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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nezadržitelně se blíží polovina roku a dá se očekávat,
že léto může být opravdu horké. Nejen kvůli počasí,
ale i proto, že se neustále chystají nebo realizují projekty ku prospěchu dalšího rozvoje naší obce.
V první řadě je třeba vyzdvihnout projekt Vodovod
Velký Osek (cca 85 mil. Kč s 60% dotací SFŽP), jehož realizace se bohužel posunula na straně poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí z důvodu dlouhého schvalování finálního výběru zhotovitele
díla. Bylo předáno staveniště a nyní se započne realizace, přičemž mnoho stavebních prací v ulicích má probíhat protlakovou
metodou, tj. ne dlouhé, otevřené výkopy, ale bude třeba montážní
jáma o šířce cca 2 m x 2 m a pod zemí se bude posouvat tvrzená
plastová trubka, která se po cca 50 až 100 m vyvede opět na povrch. Tento způsob realizace pokládky vodovodního potrubí se stává standardním, jelikož je mnohem rychlejší a způsobuje méně zásahů do povrchu silnic, rovněž umožňuje lepší organizaci výstavby
a neomezuje tolik průjezdnost a parkování vozidel. Konkrétní harmonogram výstavby vodovodu bude zveřejněn a rozeslán mailem.
Zbývá ještě dořešit, zda bude spolufinancování tohoto dotovaného projektu ve výši cca 25 mil. Kč hradit obec zcela nebo z části ze
svého rozpočtu, nebo využije nabídky komerčního úvěru až 25 mil.
Kč s ročním úrokem cca 1 % se splatností až 20 let, a to bez záruk a bez zajištění, anebo s pomocí úvěru do 25 mil. Kč od SFŽP
a s úrokem 0,45 % se splatností až 20 let, ale se zajištěním ve formě bankovní záruky, za jejíž poskytnutí se musí bohužel bance platit. Jde o značnou částku a vzhledem k tomu, že vlastní naspořené
prostředky obce by pak neumožňovaly realizaci vlastních, nedotovaných projektů, je vhodnější rozhodnout se pro získání úvěru
(ať již od SFŽP, nebo banky), který by, stejně jako hypotéku při
nákupu a rekonstrukci nemovitostí, obec splácela. Jde o investici
do dlouhodobého majetku obce, na který je poskytnuta dotace,
a proto si lze tyto peníze vypůjčit za poměrně nízké úroky.
Krásné jaro bylo využito ke komplexní obnově hřbitovní zdi za cca
2 mil. Kč s dotací 700 tis. Kč od Ministerstva zemědělství, v létě
se na hřbitově za cca 1,25 mil. Kč z rozpočtu obce zpevní cesty, doplní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, osvětlení, čerpadla
do studní k usnadnění čerpání vody zejména seniorům), upraví
se místa na stání kontejnerů pro odpady a zřídí se v jihozápadním
rohu hřbitova rozptylová loučka. Během podzimu bude vysázena
okrasná zeleň, čímž by venkovní část hřbitova byla hotova. Pak se
lze soustředit na přestavbu smuteční síně pro kolumbárium (ukládání uren do schránek) za předpokládaný náklad cca 2 mil. Kč,
na což se obec pokusí opětovně získat dotaci.

2

OSEČAN

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

Blíží se konec volebního období 2014 – 2018, během kterého se kromě racionální běžné správy
a údržby obce (např. údržba veřejné zeleně, svoz
a sběr odpadů, provozování kanalizace, finanční
i materiální podpora spolkům) podařilo zrealizovat
vcelku za více než 150 mil. Kč řadu veřejně prospěšných projektů (zejména v roce 2015 výstavba
2. etapy kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce ulic Dukelských hrdinů a v lokalitě Sluneční, v roce 2016 zpevnění a vyasfaltování povrchů
silnic v ulicích Vrchlického u školy, Nábřežní u „Desítky“, Za Drahou, na Šanghaji, na náměstí Petra Bezruče,
v roce 2017 modernizace topné soustavy v mateřské a základní
škole, výměna starých uličních svítidel za nová LED, nový altán
na cyklostezce do Veltrub, instalace bezdrátového rozhlasu aj.)
nebo se nacházejí v realizaci, či se jejich realizace připravuje – vodovod pro celou obec, obnova hřbitova, rekonstrukce Dělnického
domu, rozšiřování kapacit mateřské a základní školy, modernizace domu s pečovatelskou službou směrem na Libici nad Cidlinou, zřízení venkovního hřiště pro dospívající mládež, kamerový
systém, obnova zeleně podél polních cest v okolí obce aj. Řada
z nich je a bude velmi finančně i projekčně náročná, proto nelze
očekávat výsledky okamžitě. Jde tak o úkoly pro budoucí zastupitelstvo obce, které vzejde z podzimních komunálních voleb
5. a 6. 10. 2018. I proto si Vás dovolím požádat o rozumnou úvahu a snahu pochopit záležitosti z pohledu vedení obce. Výborné
výsledky hospodaření obce (obec má k dispozici cca 20 mil. Kč
vlastních prostředků a nehrozí jí žádný bankrot) a úspěšně zrealizované projekty byly, jsou a budou výsledkem kolektivní práce a rozhodování, za což zejména kolegům v zastupitelstvu, radě
a na obecním úřadě, ale i veřejně činným lidem a spolkům patří
mé veliké poděkování. Vše totiž není tak jednoznačné a jednoduché, jak se může na první pohled zdát. A věřím, že selský rozum
a konstruktivní podněty mohou této obci pomoci k dalšímu prospěšnému rozvoji.
Hezké letní dny a mnoho příjemných zážitků z dovolené v zahraničí, v tuzemsku nebo z naší obce. Určitě jste je mohli získat při
oslavách 790 let naší obce na počátku června, za jejichž uspořádání patří obrovské díky všem partnerům, sponzorům, organizátorům, účastníkům, vystupujícím, radním, zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu. Snad si je každý užil a věřím, že se opět
brzy sejdeme při obdobné akci.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou,
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva se konají vždy na obecním úřadě obce Velký Osek a jsou oznámena 7 dní před jejich
konáním včetně návrhu programu zasedání, a to na úřední desce před obecním úřadem, na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách po obci. Každé zasedání zastupitelstva je
veřejné, pracovní, k jednotlivým bodům programu se může vést diskuse, kdokoliv z veřejnosti, občanů má
právo vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění v obci přímo osobně.
Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva obce, je možné se seznámit se zápisy z jeho zasedání
na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce www.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce
a výbory v levém sloupci.
V dubnu 2018 zastupitelstvo schválilo další
finanční podporu ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018 pro
spolek T. J. Sokol Velký Osek na pořízení
tělocvičného nářadí druhu aerodynamická
žíněnka, které bude umístěno v Masarykově základní škole ve Velkém Oseku a bude
kromě T. J. Sokol Velký Osek k dispozici
pro bezplatné využití při výuce v základní škole a jiným spolkům. Rovněž v rámci
příprav na oslavy 790 let obce přijalo Pravidla pro udělování Čestného občanství
a Ceny obce jako ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj obce nebo za nezpochybnitelné zásluhy o rozvoj a demokracii
v České republice. Na podkladě nich bylo
na květnovém zasedání zastupitelstva uděleno Čestné občanství obce Velký Osek
panu plk. prof. Antonínu Šubrtovi, žijícímu
ve Velkém Oseku, za nezpochybnitelné
zásluhy v bojích 2. světové války, za což byl
oceněn i řadou mezinárodních vyznamenání včetně českého státního vyznamenání Medailí za hrdinství. Dne 2. 6. 2018 při

oslavách obce převzal pan Antonín Šubrt,
syn vyznamenaného, pamětní list o čestném občanství a upomínkové předměty
na tuto událost včetně vysoce kvalitně designované vázy z velkoosecké sklárny ArtCristal Bohemia.
Na květnovém zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo účetní závěrku a závěrečný účet
obce Velký Osek za rok 2017, a to bez jakýchkoliv výhrad, jelikož nebyly shledány
žádné nedostatky, a ani zpráva o přezkumu
hospodaření obce za rok 2017 vydaná středočeským krajským úřadem (tzv. krajský
audit) nekonstatovala jakékoliv pochybení. Celkové hospodaření obce Velký Osek
za rok 2017 skončilo po konsolidaci příjmů
ve výši 49 526 556,64 Kč a výdajů ve výši
36 604 890,09 v provozním přebytku
12 921 666,55 Kč, přičemž veškeré závazky (investiční úvěr 22,5 mil. Kč od ČSOB
od 2016 na stavbu 2. etapy kanalizace a půjčka cca 5 mil. Kč SFŽP na 10 let
a stavbu 2. etapy kanalizace) jsou neustále
řádně a včas hrazeny.

Rovněž květnové zastupitelstvo přijalo rozpočtové opatření, kterým příjmy rozpočtu
na rok 2018 mají dosáhnout z původních
92 055 000 Kč nově výše 94 955 000 Kč
a výdaje mají být ve shodné výši. Důvodem
je fakt, že na straně příjmů se očekává růst
výnosů daně z příjmů a daně z příjmů fyzických osob o 1,5 mil. Kč, dále vyšší příjem
z dotace o 0,9 mil. Kč na veřejně prospěšné pracovníky (VPP) a asistenty prevence
kriminality (APK), rovněž se předpokládá
příjem z prodeje pozemků u bývalých Českých dřevařských závodů a z nových věcných břemen pro uložení inženýrských sítí.
Na straně výdajů se u pozemních komunikací namísto realizace ulice Nádražní
(na kterou nebyla Ministerstvem pro místní
rozvoj (MMR) poskytnuta dotace 1 mil. Kč)
využijí prostředky na realizaci opravy a obnovy povrchu ulice U Máčidla od křižovatky s ulicí Přemyslova k motelu U Jezera (cca 400 m délky o šířce 4 m za cca
750 tis. Kč) s veřejným osvětlením za cca
250 tis. Kč. Tato cesta je hojně využívaná

Volby
Volby do Zastupitelstva obce Velký Osek se konají
v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018, přičemž má být
zvoleno 15 členů zastupitelstva. Kandidující strany
budou známy v průběhu srpna 2018 a hlasovací
lístky budou k dispozici v druhé polovině září 2018.
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Za účelem vedení korektní předvolební kampaně
všemi kandidujícími stranami stanoví v souladu se
zákonem o volbách starosta s radou obce pravidla
o možnostech využití obecních nemovitostí
v průběhu července 2018.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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cyklisty i chodci. Dále se připravuje zřízení
cestní sítě na hřbitově, rozptylové loučky,
mobiliáře (zejm. 2 ks čerpadel ve studních,
lavičky, odpadkové koše, kontejnerová stání, osvětlení) za cca 1,25 mil. Kč a instalace
nového veřejného osvětlení v ulici Sluneční, na nám. Petra Bezruče, Prokopa Holého a u školky a školy za cca 1,25 mil. Kč.
Na ochranu přírody a krajiny je třeba využít
prostředky na VPP od Úřadu práce Kolín
ve výši cca 1,25 mil. Kč a v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku se předpokládá

náklad cca 600 tis. Kč na zřízení kamerového systému a 250 tis. Kč na APK.
Za tímto účelem se předpokládá i účelové využití dosud nespecifikované rezervy
ve výši cca 2 mil. Kč, která bude snížena pro
rok 2018 na cca 0,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo v květnu projednávalo situaci okolo sokolovny, bývalého kina a sokolské
zahrady, kdy T. J. Sokol veřejně oznámila
svůj záměr své nemovitosti prodat soukromému zájemci. Obec do těchto jednání

chce vstoupit, jelikož jde o zajímavý prostor,
který je využitelný k veřejně prospěšným
projektům, např. víceúčelové hřiště, rekonstrukce sokolovny na moderní halu, zřízení
bydlení pro seniory, mateřská školka. Závěr
jednání by měl být ku prospěchu většině
obyvatel obce, nikoliv pouze soukromým,
komerčním zájmům, proto obec zvažuje
i variantu odkupu sokolských nemovitostí
za znaleckou cenu a za rozumných podmínek využití stanovených T. J. Sokol.

obci realizovat ze svého rozpočtu nebo znovu požádat o dotace.
V průběhu letních prázdnin by měl být instalován kamerový systém za cca 600 tis. Kč, který by měl monitorovat prostor u minerálního pramene, u pošty a nádraží, kolem Dělnického domu,
obecního úřadu a na hřbitově. Dále rada projednala organizaci výstavby vodovodu, bohužel zahájení realizace je posunuta díky dlouhému posuzování (od dubna 2018) ze strany poskytovatele dotace
SFŽP, zda byly splněny všechny podmínky pro výběr zhotovitele,
aktuální harmonogram bude vyvěšen na webu obce a na vývěskách
obce. V průběhu letních prázdnin bude zpřístupněno školní hřiště,
aby se mohla mládež věnovat svým volnočasovým aktivitám.

2 mil. Kč. s dotací 700 tis. Kč od Ministerstva zemědělství. Následně v průběhu letních prázdnin na hřbitově dojde ke zpevnění
cest, vzniku rozptylové loučky, instalaci nového mobiliáře (zejm. 2 ks čerpadel ve studních, lavičky, odpadkové koše, kontejnerová
stání) a osvětlení za náklad cca 1,25 mil. Kč
z rozpočtu obce.
e) Nové veřejné osvětlení u školy a školky
a v dalších ulicích
Připravuje se instalace veřejného osvětlení
na ulici Sluneční, nám. Petra Bezruče, Prokopa Holého a u školky a školy za cca 1,25
mil. Kč z rozpočtu obce , termín realizace
říjen 2018. U mateřské školy dojde rovněž
ke zřízení zvýšené křižovatky z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti dětí a chodců.
f) Kamerový systém v obci
Na základ shody v zastupitelstvu o nutnosti zřídit kamerový systém v obci byl radou
obce vybrán dodavatel za náklad cca 600
tis. Kč z rozpočtu obce, který jeho instalaci provede v průběhu letních prázdnin,
přičemž kamery budou v první fázi umístěny u hřbitova, u obecního úřadu, u pošty
s nádražím, v parku u minerálního pramen
a u Dělnického domu, přičemž budou on-line napojeny na služebnu obecní poli-

cie a rovněž budou ukládány záznamy pro
pozdější dohledání skutečností, které by
pomohly vypátrat pachatele protiprávního
jednání např. na žádost státní Policie ČR
nebo pojišťoven.

novému provozovateli panu Jakubu Kroulíkovi od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 za měsíční
nájemné 10 tis. Kč s tím, že nájem je možné
opakovaně prodloužit o 1 rok, pokud jedna
smluvní strana té druhé nedoručí 60 dnů
před koncem doby nájmu nesouhlas s pokračováním nájmu. Rada dále odsouhlasila
za cca 700 tis. Kč bez DPH výběr dodavatele dokumentace k provedení a k výběru zhotovitele rekonstrukce Dělnického
domu, jelikož je avizován státní dotační titul
s až 50% dotací na rekonstrukce kulturních
a společenských domů. Intenzivně se věnovala přípravě a realizaci akce Oslavy 790 let

obce Velký Osek dne 2. 6. 2018. Rada vzala
rovněž na vědomí, že nebyly Ministerstvem
pro místní rozvoj schváleny žádosti o dotaci podané na opravu asfaltového povrchu
silnice v ulici Nádražní za cca 2,3 mil. Kč
bez DPH s max. výší dotace 1 mil. Kč, dále
na nový umělý povrch školních hřišť za cca
4,5 mil. Kč s dotací cca 2,9 mil. Kč a 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, tyto záměry se v příštích letech podaří

g) Vodovod
Zahajuje se výstavba vodovodu za cca
85 mil. Kč, protože už došlo k odsouhlasení
výběru zhotovitele poskytovatelem dotace
SFŽP. Nyní se hodnotí nabídky na poskytnutí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč
od banky nebo od SFŽP na dofinancování
získané dotace od SFŽP ve výši cca 57 mil.
Kč na vodovod, termín realizace je předpokládán na září 2019.

Rada obce
Rada obce v období od března 2018
do května 2018 dohlížela kromě na provozní záležitosti i na realizaci projektu obnova
hřbitovní zdi a související práce s tím. Dále
uzavřela hospodaření příspěvkových organizací obce Mateřská škola (provozní přebytek 106 005,94 Kč) a Masarykova základní škola (provozní přebytek 193 576,16
Kč), které bylo schváleno bez výhrad a přebytky byly určeny na obnovu majetku a nákup provozního materiálu v těchto organizacích, např. na obnovu linoleové podlahy
v 1. patře mateřské školky. Dále odsouhlasila nájem restaurace v Dělnickém domě
4
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Narození:
Karolína Vykydalová
Patrik Novák
František Seidl

h) Projektové dokumentace
Připravuje se realizační dokumentace
na rekonstrukci Dělnického domu (cca
700 tis. Kč z rozpočtu obce) pro výběr
zhotovitele rekonstrukce, která by mohla
začít ještě do konce tohoto roku. Rovněž
se začne zpracovávat dokumentace na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou
(cca 600 tis. Kč z rozpočtu obce), jelikož
tento důvod je velmi zchátralý a je potřeba
ho přestavět na byty pro seniorské osoby
s potřebou odborné péče.

BŘEZEN - KVĚTEN 2018

Životní jubilea:
80 let: Miluše Fromová			
Jaroslav Krejča				
Jiří Novotný				
Ladislav Melich
Josef Jehlička
Jiří Veselý
90 let: Anna Kubešová
91 let: Jaroslava Dvořáková
92 let: Alena Klepalová
93 let: Helena Beňová
94 let: Ludmila Křivánková
96 let: Miloslava Lejnarová

Projekty obce
a) Oprava hasičárny
Připravuje se žádost o 50% dotaci z Ministerstva vnitra na stavební úpravy hasičské
zbrojnice – oprava střechy, zvětšení vjezdu,
zpevnění podlahy, nová elektroinstalace,
za cca 2,5 mil. Kč, termín realizace červen
2019.
b) Obnova zeleně a polních cest v okolí
obce
Aby obec nemusela platit cca 1,2 mil. Kč
poplatky státu, tak se upravuje z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu
žádost o 80% dotaci ze SFŽP na obnovu
polních cest s výsadbou zeleně v extravilánu obce za cca 1,5 mil. Kč, termín realizace
podzim 2018 až podzim 2019.
c) Oprava cesty od Motelu ke hřišti
Na Dolíku (ulice U Máčidla)
V současnosti se vybírá zhotovitel na obnovu povrchu silnice podél zookoutku v ulici
U Máčidla od křižovatky s ulicí Přemyslova
k Motelu U Jezera (cca 400 m délky o šířce 4 m) s dostatečným veřejným osvětlením, celkový náklad cca 1 mil. Kč z rozpočtu
obce, termín realizace srpen 2018.
d) Obnova hřbitova
Dokončuje se obnova hřbitovní zdi za cca

Zprávy
z obecní matriky

Vítání občánků:
David Werner
Vilém Toman		
Ondřej Fagoš		
Anežka Kratochvílová

Závěr
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.
Ať jsou pro Vás letní dny plné hezkých zážitků, z tuzemské či zahraniční dovolené, nejlépe však z velkooseckých luhů a hájů, ať načerpáte spoustu pozitivních myšlenek a sil do podzimních dnů.

Matěj Bílý
Matěj Kučera
Vojtěch Fagoš
Tobiáš Kocfelda

Uzavření manželství:
Michal Loučka & Veronika Šimková
Jaroslav Souček & Jana Rubešová
Úmrtí:
Alena Milichovská (79 let)		
Vlastimil Růžička (64 let)
Vlasta Růžičková (87 let)		
Zdeněk Polák (81 let)
Marie Košvancová (89 let)
Ivana Adamcová,
matrikářka

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
OSEČAN
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Červen - měsíc nových životů
Vážení občané, pejskaři, ochránci přírody a vlastně všichni. Tento článek nebude
dlouhý a snad ani únavný. Dne 3. 6. 2018
byla v lokalitě Na Osečku nalezena psem
stržená srna, která bohužel neměla ani šanci porodit své potomky. Možná si řeknete
„to se mne netýká, proč tak negativní článek…?“
Protože to byla smrt zbytečná. Kolikrát potkáme souseda, kamaráda, nebo my sami
máme svého mazlíčka puštěného „na volno“
a nejsme u toho, když volně pobíhá přírodou.
Pes je lovec, ať je to čivava, nebo vlkodav.
Zákon hovoří jasně, ale dnes i jasná formulace zákona v mnohých evokuje potřebu si ho
ohýbat a upravovat. Bohužel nikdo z těch,
kdo si omlouvá své selhání, nedokáže vrátit
čas a zbytečně zmařené životy.

Prosím vás, buďte k přírodě ohleduplní, vy
vůdci, cvičitelé nebo jen prostí majitelé.
Šelma, která dřímá v každém mazlíčkovi, je
vizitkou a zodpovědností svého pána.
Vzpomeňte na to vždy, když odepnete vodítko a řeknete “volno“. Fotku nepřiložím,
jsou jich plné facebooky a internet. Kdo
budete chtít, najděte si, jak těžký může být
konec zvěře.
Červen je měsícem nových životů, pro nás
měsícem myslivosti a může být měsícem
radosti pro nás všechny. Přeji Vám krásné
zážitky v přírodě, u vody nebo všude tam,
kde Vám je dobře. Prožijte krásné letní
prázdniny plné slunce, načerpejte energii
do školy i práce a hlavně neztrácejte dobrou náladu, ať se děje cokoli.

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.
Děkuji Vám,
místostarosta, myslivec a snad i kynolog,
Jan Fagoš

Odpady
Možná jste si zvykli, že v prvním Osečanu
v roce bilancuji, jak moc jsme krmili sběrné
nádoby nebo zda jsme jim naordinovali dietu. Vyhodnocení jsem protentokrát nechala
na další číslo, neboť od začátku roku jsme
zavedli, s přihlédnutím k žádostem velké
části občanů obce, svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) v zimním období
1× za čtrnáct dní a přidali 1× měsíční svoz

měsíc
1
2
3
Součet

Biologicky
rozložitelný
odpad
2018
2017
8,18
2017
2,88
0
13,92
0
24,98 16,05

biologicky rozložitelného odpadu (hnědých
popelnic).
Majitelé nemovitostí, kteří topí tuhými palivy,
tedy uhlím, si v případě, že jim jedna nádoba v topné sezóně při čtrnáctidenním svozu
nestačí, mohli vyzvednout na obecním úřadě
další nádobu, která je označena sněhovou
vločkou, tedy je určena pro topnou sezónu.
Zkuste odhadnout, kolik takových nádob se
Směsný
komunální
odpad
2018
2017
40,13 49,57
30,44 41,57
32,00 44,26
102,57 135,40

Papír
2018
2018
7,03
3,98
4,62

2017
2017
5,25
5,40
6,75

Plast
2018
3,75
3,40
5,00
12,15

2017
3,40
3,41
5,91
12,72

vydalo. Zda jste měli správný odhad, můžete
zkontrolovat na konci článku.
Jak zavedení čtrnáctidenního svozu směsného komunálního odpadu a zavedení svozu
biologicky rozložitelného odpadu v zimním
období zamíchalo s produkcí odpadů z domácností, se můžete podívat v následující
tabulce.

Sklo
2018
0,27
4,43
4,81
9,51

2017
2,79
2,66
3,17
8,62

Nápojový
kartón
2018
0,01
0,01
0,02
0,04

2017
0,01
0,01
0,01
0,03

Množství odpadů je uvedeno v tunách.

Kanalizace
Dovolte mi, Vážení spoluobčané, napsat
pár dat o podtlakové kanalizaci.
V současné době jste asi zaznamenali
uklidnění situace okolo této infrastruktury.
Velmi děkujeme všem, kteří se chovají
tak, jak mají a vypouští na základě smlouvy
pouze splaškové vody bez příměsí, které
do kanálu nepatří.
Dnes jsme schopni obhospodařovat
stále nové zákazníky, kteří mají zřízeny
šachty a rozhodnou se připojit. Největším
problémem jsou pro nás úniky podtlaku,
které se samy od sebe zavřou, a my
nemáme šanci je nalézt. Prosím tedy,
pokud zaznamenáte delší než minutový
interval, kdy jímka hučí, dejte nám vědět
i po té, co přestala. Pomůžete tak udržet
systém v dobré kondici pro nás všechny.
6

Znovu upozorním, že vypouštění bazénů
a dešťových vod do systému je zakázáno.
Ne proto, že je to nákladné a zbytečné, ale
hlavně proto, že takový nátok v relativně
krátkém čase není pro technologii
přípustný.
Dále také připomenu, že je třeba na základě
smlouvy o odvádění splaškových vod
za tuto službu i platit. Cena není stále tak
závratná, aby bylo nutné zasílat upomínky
a hrozit odpojením od systému.
Letní čas je i časem dovolených a bouřek,
kdy je v okamžiku zaplavena ulice. I pak
může dojít ke krátkodobému kolapsu
kanalizace. Proto prosím o trpělivost
a toleranci. Zaměstnanci kanalizace se
v takovém případě pokusí sjednat nápravu
co nejrychleji.
OSEČAN
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Připomenu stále funkční čísla: 720 968 114
a 720 968 115 nebo to moje 608 646 428.
Pokud je třeba a máte dotaz k fungování
nebo čemukoli, co se kanalizace týká,
neváhejte a zavolejte, pokusíme se najít
odpovědi na všechny vaše připomínky
a dotazy.
Dále Vás chci ubezpečit, že stále pracujeme
na zlepšení stavu jednotlivých jímek
a ventilů, kontrolujeme šoupata, čistíme
jímky i pečujeme o vývěvy a čerpadla.
Stále je jistě co zlepšovat a pracujeme
na tom. Děkujeme za pomoc, podporu
a pochopení.
V úctě a s pozdravem výkalový referent,
Jan Fagoš

Každá novinka má svá úskalí, nejinak tomu
bylo i v tomto případě. Přestože každá domácnost obdržela leták o změnách ve svozu
odpadů do schránky, informace byla vyvěšena na úřední desce, zveřejněna na internetových stránkách obce a byla zmiňována
v hlášení místního rozhlasu, našlo se pár
domácností, které se v dané situaci neorientovaly a před dům postavily nesprávnou popelnici. Našlo se však i několik občanů, kteří
svou popelnici naplnili, když se jim odpad
do nádoby nevešel, snažili se ho odložit v barevných kontejnerech na tříděný odpad nebo
cizích nádobách. Díky všímavým občanům
toto počínání pocítili na své peněžence a věřím, že příště si takové „odkládání“ rozmyslí.
Samozřejmě, že může ojediněle nastat taková situace, že máme mimořádně odpa-

du více, pokud je to ojedinělý případ, lze si
na obecním úřadě zakoupit plastový pytel
s logem a při svozu směsného komunálního odpadu jej k nádobě jednoduše postavit
a bude odvezen.
Z vlastní zkušenosti a názorů mnoha občanů
vím, že domácnost, která třídí, za čtrnáct
dní popelnici naplní ani ne do poloviny.
Stále mě nepřestávají překvapovat reakce některých našich spoluobčanů. Přestože biologicky rozložitelný odpad třídíme
ve Velkém Oseku více jak deset let, jsou
někteří překvapeni, že když ještě neměli
hnědou popelnici a rozhodnou se, že začnou
bioodpad třídit, a chtějí nádobu nebo jim
jedna nádoba nestačí, mohou si vzít počet
nádob, kolik potřebují. Na poplatku za od-
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pad nic víc nezaplatí. Jediné, co musí udělat, je domluvit se na obecním úřadě, kde
jim bude připravena smlouva o výpůjčce,
kterou podepíší, protože nádoby byly pořízeny z dotace a je třeba je evidovat. Pak už
nebrání nic tomu, aby si po dohodě nádobu na obecním dvoře vyzvedli. Další skupinou jsou občané, kteří se pozastavují nad
tím, že na obecním dvoře nemohou odložit
obaly od barev, ředidel a dalších chemikálií
a podivují se nad tím, že tyto odpady patří
do nebezpečného odpadu, který je v obci
organizován 2× za rok a je vždy v předstihu avizován. Podobný případ jsou odpady
s obsahem azbestu (eternitové šablony, vlnité desky a trubky) a také lepenkové pásy
s obsahem dehtu (IPA, térový papír). I tyto
odpady mají zvláštní režim zacházení a nelze
je uložit na každou skládku.
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2015
2 240
67,209
48,383
37,009
0,121
0,944
342,940
435,109
52,910
117,900
0,000
16,663
0,075
1119,262

PRODUKCE ODPADŮ VELKÝ OSEK V TUNÁCH
Počet obyvatel včetně poplatků rekreačních objektů
Papír
Plasty
Sklo
Nápojový kartón (tetrapak)
Nebezpečný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Směsné stavební odpady
Dřevo
Pneumatiky
Plastové obaly (polystyrén)
CELKEM

2015
68,21
0,42
153,10
194,25
499,67

PRODUKCE ODPADŮ V KG NA JEDNOHO OBYVATELE
Využitelný odpad (barevné kontejnery)
Nebezpečný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Průměrná produkce všech odpadů na osobu

2016
2 359
73,080
54,990
34,510
0,130
4,789
400,990
422,290
64,230
10,900
19,380
2,640
0,080
1088,009

2016
69,00
2,03
169,98
179,01
461,21

2017
2 399
74,963
57,012
37,543
0,169
4,274
407,350
431,424
73,410
112,700
3,140
0,000
0,000
1201,984

2017
70,73
1,78
169,79
179,80
501,04

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Velký Osek

00235873

262,122 tun
5 822 997 MJ

Závěrem mám na všechny „třídiče“ několik proseb:
Takhle vypadá 120 litrový pytel plný

- nesešlapaných plastových lahví
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- sešlapaných plastových lahví
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Jde o přesný výpočet přínosu pro
životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany naší obce.

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 7 694,24 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

A jak jsme si tedy vedli v loňském roce
v porovnání se dvěma předešlými lety:
Jak je vidět z poslední tabulky, produkce
směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu se v posledních dvou letech téměř nezměnila.
U bioodpadu lze tuto skutečnost přičíst
suchému roku, nesekali jsme tolik zahrádky. Ve třídění jsme se téměř o dva kilogramy zlepšili. Ptáte se, co nám to přineslo?

Od společnosti EKO-KOM, a.s. jsme obdrželi za vytříděný využitelný odpad, tedy
za odpady, které jsme odložili do barevných
kontejnerů 450 829,50 Kč.
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů
v rámci tříděného sběru a využití odpadů
z obcí v ČR zapojených v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun
CO2 ekvivalentu. Na to, jak jsme se na úspoře podíleli my, tedy obec Velký Osek, se můžete podívat na Osvědčení o úspoře emisí,
které naše obec obdržela.

Shromažďujete-li doma plastové lahve
do pytlů, používejte průhledné nebo alespoň částečně průhledné pytle, ve kterých
je vidět co obsahují. Neprůhledné pytle
svozová společnost neodveze, neboť není
vidět jejich obsah, a i když stojí vedle plného kontejneru na plast, není jisté, že jsou
v něm plasty.
Lahve sešlapujte, zaberou menší objem.
Polystyrénové výplně z krabic odevzdejte
v obecním dvoře. Hlavně ty velké, jdou
totiž přímo ke zpracovateli, po rozdrcení
se přidávají do nových výrobků.
Papírové krabice rozložte, velké díly rozřízněte nebo roztrhněte na menší kousky.
Mnohdy se stane, že dvě krabice zabírají
celý kontejner.

Úspory vody *
528,25 m3

128,71 MWh

8 208,66 l

3,52 t

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
7 090 SPRCHOVÁNÍCH.

Za sběr vysloužilého elektra jsme
obdrželi 4.158,77 Kč.

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 25,17 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

V roce 2017 jsme sebrali 7 694,24 kg
elektrozařízení.

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 109,55 t

Úspory ropy **

*

Obec Velký Osek

Od společnosti ASEKOL a.s. jsme
obdrželi certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2017“.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
120 715 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Tak jaký byl váš typ na počet sezónních nádob? Vězte, že na cca 850
domácností v rodinných domech se
vydalo pouhých dvacet popelnic.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
Ilona Tučímová,
radní obce

Ze služební knihy obecní policie
Na hlídku obecní policie se
obrátila učitelka Masarykovy základní školy s tím, že
s dětmi při úklidu veřejného
prostranství v okolí nádraží nalezla několik použitých
injekčních stříkaček a jehel.
Hlídka na místě odstranila
z veřejného prostranství 36
kusů použitých injekčních
stříkaček a jehel do speciálního kontejneru, který vozí
ve služebním vozidle.
Děti byly současně poučeny o nebezpečí, které hrozí
při zranění o takovou věc,
a o maximální opatrnosti při
nálezu takové věci.
Na hlídku obecní policie se
obrátil cyklista projíždějící
obcí, že po ulici Revoluční
pobíhá štěně ovčáckého psa
a hrozí nebezpečí, že jej srazí

některé z projíždějících vozidel. Hlídka na místě zjistila,
že štěně zachránil před nebezpečím místní občan, člen
spolku dobrovolných hasičů,
který pejska odchytil, odvedl
na dvůr svého domu a čekal
na příjezd hlídky obecní policie, která si pejska převzala
a nalezla jeho majitele, kterému jej odevzdala.
V průběhu noční hlídkové služby si hlídka nemohla
nepovšimnout motocyklu,
který se pohyboval po obci
bez řádného osvětlení a s řidičem, který neměl na hlavě
předepsanou helmu. Motocyklista byl donucen zastavit
a bylo zjištěno, že mimo helmy není ani držitelem řidičského průkazu. Motocykl si
půjčil bez vědomí majitele.

OSEČAN

Motocyklista byl omezen
na osobní svobodě do příjezdu hlídky PČR, které byla
záležitost předána k dalšímu
opatření.
S nudistickou pláží si spletl
břeh u potoka Bačovky mírně podnapilý muž z nedaleké obce právě v okamžik,
kdy okolo projížděla hlídka
obecní policie. Muž byl vyzván, aby se okamžitě oblékl,
což nerad a s protesty učinil.
Následně, poté co dobrovolně vylil své zásoby alkoholu do kanalizační vpusti,
byl odveden na okraj obce,
kde mu byl ukázán směr
k domovu.
V měsících dubnu a květnu proběhly v obci tradiční akce, Den s historickou
technikou a Staročeské

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

máje, kde hlídka obecní
policie zajišťovala veřejný
pořádek a bezpečnost při
pohybu historických vozidel
a průvodu po pozemních
komunikacích.
Vše proběhlo bez větších
potíží, pouze strážníci, také
tradičně, museli některým
projíždějícím spěchajícím
řidičům vysvětlit, že v dnešní tolik uspěchané době
není ani tak důležité hnát se
za větrem, ale naopak zpomalit či dokonce zastavit se.
Krásné, pohodové
a bezstarostné léto
plné sluníčka Vám všem přejí
Vaši strážníci Obecní policie
Velký Osek
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PODĚKOVÁNÍ

Pachatelé vloupání ve Velkém Oseku dopadeni.

Akce ,,Z“
VIII. ročník

V uplynulých měsících došlo
na území naší obce k několika trestným činům. K těm
nejzávažnějším patří případ
vloupání do budovy České
pošty, ke kterému došlo dne
10. 3. 2018 ve večerních hodinách a kterého se dopustil
36letý recidivista z Rychnov-

Zhruba šedesátka lidí, a to jak
z řad spolků tak i veřejnosti
se dne 24. 3. 2018 sešla před
lidovým domem, odkud vyrazila za jednotlivými pracemi
po obci.
Myslivecký spolek Pětidubí si
tradičně vzal na starost údržbu obecních lesů a opravu
jednotlivých oplocenek. Rybáři vyrazili k písníku, kde svou
činností navázali na revitalizaci
zahájenou v roce 2016 a věnovali se zejména údržbě břehových porostů. Členky z řad
spolku osob postižených civilizačními chorobami vyrazily
jako každoročně do ulic obce
za sběrem odpadků. Májovci
provedli čištění toku Bačovky
v úseku od hlavní silnice k lidovému domu. Obdobné čištění proběhlo naposledy v roce
2014 a i do budoucna je nutné
s touto údržbou počítat. Pár
děvčat se věnovalo okrasným
květníkům v parku u lidového domu. Skupina sestavená
z občanů provedla vyčištění
břehů a údržbu porostů při
Bačovce od desítky k mostu
na Šanghaji. Celá akce pak byla
zakončena drobným občerstvením, které připravil spolek
Hastrman na fotbalovém hřišti, kde opravu oplocení a celkovou údržbu prováděli členové fotbalových klubů.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo
možné provést plánovanou
výsadbu okrasného záhonu
u základní školy. Tato výsadba byla dodatečně realizována
dne 14. 4. 2018, kdy byl vysazen okrasný záhon u nového
vchodu do školy a provedena
dosadba keřového pásu při ulici Komenského. Tato činnost
byla realizována pod záštitou
zástupců Masarykovy základní školy a několika občanů

ve spolupráci s firmou Parkon,
které tímto děkuji za provedenou přípravu záhonu a dodání
sadebního materiálu.
Současně bych rád poděkoval
všem zúčastněným, a to jak
z řad spolků tak občanů. Dík
patří i obci Velký Osek a jejím
zaměstnancům za podporu

a technické zajištění celé akce.
Doufám, že se v stejně hojném počtu sejdeme i příští
rok a odvedeme společně kus
dobré práce jako již každoročně. Pro mě osobně není
tato akce jen o odvedené práci, které si velice vážím, ale
i o možnosti setkat se s občany

a spolky a společně pohovořit
o všedních, ale i nevšedních
problémech, přáních, návrzích…, těším se tedy za rok
a jsem s pozdravem.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí
při obci Velký Osek

ska. Tento byl, i na základě popisu získaného od místních občanů, zadržen dne 18. 3. 2018
a nyní si již zaslouženě odpykává výkon trestu odnětí svobody,
neboť vloupání do velkoosecké
pošty bylo jen střípkem z jeho
portfolia protiprávního jednání.
K dalšímu vloupání tentokrát

do motorových vozidel došlo
v měsíci květnu, i v tomto případě došlo ze strany policistů
kolínské kriminální policie velmi
záhy k zadržení pachatelů, a to
bezprostředně po jejich posledním útoku, kdy se vloupali
do vozidla, jenž bylo zaparkované před mateřskou školkou

OSEČAN
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Mgr. Michal Dupák

MZŠ VELKÝ OSEK
HLEDÁ VEDOUCÍ
ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ

PRÁZDNINOVÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
ŠKOLNÍHO
HŘIŠTĚ

Sportovní, modelářský, keramika,
fotografický, programování, hry na PC,
práce se stavebnicemi, přírodovědný, apod.
z řad rodičů nebo studentů.

V červenci 2018 (mimo travnaté plochy)
a v srpnu 2018 bude školní hřiště otevřeno
za stálého dohledu obecních pracovníků.

Nutná trestní bezúhonnost.

Po: 8.00 – 12.00

Zahájení činnosti - říjen 2018.

Út: 13.00 – 18.00

Počet kroužků za pololetí 13.

St: 8.00 – 12.00

Finanční odměna 190Kč/hod.

Čt: 13.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 12.00

Informace v ředitelně školy nebo na telefonu:
321 795 551, 604 182 246.
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v Křečhoři. Pachateli byli dva
bratři z Kolínska, kteří se již
v minulosti nejen vloupáním
do motorových vozidel zabývali. Oba tak následující měsíce
stráví ve vazební věznici.
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ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK
Tak už se nám zase blíží
letní prázdniny :-)!
V letošním školním roce jsme podnikli a zažili mnoho zajímavých
akcí. Kromě tradičních setkání - „Vánoční dílničky“, „Besídky“,“
Čarodějného reje“ a dalších jsme uspořádali nově „Dýňování“, „Vítání jara“ a „Vynášení Morany“.
S příchodem slunečných dnů jsme se vydali na několik výletů do ZOO v Liberci, do „Pekla Čertovina“ u Hlinska, na zámek za piráty ve Sloupně a na zámek Kačina. O poslední květnové sobotě
jsme si s některými dětmi zasoutěžili na „Školkohrách“ v Jestřabí
Lhotě.
Jak hodně se za poslední léta školka změnila, někteří z Vás posoudili
u příležitosti oslav 790 let Velkého Oseka dne 2. 6. 2018, kdy byl
„Den otevřených dveří“ v MŠ.
Protože čas rychle běží, musíme se s některými dětmi opět rozloučit. Jako každý rok čeká předškoláky spaní v MŠ. Letos to bude
v „Lesním“ duchu. Převlékneme se za houby, myslivce, lesní zvířátka...
... A v září zase v plné síle přivítáme nové i stávající děti.
Krásné prázdniny všem přeje kolektiv
MŠ Velký Osek
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Den Země
V pondělí 23. 4. 2018 jsme si ve škole jako každoročně připomínali
Den Země. Část dopolední výuky byla věnována projektům souvisejícím s ekologií, tříděním a zpracováním odpadů a ochranou přírody. Žáci 1. - 7. tříd se zúčastnili výukového programu „Krkavcovití“, se kterým k nám přijela společnost Ornita. Beseda s ukázkami
živých ptáků měla jako každoročně velký úspěch. V odpoledních
hodinách se žáci školy vydali na tradiční úklid obce a okolí. Téměř
všechny úklidové skupiny mohly po návratu konstatovat, že nepořádku v obci bylo méně než v loňském roce, což je určitě dobrá
zpráva.
Horší zprávou je, že další osud Dne Země ve škole je v ohrožení –
lépe řečeno další osud jeho nedílné součásti, kterou je úklid obce.
Mnozí rodiče totiž začínají vyjadřovat svoji nevoli s tím, že by jejich
dítě mělo v obci sbírat a uklízet odpadky.“Proč, když jejich dítě ten
nepořádek neudělalo? Proč, když je to úkol technických služeb
a obecních zaměstnanců?“
Podle mého názoru je čistá obec (a nejen obec) v zájmu nás všech.
My ve škole se snažíme děti vychovávat a vést k tomu, že odpadky na ulici a do přírody nepatří, že odpad je nutno třídit a recyklovat, protože tím šetříme suroviny a chráníme přírodu. Jsem moc
ráda, že už se spousta dětí naučila ve škole odevzdávat vybité baterie a drobné elektrospotřebiče k recyklaci, snažíme se vést děti
k tomu, aby se před tím, než vyhodí něco do koše, zamyslely, jestli
to dát do koše nebo do kontejneru na tříděný odpad…Zároveň je
ale chceme vést k tomu, aby si všímaly toho, co se děje kolem
nich a snažily se udržovat své okolí v pořádku a čistotě. Proto i ten
úklid obce. Sbírání odpadků je věnována 1 – 2 vyučovací hodiny
(tj. 45 min – 1,5 hod), to není mnoho. Děti mají pracovní rukavice, kdo si z domova nepřinese svoje, dostane rukavice ve škole.
Všechny děti jsou před úklidem poučeny o tom, co sbírat a co nesbírat a hlásit paní učitelce. Nejmenší děti se při úklidu pohybují
v těsné blízkosti školy.
Je pravda, že většina z dětí, které uklízejí, ten nepořádek neudělala. Ale jsem přesvědčená o tom, že úklid v obci má svůj výchovný
význam pro všechny. Stejně jako si uklízíme své domovy a snažíme
se je udržovat v pořádku a čistotě, měli bychom se všichni snažit
udržovat v pořádku a čistotě svoji obec a vést k tomu děti už odmalička. Pokud se nám to společnými silami podaří, třeba nastane
doba, kdy úklid obce od odpadků nebude nutný, protože se tady
žádné povalovat nebudou.
Ing. Alena Jílková
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Olympiáda v anglickém jazyce

Noc s Andersenem
V rámci akce Noc s Andersenem jsme v úterý
27. března přivítali v naší třídě spisovatelku
Ivonu Březinovou.
Ta nám vyprávěla o knížkách, které napsala pro děti, i o jejím
splněném přání stát se spisovatelkou. Dozvěděli jsme se, jak vzniká
kniha - text i ilustrace. Večerní čtení zahájila osecká knihovnice
paní Dohnalová, kterou jsme na tuto akci pozvali, vyprávěním
o mezinárodní akci Noc s Andersenem. Potom už nám začala číst
z knihy Začarovaná třída, kterou napsala paní Ivona Březinová.
Po paní knihovnici nám z knížky předčítaly naše babičky a přišel
nám číst dokonce i jeden dědeček. Prožité chvilky s velmi legrační
knížkou a našimi prarodiči byly moc pěkné. Když jsme se blížili
ke konci knížky, přišli do naší třídy noví spolužáci - nejprve Čáryfuk,
potom Máryfuk a nakonec přišel i Podkočárník. A protože
pocházejí z kouzelnické rodiny, začarovali kabinet přírodopisu tak,
že všechna vycpaná zvířata se z kabinetu rozběhla po škole. Čekala
nás stezka odvahy a tím i úkol nalézt po škole jen za svitu baterky
co nejvíc zvířat. Úkol to byl nelehký, vždyť jsme museli projít nejen
celou školu, ale museli jsme i do sklepa! Zatímco někteří pátrali
po škole po zvířatech, jiní v hudebně zpívali, až jsme se postupně
ve zpívání i v hledání všichni vystřídali. Usínali jsme s pocitem,
že jsme zase statečnější a odvážnější než minulý rok. Po vydatné
snídani jsme poslouchali četbu z knížky Ivony Březinové Kluk a pes.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o asistenčních psech i chlapci, který
byl upoután na invalidní vozík. Na závěr dne jsme se snažili najít
v čem je každý z nás dobrý, co druhým můžeme ukázat nebo je
dokonce můžeme naučit. Tato akce se moc vydařila!
Helena Babáková, Naďa Tomsová
a jejich třeťáci

I v letošním roce proběhla na naší škole
olympiáda v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v několika kategoriích a museli prokázat
své znalosti slovní zásoby, porozumění psanému textu a schopnost porozumět rodilému mluvčímu z nahrávky.
V kategorii 5. třída, kde se zúčastnily
všechny děti z pátých tříd, se nepostupuje
do okresního kola. Výsledky byly velmi vyrovnané a pořadí žáků bylo následovné:
1. Kolouchová Andrea
2. Švandová Tereza
3. Fagoš Matouš, Průcha Matěj,
Soboslai Damir

V kategorii 6. – 7. třída se zúčastnila většina žáků těchto ročníku. Zde byl výsledek
jednoznačný a do budoucna doufáme, že
i v této kategorii se nalezne více zapálených angličtinářů. Umístění žáků:
1. Gruncl Max
2. Kubišová Kateřina, Eger Filip
3. Ptáček Šimon, Šamša Matěj
Kategorie 8. - 9. je velice obtížná, u žáků
je již vidět zájem o anglický jazyk a tomu
odpovídají i jejich vynikající znalosti. V této
kategorii se zúčastnilo 19 žáků.
1. Brabenec Martin, Průcha Martin
2. Kopejtko Patrik
3. Rojčík Tomáš

Ve dvou posledních kategoriích nejlepší
žáci postupovali do okresního kola. V kategorii 8. – 9. musela o postupu rozhodnout konverzační část soutěže. Ve velké
konkurenci žáků ostatních škol kolínského
okresu nás reprezentovali Max Gruncl
a Martin Průcha. Max podal výborný výkon a umístil se na neuvěřitelném prvním
místě, Martin skončil čtvrtý ve své kategorii. Oběma chlapcům děkujeme za důstojnou reprezentaci školy a přejeme jim další
úspěchy ve studiu, nejen cizích jazyků.
Mgr. Daniela Průchová

Velký úspěch ve fyzikální olympiádě
Fyzika není tím předmětem, který by byl
mezi žáky základních škol oblíbený. Jeho
náročnost je známa, i proto je úspěch
našich žáků cennější. Každoročně jsou
pořádány soutěže v předmětových olympiádách. Zaujmout žáky obtížnými fyzikálními úlohami, které mají ve svém volném
čase řešit, je pro učitele víc než nadlidský
úkol. V letošním školním roce se vcelku zadařilo a po úspěšném vyřešení domácích úloh ve školním kole soutěže nás
v okresním kole reprezentovali v kategorii
F (žáci 8. tříd) Jan Žilka a Martin Průcha

a v kategorii E (žáci 9. tříd) Patrik Kopejtko. Okresního kola se v obou kategoriích
zúčastnilo po 9 přihlášených žácích (i to
svědčí o obtížnosti soutěže). Jan Žilka obsadil 6. místo. Martin Průcha i Patrik Kopejtko ve svých kategoriích zvítězili a stanuli tak na pomyslné bedně na nejvyšším
stupni. Je to velký úspěch obou chlapců,
kteří svými fyzikálními znalostmi vzorně
reprezentovali naši školu.
Pro Patrika to ještě znamenalo účast v krajském kole, neboť kategorie žáků 9. tříd

Kromě fyzikálních úspěchů se Patrik Kopejtko prosadil i v chemii.
Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikové soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika“. Ve školním kole opět prokázal své
znalosti, neboť mezi nejlepšími chemiky Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého kraje a Vysočiny obsadil
Patrik 44. místo z celkového počtu 357 soutěžících.
Další předměty, ve kterých Patrik zaznamenal úspěchy, jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk, kde se ve školních kolech
olympiád umístil vždy do třetího místa.
Patrik Kopejtko, žák 9.B třídy, letos ukončí základní vzdělání a byl
přijat na Gymnázium v Poděbradech. Doufám, že i tam nadále
bude rozvíjet své vědomosti, které uplatní v dalším studiu. Patrik
patří mezi nadané žáky, je příkladem pro ostatní žáky a je mi ctí být
jeho třídní učitelkou.

je postupová. Společně s dalšími více jak
30 žáky převážně víceletých gymnázií tak
řešil úlohy ještě obtížnější. I těchto úloh se
Patrik zhostil úspěšně a obsadil pěkné jedenácté místo.
Věřím, že Patrik uplatní tyto zkušenosti
v dalším studiu na gymnáziu a ke chlapcům
ze současné 8. třídy přibydou další úspěšní
řešitelé této nelehké soutěže a příští školní
rok navážeme na tyto úspěchy.
Pavel Šašma,
učitel fyziky

Pythagoriáda
Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci naší školy v letošním roce
v matematické soutěži Pythagoriáda. V okresním kole soutěže
nás reprezentovali v kategorii Z6 Filip Eger, který obsadil 2. – 3.
místo, v kategorii Z7 Max Gruncl, který vybojoval 1. místo, a Pavel
Vojtěch 3. – 6. místo. V kategorii Z8 byl úspěšný Martin Průcha,
který obsadil 5. – 6. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Alena Jílková

Mgr. Libuše Plášilová,
třídní učitelka
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SPORT VE ŠKOLE
Vybíjená - dívky

V úterý 24. 4. 2018 proběhl na naší škole tradiční okresní turnaj
ve vybíjené dívek.
Děvčata z pátých ročníků vybojovala zlaté medaile a postup
na krajské kolo, které se konalo v Benešově.
Klimentová, Loskotová a Slavíková

Pohár rozhlasu mladšího žactva

V letošním ročníku soutěžilo 17 družstev v každé kategorii. Dívčí
tým naší školy se umístil na šestém místě. Chlapci obsadili místo
sedmé.

Mc Donald’s Cup

KATEGORIE II. 4. – 5. TŘÍDA
Chlapci ze 4. a 5.tříd se z 18 zúčastněných škol umístili na druhém místě ve své šestičlenné skupině a ve finále po dvou výhrách
a dvou prohrách obsadili pěkné čtvrté místo a postup na Kolínské
sportovní dny.

Pohár rozhlasu - starší žáci

Kolínské sportovní dny

Nepříznivé počasí nezabránilo našim chlapcům vybojovat v okresním kole Poháru rozhlasu druhé místo. Soutěže se zúčastnilo dvacet týmů. Díky velmi zdařilému bodovému zisku naše družstvo
postoupilo na krajské kolo. Dívčí tým se umístil na místě devátém.

ATLETIKA
Medailové úspěchy atletů: 7× zlato, 3× stříbro, 2× bronz
1. místa Veronika Belzová, skok daleký, hod míčkem
Marek Mašek, hod míčkem
Lukáš Meloun, skok daleký, 60 m
Vojtěch Teplý, skok daleký
Kristýna Šlehubrová, 60 m
2. místa Tomáš Bayer, vrh koulí
Veronika Belzová, čtyřboj
Lukáš Meloun, čtyřboj
3. místa David Kruliš, výška
David Košata, výška
4. místa Vojtěch Teplý, vrh koulí
Veronika Belzová, 60 m
Marek Mašek, skok daleký

KATEGORIE 1. - 3. TŘÍDA
V pátek 11. 5. 2018 se chlapci z prvních až třetích tříd zúčastnili
fotbalového turnaje v Kolíně. Z patnácti týmů skončili na dvanáctém místě. Branky vstřelili Vokál J. 2× a Perl P. 2×.

Pohár rozhlasu - krajské kolo

Velkého úspěchu dosáhl tým deseti chlapců na krajském kole Poháru rozhlasu. Již první disciplína 4×60 m ukázala sílu našeho družstva. Chlapecká štafeta byla nejrychlejší v kraji. Vrhači, skokani
i běžci svými osobními výkony získali body. Součet všech bodů náš
tým vyhoupl na 3. místo.

VOLEJBAL
Stříbrný pohár a medaile přivezl A tým Oranžového volejbalu, B tým
obsadil 13. místo. Modří minivolejbalisté vybojovali také místo třinácté. Družstvo šestkového volejbalu skončilo na místě dvanáctém.

Florbal

2. místo chlapci z 8.-9. ročníku
7. místo dívky z 8.-9. ročníku
7. místo chlapci z 6.-7. ročníku

Fotbal

4. místo chlapci z 8.-9. ročníku
5. místo chlapci z 4.- 5. ročníku
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Sportovní den s rodiči na MZŠ

Kolínské sportovní dny konečné oficiální pořadí škol
Poř.

Škola

V pondělí 30. 4. ožila naše škola sportem. Sezení ve školních lavicích vyměnili žáci za pobyt na čerstvém vzduchu. Žáci prvních
až pátých tříd se ráno sešli na školním hřišti. Začali jsme opravdu
olympijsky. Zapálili jsme olympijský oheň, vytáhli olympijskou vlajku a závodníci i rozhodčí složili své sliby. Děti celé dopoledne plnily
disciplíny vybrané z olympijského víceboje. Skákaly z místa, házely
ze sedu basketbalovým míčem, snažily se o co nejhlubší předklon
a bojovaly na běžecké trati postavené do písmene T. Dopoledne na hřišti nepatřilo jen dětem, ale i jejich rodičům, kteří je přišli
povzbudit. Mnozí z nich si i s dětmi zasoutěžili a vzájemně se „hecovali“ k co nejlepším výkonům. Celý sportovní den vyvrcholil vyhlášením výsledků víceboje a rozdáním medailí a odměn nejlepším.

body

1

ZŠ Prokopa Velikého, Kolín

123,5

2

ZŠ Masarykova, Kolín

120,5

3

ZŠ Mnichovická, Kolín

112

4

ZŠ Lipanská, Kolín

104

5

ZŠ Ovčárecká, Kolín

82,5

6

ZŠ Bezručova, Kolín

82

7

ZŠ T.G. Masaryka Velim

80

8

ZŠ Kmochova, Kolín

79

9

ZŠ Pečky

56

10

Gymnázium Kolín

52,5

11

Masarykova ZŠ Velký Osek

47,5

12

ZŠ Červené Pečky

40,5

13

ZŠ Týnec nad Labem

39,5

14

ZŠ Zásmuky

32,5

15

ZŠ Kouřim

22,5

16

ZŠ Žiželice

20

17

ZŠ Plaňany

16

18

ZŠ Starý Kolín

14

19

ZŠ Býchory

7,5

20

ZŠ Krakovany

2

To není ale vše. Kromě žáků 9. A, kteří plnili práci rozhodčích
a zpracovávali jednotlivé výsledky v našem počítačovém centru
ve škole, se celý druhý stupeň přesunul na fotbalové hřiště. I tam
si užívali sportu plnými doušky. Paní učitelka Marcela Muniová
pro ně připravila sportovní zábavu, o které se mnohým ani nesnilo.
Ve dvojicích soutěžili například v piškvorkách, přetahování lanem,
kroužení obručemi. Pro všechny dvojice byl připraven i orientační
běh v okolí hřiště. Ani pro druhý stupeň nechyběly odměny a medaile. I sem přišli někteří rodiče povzbudit své děti a zasoutěžit si
s nimi. Velký dík patří hlavně těm, kteří pomohli s organizací.
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Tradičně začínáme
četbou, která zaujme
hlavně čtenářky:

„Nádherný život“ /Steel/-komplikované soužití úspěšné
matky a zdravotně postižené
dcery, „Indická princezna“/
Moro/-příběh Anity Deldago,
španělské tanečnice, která se
sňatkem s indickým maharádžou stala indickou Princeznou,
je vyprávěn na základě skutečných událostí, „Haló, tady
tvoje láska!“/Benková/- do života rozhlasové moderátorky
vtrhne kolega a klidný život je
pryč, „Muž a žena“ /Viewegh/dvě novely, ve kterých se autor
vrací ke svému typickému stylu
vyprávění.

Díky pěknému počasí jsme si užili pěkné dopoledne, zažili sport zase
trochu jinak a doufám, že mnozí odešli domů s hezkou vzpomínkou.
Mgr. Václava Seifrtová

Konečné pořadí škol
podle zisku medailí
Poř.

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

Škola

zlaté

stříbrné

bronzové

1

ZŠ Prokopa Velikého, Kolín

16

9

12

2

ZŠ Masarykova, Kolín

13

11

18

3

ZŠ Mnichovická, Kolín

12

13

8

4

ZŠ Bezručova, Kolín

10

7

4

5

ZŠ Lipanská, Kolín

9

5

16

6

Masarykova ZŠ Velký Osek

7

5

1

7

ZŠ Kmochova, Kolín

6

10

7

8

Gymnázium Kolín

6

5

4

9

ZŠ Ovčárecká, Kolín

4

11

4

10

ZŠ Pečky

4

4

3

11

ZŠ Červené Pečky

3

4

4

12

ZŠ T.G. Masaryka Velim

2

6

3

13

ZŠ Zásmuky

2

2

3

14

ZŠ Týnec nad Labem

1

3

1

15

ZŠ Starý Kolín

1

1

0

16

ZŠ Žiželice

0

2

3

17

ZŠ Kouřim

0

0

2

18

ZŠ Plaňany

0

0

1
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„Deníky vévodkyně“ /Hunter/-ředitelce Akademie pro mladé
dámy v Anglii, která má chránit
své svěřenkyně před skandálem,
se ztratí její důvěrný, kompromitující deník.
Titulem „Uvězněná královna“ /
Ciprová/- historicko-milostný román o životě princezny Emmy Italské, druhé ženě
českého knížete Boleslava II.
Z konce 10. století se dostáváme k dalšímu žánru a tím je

historický román.

V současné době se objevilo
mnoho historických románů
s detektivní zápletkou. Sem
řadíme krále tohoto žánru
V. Vondrušku: „Dračí náhrdelník“ z cyklu Hříšní lidé Království Českého, 23. příběh
Oldřicha z Chlumu, který tentokráte vyšetřuje zmizení manželky veverského purkrabího
a následnou vraždu mladého

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

trubadúra. „S cejchem vraha“ /
Bauer/- mordy v časech císaře
Rudolfa II. “Případ staré šperkovnice“/Macková/ - další případ z poloviny 19. století z dob
c.k. Rakouska s komisařem
E. Plischkem.

Mezi světoznámé
autory kriminálních
a detektivních románů

patří norský spisovatel J. Nesbö: „Macbeth“ - tak se jmenuje nejlepší polda, bohužel
s komplikovanou minulostí, vyléčený narkoman, „Vražda před
svatbou“ /Meier/- hrdinka Lucy
řeší případ vraždy kamarádčina
ženicha před svatbou. Z edice „Původní česká detektivka“
máme tituly: „Syndrom odumřelé duše“/ R. Cílek/- soubor
jedenácti krimi povídek ze současnosti, „Případ andělské košile“ /Rottová/ - podivná smrt
ochrnutého muže v nemocnici,
„ 92. policejní revír zasahuje“ /
Beran/- sbírka krimipovídek
z jihočeského Písku z 30. let
minulého století-písecká pátračka zasahuje-podle skutečných případů.

Z dobrodružné literatury jistě zaujme:

„Počátek“ /Dan Brown/- další
případ harwardského profesora
symbologie R. Langdona, který se zúčastní v muzeu v Bilbau
významného oznámení o odhalení objevu, který „navždy
změní tvář vědy“, vše se zamotá
a hrdina opět zachraňuje lidstvo před zákeřným nepřítelem.
„Seznam smrti“ /Forsyth/terorista přezdívaný Kazatel,
radikalizující mladé muslimy
k vraždám je pronásledován
speciálním agentem agentury
TOSA, „Lovci duchů“ /Spring/
- anglický okultní badatel
H. Prices spolu se svou asistentkou vyšetřují záhadné jevy
na strašidelné faře, inspirováno
skutečnými událostmi.

Pro milovníky
čtyřnohých domácích
OSEČAN

mazlíčků:

„Záchranná pouť: jeden muž,
třicet tisíc psů a cesta poslední naděje dlouhá milion mil“ /
Zheutlin/- fascinující příběh
o spojení mezi psy a lidmi, záchrana týraných psů, „Felix
z nástupiště č. 1“- úsměvné
vyprávění o nalezené „nádražní kočce“, hlavní deratizátorce
nádražních prostor - podle skutečnosti z nádraží v Anglii.

Z naučné litratury:

„Sto let chatrné samostatnosti“ /Macák/-postavení Čechů
v monarchii, 1. svět. válka, protirakouský odboj, problémy
1. republiky, 2. sv válka, nástup
komunismu až po současnost,
„Edward Beneš milován i nenáviděn“ /Miko/ -životní osudy
i politická dráha prezidenta E.
Beneše. „Nacistická kněžna/
Wilson/- životní příběh kněžny
St. Hohenlohe - Schillingfürst,
známé svými vztahy s nacisty
a sloužící jako spojka mezi nimi
a britskou šlechtou, „Les a zdraví“ /Václav/ - polyfunkční úloha
lesa a jeho vliv na lidské zdraví.

„Šumava známá i neznámá“ /
David, Soukup/- příroda, his-

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

torie, památky a zajímavosti
tohoto koutu Čech, „Kerskem
po stopách B. Hrabala“ /Řehounek/ - zajímavosti o Hrabalovu Kersku, B. Hrabalovi, jak se
točily Slavnosti sněženek aj.
“Umění přirozeného domova“

inspirativní
nápady pro
domácnost-recepty
na přírodní produkty.
Pro naše nejmladší
čtenáře máme
připraveny knihy:
/Sullivan/ -

„Příběhy králíčka Petra“-/Potter/- pro nejmenší s krásnými
ilustracemi, oblíbené již několika
generacemi dětí, patří ke klasice
světové dětské literatury, „3×
Agátka Kulhánková“ /Goldflam/
-tři napínavé pohádkové příběhy malé holčičky, určeno pro
společné čtení rodičů s dětmi.

Máte rádi pohádky
a chcete něco uvařit?

Pak je tu „Hrnečku vař! Pohádková kuchařka“ /I. Březinová/-zkrácené pohádky ve kterých
hraje důležitou roli nějaké jídlo
a hned je na ně recept, „Ťapka,
kočka stěhovavá“ /I.Březinová/každý týden putuje s druhačkou
Petrou do jiného domova , která je po rozvodu rodičů ve střídavé péči, „ Začarovaná ttřída“
/I.Březinová/- 3.A má tři nové
spolužáky, bratry kouzelníky a je
s nimi veselo.

„Čuníkův neobyčejný deník“ /
Stamp/ - i prasátko si píše deník
o tom co zažilo se svými kama19

rády, „O lakomém křečkovi“ /
Pospíšilová/ - příběhy o zvířátkách, které svým chováním přišli do přísloví, „ Doktor Proktor
a velká loupež zlata“ /Nesbö/vtipné vyprávění o dalších příhodách hlavního hrdiny.

Pro trochu starší čtenáře je určen:

„Útěk Kryšpína N“ /I.Březino-

vá/- citlivý Kryšpín je na škole
v přírodě šikanován spolužáky, a to řeší útěkem, „Deník
malého poseroutky. Výprava
za teplem“ /Kinney/ je už 12
pokračováním oblíbené série
knih o klukovi a jeho rodině,
tentokrát jedou na dovolenou
na tropický ostrov , ale není to
tu takový ráj, stále jsou nějaké
problémy, „Ztraceni ve vlnách“

Březen byl tradičně ve znamení
hesla „Březen-měsíc čtenářů“.
TENTOKRÁT VYVRCHOLIL V ÚTERÝ
27. 3. 2018.
Dopoledne proběhla v MZŠ dvakrát beseda
s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Nejprve pro obě druhé třídy a pak pro obě
třetí třídy. Vyprávění a besedy o psaní a výrobě knih byly velice pěkné, poutavé a zajímavé a děti se do nich aktivně zapojily.
Třeťákům pak akce pokračovala večer „Nocí

Z naučné literatury

s Andersenem“- čtením a spaním ve škole.
Tentokrát však nepřišla děti navštívit „pohádková babička“ z knihovny, ale knihovnice
v „civilu“. Seznámila děti s knížkami Josefa
a Karla Čapka-jejichž výročí si v tomto roce
připomínáme. Na čtení se ale nezapomnělo! Místo jedné pohádkové babičky přišli
dětem číst jejich pravé babičky a dokonce
jeden „statečný“ dědeček. Připojila se i paní
knihovnice a paní učitelky. Četla se kniha
od I. Březinové „Začarovaná třída“ a přečetla se za večer celá!
O několika přestávkách děti řešily zadané
úkoly spojené s četbou této knihy. Tento

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.

Ohlédnutí za jarními akcemi
Osecké NADĚJE o.p.s.

pro děti a mládež:

„Neznámí dinosauři“ /Socha/encyklopedie málo známých
dinosaurů všech velikostí i barev, „Super rychlé stroje“ /
Parker/- co mají pod kapotou,
fakta a zajímavosti o autech,
motocyklech, letadlech, „Moje
kniha pokusů-světlo“ /Ardley/zábavné odkrývání vědeckých
poznatků-pokusy a návody.

nápad zapojit do čtení nejmladší a nejstarší
generaci se ukázal jako výborný! Prohlubuje
a zlepšuje se vztah mezi dětmi a prarodiči
i vztah k četbě jako takové.
Všem se společný večer líbil a jistě se ještě
někdy zopakuje.
Protože se prázdniny i dovolené blíží mílovými kroky-nezapomeňte:
NA PRÁZDNINY A DOVOLENOU
S KNIHOU!
Hezké letní dny přeje
J. Dohnalová,
ObK Velký Osek

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

Libičtí ochotníci
slaví úspěchy na přehlídkách
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou dosáhl
dalších skvělých úspěchů. Na základě doporučení
z krajské přehlídky Jizerské oblasti v Lomnici nad
Popelkou byl totiž zařazen do programu 27. ročníku
celostátního festivalu amatérského činoherního
a hudebního divadla v jihočeské Volyni.
Na festivalu nazvaném Divadelní piknik Volyně 2018 bude
1. července uvedena komedie
Jaroslava Vondrušky Nevěsta
k pohledání. Dále je možné doplnit, že koncem dubna si soubor přivezl čtyři ocenění Krajské
postupové přehlídky venkovských divadelních souborů v jihočeském městě Trhové Sviny.
Cenu za herecký výkon zde
obdržel Jaroslav Brendl. Čestná
uznání za herecké výkony pak
Tomáš Čivrný, Barbora Vaňková a Helena Vondrušková. Ale
ještě před tím se libičtí ochotníci představili na dvacátém
ročníku přehlídky Klicperovy
divadelní dny v Sadské. Tady
především dětem a jejich rodičům sehráli Pohádky do ha-

jan. A mezi ostatními se vůbec
neztratili. Odborná porota
udělila cenu za herecký výkon
Jaroslavu Brendlovi. Čestné uznání za scénář a výpravu
si ještě odvezl Tomáš Čivrný.
Komedie Nevěsta k pohledání
bude ve čtvrtek 21. července uvedena v pražském Studiu
Dva. Na letošním 88. ročníku
prestižního festivalu Jiráskův
Hronov bude opět udělena
Cena Pavla Dostála. Ocenění
je určeno divadelním souborům za výrazný přínos českému
amatérskému divadlu a letos
ji obdrží právě libický Vojan.
A v rámci doprovodného programu zde soubor sehraje Pohádky do hajan.
Milan Čejka

23. 5. Zábavného odpoledne

Pokračovali jsme 23. 5. akcí Zábavného odpoledne pro nejenom
starší spoluobčany.

2. 6. Oslavy obce

11. – 12. 5. se konala již tradiční
Burza rostlin a věcí.
Dětských oblečků malých i velkých, hraček, obuvi a ostatních věcí
bylo nepřeberné množství a jako vždy si každá maminka nebo babička vybrala na své ratolesti, co zrovna potřebovala. Jejich zájem,
jak o prodej svých věcí a také o nákup nových, nás těšil. Za Burzu
rostlin děkujeme všem oseckým zahradníkům, kteří nám donesli k prodeji své výpěstky a přebytky, současně také Parkonu s.r.o.
za darované rostliny. Nabídka pak byla přes skalničky, zeleninu,
trvalky, květiny i keře okrasné a ovocné, k léčivkám a pokojovým
rostlinám. Těšíme se na podzimní setkání na Burze kolem přelomu
září a října.
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/Březinová/ - havárie zámořské
výletní lodi svede dohromady
partu šesti dětí, které se zachrání na ostrůvku v Karibiku,
doplněno zásadami o přežití při
ztroskotání na moři, „ Tajemství
pergamenů“ /Hladký/ - fantasy příběh-tajemná dívka ze
17. století se dostává do současné Prahy.

OSEČAN

V rámci oslav obce Velký Osek jsme zaštítili některé akce v odpoledních hodinách u Motelu, hlavně pro rodiny s dětmi. Skákací
hrad, projížďky s koňským spřežením, malování na tělo a obličej,
tetování henou na tělo, ruční výroba škrabošek a čelenek jak kluků
i holčiček za zdatné pomoci dvou úspěšných maturantek z pedagogické střední školy. Bylo to velmi pěkné odpoledne.
Všem účinkujícím a spolupracujícím ženám a dívkám ze všech akcí
velmi děkuji za jejich čas a energii vloženou do těchto akcí.
Těšíme se se spoluobčany na viděnou při podzimních akcích, jak
na Burzách, tak na akcích pro všechny duší stále mladé a ostatní.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Kubíčková Monika

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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2/6/2018

Výročí 790 let obce Velký Osek
Program byl zahájen v 9 hodin
ráno otevřením výstavy o historii obce a premiérou časosběrného filmu „Tváře a duše
Oseka“. Úvodní slovo si vzal
moderátor celého dne Ondřej
Špalek z TV Nova se starostou
obce a hlavním režisérem Milanem Klímou.
Film se natáčel od ledna 2017
do května 2018 společností

22

p. Klímy a pod patronátem Rady
obce. Ve filmu je představena
obec a její aktivity, spolky a spolková činnost, kulturní akce,
vzdělávací zařízení, zajímavosti
z obce i blízkého okolí a nechybějí rozhovory s konkrétními
občany a zástupci spolků. Film
je k dispozici na webu obce
a na www.youtube.com.
Výstavu o historii a současnosti
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obce připravila paní knihovnice Dohnalová ve spolupráci
se spolky, aktivními občany
a obecním úřadem. Na 10. hodinu bylo připraveno slavnostní udělení čestného občanství
obce Velký Osek. Starostou
obce byl oceněn plukovník,
profesor Antonín Šubrt za hrdinství v bojích II. světové války
u Dunkerque. Ocenění za již
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zesnulého hrdinu převzal jeho
syn Antonín. Poté zahájily své
představení, před Dělnickým
domem, Velký dechový orchestr města Kolína a skupina
mažoretek. Dohromady 55
hudebníků a 18 mažoretek bylo
velmi pěkné hudební uskupení,
odměněno zaslouženým potleskem.
Odpolední program se přesu-

nul do areálu Motelu u Jezera.
Od rána na oseckém písáku
probíhaly rozplavby a pak závody dračích lodí, takže živo
zde bylo po celý den. Dračí
lodě a výročí obce byly koordinovány a zahrnuty do jednoho dne, který byl zároveň
i dětským dnem a všechny tyto
akce se navzájem doplňovaly.
Na zahradě Motelu u Jezera se

děti vyřádily na skákacích hradech, trampolíně, motokárách,
aquazorbingu a mohly vyzkoušet nabídku místních spolků
na volnočasové aktivity. Většina
oseckých spolků představila své
aktivity a hry pro děti i dospělé
na zahradě Motelu. Za zmínku stojí určitě tetování na tělo,
poznávání přírody a jejích produktů, malování na papír, velkou
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zeď či na obličej, zkouška fotbalových dovedností, jízdu na voze
za koňmi, projížďku na motorce
a ochutnávku guláše či včelařských produktů. Rybáři u Máčidla představili rybářské náčiní
a udělali výstavu techniky. Některé spolky závodily na dračích
lodích a představily se svým
sportovním výkonem. V průběhu odpoledního programu
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v salonku Motelu proběhla dvě
divadelní představení Petrpaslíkova divadla, kdy se u jedné
pohádky bavili děti i dospělí zároveň.
Moderátor se všemi spolky
na zahradě Motelu udělal rozhovor a přiblížil jejich činnost.
Nad celou akcí již od rána létal
dron a pan Klíma s kamerou vyzpovídal některé spolky a aktivní

23

účastníky celého dne. Z celého dne je zpracována reportáž
zveřejněná na internetu.
Podvečer a večer byl naplánovaný hudební program. První
skupina, ostravský Kabát revival LIVE, rozpohyboval diváky
i za žáru slunce. Když člověk
zavřel oči, snad by i uvěřil, že
zpívá Pepa Vojtek.
Skupina KEKS z Benešovska
při západu slunce zazpívala své
hity a podle počtu cca 1000
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přítomných v celém areálu to
byl vrchol dne. Děti i rodiče se
mohli bavit při romantických
písních a z těch nejznámějších
jsou to písně „Proč holky pláčou“ a „Víš“. Po koncertě se
na schůdkách k pódiu tísnilo
mnoho fanoušků.

během 3 hodin vystoupení, což
je obdivuhodný výkon i vzhledem k nejstaršímu členovi kapely Alexandru Pleskovi, který
již vloni oslavil 70 let. BRUTUS
utahal většinu diváků natolik, že
rockotéku v Jámě už navštívily
jen desítky návštěvníků.

Poslední kapela BRUTUS dostála svému názvu, ale nikoliv tvrdostí hudby, ale výdrží
na pódiu. V jednom zátahu
odzpívala svůj největší repertoár

Poděkování
za
zdařenou
akci patří určitě zaměstnancům obce, majitelům
Motelu za pronájem areálu
zdarma, provozovatelům re-
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staurací a občerstvení, členům
Rady obce, všem jednotlivcům a spolkům, co se podíleli
na programu dne, vystupujícím
i účastníkům za bezvadné chování na akci. Speciální dík patří
p. Kolínskému za perfektní koordinaci pracovníků obce, paní
Dohnalové za přípravu výstavy
o obci, p. Kaliničovi za zajištění elektrického proudu a také
starostovi obce za trpělivost při
vyřizování všech dokumentů.

Jak akci zhodnotit? Počasí se
povedlo na jedničku, což je
základ úspěchu. Kombinace s Dračími loděmi byla jistě
přínosem v počtu návštěvníků
přítomných v obci. Bezpečnostní agentura až na jednu
výjimku nemusela zasahovat.
Většina diváků, doufám, od-

cházela spokojena. Jsem moc
rád, že se nám povedlo uspořádat akci, jež tady mnoho let
nebyla, a těším se na oslavu
800 let výročí obce.
Jakub Munzar,
člen Rady obce
a organizátor výročí
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Výstava k 790 letému
výročí první písemné zmínky
o obci Velký Osek
Součástí oslav 790. výročí písemné zmínky o naší obci se
stala výstava v sále Dělnického
domu.
Její příprava a zhotovení připadla opět na mne.
Znamenalo to shromáždit
mnoho dokumentů a podkladů,
zajistit jejich ofotografování,
kopírování.
Výstavu jsem zaměřila hlavně
na historickou část, od nejstarších zpráv o archeologických
nálezech v našem okolí, pozdější zápisy z kronik, dobu 19.
a počátku 20. století. Oproti
minulé výstavě jsem rozšířila
úsek vzniku Československa,
jak probíhal 28. říjen v naší obci

a také o československých legiích. Podařilo se mi získat i cenné dokumenty přímo o několika
oseckých legionářích.
Další úseky představovaly 1. svět. válku, život v obci
za první republiky, vznik a rozvoj
železnice a průmyslu, 2. svět.
válku a život v naší obci za nedávné minulosti po současnost
i nynější život spolků. Některé
organizace a spolky (základní
škola, hasiči, Sokol, VO divadlo
a MO rybářů) si instalovaly své
výstavky samy. Také výstavka
starých pohlednic-sbírka pana
Klimenta, obohatila úsek z historie obce.

představit, co času a práce to představovalo. Děkuji všem, kteří
mi pomohli informací, či zapůjčili staré fotografie nebo pohlednice. Za všechny musím jmenovat paní Bujkovou, která mi ochotně
pomohla s instalací výstavy a paní fotografku Líznerovou, která
převedla většinu dokumentů do podoby k vystavení. Dále chci poděkovat paní Hoffmanové, Macháčkové a Kazdové za zapůjčení rodinných dokumentů o svých příbuzných-legionářích, panu Pospíši-

lovi a paní Mrkvicové za zajímavé materiály, panu Židů a Jehličkovi
za konzultace a v neposlední řadě i panu Kolínskému a jeho týmu
za přípravu sálu.
Hojná účast, zájem a kladné zápisy v knize návštěvníků utvrzují, že
tato výstava nebyla připravena zbytečně a že se líbila.
J. Dohnalová

Prezentační předměty
k Oslavám 790 let obce Velký Osek
lze zakoupit na obecním úřadě Velký Osek
v pondělí a ve středu
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00.

Kdo viděl výstavu, jistě si umí

Film o obci a výstava z historie obce
jsou ke shlédnutí na webových stránkách
obce www.velky-osek.cz
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SPORT V OBCI
SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
GYMNASTIKA A ŠPLH

PLAVÁNÍ

Prvního kola soutěže sokolské všestrannosti se zúčastnilo 20 děvčat z naší T. J. Sokol Velký Osek. V sobotu 21. dubna se v Poděbradech bojovalo o co nejlepší umístění v rámci župy v gymnastice
a šplhu. Pro některá děvčata to bylo první seznámení s většími závody a získávání zkušeností. Ostatní děvčata využila znalosti a dovednosti z dřívějších závodů a dokázala nejen držet krok s těžkou
konkurencí, ale probojovat se i mezi nejlepší.
Anička Vacková z III. kategorie vybojovala 2. místo ve šplhu.
Hana Klimentová z II. kategorie obsadila 3. místo v gymnastice.
Kateřina Hovorková skončila ve IV. kategorii v gymnastice
na 3. místě.
Další pěkné výsledky:
V I. kategorii obsadila v gymnastice 4. místo Anna Belzová, Zuzana
Richterová obsadila 5. místo v gymnastice a 5. místo ve šplhu.
Ve II. kategorii Ester Kalašová v gymnastice skončila na 5. místě,
Hana Klimentová na 5. místě ve šplhu.
Ve III. kategorii se Anna Vacková umístila v gymnastice na 4. místě,
Simona Bursová byla 5. ve šplhu.
Ve IV. kategorii Kateřina Kubišová byla 4. v gymnastice a Kateřina
Hovorková 5. ve šplhu.

V neděli 22. dubna se konalo další kolo soutěže sokolské všestrannosti. Do Kutné Hory na závod v plavání odjelo 16 našich děvčat.
V I. kategorii si nejlépe vedla Magdalena Rypková, která obsadila
3. místo.
V II. kategorii Hana Klimentová zaplavala ve stejném čase jako další
závodnice a umístila se na 2. - 3. místě.
V III. kategorii jsme byli nejúspěšnější - Simona Bursová si vybojovala 1. místo časem 0:50,00, čímž překonala svůj osobní rekord (0:51,90) a zároveň překonala i oddílový rekord z roku 2011
(0:51,66 – Hana Babáková).
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Celkové výsledky sokolské
všestrannosti

Nejlepší celková umístění:
I. kategorie
Zuzana Richterová - 7. místo
Anna Belzová - 8. místo
II. kategorie
Hana Klimentová - 4. místo
Ester Kalašová - 10. místo
III. kategorie
Simona Bursová - 4. místo
IV. kategorie
Kateřina Hovorková - 4. místo
Kateřina Kubišová - 5. místo

Všemi části soutěže sokolské všestrannosti prošlo v letošním roce 15
našich děvčat - Magdalena Rypková, Anna Belzová, Eliška Moravcová, Zuzana Richterová, Karolína Klimentová, Matylda Krejčová,
Ester Kalašová, Hana Klimentová, Kateřina Legrová, Nela Moravcová, Katrin Krajhanzlová, Laura Vokřálová, Simona Bursová, Kateřina Hovorková a Kateřina Kubišová.
Děvčata nás potěšila svými výkony, pečlivou přípravou na soutěž
a velkou bojovností. Gratulujeme jim k splnění všech disciplín!
Helena Babáková, Marcela Muniová

Dopis od čtenáře

ATLETIKA
V sobotu 6. května se zúčastnilo 22 děvčat a 2 chlapci z naší T. J.
Sokol další části soutěže sokolské všestrannosti. Soutěžilo se v Kolíně
v atletice.
Nejúspěšnější naší závodnicí se stala Veronika Belzová, která ve III.
kategorii obsadila 1. místo (1. - 2. byla v běhu na 60 m, 2. byla v hodu
kriketovým míčkem, další 2. místo obsadila v běhu na 600 m).
Další úspěšnou závodnicí byla Kateřina Hovorková, která obsadila
ve IV. kategorii 2. místo (2. skončila v běhu na 60 m, 3. místo vybojovala ve skoku dalekém).
Další pěkné výkony:
DĚVČATA: I. kategorie – Anna Belzová - 3. místo – hod kriketovým míčkem, Zuzana Richterová - 2. - 3. místo ve skoku dalekém – Zuzka překonala oddílový rekord Veroniky Žemlové o 5 cm
a stala se novou držitelkou oddílového rekordu ve skoku dalekém I.
kategorie výkonem 320 cm.
II. kategorie – Dominika Svinčáková - 1. místo – hod kriketovým
míčkem, Dominika hodem 31,66 m překonala o 26 cm oddílový
rekord Markéty Hartmanové z roku 2010 a stala se novou držitelkou oddílového rekordu v hodu kriketovým míčkem pro II. kategorii.
III. kategorie – Anna Vacková - celkové 4. místo, 1. - 2. místo v běhu
na 60 m, Simona Bursová - 1. místo - hod kriketovým míčkem
CHLAPCI: I. kategorie - Adam Svinčák - 2. místo v běhu na 50 m,
3. místo v běhu na 300 m
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Dobrý den,
vzhledem ke skutečnosti, že
rodina Bejlků má k Velkému
Oseku mnohaletý osobní vztah,
jsem pravidelným a pečlivým
čtenářem „Osečanu“. Časopis
se mi líbí. V čísle 4/2017 mě
zaujal příspěvek pana Václava
Židů „Historie velkooseckého
fotbalu 1998-2003“. Zajímavé
pro mne to bylo hlavně proto, že v roce 1998 jsem přivedl do Velkého Oseku projekt
ČMFS „Fotbalové třídy“. Velký
Osek byl vybrán jako jeden ze
49 dalších v Čechách a na Moravě. Bohužel než vůbec začalo
vše fungovat, jak mělo, zasáhly
ligové kluby a došlo k výrazným
změnám v projektu. „Fotbalové
třídy“ byly přesunuty do Kolína
a ve Velkém Oseku zůstal nově
vytvořený klub „Fotbalová škola“ Velký Osek. Dodnes jsem
přesvědčen, že to byl velice

dobrý a hlavně smysluplný nápad. Hlavně to, že klub pracoval samostatně. Za spolupráce
Martina Košky, Libora Pospíšila,
Jirky Sodomy a hlavně tehdejšího starosty ing. Jiřího Otty jsme
dali dohromady kluky z Velkého
Oseku a okolí. Prostor pro tréninky jsme našli nejen na místním hřišti, ale i v ZŠ. Zapojily se
i učitelky p. Hartmanová, Šátková a Muniová. Tu mohou závidět školy v širokém okolí. Snažili jsme se deset let vybudovat
fotbalové zázemí pro fotbalovou mládež. Ne všechno se nám
podařilo, ne všude jsme našli
pochopení. U rodičů, okolních
fotbalových klubů, vedení školy. Zde musím připomenout, že
fotbalová školička neměl být jakýsi kroužek, ale fotbalový klub.
Naopak velice jsem si pochvaloval spolupráci s mateřskou
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školkou. Největším úspěchem
byl postup do krajské soutěže a samozřejmě skutečnost,
že školička stále žije a vychovává adepty nejen pro domácí
Viktorku. Investice do tohoto
projektu se tedy určitě vyplatila.
Myslím si, že komentář o „školičce“ by si zasloužil objektivnější zprávu než jakési „poudačky“
z druhé ruky.
Ještě mi nedá nezmínit se
ke stati o slučování s AFK Kolín, kde jsem také zmiňován.
Ano byl takový záměr, a to
z důvodu, že AFK Kolín neměl
druhé družstvo dospělých. Měl
však několik hráčů po různých
hostováních a produkoval v té
době ještě hráče z mládeže.
Hledal totiž kvalitního partnera
pro spolupráci. Tato spolupráce
se prostě nepovedla. Není ale
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pravdou, že byly vynaloženy finanční prostředky zbytečně.
Zase jenom bla, bla, bla. Není
přeci možné pouštět veřejně
nepravdy. Stačilo se prostě zeptat. Jako zkušený historik jistě
víte, že co člověk stvoří, je náchylné k chybě.
Přestože již několik let fotbalově pracuji jinde. Do Velkého
Oseku stále velice rád jezdím.
První dva roky života jsem strávil
na náměstíčku u pramene, žije
tam část mé rozvětvené rodiny
a mám tam několik přátel, se
kterými se rád setkávám. Fotbal ve Velkém Oseku pozorně
sleduji a držím palce. Jen ten
fotbal dospělých mě mrzí. Určitě to není dopad nepodařeného
slučování s AFK Kolín.
Jaroslav Bejlek,
fotbalový trenér v.v.
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Dopis od čtenářky
Dne 17. 4. 2018 se v naší obci
stala smutná událost, ze které
není dobře nejen mě ale podle
ohlasů i více lidem z naší obce.
Parta kluků z Velkého Oseka
našla na cestě pod školkou u Bačovky zuboženou kočičku. Tyhle
skvělí kluci neváhali a zavolali paní
Šedivé z Kočičích očí Kolín, která se stará o opuštěné či zraněné kočky. Paní Šedivá okamžitě
kontaktovala obecní policii Velký
Osek, kterou požádala o přiblížení kočičky do Kolína, kde by se
o ní mohla postarat. Odpověď,
která se jí dostala byla ve smyslu,
že na tu kočku sahat nebudou, že
nechtějí chytit žádný „svinstvo“
.Bohužel nebyla jediná, kdo měl
zkušenost s takovouto reakcí.
Jiné paní, která také volala obecní policii kvůli nálezu této kočičky
bylo řečeno, že počkají až pojde
a pak ji odklidí....

Když paní Šedivá začala naléhat, že obec je přeci povinná
se o zraněná zvířata postarat,
bylo jí řečeno, že policisté nemají odchytový kurz a navíc
prý mají jen klec pro psy… To už
bylo paní Šedivé jasné, že obecní policie jednat nebude, takže
vyjela s kolegyní přímo na místo. Na místě už bylo pár lidí ale
i místní policisté, kteří si kočičku pouze fotili. Kočička byla
v příšerném stavu. Paní Šedivá
ji zabalila do ručníku a vložila
do přepravky. Obecní policista jí oznámil, že znají majitele,
na to paní Šedivá žádala, aby se
tedy majitel dostavil. Bohužel
marně. Naopak policisté žádali
prokázání totožnosti paní Šedivé, která si v tu chvilku připadala, jako kdyby snad kočičku
kradla… Na rozdíl od obecní
policie má paní Šedivá osvěd-

čení o absolvování odchytového kurzu a byla na místě proto,
aby kočce pomohla! Totožnost
prokázala kolegyně paní Šedivé
a paní Šedivá dala policistům vizitku Kočičích očí Kolín se všemi
údaji, načež jí bylo sděleno, že jí
mohou nechat předvést. Předvést za co? Za to, že pomáhala kočce, aby neohrozila jejich
zdraví a zdraví občanů? Protože
na rozdíl od nich věděla, co dělat a jak postupovat? Protože
na rozdíl od nich to dělá zdarma? Závěr: kočička nežije. Byla
prohnilá celým tělem. Hnila zaživa úplně všude. Neměla žádné
svaly, kam jí měla být dána poslední injekce, která ji zbaví utrpení. Přes betonovou srst bylo
těžké se dostat k tělíčku. Pokud
ta ubohá kočička měla majitele, jak bylo sděleno, nemohl jí
vidět snad rok. Tento stav byla

dlouhodobá záležitost. Nikdo
ji celé týdny neviděl? Nebo viděli, ale.....vždyť je to zase JEN
KOČKA!!! Díky těm prima malým klukům, kteří pro ni hledali
pomoc. Jednou z nich budou
správní chlapi se srdcem na pravém místě. Oni jsou ti, kteří
změní myšlení takových obcí
a vesnic. Je to škoda, protože
například městská policie Kolín
jedná úplně jinak - vozí zraněné
kočičky, lezou pro ně ke stavidlu
jištění lanem. Obchází sami ulice a zvoní na domy, když hledají
majitele zraněné kočičky. Proč
to tedy tak nefunguje i v naší
obci? Mají snad naši obecní policisté více práce než jejich kolegové z Kolína?
Lucie Vokálová

Kdyby chtěl někdo na neziskovou organizaci Kočičí oči Kolín přispět, přikládám číslo účtu 2001027036/2010.
Kontakt na paní Šedivou je: 608 446 888.
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>sEVELKOOSECKÁ PODZIMNÍ "12"


SOBOTA 13. 10. 2018 - AREÁL MOTELU U JEZERA
Běžecké závody v krásném prostředí národní přírodní rezervace za
úžasné vůně a barev podzimního listí.


Závod pro děti na 2Ŭŵϭϭ͗ϬϬŚŽĚ͘
„Běh pro Českou asociaci paraplegiků,“
ďenefiční běh na 1 km veřejnost 11:45 hod͘


závod vozíčkářů naϭϰŬŵϭϮ͗ϬϬŚŽĚ͘
Hlavní závod na 6 a 12 km 13:00 Ăϭϯ͗ϭϱŚŽĚ

DOPROVODNÝ PROGRAM ϭϬ–ϭϲ,K͘
Ͳ SOUTĚŽ PRO DĚTI „ CHYŤ SI BÍLÉHO TYGRA“ O VSTUPENKY DO ZOO LIBEREC
Ͳ VÝSTAVA VOZŮ SUZUKI HRON
Ͳ PRODEJNÍ STÁNKY SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ 
Ͳ BOHATÁ MOŽNOST OBČERSTVENÍ
Ͳ PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKA NA: www.rypsport.cz 
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