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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Zastupitelstvo obce

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po zimních měsících přichází jarní období, které
přináší oživení. A to nejen v přírodě, ale i v našich
životech a rovněž i v aktivitách na obci. Vstupujeme
totiž do roku 2018 s plány na realizaci řady zásadních
záměrů.
Prvořadým mezi nimi je výstavba nového vodovodu
s napojením na zónu TPCA včetně přípojek ke všem
domům v obci. Po více než 7 letech projekčních prací
a přesvědčování poskytovatelů dotace se konečně „kopne
do země“. Jde o investici za cca 85 mil. Kč, na kterou Státní fond
životního prostředí (SFŽP) poskytne dotaci cca 57 mil. Kč, zbývající
část obec dofinancuje pomocí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč
s dobou splatnosti 15–20 let, který bude tak jako investiční úvěr
22,5 mil. Kč na 2. etapu kanalizace řádně a bez problémů splácet.
Obec má totiž již několik let pozitivní hospodaření a nehrozí ji tak
předlužení, popř. bankrot. Zastupitelstvo v prosinci 2017 rozhodlo,
že finanční podíl majitelů napojovaných nemovitostí bude ve výši
5 tis. Kč za napojený rodinný dům a 3 tis. Kč za napojený byt,
což je s ohledem na průměrný investiční náklad cca 35 tis. Kč
za připojení jedné nemovitosti přiměřená spoluúčast. Je důležité si
uvědomit, že nový vodovod zajistí kvalitní, zdravotně a hygienicky
nezávadný, stabilní a dostatečný zdroj pitné vody. Ten je zásadní
pro stávající i další rozvoj obce, jelikož dobré vody ubývá a v řadě
vodních zdrojů v obci se nacházejí lidskému zdraví nebezpečné
látky, např. mangan, dusičnany. Bude-li výstavba probíhat dle
plánu, pak má být vodovod spuštěn do provozu od počátku roku
2020, konkrétní harmonogram výstavby se bude v průběhu
března a dubna projednávat s vysoutěženým uchazečem.
Zastupitelstvo na únorovém zasedání rozhodlo o zahájení realizace
projektu na rekonstrukci Dělnického domu, předpokládaný náklad
je cca 35 mil. Kč, přičemž financování by mělo probíhat nejen
z rozpočtu obce, ale i s využitím vhodných dotačních programů.
Cílem je, aby v několika etapách v objektu vznikla v zadní části
nová moderní knihovna s výtahem, opravil se velký sál, krov
a střecha, vyměnila se všechna okna za plastová a celý objekt se
zateplil, nainstalovala se vzduchotechnika a nová topná soustava
s plynovými kotly, vznikly prostory pro spolkovou činnost nad
restaurací, rozšířilo se a zmodernizovalo se sociální zařízení, i nadále
má v objektu fungovat restaurace a kuchyně pro přípravu jídel.
Dokončení celého projektu se očekává v horizontu 5 let, zásadní
je však vysoutěžit v průběhu roku 2018 kvalitního zhotovitele.

Kromě přípravy a realizace projektů a záměrů
zastupitelstvo na konci roku 2017 projednávalo
poplatek za odpady pro rok 2018 a výši stočného
a vodného pro rok 2018. Poplatek za odpady
stanovilo ve výši 550 Kč na občana, obdobně jako
v roce 2017, a to s ohledem na dobrou úroveň
třídění. Aby však došlo k dalšímu zvyšování třídění
odpadů, byl zaveden svoz směsných netříděných
odpadů v období leden až březen jedenkrát za 14
dnů s tím, že poslední týden v měsíci je zaveden svoz
bioodpadů. Pokud jde o výši stočného, tak zastupitelstvo odmítlo
nabídku společnosti VODOS Kolín podanou v rámci koncesního
řízení ve výši cca 77 Kč/m3 bez DPH, a naopak podle zkušeností
a ověřitelných podkladů, i dle finančních propočtů SFŽP, se
rozhodlo stanovit stočné ve výši 44,90 Kč/m3 bez DPH. Tato
výše stočného však v sobě nezahrnuje všechny předpokládané
náklady na obnovu a rekonstrukci kanalizace, jelikož obec by
měla ještě doplácet cca 7 Kč/m3, což vcelku činí cca 550 tis. Kč
za rok. Jde o rozdíl, který má provozovatele směrovat ke stále
efektivnímu provozování kanalizace, i když jím nadále bude obec.
Pokud jde o vodné, zastupitelstvo rozhodlo o jeho stanovení
ve výši 29,52 Kč/m3 bez DPH, což je stejně jako pro rok 2017.
Jak vidno, obec stále připravuje a realizuje mnoho projektů
a činností, které Vám, obyvatelům, mají přinést příjemný a kvalitní
život a bydlení v naší obci. Někdy se vše nedaří tak rychle, jak
očekáváte, ale vše nezáleží jen na rozhodnutí obce. Věřím však
spolu s kolegy z rady a zastupitelstva obce, že kde je dobrá vůle,
tak se cesta najde. Děkuji Vám za dosavadní důvěru, podporu
i konstruktivní přístup a přeji Vám v novém roce 2018 pevné
zdraví, mnoho dobrých lidí kolem sebe a úspěch nejen v práci, ale
i v soukromí.
Jen vše dobré přeje,
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta 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.
V prosinci 2017 zastupitelstvo schválilo zejména rozpočet obce na rok 2018, finanční
výhled do dalších let včetně investičních
akcí a poplatků za odpady na rok 2018
(550 Kč shodně jako v roce 2017), výši
stočného (44,90 Kč/m3 bez DPH) a vodného pro rok 2018 (návrh na 29,52 Kč/m3
bez DPH shodně jako v roce 2017). Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen dle
návrhu zveřejněného v listopadu 2017
(viz Osečan 4/2017). Je na místě naše
omluva za drobnou chybku, která nastala v přepisu návrhu rozpočtu na rok 2018
pro tisk Osečanu 4/2017, jelikož v něm
bylo na straně 5 uvedeno, že v paragrafu
„231 – Pitná voda“ byly výdaje v roce 2017
ve výši 921 320 000 Kč, správně mělo být
921 320 Kč. Bez ohledu na tohoto „tiskařského šotka“ však lze zkonstatovat, že hos-

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2018 - 2020 - PŘÍJMY V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf

Název

2018

2019

2020

000

Daňové příjmy a transfery

64 400 000

64 400 000

37 000 000

- dotace (zejm.vodovod 57 mil. Kč), daňové příjmy, poplatky, st. příspěvek

103

Lesní hospodářství

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

150 000

150 000

150 000

- dobývací prostor Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

40 000

40 000

- nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny

231

Pitná voda

1 500 000

1 500 000

1 0 000

- příspěvky (dary) na připojení vodovodu

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-stočné, příspěvky (dary) na připojení kanalizace

331

Kultura

20 000

20 000

20 000

- půjčovné v obecní knihovně

339

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

150 000

150 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000

650 000

650 000

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

363

Komunální služby a územní rozvoj

60 000

60 000

60 000

- nájemné za hrobová místa

372

Nakládání s odpady

420 000

420 000

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374

Ochrana přírody a krajiny

100 000

100 000

100 000

- ekologické dary na výsadbu zeleně

435

Služby sociální péče

60 000

60 000

60 000

- nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

250 000

250 000

250 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

250 000

250 000

250 000

- prodej nemovitostí, nájem od mobilních opertátorů

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

19 000 000

6 000 000

0

- úroky

Financování z cizích zdrojů

0

0

19 000 000

- investiční úvěr na vodovod

92 055 000

79 055 000

44 165 000

CELKEM PŘÍJMY
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Schválený rozpočtový výhled obce na roky
2018 – 2020 viz níže a schválený investiční plán na roky 2018 – 2023 ukazují,
že obec chce realizovat mnoho záměrů,
kromě výstavby vodovodu (cca 85 mil.
Kč) a rekonstrukce Dělnického domu (cca
35 mil. Kč) by se měly rekonstruovat dům
s pečovatelskou službou (cca 15 mil. Kč),
obnovit polní cesty v okolí obce a vysadit

zeleň u nich (cca 1,5 mil. Kč), revitalizovat hřbitov (cca 2,5 mil. Kč) včetně vzniku rozptylové loučky, instalace osvětlení
a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše),
přestavět obchodní středisko pro rozšíření
kapacity mateřské školky a základní školy (cca 25 mil. Kč), opravit ulice Nádražní
(cca 3 mil. Kč), Jiráskova (cca 7,5 mil. Kč),
Prokopa Holého (cca 3,5 mil. Kč) i Palackého (cca 8,5 mil. Kč), rozšířit veřejné
osvětlení (cca 12 mil. Kč) aj. Na řadu těchto
záměrů se obec pokusí získat dotaci, nicméně na všechno dotaci není možné dostat, krom toho dotace obvykle kryje část
nákladů v rozmezí od 40–80 % v závislosti
na účelu projektu a zbývající část financuje
obec ze svého rozpočtu nebo s pomocí cizích zdrojů – investičních úvěrů.

Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2018 - 2020

Třída 8
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podaření obce je stabilní, za rok 2017 skončilo v provozním přebytku cca 5 mil. Kč
a na účtech obce je tak celkově k dispozici
cca 20 mil. Kč, přičemž veškeré splátkové
kalendáře (jde už jen o splácení investičních
úvěrů SFŽP a ČSOB v celkové výši cca
28 mil. Kč na 2. etapu kanalizace od roku
2016 do 2031 po cca 2,25 mil. Kč ročně)
jsou včas a řádně dodržovány.
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2018 - 2020 - VÝDAJE V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf Název

2018

2019

2020

103

Lesní hospodářství

400 000

400 000

400 000

221

Pozemní komunkace

3 000 000

1 000 000

1 000 000

- odbor. lesní hospodář, údržba, výsadby
- oprava silnic, chodníků, mostů, dešť. kanalizace, dopr. značení
- v případě získání dotací bude výdaj vyšší na rekonstrukce

231

Pitná voda

50 000 000

40 000 000

1 000 000

- údržba vodovodu,výstavba vodovodu 90 mil. Kč s dotací 60 % SFŽP

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 250 000

4 250 000

4 250 000

- provoz obecní kanalizace

311

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

6 300 000

5 500 000

5 500 000

- provoz a investice v ZŠ a MŠ

331

Kultura

550 000

550 000

550 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

100 000

100 000

100 000

- demontáž starého a údržba nového bezdr. rozhlasu

339

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

6 000 000

3 000 000

6 000 000

341

Tělovýchova

250 000

250 000

250 000

342

Zájmová činnost a rekreace

500 000

200 000

200 000

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

200 000

200 000

200 000

363

Komunální služby a územní rozvoj

3 000 000

1 000 000

1 000 000

372

Nakládání s odpady

2 600 000

2 600 000

2 600 000

374

Ochrana přírody a krajiny

1 500 000

1 500 000

1 500 000

435

Služby sociální péče

1 000 000

1 000 000

4 500 000

- provoz a rekonstrukce domu č. p. 558, pečovatelské služby

521

Ochrana obyvatelstva

50 000

50 000

50 000

- bezdrátový rozhlas,srážkoměr, siréna, hladinoměr

527

Krizové řízení

20 000

20 000

20 000

- protipovodňový plán a činnost

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- provoz obecní policie

551

Požární ochrana

250 000

250 000

250 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek, údržba zbrojnice

611

Zastupitelské orgány

1 250 000

1 250 000

1 250 000

- zastupitelstvo obce, volby

617

Regionální a místní správa

7 005 000

9 605 000

7 215 000

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

2 500 000

5 105 000

2 715 000

- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva

- vítání občánků, dary seniorům
- opravy, projekce a rekonstrukce Dělnického domu
- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol
- podpora spolků - NADĚJE, BARYBA
- myslivci, rybáři, včelaři, VO divadlo
- vodné, stočné v obecních bytových domech 723, 724, 777
- provoz, údržba a rozšiřování veřejného osvětlení, údržba hřbitova
- 2018 oprava hřbit. zdi za 2 mil.Kč s dotací MZe 0,7 mil.Kč
- odvoz a zpracování odpadů od NYKOS 2,4 mil. Kč
- údržba veřejné zeleně, využití dotace na VPP 0,5 mil. Kč
- žádost Zeleň v extravil. 1,5 mil. Kč s 70% dotací SFŽP

- OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba, správa popl.,
- CZECH POINT, znalecké a odborné služby

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

330 000

330 000

330 000

- platba úroků a pojištění

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

0

0

- vnitřní převody mezi účty obce

693

Ostatní finanční operace

250 000

250 000

250 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

640

Ostatní činnosti

0

0

0

- pokuty, příspěvky udělené jinými orgány

Financování

2 250 000

4 750 000

4 750 000

- splátka úvěrů SFŽP a ČSOB na kanalizaci 2,25 mil. Kč

92 055 000

79 055 000

44 165 000
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- akce organizované nebo s podporou obce

Oslavy 790 let existence obce Velký Osek

- splátka úvěru na vodovod 2,5 mil. Kč
CELKEM VÝDAJE

Obec však musí průběžně zajišťovat údržbu
a obnovu již stávajícího veřejně prospěšného majetku a vybavení – chodníky, silnice,
kanalizace, veřejné osvětlení a rozhlas, veřejná zeleň, zajistit chod obecního úřadu
včetně sociálních služeb, obecní knihovny
a obecního dvora, financovat provoz mateřské školky a základní školy, podporovat
finančně a materiálně činnost spolků, pečovat o obecní lesy, řešit nakládání s odpady. Tyto provozní záležitosti tvoří cca 24

4

mil. Kč (70 %) cca běžných výdajů z ročního obecního rozpočtu obce. Kromě toho
bude obec i nadále od 1. 1. 2018 provozovatelem kanalizace (provozní výdaje ve výši
cca 4,2 mil. Kč ročně převážně kryje vybrané stočné), jelikož nabídka od společnosti
VODOS Kolín provozování podtlakové kanalizace se stočným ve výši 77 Kč/m3 bez
DPH nebyla zastupitelstvem obce schválena z důvodu rozporu se skutečností.
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V tomto roce 2018 má obec Velký Osek významné výročí, 790 let
od svého vzniku, proto se připravuje
na 2. června 2018 po celý den v prostoru Dělnického domu a Motelu
U Jezera mnoho aktivit, např. vystoupení Kmochova orchestru, výstava
historických reálií obce, divadlo a herní
atrakce pro děti, večerní hudební vystoupení. Podrobnosti o této záležitosti
se dozvíte v další části tohoto Osečanu.
Jelikož příprava výstavy vyžaduje určitý
čas, tak prosíme občany, pokud mají
vhodné materiály – fotografie, doku-

Nad to vše má obec dbát o všestranný
rozvoj obce i v řadě jiných oblastí a ve spolupráci s dalšími subjekty, např. revitalizace prostoru železniční stanice a kolem ní,
oprava kostela, podílet se na společenských a kulturních akcích, např. plesy, Den
s historickou technikou, Staročeské Máje,
závody dračích lodí, loučení se školkou a se
školou, podzimní běžecká akce „VELKOOSECKÁ ELEVEN 12“.
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menty, předměty atd., týkající se historie obce, zda by je mohli zapůjčit k okopírování (oskenování). Zvláště vítány
jsou podklady z období c. k. Rakouska,
legionářské činnosti, vzniku Československa a z období 1. i 2. světové války.
Zájemci mohou kontaktovat knihovnici
paní Jaroslavu Dohnalovou, a to v otevíracích hodinách obecní knihovny,
na tel. 321 795 544 nebo na mailu:
velosek.knihovna@tiscali.cz.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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Rada obce
Rada obce v období od konce prosince
2017 do února 2018 dohlížela na provozní záležitosti, zejm. provozování nového
veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, zefektivnění svozu odpadů, funkční
provozování kanalizace a vodovodu, kácení
nebezpečných a suchých dřevin v areálu
školy i na dalších místech v obci např. podél hlavní silnice v ulici Revoluční směrem
na Poděbrady, správu a údržbu obecních
lesů. Rovněž uzavřela hospodaření obce
za rok 2017 s kladným zůstatkem ve výši
cca 5 mil. Kč a s vědomím, že veškeré
závazky jsou stále řádně a včas hrazeny.
Průběžně konzultovala přípravu záměrů
a projektů s dodavateli viz výše a doporučila

zastupitelstvu zahájit realizaci rekonstrukce Dělnického domu za cca 35 mil. Kč již
od roku 2018, což zastupitelstvo schválilo
na veřejném zasedání 20. 2. 2018.
Rada dále projednávala předběžný záměr
podaný soukromým developerem, který
by v lokalitě Za Lávkami na Šanghaji (mezi
fotbalovým hřištěm a železniční stanicí)
chtěl v horizontu 10–15 let realizovat postupně v několika fázích výstavbu až 100
rodinných domů se zahradami. Finálně
o této věci rozhodne zastupitelstvo obce.
V této souvislosti je třeba uvést, že do konce dubna 2018 je možné podat na obecní
úřad návrhy na změnu (úpravu) územního
plánu, následně je vyhodnotí urbanista, zda

jsou slučitelné se zákony a strategickými
dokumenty a záměry státních i krajských
institucí, pak sestaví tzv. zadání návrhu
na změnu územního plánu, který projedná
zastupitelstvo. Na základě jeho schválení se
podrobně návrh změny rozpracuje a projedná s veřejností a úřady. Pak by mohlo
zastupitelstvo rozhodnout o přijetí změny územního plánu do konce roku 2019.
Na tyto práce se předpokládá využití dotačních prostředků od MMR, jelikož náklady mohou dosahovat až několika stovek
tisíc.

na náročnosti průběhu realizace projektu
„Vodovod Velký Osek“, náklad je totiž cca 2
mil. Kč. Díky tomuto dostane hřbitov novou
tvář, která náleží k důstojnosti a úctě tohoto
místa. S tím souvisí vydání nového řádu pohřebiště a zřízení správce hřbitova, který by
dohlížel a staral se soustavně o hřbitov, což
nastane v průběhu jarních měsíců.

Ve spolupráci projektantů, ředitelek mateřské a základní školy a vedení obce se připravila studie na přestavbu obchodního střediska
na min. 2 třídy (cca 55 dětí) pro mateřskou
školu v přízemí a 3 třídy (cca 90 dětí) pro 1.
stupeň základní školy v prvním patře. Důvodem je zajistit dostatečné kapacity, jelikož
od září 2020 by měly dle novely školského
zákona z roku 2016 do školky být přijímány
i dvouleté děti a rovněž se zvyšujícím se počtem obyvatel v obci roste i počet nejenom
malých, ale i školou povinných dětí. Předpokládaný náklad (bez kupní ceny nemovitostí
– pozemky a budova) je cca 25 mil. Kč. Studie je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
na webových stránkách obce. Nyní přichází
fáze dojednání s mnoha vlastníky o převod
nemovitostí, následně bude připravována
projektová dokumentace. Mezitím by mohl
stát vytvořit dostatečné dotační fondy, díky
kterým by se část nákladů měla dát pokrýt,
opět však bude muset obec zajistit spolufi-

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Záměry a projekty obce
A) OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI A REVITALIZACE HŘBITOVA
Od listopadu 2017 probíhá oprava hřbitovní
zdi s pomocí dotace 700 tis. Kč od Ministerstva zemědělství za celkový náklad cca 2 mil.
Kč, termín dokončení je červen 2018. V průběhu roku 2018 se na hřbitově upraví cesty,
vykácí nebezpečné nebo nezdravé stromy,
vysází se nové dřeviny, umístí se nové lavičky
a odpadkové koše, nainstaluje se podél cest
veřejné osvětlení a rovněž čerpadlo na stáčení vody pro zalévání a bude zřízeno kryté
místo na odkládání odpadů. V jihovýchodním
rohu (směr do polí) bude zřízena rozptylová
loučka. Tím bude zajištěna 1. etapa revitalizace hřbitova, tzv. venkovní část. Zásadní však
bude ještě přestavět stávající smuteční síň
na kolumbárium, aby tato budova dále nechátrala, ale naopak bude takto účelně využita. Přestavba smuteční síně by měla proběhnout v letech 2019–2020, dle finančních
možností obecního rozpočtu a v závislosti

B) ZELEŇ V EXTRAVILÁNU OBCE
Dopracovává se žádost o 80% dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
na projekt výsadby zeleně a obnovy polních
cest směrem na Veltruby, na Tonici a směrem na Volárnu za celkový náklad cca 1,75
mil. Kč, realizace podzim 2018. Součástí projektu má být na vhodných místech i umístění
mobiliáře – lavičky, odpadkové koše.
C) PŘESTAVBA BÝVALÉHO OBCHODNÍHO STŘEDISKA NA MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLU
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nancování. V případě, že by dotace nebyla
poskytnuta, bude muset zastupitelstvo rozhodnout, zda vůbec a z jakých zdrojů se bude
tento záměr realizovat.
D) OPRAVA POVRCHU SILNICE
V ULICI NÁDRAŽNÍ, REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ,
ZŘÍZENÍ WORK-OUT HŘIŠTĚ
Byly podány žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj:
I) na opravu – výměnu asfaltového povrchu
silnice v ulici Nádražní za cca 2,3 mil. Kč bez
DPH s max. výší dotace 1 mil. Kč, realizace
v případě získání dotace se předpokládá v 2.
polovině roku 2018 po realizaci vodovodu
v této ulici;
II) na výměnu stávajícího asfaltového a travnatého povrchu školních hřišť za nový, umělý
povrch; očekávaný náklad cca 4,5 mil. Kč by
mohla krýt dotace ve výši cca 2,9 mil. Kč, realizace závisí na přiznání dotace.
III) na zřízení oploceného work-out hřiště
(fitness prvky a zpevněné plochy) pro mládež
a dospělé na obecních pozemcích, nedaleko
nové benzínové pumpy, směrem na Veltruby,
za cca 780 tis. Kč s dotací max. 400 tis. Kč,
realizace by mohla proběhnout v buď v druhé
polovině roku 2018, anebo v 1. polovině roku
2019.

dozorem a rovněž se stávajícím provozovatelem vodovodu, jelikož současný vodovod
bude po dobu výstavby v provozu, vyjma nezbytných, technologických odstávek (např.
při přepnutí na nový zdroj vody z nového věžového vodojemu u strážního domku na Volárnu napájeného z vodovodního přivaděče
od TPCA), po jeho finalizaci bude uveřejněn.
Nyní je klíčové, aby rada a starosta vyjednali
výhodné podmínky na investiční úvěr k dofinancování projektu „Vodovod Velký Osek“,
jelikož dotace od SFŽP bude krýt cca 60 %
nákladů. Lze očekávat, že úvěr bude cca
25 mil. Kč se splatností 15–20 let, úrokovou
sazbu lze odhadovat kolem 1 % ročně. I z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, že by se
majitelé nemovitostí napojovaných na vodovod měli finančně podílet na této akci. Důsledkem pak bude nejen rychlejší splácení
finančních závazků souvisejících s touto akcí,
ale i díky tomu bude možnost uspořit obecní
prostředky na realizaci dalších, veřejně prospěšných projektů zejm. těch vyjmenovaných výše.
F) FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Zastupitelstvo po jednáních se soukromým
vlastníkem společností OVARAN Securities
odsouhlasilo v únoru 2018, že obec má zájem

o převod fotbalového hřiště za kupní cenu
dle znaleckého posudku ve výši 2,8 mil. Kč,
přičemž úhrada by proběhla formou zápočtu proti budoucímu podílu na nákladech
za připojení k vodovodu a kanalizaci pozemků
u hřiště a směrem na Volárnu. Jinými slovy,
obec by tyto peníze 2,8 mil. Kč fyzicky neplatila, oproti tomu by společnosti při zřizování napojení jejích pozemků na vodovod nebo
kanalizaci hradila finanční spoluúčast sníženou o tuto částku. Jde o nejefektivnější variantu oproti dalším dvěma, které společnost
nabízela, a to buď, že obec peníze fyzicky zaplatí nebo že za fotbalové hřiště obec na společnost převede svůj jiný, adekvátně hodnotný pozemek. V této věci ještě proběhnou
další jednání o upřesnění podmínek a lze
předpokládat, že finální dohoda by mohla být
uzavřena do poloviny roku 2018. Pokud bude
převod fotbalového hřiště na obec zabezpečen, pak se může v areálu fotbalového hřiště
investovat do rozšíření a modernizace fotbalových kabin pro všechny věkové kategorie
včetně dětí a mládeže, zřídit multifunkční veřejně přístupné hřiště pro jiné sporty – tenis,
basketbal, volejbal, jelikož obec bude investovat do svého majetku.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

E) VODOVOD
Od poloviny prosince 2017 do února 2018
probíhala veřejná otevřená soutěž na výběr
zhotovitele akce „Vodovod Velký Osek“, zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu
zadavatele (obce) www.vhodne-uverejneni.
cz. Bylo podáno 6 nabídek, hodnotící kritéria byla realizační cena s váhou 85 % a doba
zkrácení realizace stavby max. však o 90
dní s váhou 15 %. Hodnotící komise složená ze zástupců zadavatele (obce), administrátora a vodohospodářských odborníků
navrhla 1 uchazeče vyloučit z důvodů nesplnění technické kvalifikace – nedoložení požadovaného seznamu referenčních staveb
a autorizace techniků kontrolujících nebo
provádějících práce, dále z důvodu nesložení
jistoty a nedoložení návrhu smlouvy požadované zadavatelem. Vzhledem ke strategickému významu tohoto projektu o vyloučení
uchazeče a o výběru vhodného, ekonomicky
nejvýhodnějšího uchazeče rozhodlo 20. 2.
2018 zastupitelstvo obce tak, že stavbu má
realizovat sdružení společností POHL cz,
a.s., se sídlem v Roztokách a TELSIG-servis,
spol. s r.o. se sídlem ve Velkém Oseku,
a to za cenu 68 750 235,86 Kč bez DPH,
s předpokládaným termínem dokončení srpen 2019. Harmonogram realizace bude
připravován ve spolupráci se zhotovitelem,
projektanty, technickým a bezpečnostním
OSEČAN
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Podpora spolků a zájmových aktivit
v roce 2018
Na zasedání zastupitelstva v únoru 2018 byla projednávána podpora spolkům a dalším organizacím, které realizují veřejně prospěšné, zájmové, kulturní a společenské aktivity pro občany obce
nebo na území obce. Většinu členů zastupitelstva i členů Sociálního výboru mrzel nekonstruktivní a neopodstatněně emotivní
přístup některých členů T. J. Sokol Velký Osek, že pro tuto organizaci je navržena nižší přímá finanční podpora (tj. peníze), než
měla před rokem, a nižší, než mají dostat ostatní spolky. Bylo jednoznačně vysvětleno vedením obce, že podpora pro T. J: Sokol
není jen finanční, ale převážně materiální, a to v podobě hrazení
nákladů z rozpočtu obce spojených za provoz a úklid (v podstatě
nájemné a spotřeba energií) v objektech, které obec vlastní nebo
má ve správě (zejm. školní tělocvična a hřiště, fotbalové hřiště,
Dělnický dům), a které spolky v podstatě využívají dle svých požadavků. T. J. Sokol je jeden z největších uživatelů této materiální
podpory. Tato „nefinanční“ podpora dosahuje za všechny aktivity
spolků ročně hodnoty v průměru až 500 tis. Kč z rozpočtu obce,
a vedle toho je přímá finanční podpora z rozpočtu obce celkem pro
spolky dohromady ve výši 400 tis. Kč na rok 2018. Jinak řečeno,
obec na spolkovou činnost přispívá z ročního rozpočtu obce skoro
1 mil. Kč. Možná to někomu přijde moc, někomu to přijde málo
s ohledem na roční obecní rozpočet cca 90 mil. Kč (bez investic
a dotací cca 35 mil. Kč), ale každopádně je to nezpochybnitelný
a významný projev zájmu a podpory obce, aby v ní existoval a fungoval spolkový a zájmový život obyvatel, zejm. pro děti a mládež. Je
však smutné zjistit, že nefinanční podporu spolek, který ji v podstatě čerpá co do výše nákladů nejvíce, nepočítá jako „podporu“,
ale jako „nárok“. Stejně tak není možné přijmout argumentaci, že
když obec nepodpoří spolek, jak chce, tak ať se obec nediví, že děti
nesportují, anebo poškozují veřejný majetek např. lavičky a koše
v parku u minerálního pramene, když nemohou dělat nic jiného.
Za chování dětí a mládeže totiž nezodpovídá prioritně nebo pouze
obec či spolek, ale zejména rodiče. Diskusi k této věci však vedení
obce vítá, což dokládá fakt, že díky němu je od roku 2011 podpora
všem spolkům schvalována zcela veřejně. Rovněž tak od roku 2011
spolky nemusí platit za využití obecních prostor, zejm. v tělocvičně,
ze svého rozpočtu, což jim ušetří řadu prostředků a umožní jim to
nakoupit kvalitnější vybavení, rozvíjet další aktivity aj. Vedle toho
má T. J. Sokol, na rozdíl od většiny spolků, možnost mít příjmy z jiných zdrojů, např. z pronájmu vlastního majetku – sokolovny, má

Závěr
možnost oslovit řadu sponzorů, jakožto celostátně a všeobecně
i státem uznaný spolek s velkou tradicí. Vedení obce má neustále zájem volnočasovou, kulturní a společenskou činnost obyvatel
ve spolcích a jiných organizacích podporovat, vytvářet k tomu příznivé podmínky a váží si činnosti všech spolků a lidí v nich, ale není
reálné, aby z limitovaného obecního rozpočtu byly hrazeny veškeré spolkové aktivity. Stejně tak není možné očekávat, že podpora
bude každý rok stejná, nebo se bude zvyšovat, pokud není relevantní důvod. I z tohoto důvodu byla záležitost uzavřena všeobecnou shodou, že návrh na přidělení přímé finanční podpory spolkům
předložený Sociálním výborem bude schválen a z rozpočtu obce
na rok 2018 se na spolkové a zájmové aktivity vyčlení nad rámec
400 tis. Kč ještě 50 tis. Kč, přičemž žádost o podporu podanou
T. J. Sokol znovu výbor vyhodnotí a případně doporučí navýšení finanční podpory nad rámec již podpory schválené viz níže.
a)
b)
c)
d)
e)

40 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek;
66 000 Kč pro FK Viktorie Velký Osek;
70 000 Kč pro FŠ Velký Osek;
35 000 Kč pro Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek;
38 000 Kč pro Český rybářský svaz – Místní organizace Velký
Osek;
f) 6 000 Kč pro Český svaz včelařů – organizace Velký Osek;
g) 40 000 Kč pro Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek;
h) 55 000 Kč pro BARYBA;
ch) 10 000 Kč pro sdružení fyzických osob Májovci;
i) 15 000 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami – organizace Poděbrady;
j) 7 000 Kč pro sdružení fyzických osob Osecký Skřivánek převodem nespotřebované finanční podpory pro rok 2017 do roku
2018;
k) 15 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky;
l) 10 000 Kč pro VO divadlo z.s.
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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.
Snažíme se ve spolupráci se zastupitelstvem, radou a pracovníky obecního úřadu
řešit Vaše podněty a nápady, jsou-li prospěšné občanům.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají, a velmi si vážím pochopení a podpory každého,
jelikož bez toho řada věcí nejde. Budu se
těšit na setkání s Vámi na obecním úřadě
nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji
všem příjemné osvěžující jarní dny, pohodové svátky velikonoční a neustále slunce nad
hlavou i v mysli.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
Péče o veřejná prostranství – veřejnou zeleň
Dovolte mi, abychom s koncem období
vegetačního klidu na konci března 2018
a s příchodem nového vegetačního období
poděkovali všem občanům, kteří se starají
o veřejná prostranství – veřejnou zeleň,
zkrátka zelené plochy před vlastními domy,
a kterým není lhostejný vzhled a čistota
těchto ploch v obci. Ne vždy je obec
schopna zajistit očekávanou údržbu všech
ploch (např. výšku trávy), a to zejména
v jarním období, kdy vše překotně roste
a bují. Je to dáno zejména limitovanými
lidskými zdroji (nedostatek pracovníků
péče o údržbu), zkrátka nelze být na všech
plochách současně. Proto patří náš velký
dík všem těm, kteří přiloží ruku k dílu
a výrazně tak pomohou obci s údržbou.

V poslední době jsme se však bohužel
setkali se stavem, kdy několik zdravých
a perspektivních stromů na veřejných
obecních pozemcích bylo bez souhlasu obce
pokáceno, a to bez zjevného důvodu. Došlo
i k odcizení dřevní hmoty, několik dřevin pak
bylo nevhodně ořezáno tak, že jejich další
existence, a to jak z hlediska estetického,
tak i funkčního a bezpečnostního, je velmi
pochybná. Ne každý zásah, i když dobře
míněný, je ku prospěchu věci.
Rádi bychom vás tedy všechny požádali
a současně vám nabídli služby obce
v případě, kdy máte pocit, že dřevina
– strom či keř před Vaším domem je
zanedbaná, neudržovaná, zasahuje vám
do fasády, oplocení apod., abyste o tomto
stavu informovali obecní úřad a případný
zásah do dřeviny s obcí konzultovali. O tom,
zda, jaký a kým bude zásah proveden,
rozhodne obec ve spolupráci s vámi. Rádi
se s Vámi přímo na místě sejdeme, situaci
podrobně prodiskutujeme a najdeme
společně vhodné řešení.

Je ovšem vhodné upozornit na skutečnost,
že dřeviny vysazené na pozemcích
ve vlastnictví obce, bez ohledu na to,
kdo tyto dřeviny sázel, jsou dle zákona
ve správě obce, jelikož strom nebo keř je
součástí pozemku. Jejich údržba, ořez,
kácení apod. je tedy na bedrech obce.
Obec nese odpovědnost za tyto dřeviny
a jejich stav a současně jsou, převedeme-li
to do řeči peněz, vlastnictvím obce, stejně
tak jako lavička, koš, lampa veřejného
osvětlení apod.

Stejně tak je třeba postupovat i v případě
výsadby zejména stromů, kdy tyto výsadby
musí z důvodů bezpečnostních zohledňovat
přítomnost inženýrských sítí uložených
pod povrchem (zejm. plyn, elektřina,

vodovod, kanalizace, telekomunikace),
rozhledové poměry u křižovatek a vjezdů,
přítomnost sloupů veřejného osvětlení,
projekty budoucí výsadby a výstavby
apod. Obdobný postup je uplatňován
i na zřizování parkovacích míst nebo
jiné využití veřejných prostranství, které
máte zájem zřídit před svým domem.
V případě potřeby se tedy prosím obracejte
na výbor životního prostředí, starostu obce,
obecní úřad nebo na technického mistra
obce, viz níže uvedené kontakty. V průběhu
března můžete také využít služby obce,
a nechat si po předchozím nahlášení
na obecním úřadě odvézt technickými
pracovníky, ořezy větví ze své zahrady. Dále
je možné sekáte-li před domem a nestačíli vám popelnice na bioodpad, požádat si
na obci o vydání další nádoby o objemu
120 litrů.
Děkujeme za vaši péči o zeleň.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí obce Velký Osek

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
TECHNICKÝ MISTR

Jaroslav Kolínský

724 124 282

PŘEDSEDA VÝBORU

Ing. Svatopluk Čech

728 784 042

prostredi@velky-osek.cz

724 277 691

obecni.urad@velky-osek.cz

724 180 039

starosta@velky-osek.cz

OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ OSEK
STAROSTA OBCE

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Projekty obce
Zima pozvolna končí svou vládu a je čas se
znovu setkat na stránkách velkooseckého
časopisu.
Možná se Vám bude zdát, že se na těchto
řádcích budu v lecčem dublovat s panem
starostou, ale dovolte mi shrnout současné
a budoucí směřování v oblastech zásadních
projektů obce.

Kanalizace
Kanalizace je v tuto chvíli dokončena
a všechny další nově projektované nemovitosti, a zejména projekty developerů, se
i po konzultaci s projekční firmou nebudou
moci napojit na stávající infrastrukturu
podtlakové kanalizace. Důvodem jsou projektovaná, a zejména realizovaná, napojení
stále dalších nemovitostí v druhé etapě výstavby. Dále budeme připojovat ty, kteří
mají u svého domu již přípojky zřízeny
a o připojení po splnění všech náležitostí
projeví zájem.
Pokud bude v budoucnu třeba řešit odkanalizování některé nové části obce nebo závodu, je plánováno využít možnosti tlakově
se připojit a odvést splašky do průmyslové
zóny Ovčáry. Přivaděč je naprojektován
a připraven k realizaci bude-li třeba některý
z investorů, nebo po dohodě více investorů
jej mohou využít pro své záměry.
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Vodovod a vodovodní
přivaděč

Rekonstrukce
Dělnického domu

Druhým takto významným projektem je
realizace vodovodního přivaděče a rozvodů
k maximálnímu možnému počtu nemovitostí, a to za náklad cca 85 mil. Kč. Jako
zastupitelé a radní máme zájem zajistit
všem občanům přístup k této infrastruktuře. Stávající pramen i vodojem je kapacitně
a provozně prakticky neustále v havarijním
stavu. Vydatnost pramene se po revitalizacích velmi rychle snižuje a potřeba obce je
stále vyšší. Vodojem je zastaralý a v minulém roce se již provozně musela řešit oprava
pláště. Studny, které jsou na našich zahradách, jsou mnohdy v létě na hranici svých
kapacitních možností. O kvalitě povrchových podzemních vod se asi nemá cenu rozepisovat. Každý, kdo si nechá udělat rozbor své vody, zaznamená jen zhoršování
stavu a mnohdy kvalitní zdroje jsou kontaminovány dusičnany, manganem a dalšími
nevhodnými prvky. Cítím jako povinnost
na těchto řádcích Vás, občany, přesvědčit
o tom, že připojit se k budovanému vodovodu je pro Vás nejen rozumné, ale i finančně výhodné. Sám jsem v minulosti
za dvě přípojky k vodovodu zaplatil nemalé
peníze a případně požadovaná spoluúčast
na tomto projektu je v porovnání se zhodnocením pozemku a nemovitostí opravdu
drobnou investicí.

Kdo našel odvahu a cestu na zasedání zastupitelstva, mohl si udělat obrázek o tom,
co se chystá a jaké finanční prostředky tato
akce bude vyžadovat. Bohužel, dotovány
tyto projekty v současnosti jsou minimálně.
To samozřejmě neznamená, že se nepokusíme alespoň některé náklady případnými
dotacemi krýt. Zejména při výstavbě
knihovny a demoličních pracích je šance
alespoň na dílčí krytí nákladů reálná. Nevím,
kolik z Vás by raději nechalo liďák zbourat,
ale já si tudle alternativu nepřipouštím
a stejně tak podstatná část zastupitelů. Ano
dá se předpokládat, že nás bude tato investice stát více než 30 milionů, ale nejsou to
vyhozené peníze. Hlavně je třeba si uvědomit, že stejně tak, jako každý z nás do své
nemovitosti investuje, musí takto postupovat i obec. Zvýší se tím nejen užitná hodnota objektu, ale samozřejmě i celková cena
nemovitosti. Knihovna je v současnosti nejméně reprezentativní a omezeně fungující
složkou a jen díky enormnímu nasazení paní
Dohnalové je uspokojeno mnoho čtenářů.
U příležitosti stého výročí založení knihovny v obci je příznačné posunout projekt rekonstrukce části Dělnického domu k realizaci.
Je jisté, že práce na tomto projektu nebudou hotové do několika měsíců. Je třeba
počítat s několika lety, ale i tak věřím, že
nejen současníci, ale zejména budoucí generace, tento krok ocení.
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Rozšíření kapacity školy a školky
Pokud zachovám posloupnost finanční náročnosti, následuje tento
projekt. Bohužel je třeba konstatovat, že obě tyto instituce se potýkají v posledních letech s intenzivní potřebou na rozšíření a modernizaci. Ať již bude nutností či nikoli přijímat do školky dvouleté
děti, je v současnosti přijímáno do školky pouze tolik dětí, kolik kapacitně školka zvládne a neporušuje předpisy. Tento stav je nekomfortní zejména pro rodiče dětí, které by byly schopny docházky
a jejichž rodiče potřebují realizovat návrat do zaměstnání.
Ohledně základní školy je situace velmi podobná. V poslední době
je třeba z kapacitních důvodů každý ročník otvírat dvě třídy a dochází kapacita kmenových učeben. Dále je zde potřeba zajistit více
než dříve dostatečnou kapacitu školní družiny, jelikož rodiče se vrací pozdě ze zaměstnání a není možné děti vyzvedávat ihned po vyučování. Naskytla se takzvaně možnost zabít dvě mouchy jednou
ranou. Obec dostala nabídku odkoupit bývalé obchodní středisko
a nechala si zpracovat studii, zda pro tyto účely je možno tento objekt použít. I s tímto projektem se mohla veřejnost seznámit na zastupitelstvu. Realizace je možná a poměrně značnou část projektu
by mohla krýt i dotace (současná cena realizace je mezi 20 a 25
miliony korun). Pokud se v tomto projektu chceme posunout dál,
je třeba vyřešit poslední majetkové souvislosti. Věřím však, že se
vše podaří a budeme Vás o tomto projektu informovat jako o tom,
který se bude realizovat co nejdříve.
Dalšími více či méně rozpracovanými projekty jsou všechny, které
jsou uvedeny v zastupitelstvem schváleném investičním plánu pro
další období. Zda bych dle jejich velikosti zmínil rekonstrukci DPS,
rekonstrukce komunikací Palackého, Prokopa Holého, Jiráskova
a Masarykova, zahuštění a zkvalitnění veřejného osvětlení, posouzení a realizace úprav změn územního plánu obce dle požadavků
obyvatel a potřeb obce. V neposlední řadě také pořízení kamerového systému v lokalitách s výskytem problémových aktivit (požívání alkoholu, výtržnictví apod.) Jejich realizace bude samozřejmě
dle finančních možností a případně vypsaných dotačních projektů
jak evropských, tak národních. Tyto dotace velmi bedlivě sledujeme
tak, abychom nepromeškali žádnou možnost zvýhodněné realizace.
Všichni, kteří dočetli až sem, si jistě spočítali, že plánované investice vysoce přesahují 150 mil Kč. Je jisté, že se spoluúčastí dotačních
titulů půjde vše rychleji, ale snadné to nebude. Pro zvýšení kvality
života v obci je stále kam směřovat, a i díky zlepšenému přísunu financí z rozpočtu státu je realizace mnoha projektů reálná.
Držím palce nám všem, aby se na finanční situaci a realizaci priorit obce nic zásadního nezměnilo. Těším se na setkávání se s Vámi
v ulicích i na zastupitelstvu!
Váš místostarosta,
Jan Fagoš

Zprávy
z obecní matriky
PROSINEC 2017–ÚNOR 2018

Životní jubilea:
80 let: Miroslav Steklý
85 let: František Svíčka		
Anna Poláková
Miroslav Douša
90 let: Josef Pučelík			
Marie Pivokonská
91 let: Miloš Pták
František Hamrník
Anna Švandová
98 let: Marie Schillerová

Akce „Z“
Tímto si Vás dovoluji pozvat na VIII. ročník akce „Z“, která je konána pod záštitou
obce Velký Osek za spolupráce s místními spolky a občany. Pro letošní rok jsme si
připravili výsadbu lesních dřevin na pasece

za fotbalovým hřištěm, dále bychom provedli údržbu břehů a břehových porostů
u Bačovky na Šanghaji a tradičně budeme
uklízet odpadky z veřejných prostranství.
Pokud nás bude dost, bude forma a chuť,

máme připravenou i dosadbu drobných
dřevin po obci, údržbu veřejných prostranství, zeleně apod. Vezměte si s sebou vhodné oblečení, rukavice, hrábě nebo rýč a samozřejmě i dobrou náladu.

Akce se koná dne
24. 3. 2018 (sobota) od 8.30 hod.
s místem srazu u Dělnického domu.

Narození:
Sofie Pelcová
Eliška Anna Ondovčíková
Martin Sádek Štolba
Martin Machurka
Hugo Polák		
Patrik Tesař
Žofie Kotková
Uzavření manželství:
František Pokorný & Renata Třetinová
Zlatá svatba:
Václav & Jarmila Kratochvílovi
Úmrtí:
Stanislav Šanda (83 let)		
Václav Martinek (80 let)
Miloslav Dvořák (101 let)		
Vlasta Křížová (92 let)
Jan Kovařík (72 let)			
Bohumil Kaipr (83 let)

Na závěr akce bude pro účastníky přichystáno drobné občerstvení.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí

Ivana Adamcová,
matrikářka
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ŠKOLNÍ SPORT
Lyžařský kurz

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Žijeme v blahobytu
Nechci dnes psát o školním stravování. Myslím, že poslední dobou
o něm bylo napsáno a řečeno hodně. Chtěla bych se zmínit o jiných dotačních programech, které se týkají stravování našich dětí.
Kromě školních obědů jsou na zlepšení stravování dětí zaměřeny
dva další programy: „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. Každé dítě
pravidelně dostává zdarma ¼ l mléka a balíček ovoce, který obsahuje různé druhy ovoce, zeleniny nebo ovocného džusu. Co se týká
mléka, musí být neochucené. Dodavatele ovoce jsem vybrala tak,
aby dodavatelem byla firma z okolí a v případě naší nespokojenosti
mohla být smlouva vypovězena. Dosud k tomu nebyl důvod, ovoce
je dodáváno včas a velmi kvalitní.
To, že děti dostávají tyto balíčky, si určitě všimli nejen rodiče, ale
i většina občanů Velkého Oseka. Krabičky od mléka se nacházejí
v okolí školy, na autobusové zastávce nebo u nádraží. Děti vymyslely úžasnou zábavu. Krabičky mléka vyhazují z okna školy nebo pod
kola projíždějícího auta a to je pěkná bomba. Celé balíčky ovoce je

možné nalézt v odpadkovém koši. Skvělou zábavu představuje i házení jablkem nebo pomerančem v šatnách školy. Tyto byly o loňských prázdninách vymalovány a stopy různého ovoce je možné
nalézt na stěnách.
Většina dětí hladem ani nedostatkem určitě netrpí a oba tyto programy se snaží podpořit návyky zdravého stravování. Ve škole se
snažíme vést děti k tomu, že potravinami nelze plýtvat, ale nedokážeme to bez podpory všech rodičů. To, že děti něco dostávají
zdarma, neznamená, že to není kvalitní. Chtěla bych tímto požádat
rodiče o spolupráci. Povídejte si s dětmi, zeptejte se jich, co celý
den jedly nebo pily, jak naložily s balíčkem, který dostaly. Snažme
se jim vysvětlit, že mnoho lidí na světě trpí hladem. Určitě se nám
společnými silami podaří omezit plýtvání potravinami.
Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ

Lyžařský kurz probíhal od 11. 2. do 18. 2. 2018 na Dvoračkách.
Kurzu se zúčastnilo 27 dětí ze sedmých tříd, jedna dívka z osmého
a jedna dívka z devátého ročníku.
Osm absolutních začátečníků se naučilo bezpečným základům
sjezdového lyžování, středně pokročilí žáci se naučili nové lyžařské dovednosti a pokročilí lyžaři se zdokonalili ve svých lyžařských
dovednostech. Na závěr si všichni poměřili své síly v závodech
ve sjezdu a slalomu.
Díky možnosti půjčení velmi kvalitního školního běžeckého vybavení, za přispění SRPDŠ, absolvovali všichni žáci výuku základního
výcviku na běžkách. Svoje běžecké dovednosti si ověřili v závodě
na běžkách a mohli si vyzkoušet techniku Veroniky Vítkové nebo
Michala Krčmáře, našich olympijských medailistů.
Vzhledem k příznivému počasí a kvalitním sněhovým podmínkám
žáci absolvovali naplánovaný lyžařský kurz v plném rozsahu. Všichni
účastníci lyžařského kurzu se snažili respektovat daná pravidla. Pozorně vyslechli odpolední odborné přednášky a sami si připravovali
svůj večerní program.
Průběh výcviku mohli rodiče i veřejnost sledovat na webových
stránkách školy, kde byly každý den nahrány fotografie a videa.
Této možnosti využilo mnoho rodičů a po příjezdu jsme se setkali
s velmi kladným ohlasem.
Ráda bych poděkovala V. Seifrtové, J. Muniovi a N. Sivákové
za celodenní profesionální práci.
Mgr. Marcela Muniová,
vedoucí kurzu

MZŠ VELKÝ OSEK

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2018 – 2019

ve středu 4. dubna a ve čtvrtek 5. dubna 2018 v předem domluveném čase
Informace o škole:

* výuka anglického jazyka již od 1. třídy jako součást ŠVP
* integrace a péče o děti s vývojovými poruchami s individuálním přístupem
* internet ve třídách, počítačová a didaktická technika
* školní projekty
* dny otevřených dveří
* klub mladého diváka
* školy v přírodě, lyžařské zájezdy
* zahraniční zájezdy
* plavecký výcvik od 2. třídy
* sportovní areál u školy
* pobočka ZUŠ Kolín – hra na klavír, flétnu, kytaru
* zájmové kroužky – keramika, sportovní, výtvarný, …
K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný zápisní list pro školní matriku.
Další informace: tel: 321795551, reditelna@zsvelkyosek.cz, www.zsvelkyosek.cz
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Pololetní lať ka

Školní vánoční florbalový turnaj

Z prvního lednového závodu si naši žáci přivezli čtyři medaile.
Ve skoku vysokém si Jakub Svoboda zlepšil svůj osobní rekord
o sedm centimetrů a se 158 cm obsadil ve své kategorii 1. místo.
Stříbrné medaile získali Anita Masáková a David Kruliš. Bronzem
je ozdobena Natálie Váňová.

Již tradičního školního florbalového turnaje se letos účastnilo patnáct týmů ve třech kategoriích.
Nejmladší kategorii chlapců vyhráli Draci v ohni (Damir Soboslai,
Jakub Bureš, Jakub Paroulek, Aleš Vaníček, Marek Mašek). V nejstarší kategorii chlapců potvrdili roli favorita a zvítězili David Košata, Vojtěch Teplý, Vojtěch Baloun a Marek Bláža. Mezi dívkami se
na nejvyšší příčku probojovaly Kamila Loskotová, Johana Kraftová,
Adéla Závorková, Kristýna Šlehubrová a Vendula Macurová.

Nejrychlejší páťák
V běhu na 40 yardů se do semifinále kvalifikovaly Hana Roubalová, Veronika Belzová, Martin Dupák a Radek Holub. Hana Roubalová se probojovala až do finále a odvezla si medaili.

Kolínská vánoční lať ka
Tradičního závodu ve skoku vysokém se zúčastnili naši žáci. Poměřili si své výkony mezi ostatními skokany v různých kategoriích
a někteří si vytvořili své osobní rekordy.
2. místo David Kruliš 146 cm
4. místo Natálie Reisichová 133 cm
5. místo Jakub Svoboda 151 cm
Michaela Baštecká 118 cm

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINKY
ČINNOST NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PO NOVÉM ROCE
Během prvních dvou měsíců v novém roce
2018 v naší družině proběhly 4 větší akce:
• 11. 1. k nám do školy dorazilo z Plzně divadlo s názvem „ŘIMBABA“ s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“. Dětem se představení
moc líbilo, neboť se samy staly v průběhu hry herci a byly vtaženy
do děje pohádky. I samotní členové divadelní společnosti byli mile
překvapeni hereckými schopnostmi vybraných dětí. Bravurně obstály v rolích měsíčků a velice dobře se chopily improvizace. V režii pohádky byly zahrnuty i písně s tanci, které všichni dobře znali.
Po krásně prožitém odpoledni se můžeme těšit na další představení tohoto divadla v příštím školním roce. Divadlo ŘIMBABA přijede v listopadu, s krásnou a opět velice známou pohádkou „Ledové
království“.
• 15. 2. Toto datum označuje v letošním roce čas MASOPUSTNÍCH svátků. Vzhledem k tomu, že v naší družině se dodržují zvyky
a tradice, nemohl u nás chybět ani MASOPUSTNÍ KARNEVAL.
Pouze jsme ho pojali více sportovněji. Děti ze začátku plnily spoustu zajímavých soutěží a atrakcí, do kterých se všechny rády zapojily. Než se spočítalo vyhodnocení soutěží, proběhlo představení
masek odborné porotě. A mohl začít taneční rej. Odpoledne nám
v bujarém veselí rychle uplynulo. Musím pochválit krásné a nápadité masky všech účastníků karnevalu. Těžko se vybíraly ty nej…, když
byly všechny super!
• Po masopustním karnevalu přichází první postní neděle s názvem
LIŠČÍ. Naše děti již znají pověru o lišce, která ukradla z okna upečené preclíky, a moc se těší na pečení i na to, zda liška zase přijde.
20. 2. odpoledne jsme zadělali těsto podle nového receptu. Nejprve se nám drolilo a nikdo nemohl vyválet ani kousek válečku. To se
ale rychle obrátilo k dobru a šikulíci motali krásné preclíčky. Schovali jsme je před liškou do pytlíčku na skříňku a byli zvědaví, jak to
letošní rok dopadne. Liška nás opět navštívila, ale asi ji něco vyrušilo. Pytlík s preclíky zůstal k radosti všem zachycen zvenčí na klice
okna. Konečně jsme si na nich mohli pochutnat my!
• Poslední akcí na závěr Masopustních tradic je upálení Masopusta. Jeho postavička vyrobená dětmi hned v začátku Masopustu nás
provázela celým tímto obdobím. Bohužel, v den jeho upálení začal
padat sníh a mrznout. Byli jsme nuceni tento den odložit o týden.
Postavička Masopusta si nadále seděla ve družině na čestném
místě. 22. 2. bylo rozhodnuto o ukončení Masopustního času.
Děti posbíraly po školní zahradě a hřišti veškeré větvičky na oheň.
Všichni jsme se sešli u ohniště a děkovali za krásné a veselé dny.
Po upálení Masopusta si děti jako každý rok na prvním ohýnku
opekly topinky a rychle spěchaly do teploučka školních družin.
Po zimním období se všichni již těšíme na jarní dny s velikonočními svátky. Přejeme všem krásné prožití svátků jara s bohatou a veselou pomlázkou plné pohody.
Jana Formánková,
vedoucí vychovatelka a kolektiv školní družiny
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
koprodukčního zpracování ČR,
Slovenska, Rakouska a Maďarska s mezinárodně obsazenými
herci je známá „Marie Terezie.
Miluj a panuj“ /Zlatníková/- počátky života a panování rakouské císařovny a české královny
Marie Terezie.

publikace pro všechny zájemce
o dějiny železniční dopravy.
„Proč zmizely insignie Karlovy univerzity?“ /Syruček/- 70
let pátrání po 700 let starých
symbolech české historie, ztracených při konci 2. světové
války. K zajímavým publikacím
regionálního charakteru patří
„Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka“ /
Dudek/- osudy československých legionářů v Rusku v podání kováře a rolníka z obce
Kouty u Poděbrad.

Pro nejmladší čtenáře:

Scházíme se opět po čtvrt roce
na počátku roku 2018, který již
ve svých prvních týdnech přinesl mnoho vzrušení a emocí /
prezidentské volby/ a v dalších
měsících to nebude, zdá se,
klidnější. Celý rok si připomínáme 100. výročí od vzniku republiky a také navíc 790. výročí
naší obce.
Vraťme se však zpět k roku
2017. Již tradičně několik informací o naší knihovně v podobě
čísel. V roce 2017 bylo registrováno 333 čtenářů, z toho 110
dětí do 15 let. Čtenáři si vypůjčili
18.466 knih a časopisů z celkového fondu 14.596 svazků knih
a 24 titulů časopisů různých
žánrů pro dospělé i 2 pro děti /
celý jejich přehled byl v minulém čísle Osečanu/. Celkem
přišlo do knihovny a na akce
knihovny 4.326 návštěvníků,
webové stránky shlédlo 6.582
zájemců.
Loňský rok byl ve znamení dvojitého „kulatého“ výročí Josefa
Lady, oblíbeného malíře, ilustrátora i autora mnoha knih určených hlavně dětem. V prosinci
jsme si připomněli jeho 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí
i v naší knihovně akcí „Josef
Lada a Vánoce“, kterou navštívily během jednoho dne 14. 12.
postupně třídy 3. A a později 3. B /pí učitelky Babáková
a Tomsová/. Děti se seznámily
s životem i dílem J. Lady, hlavně jeho knižní tvorbou pro děti,
zobrazením Vánoc v těchto knihách, vyslechly ukázky, pozná18

valy a určovaly hrdiny jeho knih,
soutěžily ve znalostech jeho děl
atd. Na závěr dostaly malý dárek v podobě vánoční rolničky,
zájemci přihlášky do knihovny.

Co nového máme pro
naše čtenáře?

Čtenářky určitě zaujme: „Dražba“ /Steel/- pátrání po osudu
neznámé ženy, po níž zůstalo velké bohatství bez dědice.
„V pavučině vztahů“ /Fielding/-příběh novinářky, která je
proti své vůli zapojena do případu na smrt odsouzené dívky,
„Fotoateliér“ /Adlerová/- hlavní hrdinku připraví kamarádka
o partnera, i o práci, přesto vše
nakonec překoná a stane se
majitelkou vlastního fotoateliéru. „Róziny dcery“ /Beckerová/
- konflikty mezi matkou a jejími
třemi dcerami vrcholí emigrací
dvou nejstarších do USA a Rakouska. „Had a hůl“ /Wood/příběh ze starověké Sýrie před
naším letopočtem, kdy je hrdinka nucena do nechtěného
sňatku.
Také další tituly nás zavádějí do dob minulých, kdy se
na pozadí historických událostí
dovídáme o životě v tehdejší
době, i v různých vrstvách společnosti: „Paměti kurtizány“ /
Hunter/- milostná romance
z Anglie 19. století, „Nekorunovaná královna“ /Beráková/-životní osudy Polyxeny
z Pernštejna, nejvýznamnější
české šlechtičny v období renesance. Z úspěšného filmového
OSEČAN

Mezi dobrodružnou literaturu s prvky detektivního a krimi
žánru můžeme zařadit „Velké
vody“ /Dahl/- švédský autor nás
zavádí do světa přistěhovalců
ve Švédsku-častého podhoubí zločinu. „Na zimu zavřeno“
/Horst/- prostředí podzimní
opuštěné chatové osady v Norsku se stává dějištěm zločinu,
„Všude kolem černý les“ /Ware/
- detektivní thriller, ve kterém
se mladá spisovatelka musí vyrovnat se svou minulostí, aby
mohla být objasněna vražda.
Ke klasikům válečného románu patří L. Kessler: „Zúčtování. Z historie pluku SS Wotan“
- konec 2. sv.války a chystaný
soud s válečnými zločinci.
Z naučné literatury stojí za zmínku několik publikací,
týkajících se našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka:
„100 X TGM“ /Kosatík- 100
moudrých i vtipných, slavných
i neznámých výroků T.G. Masaryka užitečných k zamyšlení
i v současnosti, „Utajená láska
prezidenta Masaryka“- životní osudy spisovatelky, básnířky
a blízké přítelkyně TGM Oldry
Sedlmayerové.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Z dalších knih věnovaných
známým osobnostem to jsou:
„Jmenuji se Tomáš“ /Kars/biografie populárního českého
dětského herce Tomáše Holého, „Já Tříska“ /Formáčková/
- přiblížení života známého českého divadelního a filmového
herce od jeho počátků až k nečekanému tragickému úmrtí
po pádu z Karlova mostu v září
2017.
Z cestopisné literatury: „V říši
tygra“ /Mareš/ - autor navštívil
oblasti Asie, kde se tygři vyskytují a jsou i uctíváni jako božstvo, zachycuje i podivuhodné
zážitky z divočiny, „200 dní
na Tokelau“ /Richter/- poselství
zanikajícího tichomořského ostrovního ráje, „Tři anglické lásky“
/Mudrová/- putování po stopách světoznámých spisovatelek v Anglii-Jane Austenové,
sester Bronteových a Daphne du Maurier. Při cestování
po Čechách vám jistě pomůže “
Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou“ /Šmerák/.
Pro milovníky historie dávné
i nedávné: „Opravdu temná Bílá
hora?“ /Junek/ - nové
pohledy na historickou událost, průběh bitvy, co předcházelo i následovalo, staroměstská exekuce, způsob
válčení v 17. století aj. „Zámecké interiéry“/Lukášová/ - pohledy do aristokratických sídel
od renesance do první pol.19.
století, „Zlatý věk evropských
železnic“/Wolmar/- výpravná

Těm zcela nejmenším jsou určeny tituly: „Fanfrlínek“ /Bešťáková/- příběh hračky neposedného gumového panáčka,
„Scamp v cirkuse“ /Disney/nezbedné štěně se ztratí, dostává se do cirkusu, kde úspěšně
vystupuje a kde ho nalézá jeho
rodina, „Medvídek“/Březino-

vá/- s malým medvídkem, který
se narodil s modrým kožíškem si
proto nikdo nechce hrát. „Špity,
špity, bábo“ / básničky a říkadla.
Pro začínající čtenáře jsou
vhodné: „Kosí strom“ /Čtvrtek/- veselé příhody malého
chlapce s jeho pejskem a novými kamarády, „Dárek pro Sáru“
/Březinová/- příběhy dětí,
spolužáků ze 2. třídy, „Hedvika
a Andělín“ /Pospíšilová/ - prvňačku šikanuje zlobivý kluk, aby
se nebála - pomáhá ji andílek
Andělín.
Pro starší čtenáře jsou tu příběhy s dobrodružnou tematikou,
s příchutí sci-fi, či fantasy.
„Dortouni útočí“ /Reeve/ fantastický příběh o oživlých
zákuscích, které napadly vesmírnou loď s lidskou posádkou,
„UF, oni přistáli“ /Pospíšilová/
- dva sourozenci, zajímající se
o vesmír, nalézají stopy po přistání mimozemšťanů. „Zátoka

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.
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mloka“ /Horst/ - detektivní
příběh z prostředí přímořského
rekreačního hotelu v Norsku,
„Béowulf“ /Nye/ - starý, hrdinský skandinávský epos, patřící
k piliřům evropské kultury. „Tři
mušketýři“ /Dumas/- zkrácená
a upravená verze známého příběhu, pro milovníky komiksu je
připraven „Snoopy po škole“ dětem se do školy moc nechce,
ale pes Snoopy je školou nadšen.

Z naučné literatury
pro mládež stojí
za upozornění:

„Prvňáček. Ottova velká kniha“
/Tetourová/- pomoc začínajícím školáčkům, „Úžasní Řekové“ /Deary/ - zábavným způsobem přibližuje vše o starověkém
Řecku, „Móda, krása a životní
styl“ /Ehrenbergerová/- rady
pro dospívající dívky, „Karel IV.“
/Němeček/ - zábavné podání
slavné osobnosti českých dějin,
tak jak ji neznáme, „Spolkla mě
knihovna“/Smolíková/- od hliněných destiček k tištěné knize
dobrodružná výprava do knižní
historie.
Na další knižní novinky se přijďte
sami podívat do naší knihovny.
Těšíme se na Vás!
BŘEZEN –
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Obecní knihovna Velký Osek, Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544, e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz,
www.knihovnavelkyosek.wz.cz
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Osecká NADĚJE o.p.s.
bude pořádat tradiční
BURZU VĚCÍ A ROSTLIN,
která se koná v Dělnickém domě
11.–12. 5. 2018.

ZO ČSOP Hastrman a MO ČRS VO
zvou všechny děti od 6 do 15 let
na DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
„O putovní pohár Velkoosecký trojzubec“,
které se konají v těchto termínech:

20

pátek 11. 5. 2018
15 - 18 hod. Příjem věcí k prodeji
sobota 12. 5. 2018
9 - 11 a 13 - 15 hod. Prodej
VÝDEJ neprodaných věcí
16.30. - 18.30 hod.

21. dubna „O pohár ČRS“ na Písníku
12. května „O pohár PČR“ na Máčidle
1. září „O pohár starosty VO“ na Máčidle

Poplatek 2 Kč za každou přinesenou věc k prodeji.
Evideční číslo vám bude přiděleno na tel.č.:
775 354 736.
V květnu Osecká NADĚJE o.p.s. připravuje
,,ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY,
KTEŘÍ SE CHTĚJÍ BAVIT“.

Za spolek ZO ČSOP Hastrman, MO ČRS VO

Za Oseckou NADĚJI o.p.s , Pařízková Lenka

OSEČAN
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Myslivecký bál 2018
Dovolte mi, abych poděkoval všem pořadatelům a sponzorům letošního mysliveckého bálu 20. 1. 2018.
Tento rok se znovu vše vydařilo. Již dětský karneval nechal v počtu
účastníků za sebou ty předchozí. Pro děti i rodiče byl nachystán sál
s hudbou, cenami a spoustou zábavy. Děvčata ze spolku Baryba se
postarala o příjemné prostředí pro naše nejmenší.
Hlavní večerní produkce tombola i její vydávání proběhlo hladce,
návštěvníci odcházeli spokojeni a snad nám zachovají přízeň i v dalších letech.
Myslivci děkují i provozovateli pohostinství panu Kroulíkovi, že
celou situaci zvládl a dokázal se postarat po všech stránkách o návštěvníky zábavy.
Příští rok se termín posouvá na 26. 1. 2019. Budeme se těšit a doufat, že pro další termíny bude sál a sociální zařízení i nadále schopno pojmout a uspokojit všechny, co se přijdou bavit a veselit.
Závěrem děkujeme všem, kteří našli cestu podpořit dobrou věc,
všem těm, kteří mají rádi dobrou zábavu, muziku, tanec a trochu
toho alkoholu. Děkujeme i za to, že jste podpořili dobrou věc, a pokud nám zachováte přízeň, rádi Vás přivítáme i příští rok.
Vaši Myslivci

OSEČAN
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Festival podpoří poděbradskou
Speciální školu
V prostorách kulturního domu v Libici nad Cidlinou se bude konat benefiční festival nazvaný Divadlo pomáhá. Celá akce podpoří Speciální
školu v Poděbradech a budou se na ní
prezentovat regionální i mimoregionální umělci. Zároveň tak vznikne
kulturní prostor pro veřejnost. Festival je na programu v pátek 16. března,
vše začne v 19 hodin vernisáží výstavy
výtvarných prací studentů Střední odborné školy Multimediálních
studií Poděbrady. Studenti zejména
nabídnou zajímavé masky a kostýmy

Historie Velkooseckého sportu

inspirované Erbenovou Kyticí. Potom se představí pěvecký sbor libické
základní školy pod vedením Romana
Schulze a Petry Konyvkové. Festival
vyvrcholí divadelním představením,
soubor Divadla MY Theatre z Opatovic uvede hru Václava Havla Audience. Autor do této jednoaktovky zahrnul své vlastní zkušenosti z doby, kdy
pracoval jako dělník v trutnovském
pivovaru.
Milan Čejka
Foto: Archiv souboru

20. výročí přidělení znaku a praporu obci Velký Osek
Na přelomu roku 2017 jsme slavili 20. výročí od přidělení znaku a praporu obci Velký Osek. Vyrozumění o rozhodnutí č. 41, přidělující obci
znak a prapor, který se v nezměněné podobě užívá dodnes, podepsal
tehdejší předseda poslanecké sněmovny Ing. Miloš Zeman. Stalo se
tak dne 1. prosince 1997 a dokument byl slavnostně předán Ing. Jiřímu
Ottovi na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Protože obec Velký Osek svůj znak a prapor neměla, rozhodlo v roce
1996 tehdy devítičlenné zastupitelstvo o zahájení prací na jejich realizaci. Starosta Ing. Jiří Otta oslovil významného medailéra a sochaře
Michala Vitanovského, člena heraldické komise PSP ČR, o nezištnou
pomoc na tomto úkolu. Michal Vitanovský udělal několik návrhů, které
pak prošly veřejnou diskuzí. V rámci této diskuze byla provedena na základě návrhu občana Velkého Oseku Víta Martínka finální úprava. Návrhy s popisem pak byly zaslány k posouzení heraldické komisi.
Připomeňme si, že znak v sobě skrývá dva hlavní motivy. Starší historii
obce připomíná v horní části umístěný svatojiřský drak, který odkazuje na klášter benediktinek u sv. Jiří na Hradě Pražském, pod který byla
naše obec přidělena. Klášter svatojiřského draka používal na svém pečetidle. Novodobou historii připomíná druhý motiv ve spodní části. Zde
je vyobrazen minerální pramen, který byl v naší obci objeven při kopání
obecní studny v době sucha roku 1935.
K této příležitosti byla zastupitelstvu zaslána digitalizovaná verze znaku
a praporu ve vysokém rozlišení.
Znak obce:
“ve stříbrném štítě s modrou patou červený rozkřídlený drak, doleva hledící, šikmo dolů probodený zlatým kopím zakončeným křížem;
v pate stříbrné vřídlo.”

Původní znak a prapor obce Velký Osek

Digitalizovaný znak a prapor obce Velký Osek

Historie velkooseckého fotbalu – pokračování
V období 2003–2013 působilo A mužstvo Viktorie v okresním přeboru (II. třída),
B mužstvo střídalo III. tř. se IV. tř. Dorost hrál v okresním přeboru, žáci působili
v okresní žákovské lize, svou činnost stále provozovala fotbalová škola. Její družstva hrála okresní mistrovské soutěže a její
absolventi postupně doplňovali družstva
dorostu a dospělých. Mužstvo A v OP postupně obsadilo 9., 10., 8., 2., 5., 12., 3., 3.,
10. a 6. místo.
Počínaje rokem 2003 se do Viktorie začínali vracet hráči, kteří v dorosteneckém
věku odešli do mužstev vyšších soutěží.
Po zkušenostech získaných v krajských
a divizních soutěžích v Poděbradech, Nymburce, Velimi i v pražském Motorletu se
vrátili D. Adamec, L. Černý, J. Velechovský
a Zb. Polák a stali se oporami A mužstva.
V tomto desetiletém období tedy kromě
jmenovaných tvořili kádr Viktorie hráči:
Karban, Vykydal, Duršpek, Špaček, Sodoma, Englic, Kolínský, J. Adamec, Červený,
Melichar, Vejsada, Novák, Suchý, Rom.
Kysilko, Koška, Loskot, Chaloupka, M. Koubek, Mašek, Kněžínek, Syřínek, Sixta, Skala,
Svoboda, Rákosník, Homola, Štulla, Horák,
Fořt, Novotný, Vaníček, Jeřábek, Rob. Kysilko, From, Jaroš, Hamrníjk, Salava, Blažek,
Kebrle, Kouble, Jun, Bezucha, Svatoš, Munzar, Jandus, Bajer, Jelínek, Kurka, Munia,
Durdil, |Koška ml., Vančura a možná ještě

další. K nejlepším střelcům tohoto období patřili Sodoma, Vejsada, Suchý, Polák,
M. Koubek, D. Adamec, Mašek, Dobrým
střelcem byl také brankář Duršpek, který si
občas z branky „odskočil“ do pole. V součtu
dvaceti let byl pravděpodobně nejúspěšnějším střelcem Sodoma (nejsou k dispozici
všechny zápisy ze zápasů).
K velkým změnám došlo na poli funkcionářském. Aktivní činnosti postupně zanechávali
M. Vácha, L. Melichar, Jos. Žilka, T. Belza,
K. Uher, Zd. Novák, J. Kolínský, P. Špaček,
J. Adamec, L. Pospíšil, J. Sodoma, Hovorka,
M. Koška. Na trenérském postu působili B.
Hlaváč, Zd. Hrabal, J. Kolínský.
Pravděpodobně nejsilnější sestava
tohoto období:
Duršpek, Syřínek, Černý, Velechovský,
Červený, D. Adamec, Polák, Mašek, M.
Koubek, Suchý, Vejsada.
Sezóna 2013–14 přinesla Viktorii vítězství ve II. třídě a postup do I.B třídy. Mužstvo bylo zařazeno do skupiny C, kde jeho
soupeři byla mužstva z Vlašimska, za kterými jezdilo i 100 km. To už nehráli Červený, Duršpek a Velechovský, často chyběl i Polák. Oslabené mužstvo, doplněné
brankářem Kalincem a vlastními mladými
odchovanci, na I.B třídu nestačilo a po ročním pobytu sestoupilo zpátky do II. tříd,
kde strávilo ještě další sezónu. Do ročníku
2016–17 vstoupilo mužstvo znovu oslabené, činnosti zanechali D. Adamec a Syřínek,

takže ze starších a zkušenějších hráčů zůstali
už jenom L. Černý, Sixta, M. Koubek, Mašek, Špaček a Drahovzal. Omlazené a nezkušené družstvo bohužel nestačilo ani na II.
třídu, a proto Viktoria v roce 2017, po 18
letech sestoupila do III. Třídy. Tam však
mužstvo pokračovalo ve špatných výkonech, takže v polovině podzimní části soutěže figurovalo na konci tabulky. Ve druhé
polovině došlo ke zlepšení hry i výsledků,
takže se mužstvo vzdálilo z pásma sestupu. V mužstvech dospělých hráli Klinec, R.
Durdil, V. Šindelář, M. Černý, D. Adamec,
J. Karban, Koubek, Polák, Sixta, P. Mašek,
Skala, Bayer, Pfeifer, J. Adamec, Bezucha, L. Durdil, Koška ml., Syřínek, Belza,
Špaček, L. Černý, P. Mašek, Jar. Adamec,
Munia, M. Šindelář, Fořt, Sedláček. Na trenérských postech působili J. Sodoma, M.
Koška st., J. Kolínský, Jar. Adamec. A tak
alespoň trochu zachraňuje čest oseckého
fotbalu dorost, který od roku 2015 hraje
I.A třídu. Hráli Beneš, J. Karban, V. Šindelář, Plášil, Šmejkal, Bezucha, Čech, Šmiřák,
From, S. Karban, M. Mašek, Bendík, Liška.
Mužstvo vedli Vl. Hovorka a P. Červený.
Doufejme, že na jaře A mužstvo potvrdí vzestup formy a začne bojovat o postup do vyšších soutěží, kam Viktorka historicky patří.
Na přiložené fotografii je mužstvo, které
v sezóně 2013–14 postoupilo do I.B třídy.
Václav Židů

Hrabal, Kolínský, D. Adamec, J. Adamec, Mašek, Koubek, Sixta, Fořt, Skala, Sodoma, Jar. Adamec
Kalinec, Koška ml., Bayer, Špaček, Syřínek, Pfeifar, Souček, J. Karban

Jak se Vám líbí?

Prapor obce:
“list tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý. V žerďové části bílého
pruhu červené křídlo kosmo probodené žlutým kopím zakončeným
křížem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.”
S úctou, Pavel Otta

Reakce na článek „20. výročí přidělení znaku a praporu obci Velký Osek“
Velice si vážím aktivity pana Pavla Otty, jen
bych chtěla podotknout, že vektorizovaná
verze znaku byla již v minulosti vytvořena
při příložitosti nového layoutu Osečanu
(viz jeho titulní strana), mimo jiné je používána také na prezentaci výročí obce.
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Autorova „digitalizovaná verze“, jak ji výše
prezentuje má odlišnou barevnost štítu a pramenu. Dále obsahuje bílou plochu
pod znakem. Horní digitalizovaná verze byla
redakci zaslána v barevném režimu RGB
(není určeno pro tisk) a je tedy možné, že
OSEČAN
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v tištěné verzi Osečanu bude nést jinou barevnost, než jak si ji autor článku schválil se
svým grafikem na monitoru počítače.
S díky,
Tereza Zukalová,
grafička
OSEČAN
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T. J. Sokol Velký Osek pořádá již osmý

pro děti od 6 do 16 let

od 20. 8. do 24. 8. 2018
pondělí až pátek od 8.00 do 16.00

Náplň sportovního týdne:
- gymnastické cvičení (trampolína, molitanová jáma v Kolíně)
- základy sportovních her (badminton, jugger, kin–ball, softball, stolní tenis…..)
- výlety na kolech, horolezecká stěna
- základy inline bruslení
- celodenní výlet s překvapením
- základní plavecké dovednosti a hrátky ve vodě
- střelba ze vzduchovky, práce s buzolou

ĞŶĂϭϳ00 Kč;ϭϰ00 Kč pro členy T͘J. Sokol Velký Osek)

;ƐƚƌĂǀĂ͕jízdné, vstupy, sportovní ĂŬƚŝǀŝƚǇprováděnéƉŽĚŽdborným vedenímdospělýchinstruktorůͿ

Přihlášky s penězi odevzdejte do 20. 4. 2018 p. Babákové nebo p. Muniové.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech 723717577, 736120856.

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

Přihlašuji dceru/syna………………………………………nar. ………………
na prázdninový sportovní týden ve Velkém Oseku /20. - 24. 8. 2018/
Závazná přihláška:

Přihlašuji dceru/syna………………………………………nar. ………………

ve Velkém Oseku……………….

podpis…………………………………….

na sportovně-turistický letní tábor /15. - 21. 7. 2018/.

ve Velkém Oseku……………….
24
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podpis…………………………………….
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VELKOOSECKÝ DRAK
10. ROČNÍK ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ

SOBOTA 2. 6. 2018

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

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

Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán
IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech
III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen
12. 1. 2018. Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný
razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 1325
žádostí o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní
probíhá vyhodnocování podaných projektů. Podpora v této výzvě
oslovila vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek
ve 423 městech a obcích České republiky. O největší objem podpory zažádala společenství vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč) a obce
(865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji
(téměř 17,5 % předložených žádostí), dále ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý kraj měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku
první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 projektů,
u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst Frýdku-Místku, Hronova nebo
Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení a výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových
domů o 22 bytech v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev, která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale
v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového
domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně
se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory
za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech podat žádost
BD Uničov – Snížení energetické náročnosti, dotace 1.301.329 Kč

PŘIHLÁŠKA A PODROBNÉ INFORMACE NA: WWW.RYPSPORT.CZ
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o podporu mimo režim veřejné podpory a de minimis. U projektů
mimo režim veřejné podpory podle blokových výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl
také zredukován počet povinně naplňovaných indikátorů – nově
hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů
sekundárních částic v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou vyhodnocovány pouze na úrovni
Řídicího orgánu za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto
domy může být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést
kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto v těchto případech pro získání 30% podpory
postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových
požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto
možnost zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových
domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových
domech III. naleznete na webu IROP.
„webu IROP“ vložit odkaz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky“ vložit odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/
Zateplení BD – Poštovní 667, Horní Slavkov, dotace 658.819 Kč
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Vyjádření starosty obce Mgr. Pavla Drahovzala
k článku „Reakce na článek Zrcadlo naší doby“

Poděkování Vítkovým přátelům
V pátek 12. 1. 2018 v podvečer se mému čtrnáctiletému synovi
Vítkovi stal vážný úraz ve Velkém Oseku na Husově náměstí. V té
době s ním na místě byla větší skupina jeho kamarádů – vrstevníků.
Když jsme asi po deseti minutách s manželem dorazili na místo,
byla již Vítkovi poskytnuta bezchybná první pomoc, byla zavolaná
záchranka, část dětí vyšla sanitce naproti, aby ji navigovaly, část
dětí běžela pro nás. Situace byla perfektně zvládnutá.
Vítkovo zranění vypadalo na pohled velmi ošklivě. Myslím, že mnozí
dospělí by měli problém situaci tak dobře a bez zmatku zvládnout.
Chtěla bych touto cestou všem přítomným Vítkovým kamarádům

z celého srdce poděkovat. Jsem jim za jejich pomoc opravdu velice vděčná. Nedokážu je zde všechny vyjmenovat, oni dobře vědí,
komu můj dík patří, a předpokládám, že svým rodičům se svěřili.
Podle mého názoru můžeme být na mládež Velkého Oseka hrdí.
Jsou ochotní a schopní pomoci druhému v nouzi, což není samozřejmost.
Ještě jednou děkuji jak Vítkovým kamarádům, tak jejich rodičům, kteří ze svých dětí vychovali tak duchapřítomné mladé lidi.
Ing. Kateřina Kulíčková

Reakce na článek Zrcadlo naší doby
Po přečtení článku „Zrcadlo naší doby“ v Osečanu 4/2017 se dozvídám, že si zastupitelé a radní nedovedli představit, že může někdo obtěžovat více než parta dětí na koloběžkách a skejtech. Pokud
je tedy obtěžovala parta dětí na koloběžkách, proč jim nepostavili
hřiště, kde by mohli jezdit a skákat a nikoho tím neobtěžovat?
V roce 2015 jsem zastupitelstvo obce žádal o vyčlenění vhodného
pozemku pro stavbu skateparku. Ve spolupráci s TPCA, které by
mohlo každý rok přidat několik set tisíc korun, bychom během několika let vybudovali univerzální hřiště pro dospívající mládež. Jenže ze strany radních a zastupitelů nebyla žádná snaha najít vhodný pozemek, natož uvolnit peníze na nákup betonových překážek
na skejtové hřiště. To se jen stále hledaly argumenty, proč to nejde a obecní policie dál vyháněla kluky s koloběžkami z minerálky,
od obchoďáku a z přilehlých silnic.
Po roce žádostí a doprošování nám OÚ finančně přispěl na nákup materiálu na stavbu dřevěné U-rampy pro koloběžky a skejty. U-rampu jsme sice postavili, ale na nevyhovujícím a odlehlém
místě, bez osvětlení, kde se postupně začali scházet opravdoví
feťáci. Tam se pak ti naši „polofeťáci“, jak je nazývá pan místostarosta, báli chodit. Zajímavé na tom bylo, že v obci bylo dost peněz
na výstavbu tří „téměř nevyužívaných“ dětských hřišť pro batolata
a děti ve věku 2-5 let, ale nebyly žádné peníze a místo na skejtové
hřiště pro dospívající mládež. U Bačovky vyrostlo další nevyužívané dětské hřiště, proběhla rekonstrukce dětského hřiště u Liďáku
a na cyklostezce u hřbitova vznikl naprosto zbytečný cykloaltán,
který nevyužije snad ani jeden občan z Oseka.
Místo aby obec využila zájem kluků a holek o nové moderní sporty
a zajistila jim vhodné prostory a tím je přesunula do míst, kde nebudou nikomu vadit, neudělala pro ně nic. Kam se asi ti mladí kluci
a holky mají chodit bavit? Na fotbalové hřiště nesmí, na školní hřiště nesmí, na hospodu jsou moc mladí a klubovnu nemají. Takže se
ta dospívající mládež, kterou teď někteří radní nazývají rozeřvanými
polofeťáky, přidrzlými výrostky a delikventy, dál schází na minerálce.
A to si podle radních dovolují moc, proto na ně posílá obecní policii,
aby je rozehnala. Asi byste je za to nejspíš měli zavřít do vězení, nebo
přinejmenším do výchovného ústavu pro nezvladatelnou mládež
anebo, jak jim už skutečně vyhrožuje obecní policie, „poslat na jejich
rodiče sociálku“.
Uvědomuje si vůbec někdo z radních a zastupitelů, že obec totálně
selhala? Pro mládež v kritickém věku 12-18 roků, kdy se opravdu mohou lehce dostat k drogám a alkoholu, nedělá vůbec nic. Když jsem
28
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Vás na tato rizika (již před třemi lety) několikrát upozorňoval na veřejném zasedání, tak jste se tomu jen usmívali a nehnuli jste prstem.
Udivuje mě, jak radní a zastupitelé rychle zapomněli na to, že se
na minerálce ve věku 12-18 let taky scházeli a pouštěli si hlasitou
hudbu z pravěkých A3 Tesla a později z dvojčat Sony. To byl tenkrát
taky hlavním viníkem nezájem, lhostejnost a špatná výchova rodičů,
jak píše o současné mládeži pan místostarosta? To asi o svých rodičích pan místostarosta ani zastupitelé nenapíší. Současní radní zapomněli, že je tehdejší dospěláci také vyháněli z minerálky. Proto jim
minulý socialistický systém umožnil scházet se v klubovnách SSM,
hrát fotbal a chodit do Sokola, Svazarmu a mnoho dalších zájmových činností, a to vše zadarmo, aby nebyli dospělým moc na očích.
V dnešní době neumožní obec provozovat mládeži, mimo fotbalu
a Sokola, žádný další moderní sport. A ne všechny děti chtějí běhat
za míčem a točit se na hrazdě.
A teď se ti samí radní rozčilují, že se skupina bývalých koloběžkářů
schází na minerálce, dělá hluk, haleká a prudí? Není to náhodou
proto, že na tuhle věkovou skupinu kašlete a jen jim lžete, že není
prostor a nejsou peníze?
Já se rozhodně nezastávám těch, kteří na minerálce rozbíjejí mobiliář a lidem ničí omítky a květináče na domech. To ale nedělá ta
zmiňovaná mládež 12-18 let, kterou nazýváte polofeťáky. To dělají
starší, již dospělí mladíci, kteří na minerálku přijdou po odchodu
z restaurace v podnapilém stavu, a to tam ti naši mladí již dávno
nejsou. Jenže na ty starší mladíky si obecní policie netroufne, protože jsou o hlavu větší a o mnoho silnější.
Pan místostarosta se ptá – jaké je řešení? Mládež ve věku 12-18 let
si nebude hrát na dětských prolézačkách a houpačkách pro pětileté děti, kterých je v obci přebytek. Tato mládež potřebuje hřiště
s betonovými překážkami, kde bude jezdit na skejtech, koloběžkách, freestylových kolech, kde budou skákat parkour a bude jim
u toho hrát hudba z mobilů. Mimochodem úplně stejně jako před
lety Vám, zastupitelé a radní, hrála hlasitá hudba z dvojčat na minerálce anebo v klubovně SSM.
Dále pan místostarosta nabádá rodiče, aby se více věnovali svým
dětem. K tomu chci na závěr dodat, že než někdo začne moralizovat a druhé kritizovat, měl by si nejdříve zamést před vlastním
prahem, protože Váš syn, pane místostarosto, na minerálce také
hází petardy, a to nejen na Silvestra.
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Nutno říci, že mě asi nepřestane udivovat zkratkovitost a účelová
neúplnost, resp. polopravdivost některých pisatelů a autora výše
uvedeného článku. Chce-li se někdo vyjádřit k nějaké závažné věci,
kterou jistě využití volného času dětí a mládeže je, tak bych měl
předložit všechna fakta. Je faktem, že dosud obec nevybudovala
žádné sportoviště pro mládež, resp. pro moderní sportovce. Jenže
to je velmi svízelné rozhodování, jelikož např. T. J. Sokol chce podporu od obce na tradiční sportování, viz veřejné projednávání jeho
žádosti o spolufinancování rekonstrukce sokolovny od obce ve výši
cca 4,5 mil. Kč 26. 1. 2016, fotbalové kluby chtějí vyřešit fungování
na soukromém fotbalovém hřišti, jelikož ho mají v nájmu do srpna
2025, škola zřizovaná obcí potřebuje rekonstruovat dvě školní hřiště – travnaté a asfaltové, aby odpovídalo bezpečnostním a provozním standardům ve školství za cca 5 mil Kč. A takových záměrů
v oblasti sportu a volnočasových aktivit je celá další řada. I proto
se rozhodlo zastupitelstvo a rada, že prioritně se budou udržovat
a spravovat ta zařízení, kde je možné dostat dotaci a kde ji využívá
poměrně vysoký počet obyvatel. Pokud jde o dětská hřiště, neodvažoval bych se tvrdit, že je nikdo nevyužívá, naopak řada maminek,
tatínků, babiček i dědečků na tato hřiště se svými dětskými ratolestmi chodí. A pokud jde o výstavbu moderního hřiště pro mládež
na skateboarding či scootering („koloběžkování“), tak v této věci
zastupitelstvo nemohlo zatím rozhodnout tak, že někde v krátké
době vybuduje takové hřiště, jelikož to momentálně není v jejích
silách. Z vlastních peněz na toto obec nemá a bez písemné dohody
poskytovatele grantu či dotace, což TPCA takovou garanci písemně nedalo (a pochybuji, že ji dá, stejně tak i jakákoliv jiná instituce),
že podpoří několik let po sobě penězi vybudování takového hřiště,
takové riziko podstoupit nelze. Snažíme se postupně hledat zdroje,
jak takové hřiště vybudovat, nejvhodnější by bylo v areálu fotbalového hřiště, ale ten není obce a takové hřiště nestojí pár tisíc,
ale vzhledem k nutnosti jeho bezpečnostní certifikace, protože
investor a provozovatel by byla obec jako veřejná instituce, by takové hřiště stálo až několik miliónů. I proto obec podpořila myš-

lenku „soukromého“ hřiště v místě bývalých sběrných surovin, dala
na toto několik desítek tisíc, přičemž vyšla z dohody se zástupci
těchto dětí – s rodiči, kteří se zavázali o toto starat. Výsledek posuďte na místě sami. Odpovědnost za využití volného času nenese
prioritně nebo pouze obec, či nějaký spolek, ale především rodiče.
Je proto naprosto neodůvodnitelný a velmi odvážný takový výrok,
že v tomto případě „selhala obec“. A je pak snad tímto omluvitelné,
aby se mládež v centru obce chovala hrubě a možná i ničila veřejný
majetek? A nedej bože, když si přitom zlomí nohu. Naštěstí i mezi
mládeží funguje solidarita, kterou v tomto případě je třeba ocenit
a vážit si jí, a zraněnému byla poskytnuta první pomoc. Za toto velmi děkuji a věřím, že se takto lidé postarají o jakéhokoliv jiného člověka v obdobné situaci. A prosím, aby si každý zvážil, zda je vhodné
přenášet odpovědnost na obec, když zákonný zástupce je jedině
a pouze rodič. Obec pro aktivity dětí a mládeže podmínky vytváří a podporuje dle svých reálných možností, ale nemůže na ni být
přenesena odpovědnost za využívání volného času dětí a mládeže.
Nicméně, nerezignujeme a budeme se snažit vytvořit pro mládež
vhodné prostory při rekonstrukci Dělnického domu („klubovnu“),
máme v záměru hřiště s fitness prvky a zpevněnou plochou viz výše
Zprávy z radnice.
Děkuji, že se zajímáte a staráte o své děti, jelikož je to v dnešní
hektické době velmi obtížné. Děkuji také za to, že si vážíte a podporujete práci všech, kteří jim umožňují legálně provozovat jejich
činnost. A děkuji všem, že berou v potaz odpovědnost a reálné
možnosti obce a jejích zastupitelů.
Zdravý selský rozum a velikonoční pohodu všem přeje
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
P. S: Cykloaltán je velmi využívaný, a to i mládeží. P. D.

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

Tato pohlednice byla odeslána
c.k. poštou, tedy před vznikem Československé republiky. Přesné datum není čitelné.
Místo pořízení je dobře rozpoznatelné i dnes. Jedná se o záběr ulice 9. května od budovy
nádraží k budově České pošty.
Tomáš Kliment

Jiří Kubík – otec jednoho polofeťáka
OSEČAN
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OSEČAN - PERIODICKÝ TISK
ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO
CELKU OBCE VELKÝ OSEK
18 LET JSME PARTNEREM 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 prací
Zajištění firmy pro stěhování

Naše služby platíte tehdy, až je pro Vás vykonáme.
Zaujala Vás naše nabídka?
Volejte ! 724 017 018 Pište ! j.otta@email.cz
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DĚLNICKÝ DŮM
VÝSTAVA

NAHLÉDNĚTE DO HISTORIE OBCE.
VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ PO CELÝ VÍKEND.

10 hod VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA
KOLÍNA A PŘEDSTAVENÍ MAŽORETEK

MOTEL U JEZERA
12 hod ATRAKCE PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ SPOLKŮ
DĚTSKÉ PETRPASLÍKOVO DIVADLO
DRAČÍ LODĚ PO CELÝ DEN
17 hod KABÁT REVIVAL LIVE
19 30 hod KEKS
22 hod BRUTUS

