dlouhé hodiny. Ve finále
docílíme přesunu delikventů do jiné části
obce, což je sice jisté vítězství, ale nikoli
řešení problému.
Takže řešení?? Podívejte se na svou ratolest,
mluvte s ní, nebuďte lhostejní a občas
se stavte na minerálce, možná budete
překvapení, koho zde potkáte. Nezavírejme
oči, vím, je to pohodlné, ale jednou bychom
jako rodiče mohli litovat a být překvapení,
koho jsme to vlastně vychovali.
Dá se předpokládat, že zimní měsíce budou
jistě v tomto ohledu klidnější. Přece jenom
zima a déšť jsou v tomto ohledu našimi
spojenci. Večery se prodlužují a snad nás
všechny adventní čas přiměje, abychom si
spolu více povídali a naslouchali si.
Váš místostarosta,
Jan Fagoš

OBEC VELKÝ OSEK
POŘÁDÁ DNE

1. 1. 2018 V 17.30 HOD.
NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ PŘED
DĚLNICKÝM DOMEM
VE VELKÉM OSEKU.

POJĎME SPOLEČNĚ
OSLAVIT PŘÍCHOD
NOVÉHO ROKU.
6
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Kanalizace

Projekt obnovy cestní sítě a výsadby alejí mimo zastavěné území obce

Vážení spoluobčané, v minulém díle jsem se ohledně kanalizace odmlčel, a tak mi prosím dovolte, abych se stal tentokáte plodným.
Kanalizace Velkého Oseku je i nadále ve správě obce.
Byl přijat a zaučen od srpna druhý zaměstnanec pro výkon údržby
a pohotovost na kanalizaci.
Na podtlakové stanici proběhly dílčí úpravy a opravy tak, aby se
zlepšila funkce kanalizace.
Během celého roku bylo servisní firmou Vacuum Global provedeno velké množství zásahů v jednotlivých jímkách, tak aby se zvýšila
účinnost kanalizace jako celku.
Finanční prostředky, které byly do kanalizace vloženy, by měly alespoň z větší části zamezit výskytům havarijních stavů, kterých jsme
byli svědky v průběhu prvního pololetí roku.
Vrátím se k několika tématům, která Vás jako uživatele zajímají
a někdy i trápí.

nepatří (hadry, kosti, vlhčené ubrousky, hračky...), může se stát, že
bude uživateli jímky účtován poplatek za opravný zásah. Ten bude
doúčtován při kvartálním vyúčtování.

1. Stahují se mi sifony v mé nemovitosti a tím se mi do bytu, domu
dostane zápach z kanalizace.
Jde o vážný problém, pokud u Vás tento stav nikdy nenastal, neznamená to, že byla vaše šachta v pořádku. Přenastavením řídicí
jednotky tak, aby byl správný poměr splašků a vzduchu, se může
stav změnit, pokud nemáte na gravitační části svého připojení přivzdušnění, nebo je přivzdušnění umístěno nevhodně (v zadní části
přípojky, na střeše, nebo malým průměrem menším než 100 mm).
Bohužel při první etapě nebyli majitelé na tento problém upozorněni a dnes nás bude stát hodně přemýšlení a možná i investic, aby
byla s provozem některých nemovitostí spokojenost. V každém případě zavolejte na 720 968 114 / 115 a pokusíme se tento stav řešit.

a) jímka bude odsáta pracovníky obce a zprovozněna

Řešení:
a) zřídím si na své gravitaci co nejblíže k jímce přivzdušnění a je jednou pro vždy vyřízeno
b) pokud lze, lehce nechám nadzvednuté víko a budu doufat, že
v zimním období mi nezamrzne ventil (pokud je šachta na veřejně
přístupném místě, nelze, aby nedošlo k úrazu, nebo zatečení dešťových vod)
c) budu požadovat na pracovnících obce stažení času přisávání
vzduchu, čímž znovu budu nápomocen k tomu, že je vše špatně nastaveno a kanalizace se bude zavodňovat. Budu i nadále naštvaný,
jak jsou všichni neschopní a rozbili mi mou jímku, která dosud tak
krásně fungovala.

b) Pokud nelze závadu opravit okamžitě, může dojít k dočasnému
odpojení jímky ovládacím šoupětem, aby nebyl pokles podtlaku fatální i pro ostatní uživatele.
3. Přetéká mi venku jímka nebo mi neodtéká odpad.
a) jako u předchozí akce je porouchán jednotlivý ventil nebo řídicí
jednotka a nesepne a neotevře ventil

ní malého sadu starých odrůd hrušní
• výsadba třešní ptačích u polní cesty
k motokrosu
• výsadba slivoní a ořešáků při polní cestě
od plánovaného vodojemu k lesu
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí

Řešení:
Zavolejte na čísla 720 968 114 / 115
b) pokud je způsobeno havárií (průtrž mračen, překopnuté vedení
kanalizace, výpadek elektřiny, případně další), bude odvezeno najatou firmou v nejbližším možném termínu a bude intenzivně pracováno na odstranění havárie, obnovení podtlaku a provozu.
Dále byla provedena kontrola napojených nemovitostí, zjištěno
bylo i několik nelegálně připojených s kterými je jednáno o nápravě,
tak aby byl odvod splašků zasmluvněn, eventuálně nebyla-li uhrazena spoluúčast na investici formou daru či jinak, aby bylo dokonáno.
V současné době pouze upozorňuji na realitu, že zjištěné nemovitosti, které nejsou připojeny na podtlakovou kanalizaci, jsou povinny
doložit nakládání s odpadními vodami Vodoprávnímu úřadu v Kolíně.
Dnes by každá nemovitost měla mít uzavřenou jímku, která je pravidelně vyvážena, čistírnu odpadních vod nebo připojení na podtlakovou kanalizaci.
Do kanalizace patří pouze voda splašková. Ne voda z bazénu nebo
z dešťového svodu. Je zde i možnost, že nemovitost (uživatel, který
je závažným poškozovatelem a přítěží systému) může být odpojena.
Intenzivně pracujeme na tom, aby každý, kdo je napojen, byl i plátcem za poskytnuté služby a aby každý, kdo přispěl do společného
účtu na provoz kanalizace darem v první či druhé etapě, nebyl pro
pár potížistů hlupákem a podařilo se nám spoluúčast na tomto díle
vymoci na všech v současnosti připojených.
Dost o kanalizaci a nešvarech. Víte, že jsem člověk pozitivní, a proto
mi dovolte závěrem poděkovat.
Děkuji všem zaměstnancům a spolupracovníkům obce za to, že jim
není lhostejno, kam se obec ubírá, a svým dílem každý přispívá prací
k lepší budoucnosti Velkého Oseku. Děkuji zejména pracovníkům
kanalizace panu Litenovi a Kelešovi, kteří si svým nasazením a snahou zaslouží nejen svou mzdu, ale i úctu a pomoc.

Řešení:
a) Pracovník vymění, nebo opraví ventil a to samé i s řídící jednotkou. Pokud bude zjištěno, že je pod ventilem cosi, co do kanalizace

Váš místostarosta
a zatím i výkalový referent,
Jan Fagoš
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• obnova polní cesty od prameniště vodního
zdroje k Veltrubům a výsadba hrušní, třešní, třešní ptačích a javorů
• dosadba lip a údržba lipové aleje při komunikaci ke zdymadlům
• výsadba javorů a lip při polní cestě k Tonici
• obnova polní cesty od písáku k Tonici
s výsadbou třešní, slivoní, lip a dubů
• výsadba javorů a vrb u písáku a vytvoře-

b) na celé kanalizační větvi nebo lokalitě je tak nízký podtlak, že je
kanalizace v místě jímky nefunkční.

2. Ventil se spíná často, nebo slyším nějaké bublání, syčení a hučení na záchodě nebo v jímce.
a) došlo k poruše ventilu, je otevřen, nebo se cyklicky otvírá.
b) řídicí jednotka na ventilu je přizatopena vodou a změnila se její
funkčnost
Vždy Vás prosím o kontaktování na telefonu 720 968 114 / 115,
náprava bude sjednána. Je možné, že se nedostaví pracovník okamžitě, jelikož řeší někde jinde závažnější problém. Pokud nedorazí
v horizontu hodin, volejte mne na 608 646 428.
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V letošním roce obec dokončila projekt, jehož cílem je obnova původních polních cest
spojená s výsadbou alejí. Projekt se zabývá
i údržbou alejí stávajících. V současnosti je
projekt předložen k posouzení v rámci dotačního titulu ,,Výsadba zeleně v extravilánu obce“. V případě, že obec bude úspěšná
a dotační titul jí bude přidělen, je realizace
plánovaná na příští rok. V rámci projektu
jsou řešeny následující lokality:

Dále děkuji všem občanům za podporu v mnohdy nelehkém díle,
kterými služby výkalové mnohdy jsou. Nejen uživatelům kanalizace, ale i všem ostatním přeji pevné zdraví a mnoho sil do roku 2018
a samozřejmě ty nejkrásnější svátky-svátky vánoční v rodinném
kruhu.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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Obecní lesy

Výsadba v lokalitě „Za Humny“

Obec Velký Osek má ve svém držení něco málo přes 70 ha lesních
pozemků, kde hospodaří na základě schváleného lesního hospodářského plánu, který byl schválen Krajským úřadem Středočeského kraje v loňském roce a má platnost 10 let. Jedná se o takovou
,,kuchařku“, kde jsou evidovány všechny lesní pozemky a porosty,
je zde popsán jejich stav, druhové složení, předpokládaná zásoba
dřevní hmoty, navržené a povinné zásahy, které je nutné v deceniu
provést, jako například provedení těžby mýtní, výsadba semenáčků,
probírka a prořezávka v mladých porostech apod.
V letošním roce byla realizována část těchto zásahů, bylo vytěženo přes 2 ha lesa (V Boru a naproti AISu). Vzniklé holiny budou
zalesněny v jarních měsících roku 2018, dále byly odtěženy souše

tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků lesa a zejména bylo
zamezeno pomnožení podkorního hmyzu. Dále došlo na ploše cca
4 ha k výchově mladých lesních porostů. Jednotlivé práce provádí
spol. Polabská lesní s.r.o. za dozoru odborného lesního hospodáře,
osoby zajištující odbornou úroveň hospodaření s obecními lesy.
I v roce následujícím jsou plánovány další těžební práce tak, aby docházelo k postupné obnově přestárlých lesních porostů a likvidaci
škod způsobených orkánem Herwart, který se přehnal nad Českou
republikou na konci října letošního roku. Současně budou prováděny i práce výchovné.

Jistě jste si všimli nových výsadeb v lokalitě Za Humny, které se v ulicích-Měsíční, Krátké, Tyršově a Komenského objevily v polovině listopadu. Celkem se jedná o 28 ks dřevin. V ulici Komenského a Měsíční (za benzínovou pumpou) bylo vysazeno celkem 7 lip, které doplní
stávající lipovou alej.
Pět jedlých jeřábů bylo vysazeno v ulici Komenského. Sloupovitá forma dubu v počtu 7 kusů byla vysazena v ulici Krátké, výsadba tak
naváže na rekultivovaný prostor u nového písníku, kde je vysazena alej dubů a třešní. Tato sloupovitá forma v dospělosti dorůstá do výšky
9–12 m a šíře 2–3 m. Dále v lokalitě přibylo 9 třešní v ulici Měsíční a Tyršově, jedná se o vysokokmeny s korunkou nasazenou ve výšce cca
1,8 m. Třešně jsou dominantní dřevinou v ulicích obce, která byla v minulosti hojně vysazována, ne vždy ji však lze vrátit do jednotlivých ulic
v rámci obnovy, a to zejména vzhledem k prostorovým nárokům dřeviny, rozhledovým poměrům, blízkosti sítí apod.

Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí

Zbytek ulice Měsíční bude osazen rovněž třešněmi v počtu cca 20 ks na podzim roku 2018. Důvodů pro etapizaci výsadby je několik.
Jedním z nich je nutnost zvýšené péče o čerstvě vysazené dřeviny, zejména častější zálivka, která na sebe váže lidské a materiální zdroje
obce, které jsou omezené. Dalším důvodem je probíhající výstavba dvou domů ve zbývající části ulice, kdy zelený pás je využíván částečně
jako manipulační prostor. V neposlední řadě je důvodem i plánovaná výstavba vodovodní sítě, která bude v následujícím roce vytyčována
a bude započato s její realizací.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí

Za výbor životního prostředí
Výročí
790 let

obce

Sobotu 2. 6. 2018 si zapište do kalendáře. V tento den
bude probíhat oslava výročí obce Velký Osek, jelikož
v roce 2018 uplyne 790 let od první zmínky o naší obci.
Stejně jako na výročí 785 let budou probíhat různé kulturní
a společenské akce po celé obci.
Výstava o obci bude v Dělnickém domě, chystáme i malé
překvapení na Husově náměstí a další program v areálu motelu U Jezera. Večerní program zpestří živá muzika
v areálu motelu. Těšit se můžete na kapely Kabát revival,
Keks a Brutus.
Těšíme se na Vaši účast.

Nebudu se rozepisovat o provedených výsadbách v lokalitě Za Humny, které byly dokončeny na konci
tohoto roku a budou pokračovat v roce následujícím, ani nebudu rozvádět projekt obnovy polních cest
a výsadby dřevin v extravilánu obce, který byl v letošním roce dokončen a který je předložen k posouzení v rámci dotačního grantu. Nebudu hovořit ani o hospodaření s obecními lesy, jejich údržbě,
výchově a obnově, ani o každoročně pořádané akci ,,Z“, v rámci které byla jinak oplocena část ZOO
koutku, provedena výsadba okrasných záhonů v parku u Lidového domu, proveden úklid veřejných
prostranství apod., ani o vyčištění koryta Bačovky v lesním úseku, ani o provedené údržbě a bezpečnostním ořezu dřevin v parku u minerálního pramene, údržbě veřejných prostranství, dosadbě dřevin
apod. O některých věcech se dočtete na stránkách tohoto Osečanu, o některých jsem psal již dříve.
Dovolte mi pouze touto cestou poděkovat členům výboru životního prostředí za jejich činnost, všem
spolkům a sdružením, které se aktivně podílejí na dění v obci, jednotlivým občanům a samozřejmě
i všem radním a zastupitelům obce, jakožto i zaměstnancům obce, panu starostovi a panu místostarostovi za jejich podporu, jednotlivým projektům a dále i všem, co se aktivně podílejí na dění v obci
a jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Všem přeji krásné, klidné a nejlépe i zasněžené svátky vánoční a samozřejmě i mnoho úspěchů, zdraví a osobní pohody v roce nadcházejícím.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí

Jakub Munzar,
radní obce
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Školní kuchyně
Vážení gastronauti, nejsem žádným michelinským restauratétem,
ani kuchařem, ale jídlo mám rád. I proto jsem se rozhodl v měsíci
listopadu k odběru obědů z místní školní jídelny. V minulém roce
jsem absolvoval podobný experiment a nutno přiznat, že jsem
nikterak nestrádal a na úbytku váhy se to nikterak neprojevilo.
Letošní zkušenost se v mnohém nelišila od té loňské, strava pestrá
a vyvážená dle spotřebního koše. Samozřejmě, dle množstevních
norem a s ohledem na vše, co vám další předpisy ukládají a přikazují.
Výsledek? Přežil jsem a mnohdy si pochutnal. Polévky jsou plné
zeleniny a šmakulády jsem z nich cítil pramálo. Hlavní chody jsou
chutné a kombinace příloh mne ničím nepohoršila.

Zprávy
z obecní matriky
ZÁŘÍ - LISTOPAD 2017

Životní jubilea:
80 let: Jarmila Kratochvílová
Václav Martinek
85 let: Blanka Chládová
94 let: Libuše Podolínská
101 let: Miloslav Dvořák
Narození:
Matěj Bílý		
Matěj Kučera		
Ondřej Fagoš		
Anežka Kratochvílová
Filip Stárek

Co vytknout? Občas mnoho soli, brambory snad až příliš často
a na můj vkus se někdy utrhla ruka s kořením, ale prý to takhle
dětem chutná víc. Nebyla polévka bez trochy pórku, ale když je
levný a dostupný...proč ne?
A co vy? Ochutnali jste někdy oběd ze školy? Nebo jste ti bojovníci
za lepší chuť a pestrost bez osobní zkušenosti?
Dovolte mi připojit poděkování všem, kteří se podílí na stravování
ve školní kuchyni. Není snadné zůstat motivovaný a milý,
když námi zmlsané a rozmazlené ratolesti neoceňují výživové
hodnoty a konzumace ryb, zeleniny a dalších potravin je pro ně
nepřekonatelný problém.
Všem přeji v době sváteční pevné zdraví a dobré zažívání.
Váš místostarosta
Jan Fagoš

Vítání dětí:
Agáta Vokounová
Matěj Anton		
Jan Skokan		
Viktorie Hejná		
František Varga		
Štěpán Hejný		
Tereza Frauenbergová

Vilém Toman
Tobiáš Kocfelda
Vojtěch Fagoš
Denis Demeter

Štěpán Fiala
Ella Králová
Viktorie Týmová
Veronika Litenová
David Zápotocký
David Bajer
Eduard Fagoš

Uzavření manželství:
Antonín Kolouch & Hana Chroustová
Václav Fejfar & Monika Merunková
Jan Moskal & Barbora Šamšová
Patrik Tesař & Sandra Demeterová
Úmrtí:
Zdeněk Mach (71 let)
Jozef Čonka (61 let)
Věra Marková (94 let)
Jiří Kaipr (88 let)
Alois Eger (79 let)
Ivana Adamcová
matrikářka
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
ŠKOLNÍ SPORT
Sprinter školy
Již tradiční školní závody v běhu na 50 m a 60 m prověřily sprinterské dovednosti našich žáků a ukázaly, kdo patří k nejrychlejším.

Chlapci 1. třída

50 m

Dívky 1. třída

50 m

1.

Koloc Tomáš

9,87

1.

Nováková Editka

10,14

2.

Svinčák Adam

10,14

2.

Kučerová Nela

10,20

3.

Melichar Tadeáš

10,30

3.

Řečinská Ella

10,60

4.

Munzar Tomáš

10,31

4.

Pořízová Anežka

10,76

5.

Panc Matyáš

10,48

5.

Hrabánková Kristýna 10,77

2. – 3. třída

50 m

2. – 3. třída

50 m

1.

Perl Patrik

8,46

1.

Žemlová Veronika

9,02

2.

Dupák Matyáš

8,47

2.

Svobodová Eliška

9,13

3.

Benda Tomáš

8,72

3.

Belzová Anna

9,02

4.

Polívka Maxmilián

8,80

4.

Krajhanzlová Katrin

9,36

5.

Karban Mikuláš

9,05

5.

Hrabánková Kateřina 9,43

4. – 5. třída

50 m

4. – 5. třída

50 m

1.

Meloun Lukáš

7,91

1.

Belzová Veronika

8,54

2.

Holub Radek

8,05

2.

Roubalová Hana

8,56

3.

Dupák Martin

8,09

3.

Pořízová Štěpánka

8,7

4.

Krucký Aleš

8,26

4.

Kolarovská Lucie

8,9

5.

Soboslai Damir

8,58

5.

Šlehubrová Markéta 9,07

6. – 7. třída

60 m

6. – 7. třída

60 m

1.

Kuchař Otakar

8,75

1.

Baštecká Michaela

9,39

2.

Svoboda Matěj

9,26

2.

Hanková Tereza

9,40

3.

Szmatana Max

9,50

3.

Kubišová Kateřina

9,41

4.

Meloun Lukáš

9,66

4.

Bursová Simona

9,44

5.

Legr Matěj

10,21

5.

Koudelková Kristýna 9,91

8. – 9. třída

60 m

8. – 9. třída

60 m

1.

Pelikán Radek

7,95

1.

Šlehubrová Kristýna

7,82

2.

Košata David

7,99

2.

Hovorková Kateřina

8,77

3.

Teplý Vojtěch

7,99

3.

Váňová Natálie

8,80

4.

Žilka Jan

8,18

4.

Masáková Anita

10,36

5.

Novák Zdeněk

8,20
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Atletický čtyřboj
21. 9. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili v Kolíně okresního kola atletického čtyřboje. Mnozí si vylepšili své osobní rekordy. Všichni bojovali
ze všech sil. Chlapci velmi mile překvapili a za výkony celého družstva získali zlaté medaile a vybojovali postup na krajské kolo.
Ani velmi nepříznivé počasí neodradilo pětici chlapců bojovat
na krajském kole v atletickém čtyřboji. Mezi osmi družstvy z větších měst (Rakovník, Neratovice, Mladá Boleslav, Slaný, Stará Boleslav, Příbram a Kutná Hora) se chlapci se svými vynikajícími výkony umístili na pátém místě a všem ukázali, že na naší škole máme
skvělé atlety. Vojta Teplý, Jan Žilka, Jakub Svoboda, David Košata
a Radek Pelikán si zaslouží velké poděkování za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i obce Velký Osek.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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Atletický trojboj 4. a 5. tříd

Minikopaná

1. místo
1. místo
2. místo
3. místa

Chlapci z osmého a devátého ročníku se 4. 10. zúčastnili okresního fotbalového turnaje v minikopané. Na turnaji bojovalo čtrnáct
týmů. Naše družstvo se probojovalo z prvního místa ve skupině
do finále. Po bojovném výkonu si chlapci (Baloun, Bayer, Teplý,
Konyvka, Žilka, Bláža, Svoboda, Pelikán, Holý, Novák) domů odvezli bronzové medaile za třetí místo.

Lukáš Meloun - 50 m
Dominika Svinčáková - hod kriketovým míčkem
Veronika Belzová - hod kriketovým míčkem
Marek Mašek - hod kriketovým míčkem
Dominika Svinčáková - 50 m
Dominika Svinčáková - skok daleký
Veronika Belzová - skok daleký
Lukáš Meloun - skok daleký a hod kriketovým míčkem

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINKY

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/ 2018
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V tomto školním roce zahájila svou činnost
4 oddělení místní školní družiny, společně
se školním klubem. Oddělení byla, jako již
každoročně, naplněna do plného počtu, tj.
po 30 účastnících. Noví prvňáčci nastoupili
do 4. oddělení k paní vychovatelce Dáše Legrové. Ostatní zůstali ve svých odděleních:

ŠD I. - 2. tř.- p. vychovatelka Jana Formánková
ŠD II. - 3. A tř., několik dětí do naplnění stavu z 1.tř. a 2. tř.
- p. vychovatelka Marie Belzová
ŠD III. - 3.B tř.; 4. A+B tř. též do naplnění stavu - p. vychovatelka Eva Knopová
ŠK - 4. tř. - p. asistentka Klára Holubová

Florbal chlapců
6. a 7. tříd
Jedenáct žáků (Novák, Mach, Koška, Kalaš, Meloun, Richter, Šibrava, Chod, Legr, Mózsi, Hloucal) ve čtvrtek devátého listopadu
svým bojovým výkonem dosáhlo na druhé místo v šestičlenné
skupině. Svým umístěním se nominovali na Kolínské sportovní dny
a postoupili do okresního kola.
V okresním kole tým našich chlapců obsadil 5. místo. Celkově se
tohoto turnaje účastnilo 18 škol.

Florbal chlapců
8. a 9. tříd

Z prvního místa okrskového kola postoupil tým chlapců do okresního kola. V této finálové skupině jen s jednou prohrou žáci obsadili
šestou příčku, tímto umístěním si Marek Bláža, Radek Pelikán, Jan
Holý, Zdeněk Novák, Vojtěch Baloun, Vojtěch Teplý, Jakub Svoboda, Jan Žilka, Tomáš Bayer, František Konyvka a David Košata
zajistili účast na Kolínských sportovních dnech.
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Dne 22. 10. 2017 jsme s dětmi ze ŠD zhlédli divadlo v Libici nad
Cidlinou, a to pohádku „CIRKUS“ v podání divadelní společnosti
J.K.Tyla České Budějovice.
Před divadelní pohádkou jsme ještě navštívili DIAKONII v Libici
nad Cidlinou. Zdejším seniorům děti předaly své výrobky podzimní a Halloweenské výzdoby. Babičky si rády pohovořily s našimi
dětmi a s radostí prohlížely jejich tvorbu. Po občerstvení a příjemném posezení jsme se přemístili do místního kulturního domu
na pohádku. Na jevišti bylo již vše připraveno pro výstup černého
divadla. Myslím, že většina dětí tento typ divadla viděla poprvé.
Po úžasném představení, které se opravdu všem moc líbilo, nám
bylo ještě umožněno si vyzkoušet, jak se vodí loutky v černém
divadle a popovídat si s herci. Nakonec si děti nasbíraly i jejich
podpisy na památku. Krásné odpoledne jsme zakončili návštěvou
Slavníkovského hradiště.
Další velkou společnou akcí byl dne 2. 11. „KARNEVAL DUCHŮ“. V letošním roce přišlo asi 60 dětí v krásných a mnohdy
strašidelných maskách. Celé odpoledne bylo naplněno tancem
a spoustou společenských i soutěživých her.
Poslední velkou akcí, kterou nesmím opomenout, byl „TÝDENNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ JARMARK ŠKOLNÍ DRUŽINY
S KORÁLKOVOU DÍLNIČKOU“ a „DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“. Děti si svými výrobky, které celý týden samy nabízely
a prodávaly, nasbíraly korunky na nákup překvapení pod vánoční
stromeček. Návštěvníci se mohli podívat i do jednotlivých oddělení ŠD, někteří s námi i poseděli při kávě. I když to byl velice náročný týden s docela velkou návštěvností, kdy jsme museli honem
přidělávat další výrobky na prodej, myslím, že můžeme být spokojeni. Bylo krásné sledovat naše malé svěřence, jak dokázali bez
ostychu nabízet své výrobky, „počítat“ (i s obtížemi) za pomoci
nakupujících peníze, a co je hlavní, jejich vlídné vystupování a ostražitost při „hlídání kasy“. A do toho všeho ještě stíhali vyrábět
v korálkové dílničce pro sebe i své rodiče.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za dobře zvládnutý týden
nejen „korálkovým tetám“ Ivě Kubečkové a Nadě Martinovské,
které nám opět připravily krásnou předvánoční výrobu ozdůbek,
ale i všem vychovatelkám a samotným dětem. Fotografie z těchto akcí a spoustu dalšího o činnosti ve školní družině naleznete
na adrese: http://koskova4.rajce.net
Na měsíc prosinec máme s dětmi připravenou mikulášskou návštěvu v DIAKONII Libice nad Cidlinou, a to ne ledajakou. Děti
budou v kostýmech čertíků, andílků a Mikulášů rozdávat babičkám
a dědečkům předvánoční atmosféru, výzdobu a malé dárečky.
Zbývá už jen popřát Vám a Vašim rodinám krásné prožití svátků
vánočních jménem celé školní družiny a dětí, které nám jistě budou přinášet radost i v dalším roce.
Jana Formánková,
vedoucí vychovatelka
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři, milovníci dobrého a zajímavého čtení, setkáváme se již počtvrté a naposledy v tomto roce. Zima
je tady a Vánoce stojí přede
dveřmi. Snad si najdete i v této
sváteční době čas na chvilku
s knihou či časopisem.
Ano, knihovna, to nejsou pouze knihy, ale i časopisy, které
půjčujeme. A jsou to tituly
opravdu rozdílné a zajímavé,
každý si jistě vybere, co ho
zajímá – pro muže, ženy, děti,
kutily, zahrádkáře, švadlenky,
pletařky, kuchařky atd.

Vybírat můžete
z těchto časopisů:

Týdeník Květy, Instikt, 100 +
1 ZZ, Vlasta, Tina, Praktická
žena Kreativ, Praktická Slovenka, Sandra/pletení/, Burda/móda/, Bydlení, Domov,
Můj dům, Rodinný dům, Udělej si sám, Recepty prima nápadů, Zahrádkář, Knihovnička
Recepty, Koktejl/cestopisný/,
ABC, Čtyřlístek. Mimo tyto
pravidelně vycházející jsou tu
i mimořádná a speciální vydání tematicky zaměřená např.
Vánoce, Velikonoce, vaření,
ruční práce apod.

Vlastimil Vondruška. Jeho
romány „Přemyslovská epopej I., II., III., IV.“ - historická
sága zachycující celé období
vlády Přemyslovců od Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II. Po Václava
I., a „Vzpoura goliardů“ - další
z případů Oldřicha z Chlumu
zachycuje vyšetřování vraždy
císařského komořího v německých Cáchách roku 1261.
U královského trůnu Přemyslovců zůstává i „Eliška Přemyslovna“ - /Černá/ - příběh
matky Karla IV. Různou míru
napětí přináší literatura dobrodružná a detektivní. Sem
patří například: „Anatomie lži“
/ Dan Brown/ - NASA objeví
v Arktidě pod ledem podezřelý
meteorit, který vědci zkoumají
za dramatických okolností,

Jaké nové knihy
na vás čekají?

Pro naše čtenářky: „Dobře mi
tak“ /R.Třeštíková/ - komplikované vztahy malíře Borise,
který se rozvádí, hledá cestu
ke svému dospělému synovi,
ale i dělá další chyby, „Matka,
dcera nebo já“ /Kirk/ - těžká
životní situace mladé ženy,
která se ocitá v soukolí péče
o malé děti, rodinu, nemocnou matku a zaměstnání,
„Vdaná potvora“ /Nachtmannová/ - hrdinka hledá a potkává nejrůznější muže, kdo se
stane tím pravým pro život?
„Plavba Ňaderským mořem“
/Míka/ - vtipné a humorné
povídky ze života všech věkových generací. Romány
s historickou tematikou patří
stále k oblíbeným. Zde patří k nejoblíbenějším autorům

„Hora mezi námi“ /Martin/ strhující příběh o lásce a přežití po havárii letadla v zasněžených horách/též zfilmováno/,
„Manželé odvedle“ /Lopena/
- psychologický thriller o pátrání manželů po unesené
malé dcerce. Ke klasické kriminální a detektivní literatuře se řadí dílo Dicka Francise
a jeho syna Felixe : „Chladná
zrada“ /Francis,D./ - „Trojkoruna“/Francis,F./- příběhy
z dostihového prostředí. Ze
zástupců „severské krimi“ to
je „Muž, který hledal svůj stín“
/Lagercrantz/ - páté pokračování slavného severského
krimi-cyklu Milénium. České
autory zastupují: „Ofélie bez
leknínů slávy“ /Uher/ - vyšetOSEČAN

řování vraždy mladé ženy, jejíž
mrtvolu nachází náhodný kolemjdoucí ve vodách rybníku,
„Strašidla z Woodlandu“ /Kuťák/ - detektivní příběh z golfového prostředí, kdy se obětí
únosu stává sám hrdina – soukromý detektiv Schwartz.

Z naučné literatury by vás
mohly zaujmout tyto tituly:
„Boss Babiš“ /Kmenta/ - aktuální pohled do politického
i osobního života známého
politika, „Opuštěná společnost“ /Tabery/ - česká cesta
naší společnosti od vzniku republiky roku 1918 po současnost a zasazuje dnešní společenské a politické události
do historického kontextu. Pro
milovníky výtvarného umění a obdivovatele známého
ilustrátora je určena výpravná publikace „Dobrodružný svět Zdeňka Buriana“ /
Müller/- ilustrační tvorba z let
1927-1942 pro nakladatelství
J.R.Vilímek. „Nábytek z palet“ /Kalapp/-tipy a návody
k výrobě originálního nábytku, „Uklizený stůl aneb Moje
druhá knížka o Karlu Čapkovi a opět s jedním přívažkem
o Josefovi“ /Opelík/ a „Franz
Kafka. Člověk své i naší doby“
/Malý – ilustrované vyprávění přibližující život spisovatele
F.Kafky.
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Dětským čtenářům jsou určeny publikace: „Hurvínek
a kouzelné muzeum“ /Březinová/-nový příběh známých
postaviček Hurvínka, Spejbla,
Máničky a jejich přátel. Knižní
podoba stejnojmenného filmu,
stejně tak jako „Šmoulové.
Zapomenutá vesnice“ /Deutsch/ - další příběhy modrých
hrdinů již několikáté dětské
generace. „Eliáš a babička z vajíčka“ /Procházková
Iva/- půvabný příběh malého
chlapce, na kterého nemají
rodiče čas, nalézajícího v parku zvláštní vajíčko, ze kterého
se vylíhne malinkatá babička.

Kdo má rád zvířátka, tomu se
jistě zalíbí „Našlo se koťátko!“ /Mongredien/ - holčička Lucy se stará o nalezená
koťata, „Lenčiny katastrofy.
Všude plno králíků“ /Pantermüller/- kdo se ujme tolika
králíků? O zlobivých dětech
se dočtete: „ Darebák David
chystá léčku“ /Simon/ nebo
„Nejhorší děti na světě“ /
Walliams/ - příběhy nesnesitelných kluků a holek. Chcete
se bát? Pak tu je „Strašidlář.
17

Mezi námi městskými strašidly
a Mezi námi čarodějnicemi“
/Klimek/ - tajuplné příběhy
a pověsti o nadpřirozených
bytostech, „ Půlminutové horory“ /Rich/ - krátké příběhy
beroucí dech, „Poslední děti
na Zemi“ /Brallier/- děti hledají útočiště před nestvůrami,
které zaplavily ulice. Dvojí kulaté výročí Josefa Lady si připomeňme knihami: „Tradiční
český podzim“ - zvyky, říkadla,
pranostiky a spousta krásných
obrázků a znovu vydáním četby mnoha generací: „Bubáci

a hastrmani“- veselé pohádky
o hodných strašidlech. Pro
milovníky komiksů nesmíme
zapomenout na „Anča a Pepík 3“ /Lomová/-myší hrdinové, kteří se chovají jako děti
a „Polda a Olda“ /Chvojka/ příběhy chlapce a jeho neobyčejného kamaráda. Na závěr
něco pro rodiče a jejich dětitext upravený pro rodiče, kteří
čtou svým dětem, text je dvojí
jeden určen dětem, druhý
dospělým, na své si přijdou
všichni: „Krátké pohádky pro
unavené rodiče“ /Viewegh/.

Co proběhlo v knihovně
za poslední období? V říjnu
jsme si již tradičně připomněli 2.-8. 10. Týden knihoven.
Bezplatnou registraci v tomto týdnu využilo hned několik
zájemců, bohužel, amnestii
na upomínky a dlouhodobé
výpůjčky nikdo. 11. října navštívila knihovnu i 5.A třída s paní
učitelkou Slaninovou. Žáci se
dozvěděli opět něco nového
o knížkách, půjčování a také
o spisovateli Danielu Defoeovi a jeho Robinsonu Crusoe
a další zajímavosti.

Milí čtenáři, až budete číst
tyto řádky, budou již sváteční dny Vánoc a Nového roku
klepat na dveře. Přeji vám
všem klidnou pohodu vánoční,
pevné zdraví a úspěšný start
do roku s letopočtem 2018
a nezapomeňte, že knihovna
je tady i dále pro vás.
Knihovnice,
J. Dohnalová

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

Vánoční osmisměrka s citátem
„Jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých vánočních přání nedá …... . …... .“
Autor citátu neznámý

Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.

KULTURA V OBCI

Třetí ročník
Velkooseckého
gulášfestu
a štrůdlobraní

Pořadí guláš:
1. místo p. Fialová
2. místo p. Benda
a p. Mašek
3. místo p. Žilka

Téměř přesně po roce na stejném místě proběhl již třetí ročník
Velkooseckého gulášfestu a štrůdlobraní. Soutěžních vzorků se
nakonec schází o něco méně než v roce 2016, ale celková návštěvnost letošního ročníku překonává dosavadní loňské maximum, kdy
se celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků přiblížil hranici
100 ks. Gulášů se letos sešlo přesně 13 a štrůdlů pro změnu o něco
více než vloni – celkem 9. K našemu velkém údivu všechny štrůdly
zmizely během několika desítek minut a pro některé návštěvníky, kteří přišli cca hodinu a půl po zahájení, již nezbylo a tudíž byli
o soutěž o nejlepší štrůdl ochuzeni. Pro nás jako pořadatele je to
zajisté důvod k přemýšlení a pokud proběhne i další ročník, určitě
budeme systém soutěže opět trochu měnit.
Letos jsme také zkrátili samotný čas pro soutěž, kdy se sál Dělnického domu otevřel až v 15:00 a ukončení a vyhlášení výsledků
proběhlo cca kolem 18:00. Celé odpoledne opět probíhal doprovodný program v podobě promítání (tentokrát pouze s hudební
náplní), od spolku Baryba byl zapůjčen nafukovací hrad pro nejmenší návštěvníky a dále probíhala výroba a pečení vlastních dětských štrůdlů, a to opět pod taktovkou p. Vokálové.
Jak již bylo řečeno, vyhlášení výsledků proběhlo kolem 18:00
a o ceny se tradičně postaraly pivovary Kácov a Nymburk. Hlavní
cenou byl jako vždy putovní pohár, na kterém přibyde další jméno
vítěze (viz níže) a menší pohár pro nejlepší štrůdl.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za vstřícný přístup a pomoc
s organizací Obecnímu úřadu Velký Osek, spolku Baryba za zapůjčení skákacího hradu, oběma pivovarům, M&J Gastro, p. Dittrichovi , pí. Vokálové a samozřejmě všem návštěvníkům a soutěžícím. A opět nezbývá než doufat, že se sejdeme znovu v ten samý
čas příští rok na tom samém místě v tak hojném počtu a užijeme si
parádní listopadové odpoledne s dobrým jídlem.
Miroslav Vokál

Pořadí štrůdl:
1. místo p. Barešová
2. místo p. Tučímová
3. místo p. Fiala

Více fotografií na:
www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/foto_ve-velkem-oseku-se-gulasovalo-i-strudlovalo/

Roman Dobřichovský
ADVENT
ANDĚL
ARCH
BETLÉM
BRUSLE
BUNDA
ČEPICE
ČOKOLÁDA
DÁREK
DOMOV
HAVRAN
HOKEJ
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JEDLE
JINOVATKA
JMELÍ
KAKAO
KALAMITA
KAMNA
KAPR
KOLEDA
KNIHA
KOSTEL
KOTEL
LÁSKA

LŮJ
MARMELÁDA
MAŠLE
MLHA
MOUKA
MRÁZ
OLOVO
OŘECH
OVOCE
OZDOBA
PAPÍR
PLES
OSEČAN

PODNOS
POHÁDKA
POHÁR
POLEVA
POŘAD
PROSINEC
PURPURA
PŮST
RADOST
RAMPOUCH
RÝMA
SANĚ
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SLIB
SLOKA
SMRK
SNÍH
STROMEČEK
STŮL
SŮL
SVETR
SVÍČKA
ŠÁLA
TRADICE
VARHANY

VÁL
VIZE
VLOČKA
VODA
ZIMA
ZPĚV
ZVON

OSEČAN
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Libickým divadelním
podzimem to nekončí

Osečáci hráli divadlo
v Chorvatsku
Libický divadelní soubor Vojan, mezi jehož členy patří také občané
Velkého Oseka, hostoval od 27. do 30. září v chorvatském Daruvaru. V rámci dlouholeté spolupráce zde sehrál několik představení pro českou menšinu žijící v Chorvatsku. Pro žáky českých škol
a školek uvedl pohádku „Měla babka čtyři jabka“, která měla u dětí
velký úspěch. To, co děti nestačily pochytit z českého textu, bohatě
vynahradila zvířátka (textilní loutky), která měla úspěch také u pedagogického sboru. Dospělé diváky v Českém domě v Daruvaru
pobavila komedie „Nevěsta k pohledání“ .
Účast na všech představeních byla hojná, místy až veliká. Chorvatské publikum bylo velmi příjemné, zvláště pak děti daruvarské školy
– 300 pískajících, poskakujících a skandujících diváků při bouřlivém
potlesku na závěr představení se nesmazatelně zarylo do paměti
všech herců. Po představení byli herci dokonce obklíčeni školními
reportérkami, které vyzvídaly detaily o hereckém životě. Kromě
Daruvaru zahrál Vojan pohádku dětem také v Končenicích a ve Virovitici.

KULTURA

Z cesty si všichni členové Vojanu přivezli krásné a silné zážitky.
Chorvatsko se stále ještě vzpamatovává z občanské války, na mnoha místech jsou zde vidět zdevastované a opuštěné domy, ale lidé
i země se pomalu uzdravují. „Členové České besedy, ale i chorvatští
občané nás vždy a všude přijali s úsměvem a pohostinností. Jakožto Čechy nás těší, že zde stále žije „český duch“, potomci českých
přesídlenců (někdy už 6. generace) zde stále udržují tradiční český
folklor, zpívají české písně, hrají české divadlo, pořádají tradiční české slavnosti, vaří české pivo...Přestože žijí v jiné zemi, nezapomínají
na svůj původ a hrdě se hlásí k české příslušnosti,“ vzpomíná předseda spolku Jaroslav Vondruška.
Děkujeme daruvarskému divadelnímu souboru Sebranka za krásné
zážitky, které jsme si z cesty přivezli a doufáme, že se brzy opět uvidíme na divadelních prknech, ať už v Čechách nebo v Chorvatsku.

Myslivecký
bál

Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou si Vás dovoluje pozvat
na lednová představení:

20. 1. 2017

So 13. 1. od 18:00
„Poslední doutník“ – Bengt Ahlfors
(DS Václav Zábřeh – Václavov)
Komorní příběh dokládá, že láska kvete v každém věku. Odehrává
se během jediného dne, ve kterém se tajný, ale o to vášnivější kuřák
Ragnar rozhodne pro poslední doutník svého života.
Tento den se stane výjimečným i pro jeho ženu Anneli a rodinného
přítele pastora Helgeho.
Vstupné: 80 Kč

Ne 14. 1. od 15:00
„Čarovný kámen“ – Václav Beran
(DS Vojan Libice n. C.)
DERNIÉRA
Poslední představení pohádky o zbrklém Matějovi, líné Kristýnce
a jejich velké lásce, která překoná všechny překážky, které jim začarovaný les a jeho obyvatelé přichystají.
Vstupné: 50 Kč
Zveme všechny divadelní přátele (a jejich přátele a přátele jejich
přátel...), aby si s námi přišli vychutnat krásné a v případě „Čarovného kamene“ i trochu nostalgické chvilky divadelní zábavy.

Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás pozvali
na náš již tradiční myslivecký bál.
Tato veselice se bude konati dne 20. 1. 2017
v sále Dělnického domu.
Předprodej vstupenek proběhne
14. 1. od 15.00 hod.
Velmi se těšíme na všechny,
kteří se rozhodnou dorazit.
Za nás můžeme slíbit,
že nepolevíme ve výzdobě,
tombole a dobré náladě.

Vaši myslivci.

„Malé“ téma k zamyšlení
– Neděle od slova nedělat
Je krásné, slunečné nedělní ráno. Říkám si, jak si tak krásný den užiju.
Vždyť NEDĚLE je dnem klidu a pohody. Ó, jak se mýlím. Slyším, jak
se rozbíhá cirkulárka a její břink, břink, jinde spustí motorová sekačka
nebo kosa. Rázem se ten sváteční, krásný den mění v den pracovní. Že tím bourám představy svých sousedů-spoluobčanů o užití si
krásné neděle? No a co. Vždyť já si můžu dělat, co chci. Kam se ale
poděla slušnost a ohleduplnost? Proč myslím jenom na sebe, bez
ohledu na ostatní? Bohužel, tady ani domluvy neplatí. A tak musí nastoupit tak nepopulární zákazy, příkazy, vyhlášky. Je to nutné? Vždyť
stačí tak málo. Buďme k sobě navzájem slušní.
Jan Židů
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SPORT V OBCI
Historie Velkooseckého fotbalu 1998 – 2003

Osecký
adventní jarmark

Historie velkooseckého fotbalu – pokračování

Již po třetí jsme v neděli 3. 12. ve spolupráci s obcí pořádali adventní jarmark, který se stává tradicí naší obce. I přes chladnější počasí
jsme mohli být venku před Lidovým domem, kde opět prodávali
své výrobky či občerstvení, jak osečtí obyvatelé, tak místní spolky,
škola, a také FOKUS Mladá Boleslav středisko Kolín, Nymburk.
Spolek Baryba se pěkně postaral o program pro malé návštěvníky.
Osecká Naděje o.p.s. se postarala o horké nápoje. V pět hodin se
rozsvítil vánoční strom a kouzlo začátku adventu umocnily koledy,
které jsme si mohli zazpívat společně s dětmi.
Stále je co vylepšovat, proto se budeme snažit i v příštím roce ještě
lépe vyřešit a zlepšit ozvučení. Doufáme, že jarmark vám příjemně
přispěl k předvánoční atmosféře, a že jste si ho užili, tak jako my.
Přejeme vám požehnané vánoce a v novém roce vše dobré.
Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat všem prodejcům, spolkům a lidem, kteří tak přispěli k příjemné adventní atmosféře.
Za Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport
a spolupráci se spolky.
Mgr. Veronika Křičková

Nadšení z postupu do II. třídy v roce 1999
bohužel netrvalo příliš dlouho. Výkonnost
mužstva začala klesat a již po jednoročním
pobytu v OP se mužstvo v sezóně 2001
– 02 umístilo na předposledním 13. místě
a hrozil mu sestup do III. třídy. Tehdy Jar.
Bejlek předložil výboru fotbalového oddílu návrh, který tomu měl zabránit. Návrh podporovaný bývalým starostou ing. J.
Ottou, návrh akceptoval a vstoupil do jednání s AFK Kolín. Jeho výsledkem byla tříletá smlouva a sloučení mužstev dospělých
AFK a Viktorie. První sezónu 2001 – 02
bude A mužstvo hrát 2. třídu pod názvem
AFK Kolín, sezónu 2002 – 03 jako Viktorie Kolín a v další sezóně dojde opět k rozdělení obou klubů a ve 2. třídě bude znovu
startovat Viktorie Velký Osek. V oficiálním
stanovisku vedení Viktorie a starosty obce
se uvádějí tyto důvody sloučení:
1. AFK Kolín umožní hostování perspektivních hráčů Viktorie v OP 2001 – 02
2. domácí zápasy AFK se budou hrát
ve Velkém Oseku
3. cílem je postup do vyšších krajských soutěží a trvale je hrát
4. získat pro Viktorii zpět dobré jméno
a postavení, kterým se pyšnila za éry Nováků, Kubíčků, Vilímka, Konyvky a dalších.
Porovnáme - li plány sjednané spolupráce s dosaženými výsledky, uvidíme, že byl
splněn pouze bod 2. Finanční prostředky
vynaložené na tuto transakci a zaplacené
z obecní pokladny, nepřinesly Viktorce od-

povídající užitek. Perspektivní osečtí fotbalisté nehostovali v mužstvu AFK, z nichž
však pouze dva, Vejsada a Svoboda, byli
opravdovou posilou a pravidelně nastupovali k zápasům. Mistrovské zápasy odehráli
skoro výlučně osečtí fotbalisté. Také plán
se startem družstev Viktorie v krajských
soutěžích se ukázal jako nápad z oblasti
fantazie. Mužstvo dále hrálo 2. třídu, žádný
postup se nekonal. Jediným pozitivem sloučení tak bylo to, že mužstvo Viktorie nesestoupilo do 3. třídy a nemuselo v ní bojovat
o návrat do OP. Za to však, kromě nemalé
částky peněz, zaplatilo i tím, že na dva roky
družstva dospělých FK Viktoria Velký Osek
zmizela z fotbalové mapy okresu Kolín.
V popisovaném období tedy startovalo
A mužstvo ve 2. třídě a postupně obsadilo
9., 13., 11. a 8. místo. B mužstvo hrálo 4. třídu. Kádr obou mužstev dospělých tvořili
kromě kolíňáků hráči: Kovařík, Karban, Vykydal, Sodoma, Englic, Kolínský, M. Koška,
V. Melichar, Pospíšil, Špaček, J. Adamec,
Rob. Kysilko, Z. Novák, M. Loskot, Chaloupka, Červený, Tázler, Žaloudek, Holeček, Kněžínek, Polák, Rákosník, Hovorka,
Vaníček, Skala, Mňouček, Vorlíček, Dohanič, Karela, Rom. Kysilko, Novotný, Volný.
K nejlepším střelcům patřili Sodoma, Vejsada, Svoboda, Chaloupka, V. Melichar,
Žaloudek. U A mužstva se vystřídali trenéři
Hlaváč a Z.Holeček, v roce 2002 přišel
z Velimi Z. Hrabal, který potom mužstvo
vedl několik let. Ve výboru fotbalového oddílu působili M. Vácha, L. Melichar, T. Belza,
L. Pospíšil, V. Koška, ing. J.Otta, J. Žilka, S.
Jeřábek, Vaníče, Uher.

Pravděpodobně ideální sestava
tohoto období:
Karban
M. Koška Rom. Kysilko Englic Špaček
Pospíšil V. Melichar Svoboda
J. Adamec Sodoma Chaloupka
V roce 1999 byl v Oseckém fotbale odstartován projekt, zaměřený na výchovu
fotbalové mládeže – byla založena Fotbalová škola Viktorie Velký Osek. U jejího
zrodu stál kolíňák Jaroslav Bejlek, potomek
bývalého výborného brankáře Viktorky 30.
a 40. let min století a spolu s ním osečáci
L. Pospíšil, M. Koška, J. Sodoma, Z. Novák,
B. Štika, I. Vytlačil a M. Muniová. Škola už
skoro 20 let vychovává mladé fotbalisty
v několika věkových kategoriích. Družstva
přípravky, mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují okresních mistrovských
soutěží. Těm nejlepším absolventům Viktorie umožňuje start v mužstvech mládežnických republikových soutěží. Těm nejlepším absolventům Viktorie umožňuje start
v mužstvech mládežnických republikových
soutěží (bratři Sodomové v pražské Slavii,
Konyvka v Mladé Boleslavi). Dobrá práce
trenérů M. Košky, Nováka, Žilky, M. Košky ml., Hovorky se už projevilo u dorostu,
který v současné době hraje 1.A třídu. Další
absolventi fotbalové „univerzity“ už působí
v družstvech domácí Viktorky.
Po skončení sezóny 2002 – 03 byly uspořádány oslavy 80. výročí založení FK Viktorie Velký Osek. V čele s nestorem klubu
Z. Novákem I. se jich zúčastnili také další
pamětníci nejlepších let Viktorky J. Matějíček, Jin. Novák, Vl. Otta a V. Gaborik,
zavzpomínat si přišlo i mnoho dalších bývalých hráčů a funkcionářů. Ve sportovní
části byly sehrány zápasy žáků i „starých
pánů“, vyvrcholením bylo utkání A mužstva
Viktorie s mužstvem internacionálů, bývalých extraligových hráčů a reprezentantů
(Geleta, Z. Hruška, Samek, Fiala, Jurkanin
a další). Internacionálové zvítězili 6:2, obě
branky Viktorie dal Sodoma. Na počest výročí byla vydána publikace Historie Velkooseckého sportu, sestavena z Viktoriánských
archiválií a vzpomínek pamětníků, mapující
historii oseckého fotbalu od jeho počátku
v r. 1908 – 1993.
Václav Židů
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SPORT V OBCI
Výsledky mládežnických celků
Fotbalové školy Velký Osek –
sezóna 2017/2018
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13 – PODZIM 2017
Rk. Družstvo
Záp +
0
Skóre Body
1 FŠ VELKÝ OSEK
8
8
0
0
60:12 24
2 Družba Suchdol
8
7
0
1
115:8 21
3 FK Červené Pečky
8
6
0
2
48:25 18
4 SK Žiželice
8
5
0
3
30:32 15
5 FK Týnec n. Labem
8
4
0
4
38:47 12
6 Sokol Jestř. Lhota
8
3
0
5
35:37 9
7 Sokol Býchory
8
1
0
7
15:49 3
8 SK Krakovany
8
1
0
7
13:74 3
9 Štítarský SK
8
1
0
7
4:74
3

U kategorií Starší U11 a Mladší U9 přípravky se dle rozhodnutí Fotbalové asociace ČR tabulky nezveřejňují. Můžeme Vám ale sdělit,
že se pohybují na pátém a třetím místě ve své kategorii.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem trenérům jednotlivých kategorií, hráčům, rodičům i našim příznivcům za spolupráci a podpo-

1. A KRAJSKÁ SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ U15 – PODZIM 2017
Rk. Družstvo
Záp +
0
Skóre Body
1 FC Velim
10
9
0
1
54:9 27
2 SK Benátky nad Jizerou
10
8
1
1
42:9
25
3 FŠ VELKÝ OSEK
10
7
1
2
58:7
22
4 SK Zeleneč
10
7
1
2
50:13 22
5 TJ Slavoj Vrdy
10
5
1
4
37:19 16
6 FK KAVALIER SÁZAVA 10
4
0
6
35:37 12
7 TJ Straky
9
4
0
5
17:22 12
8 FK Dobrovice
9
3
1
5
25:32 10
9 SKP Mladá Boleslav
10
2
1
7
15:45 7
10 Mnichovohradišťský SK
10
2
0
8
18:55 6
11 TJ Sokol Jestřabí Lhota
10
0
0
10 1:104 0

ru v letošním roce a popřát všem krásné prožití svátků vánočních
a hodně sportovních úspěchů na zeleném trávníku v novém roce
2018.
Martin Koška,
předseda spolku Fotbalová škola Velký Osek z.s.

Vzpomínka na léto – Fotbalový camp 2017
Stejně jako v loňském předvánočním čísle Osečanu si dovoluji zavzpomínat na letní fotbalový camp, který stejně jako loni proběhl ve třetím týdnu
měsíce srpna letošního roku.
Soustředění bylo letos zaměřeno na hráče věkových kategorií mladší
a starší přípravky, ke kterým se tentokrát přidali i mladší žáci. Opět nás
překvapil zájem a nakonec i navýšení počtu účastníků oproti loňskému
roku na 28 přihlášených fotbalistů ve věku od 6 do 13 let.
V pondělí 21. 8. 2017 ráno jsme se poprvé sešli na místním fotbalovém
stadionu. Účastníci soustředění se nejprve opět rozdělili do čtyř mužstev, která pak mezi sebou celý týden soutěžila. Prvním úkolem bylo své
mužstvo pojmenovat. V letošním ročníku nám tedy na soustředění soutěžila mužstva Juventusu Turín, Arsenalu Londýn, Paris Saint-Germain
a Manchesteru City.
Během každého dne jsme absolvovali tři tréninkové jednotky. Dopolední
zaměřenou na rozvoj fotbalových dovedností, první odpolední po obědě,
která byla spíše odpočinková a při které jsme hráli různé hry - footgolf,
střelbu na cíl a druhou odpolední po svačině zaměřenou na hru a různé
herní situace. Během každého dne jsme i odehráli turnajová utkání mezi
jednotlivými mužstvy. Také jsme absolvovali různé testy (obratnostní,
8× z abecedy fotbalu), u kterých jsme si u všech účastníků zaznamenali
hodnoty a mohli jsme je poprvé porovnat s výsledky z loňského roku.
Cílem fotbalového campu nebylo vyhotovování žebříčků úspěšnosti,
ale celková sportovní příprava zaměřená na dobré fungování celého kolektivu. Celé soustředění jsme zakončili předáním diplomů a cen všem
zúčastněným s následným večerním opékáním buřtů u táboráku s již
tradičním přespáním ve stanech na tréninkovém hřišti. Tentokrát nás
24
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hráči překvapili velmi zajímavou noční bojovou hrou, kterou si připravili
pro rodiče.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na pokračování
tradice letního fotbalového campu. Hlavně musím poděkovat trenérům
(Zdeněk Novák, Martin Koška ml., Zdeněk Novák ml. a Matěj Kopecký),
kteří se mnou absolvovali celý týden, opět i maminkám, které nám každé
ráno přinášeli upečené něco sladkého a odpoledne nám připravili svačiny,
posádce zásobovacího vozu, která nám denně přivážela čerstvé občerstvení a hlavně panu Michalovi Pancovi a personálu Motelu u Jezera, kam
jsme celý týden chodili na obědy a kde o nás bylo výborně postaráno.
Doufám, že všichni zúčastnění byli spokojeni, a že příští rok, opět ve třetím týdnu měsíce srpna (20. 8. – 24. 8. 2018), budeme moci celou akci
znovu zopakovat.
Martin Koška

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

SPORT V OBCI
Fotbalové loučení
s rokem 2017

III. TŘÍDA SKUPINA A

Letošní rok přinesl osecké Viktorce mnoho zkušeností.
Ta nejzásadnější a bohužel nepříjemná byla spojena se
sestupem A mužstva do III. třídy okresu Kolín. Stalo se
tak po mnoha letech a bylo to jednoznačně zklamáním
pro všechny, co fotbal v Oseku dělají a fandí mu.
Věděli jsme, že je to problém, a podle toho byla vedena i letní příprava. Motivace byla jasná. Pokusit se co
nejdříve vrátit do okresního přeboru. Bohužel nám však
nevyšel start soutěže a prakticky polovinu podzimní sezony jsme výsledkově tápali. Nedařilo se zejména v domácích zápasech a i z utkání venku jsme mnoho bodů
nevozili. Muselo dojít ke změnám v sestavě a i v přístupu hráčů. Podařilo se a odrazili jsme se od pomyslného
dna. Sestava si postupně sedala, přišla vítězství a tím
i zlepšený přístup hráčů. Nakonec po třinácti kolech
okupujeme osmou příčku se ztrátou šesti bodů na třetího. Věříme, že pokud nám vydrží fazona z druhé půlky podzimu, můžeme dosáhnout na pomyslnou bednu
vítězů.
Události okolo A mužstva poněkud zastínily dění v B
mužstvu a dorostu. B mužstvo ve IV. okresní třídě
dosahovalo střídavých úspěchů a po podzimu obsadilo šesté místo. Dorostenci se druhým rokem účastní
I. A třídy a do jara budou vstupovat z desátého místa.
Oproti minulým letům je pozitivem to, že B mužstvo
dokáže být počtem hráčů soběstačné a nemusí v tak
velké míře využívat dorostence. Ti tak mají více času
věnovat se své soutěži a do zápasů dospělých nastupují
opravdu na zkušenou.
Tabulky jednotlivých soutěží jsou uvedeny pod článkem.
Do roku 2018 vstupujeme s mírným optimismem.
Hned v lednu začneme s přípravou a jen na nás záleží, jestli ji dokážeme přetavit do jarních výsledkových
úspěchů. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Ostrá sezona začíná již 10. března! O všech zápasech budete informováni. Rozpis všech zápasů
včas naleznete na našich internetových stránkách
www.fotbal-velký-osek.webnode.cz
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2018!

IV. TŘÍDA SKUPINA A

I. A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA C

za FK Viktorie Velký Osek,
Vlastimil Hovorka
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Lživá tvrzení pana starosty Drahovzala
Kdo zná přísloví o potrefené huse si s chutí
přečetl některé články v Osečanu č.3/2017.
V reakci pana starosty na článek „Občan se
stará, občan má“ je zřetelná hysterie nad
svou vlastní neschopností přinutit vlastníka
k odpovídající péči o svůj majetek (v tomto
případě Středočeský kraj při údržbě silnice
II/125, a to prostřednictvím Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.)
Co mě však více trápí je ta skutečnost, že
se v závěru článku pan starosta Drahovzal
uchyluje vědomě k lživému tvrzení cituji : “
např. se nám podařilo přesvědčit je ke zpracování projektu na rekonstrukci krajské silnice Palackého a Prokopa Holého …… což
se Ing.Ottovi nepodařilo za celých 16 let
jeho starostování“ konec citace.

Jiřímu Ottovi podařilo přesvědčit zástupce
Středočeského kraje nejen o projektování,
ale i o následné realizaci výše zmiňované
krajské silnice III/3287.

Jaká je tedy pravda. Již v roce 2009 se tehdejšímu starostovi obce Velký Osek Ing.

Příprava projektové dokumentace na silnici
III/3287 (Palackého, část Prokopa Holého,

Dopis Středočeského kraje, vedený pod
bodem E) 5. dokladů s vazbou projektu Národního bruslařského stadionu na obec Velký Osek, podepsaný tehdejším náměstkem
Ing.Robinem Povšíkem Č.j.052590/2009/
KUSK ze dne 10.dubna 2009 je toho dokladem. Tento dopis byl panu starostovi
Drahovzalovi předán (společně s ostatními doklady) v rámci předání dokumentace
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., jakožto členovi představenstva a zároveň zástupci jediného akcionáře společnosti.

Volárenská - od odbočky u mostu ulice Revoluční až po železniční přejezd na Volárnu)
byla zahájena v souvislosti s připravovanou
výstavbou Národního bruslařského stadionu. Po ukončení akce tehdejším vedením
akciové společnosti (představenstvo Drahovzal, Matuš, Munzar) byly zřejmě ukončeny i projekční práce na tuto příjezdovou
komunikaci. To, že po 8 letech opět začaly je chvály hodné. S realizací se necháme
překvapit zřejmě ale až v několika dalších
nadcházejících osmiletkách.
Jiří Otta
P.S. Dopisem generálního ředitele Českých drah a.s. Č.j.56662/2010 – O31 ze
dne 26.dubna 2010 předaném rovněž panu
starostovi Drahovzalovi byla potvrzena i připravenost opravy místní nádražní budovy.

Reakce starosty obce Mgr. Pavla Drahovzala
na článek Ing. Jiřího Oty „Lživá tvrzení pana starosty Drahovzala“
Ano, přiznávám se, že jsem se jako ta potrefená husa, ozval, když člověk četl řádky,
na kterých Ing. Otta rozdává veřejnosti své
rozumy o tom, jak si má občan zařídit úklid
krajské silnice. Už jenom, jak toto píši, mi to
přijde naprosto absurdní. Vždyť nás poučuje člověk, který v mnoha případech reagoval na konstruktivní požadavky občanů buď
mlčením, nebo posměšnými odpověďmi.
A to není třeba zmiňovat, že způsobil velmi
tíživou finanční situaci obce, když nesplácel závazky a nehradil řadu fakturací obce.
A o tom, co je zřetelné z mého článku, postrádá smysl polemizovat s někým, kdo má
evidentní problém s údržbou vlastního, resp.
svěřeného majetku v podobě sokolovny. Je
neoddiskutovatelné, že ucelená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
na rekonstrukci krajské silnice v ulicích Palackého a Prokopa Holého za starostování
Ing. Jiřího Otty nevznikla. Přesvědčit někoho k vůli projektovat a realizovat je totiž
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na hony vzdálené tomu, aby nakonec vůbec
nějaká dokumentace vznikla. Což koneckonců dokládá sám Ing. Otta tím, že zmiňuje „dopis náměstka Ing. Robina Povšíka“
a „o přípravě projektové dokumentace“,
nikoliv o samotné projektové dokumentaci
dle příslušných stavebních předpisů. Prostě
jde jen o dopis. Ano, uznávám, žádný dopis
od krajského náměstka v této věci nemám,
mám pouze dokumentaci, kterou Středočeský kraj musí ještě předložit na stavební
úřad ke schválení. A pak ještě, což je asi
to nejpodstatnější, musí mít kraj dostatek
peněz a zadat tuto rekonstrukci k realizaci.
Ale uznejte sami, podle čeho se komunikace opravuje. Podle dopisu, nebo podle
dokumentace ? A mluví-li o „několika dalších nadcházejících osmiletkách“, tak ať se
pan Ing. Otta zamyslí nad tím, jak dlouho
připravoval kanalizaci (od poloviny devadesátých let 20. století ) a kdy byla nakonec
dostavěna (2015). Vlastně sám Ing. Otta

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

v závěru pod P.S. poukazuje na to, že dopis
je opravdu jen deklarace, nikoliv čin sám,
když už v roce 2010 ředitel Českých drah
(kolikátý již) mu potvrdil dopisem připravenost opravy místní nádražní budovy. Pokud
se tedy opravou nemyslí výměna vstupních
dveří do čekárny a oprava střechy včetně
osvětlení. Stále tedy nevím, kde jsem se dopustil „onoho lživého tvrzení“. A proto zbývá
jen dodat, že je třeba mít se na pozoru, aby
v nějaké příští osmiletce se pan Ing. Otta
nerozhodl v obci naplánovat např. letiště,
jelikož s velkými, několikasetmiliónovými
projekty má bohaté zkušenosti. Ale o tom
možná někdy příště...
Krásné svátky vánoční a v novém roce pohodu, pevné zdraví, příjemné lidi kolem sebe
a především zdravý rozum přeje
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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Čas nezastavíš, ale můžeš se ohlédnout...
12. DÍL

Tato pohlednice nebyla odeslána poštou, takže neznáme
datum, ale tento záběr se
objevuje nejčastěji v období
okolo roku 1930 až 1935.
V popředí je pomník padlých
v 1. světové válce, který je
dnes přemístěný k mostku
přes Bačovku u Dělnického
domu. Za ním je stavení Paroulkových a dále Danešových. Dále je budova tehdejší školy. Na fasádě je čitelný
nápis „OBECNÁ ŠKOLA“.
Zde se vyučovalo před otevřením nové školní budovy
1. 9. 1935.
Tomáš Kliment

SOM Velký Osek, s.r.o.
Nádražní 768, 281 51 Velký Osek
Tel: 321 795 501, www.som-vo.cz
* Výroba a montáž ocelových konstrukcí * Zámečnická výroba
* Výroba a opravy speciálních kolejových mechanizmů
* Autoservis * Pneuservis * Autodoprava * Jeřábnické práce

Přijmeme pracovníky na níže uvedené profese:

ELEKTROMECHANIK
podmínky: vyučení v oboru, platná zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice podle
Vyhlášky č.50/1978 Sb., řidičský průkaz sk. B

OPRAVÁŘ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
podmínky: vyučení v oboru opravář zemědělských strojů, strojní zámečník,
profesní průkaz sk. B, základní kurz svařování (111,135)
Bližší informace, popřípadě své životopisy zasílejte na email: info@som-vo.cz
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ATHENA REAL
VÁŠ PARTNER PŘI KOUPI
A PRODEJI VAŠICH NEMOVITOSTÍ
Ing. Jiří Otta, obchodní zástupce
V Zahradách 755, Velký Osek

PROČ PLATIT TO, CO NEMUSÍTE!
Osobní přístup
Bezplatná konzultace a fotodokumentace nemovitosti
Neplacená reklama po celé
České republice

Zajištění kupní smlouvy a znaleckého posudku zdarma
Zachování anonymity klienta
Obstarání vkladu do Katastru nemovitostí
Pomoc při získání hypotéčního úvěru, pojištění a stavebního spoření
Zajištění právního poradenství
Žádné poplatky po skončení platnosti zprostředkovatelské smlouvy
(pokud Vaši nemovitost neprodáme, neplatíte nám žádné náklady)

Zajištění geodetických pracích
Zajištění firmy pro stěhování
NAŠE SLUŽBY PLATÍTE TEHDY, AŽ JE PRO VÁS VYKONÁME.
Zaujala Vás naše nabídka?
Volejte ! 724 017 018
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