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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se konec roku 2018, nastala doba adventu, těšíme se na svátky vánoční, na svátky znovuzrození
a naděje. Jde také o období, kdy hodnotíme, co se
za ten rok zdařilo, co nás ještě čeká, nebo víme, že
už se nepodaří naplnit. Ať již v životech osobních, či
pracovních. Přestože se na neúspěchy vždy nedíváme
rádi, je třeba si vzít to pozitivní, a to poučení, abychom
se neúspěchu příště vyvarovali, nebo jej minimalizovali.
A z toho dobrého vždy mít radost, inspiraci do dalších aktivit
a připravovat se na realizaci dalších cílů, které mohou být úspěchem.
V obci Velký Osek se snažím spolu s kolegy ze zastupitelstva, rady,
výborů a obecního úřadu ve spolupráci s Vámi připravovat a realizovat nejen úspěšné, ale zejména občanům prospěšné projekty. Je
potěšující vidět výsledky naší práce, ale ještě více člověka potěší ta
radost, někdy i pochvala od lidí, kteří je využívají a vidí v nich užitek.
Věřím, že řadě obyvatel se některé záležitosti vytvářené obcí mohou zdát nelogické, zbytečné nebo neprospěšné, ale není tak činěno
se zlým úmyslem, jen někdy cesta k cíli vede klikatěji, než si člověk
představuje. O cílech však není třeba pochybovat, jelikož ty určuje
zejména zastupitelstvo obce. Vámi, občany volené a Vám se zodpovídající.
A takovou volbu jste měli možnost učinit ve dnech 5. a 6. 10. 2018
v komunálních volbách, ve kterých jste vybrali 15 nových členů zastupitelstva obce Velký Osek na roky 2018 – 2022 (jejich seznam
naleznete uvnitř Osečanu). Ti následně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 25. 10. 2018 v Dělnickém domě zvolili starostu, dva
místostarosty, radu a předsedy výborů. Děkuji velmi za tuto důvěru
obyvatel i zastupitelstva, je mi velkou ctí být opět starostou obce
Velký Osek. Chci nabídnout vše, co znám a umím ve prospěch jejích
obyvatel a podílet se na jejím dalším rozkvětu. K němu mohu přispět tím, že spolu s kolegy zajistím bezproblémové dokončení projektu VODOVOD Velký Osek pro všechny obyvatele (náklad cca
85 mil. Kč s dotací SFŽP cca 54 mil. Kč), provedeme zásadní část
rekonstrukce Dělnického domu, budeme modernizovat a rozšiřovat
veřejné osvětlení, využijeme dotačních prostředků na rekonstrukci
silnic nebo chodníků (např. Jiráskova, Nádražní, Kpt. Jaroše, Prokopa Holého, Palackého, Masarykova aj.), pokusíme se zrekonstruovat
Dům s pečovatelskou službou (DPS) nebo revitalizovat areál fotbalového hřiště.

ským úřadem a dalšími veřejnými orgány. Hodnota
2,8 mil. Kč je v případě nedodržení podmínek konečná výše případné kupní ceny za areál fotbalového hřiště (vlastní hřiště, pozemky okolo, les mezi
hřištěm a železnicí = cca 2,8 ha), tj. finální „kupní
cena“ je cca 97 Kč/m2. Za takovouto cenu koupit
v naší obci vhodný pozemek, postavit nové fotbalové
hřiště s vybavením a zázemím je v dnešní době naprosto nemyslitelné. Nepřijetí tohoto návrhu od společnosti
OVARAN by znamenalo buď zaplatit min. 2,8 mil. Kč (pokud by si
neřekl OVARAN více), pak by tyto prostředky v době, kdy je obec
nejvíce potřebuje na řadu investičních akcí (viz výše), v rozpočtu
zcela jistě chyběly, nebo mít nájemní smlouvu, což by znamenalo
platbu nájemného, které nemusí být vždy symbolické, a také velmi
obtížné čerpání dotací. Na podkladě těchto důvodů převod odsouhlasila většina členů zastupitelstva v závěru volebního období 2014
– 2018.
V průběhu podzimních měsíců došlo k dokončení řady dalších záležitostí a projektů, např. revitalizace externí (venkovní) části hřbitova, nové veřejné LED-osvětlení v okolí základní školy a mateřské
školky (ulice Masarykova, Tyršova, Kpt. Jaroše, Žižkova, Vrchlického, Komenského), dokončena prováděcí dokumentace na rekonstrukci Dělnického domu, podána žádost k SFŽP o 80% dotaci na
obnovu zeleně podél polních cest (cca 1,5 mil. Kč), ukončen soudní
spor s firmou Lesy Novák, který obci od 2015 dlužil cca 0,6 mil. Kč
+ úroky za vytěžené dřevo.
Je zřejmé, že je na obci stále co dělat. Jde o práci velmi konstruktivní, pozitivní a kreativní, pokud má člověk vůli a chuť. Chci věřit,
že kromě mě a mých kolegů je má každý občan této obce, a že ač
to nevypadá, tak každého projektu, pomoc, ať jsou velké či malé, si
nesmírně vážím. Každý je totiž občanem této obce a vytváříme si tak
v ní sami místo pro život, práci i zábavu.
Děkuji všem těm, kteří chtějí, pomáhají a podporují prospěšné věci.
Děkuji rovněž všem svým spolupracovníkům na obci a i jejich jménem přeji každému krásné a požehnané svátky vánoční, příjemné
chvíle s blízkými a spoustu pozitivní energie v závěru roku 2018
a do nového roku 2019. Budu se těšit na setkání s Vámi u vánočního stromku, u novoročního ohňostroje nebo kdekoliv v obci.

Ano, i fotbalového hřiště, které se díky několika letům trvající usilovné práci a jednání podařilo převést na začátku října 2018 do
vlastnictví obce za 1 Kč od soukromé společnosti OVARAN Securities, která jej získala spolu s vedlejším polem ve veřejné dražbě za
cca 6,5 mil. Kč. Samozřejmě nic není zcela zadarmo, obec se zavázala, že umožní společnosti OVARAN čerpat kapacitu vodovodu
nebo kanalizace do max. výše 2,8 mil. Kč nákladů za připojení, a to
pro parcely na rodinné domy, které by měly vzniknout na poli vedle hřiště. Nutností je však změna územního plánu, kterou však musí
spol. OVARAN a její odsouhlasení nejen zastupitelstvem, ale i kraj2
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Jen vše dobré přeje,
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

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. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce Velký Osek se bude konat dne
18. 12. 2018 na Obecním úřadě obce Velký Osek, kde má být projednáván zejména rozpočet obce na
rok 2019 viz níže jeho návrh.
V závěru volebního období 2014 – 2018
se konalo veřejné zasedání zastupitelstva
dne 25. 9. 2018, na kterém se rozhodovalo
v prvé řadě o přijetí investičního úvěru od
Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
ve výši 25 mil. Kč se splatností 20 let a fixním úrokem 0,45 %, který schválil SFŽP
poskytnout na spolufinancování projektu
VODOVOD Velký Osek. Tento úvěr vychází levněji než komerční úvěry (úroky cca
1 %) a je poskytnut bez zajištění vzhledem
k dobrému hospodaření obce. Bez tohoto
úvěru by obec vyčerpala veškeré své naspořené prostředky, proto je výhodnější
čerpat investiční úvěr a tyto vlastní, našetřené peníze použít na ty projekty, kde
nejsou žádné dotace nebo není možné využít investiční úvěry. Dále byl odsouhlasen

převod fotbalového hřiště na obec Velký
Osek z vlastnictví soukromé společnosti
OVARAN Securities více viz Úvodní slovo
starosty.
V komunálních volbách ve dnech 5. a 6. 10.
2018 bylo zvoleno nové 15-členné zastupitelstvo obce Velký Osek na volební období 2018 – 2022. Volby s 63,98 % hlasů
vyhrálo sdružení Nezávislí pro Velký Osek
(NVO), které získalo 10 mandátů v zastupitelstvu, druhá kandidátní strana SPOLEČNĚ PRO OBEC získala s 36,02 %
hlasů 5 mandátů. Podrobnější informace
naleznete na www.volby.cz. Je vhodné podotknout, že vítězná strana Nezávislí pro
Velký Osek v době od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva jednala s druhou
kandidátní listinou ohledně možnosti jejich

zapojení do práce pro obec v jednotlivých
orgánech, např. v radě obce, ve výborech.
I na podkladě těchto jednání došlo na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 25. 10.
2018 na velkém sále Dělnického domu
k volbě starosty, dvou místostarostů, dvou
členů obecní rady a pěti předsedů výborů.
Konkrétní jména členů zastupitelstva pro
volební období 2018 - 2022, jejich funkce
a kontakt na ně jsou uvedeny níže v tabulce. Na ustavující zasedání navazovala diskuse s občany nad projekty a záměry obce
pro období 2018 – 2022 viz Úvodní slovo
starosty. Tyto záměry se budou upravovat
aktuálně podle toho, jak se budu vyvíjet situace v hospodaření obce, jaké budou případně k dispozici dotační výzvy a zejména
dle aktuálních potřeb obyvatel.

Jméno a příjmení člena
zastupitelstva obce
(řazeno abecedně)

Funkce v orgánech obce

E-mail

Ing. Svatopluk Čech

předseda Výboru životního prostředí

prostredi@velky-osek.cz

NVO

Roman Dittrich

člen zastupitelstva

Mgr. Hana Dočkalová

předseda Výboru územního rozvoje

uzemnirozvoj@velky-osek.cz

SPO

Mob. tel.

Kandidátní
listina

NVO

Mgr. Pavel Drahovzal

starosta obce, člen Rady obce

starosta@velky-osek.cz

+420 724 180 039

NVO

Mgr. Michal Dupák

člena Rady obce

dupak@velky-osek.cz

+420 603 285 188

NVO

+420 608 646 428

NVO

Ing. Helena Erbenová

předsedkyně Finančního výboru

financni@velky-osek.cz

Jan Fagoš

místostarosta obce, člen rady

mistostarosta@velky-osek.cz

Vladimír From

člen zastupitelstva

Ing. Tomáš Kliment

předseda Kontrolního výboru

SPO
SPO

kontrolni@velky-osek.cz

SPO

Roman Konyvka
Mgr. Veronika Křičková

SPO
místostarostka, člen rady, předseda Výboru pro
sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu,
sport a spolupráci se spolky

mistostarostka@velky-osek.cz
socialni@velky-osek.cz

+420 608 533 246

NVO

munzar@velky-osek.cz

+420 602 590 513

NVO

RNDr. Jakub Munzar

člen rady

Mgr. Martin Tázler

člen zastupitelstva

Ilona Tučímová

člen zastupitelstva

Ing. Petr Váňa

člen zastupitelstva

NVO
tucimova@velky-osek.cz

NVO
NVO
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b) předpokládané výdaje rozpočtu obce na rok 2019
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ
Paragraf Název

Schválený 2018

Plnění 10/2018

Návrh 2019

103

Lesní hospodářství

400 000

253 133

350 000

- údržba lesa, odbor.lesní hospodář

221

Pozemní komunikace

3 000 000

2 554 474,60

3 000 000

- opravy silnic, chodníků, dešť. kanalizace,projekce

231

Pitná voda

50 000 000

12 392 295,13

55 000 000

- vodovod 85 mil. Kč s dotací SFŽP cca 54 mil. Kč

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 250 000

3 474 611,72

5 200 000

311

Předškolní a základní vzdělávání

6 300 000

5 361 106,80

5 800 000

- opravy a údržba vodovodu,vodojemu,vrtu
- provoz kanalizace 5 mil. Kč
- opravy a údržba 0,2 mil. Kč
- provozní příspěvek MZŠ 2,6 mil. Kč,MŠ 1,4 mil. Kč
- spolky tělocvična 0,3 mil. Kč, soc.zař. ZŠ 0,7 mil. Kč

ROZPOČET NA ROK 2019 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021
Kultura

550 000

494 389,11

550 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

100 000

13 486,54

25 000

- údržba nového rozhlasu

339

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

6 000 000

1 303 981

10 000 000

- vítání občánků, dary seniorům 60 tis. Kč

341

Tělovýchova

250 000

241 000

250 000

342

Zájmová činnost a rekreace

500 000

231 994

350 000

- dotace na VPP 0,5 mil. Kč,dotace 2,2 mil. Kč Stř. kraj na vodovod

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

200 000

174 235,79

400 000

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

- příjmy z prodeje dřeva obecních lesů

363

Komunální služby a územní rozvoj

3 000 000

5 634 041,35

3 000 000

- provoz,údržba,správa veřej.osvětlení a hřbitova

a) předpokládané příjmy rozpočtu obce na rok 2019

- rekonstrukce Děln.domu 10 mil. Kč

ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ
Schválený 2018

Plnění 10/2018

Daňové příjmy a transfery

64 400 000

31 742 632,53

69 700 000

- dotace SFŽP pro 2019 na vodovod 29 mil. Kč a zeleň 1 mil. Kč

- podpora spolků - NADĚJE, BARYBA,
- myslivci, rybáři, včelaři,VO divadlo

103

Lesní hospodářství

1 000 000

20 945,10

1 000 000

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

150 000

200 687,47

250 000

- zábor dobývacího prostoru Písek - Beton

372

Nakládání s odpady

2 600 000

1 715 779

2 600 000

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

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

35 000

40 000

- nájem kadeřnictví u hasičárny

374

Ochrana přírody a krajiny

1 500 000

2 777 642,38

2 500 000

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

231

Pitná voda

1 500 000

368 750

2 000 000

- podíl majitelů na vodovodních přípojkách
435

Služby sociální péče

1 000 000

535 300

1 000 000

- pohledávka vůči Lesy Novák 0,6 mil. Kč+úroky

- ekologické dary a příspěvky

- splácení investice EPC do veřejného sovětlení

- Zelen v extravil. 1,5 mil. Kč s dotací SFŽP 1 mil. Kč
- provoz domu č.p.558, pečovatelské služby

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 000 000

4 647 368,66

5 250 000

331

Kultura

20 000

11 652

20 000

- půjčovné v knihovně

521

Ochrana obyvatelstva

50 000

9 728,40

25 000

- srážkoměr,siréna,hladinoměr

339

Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř. 150 000

39 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

527

Krizové řízení

20 000

0

10 000

- protipovodňový plán a činnost

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

650 000

429 955,85

500 000

- nájemné v obecních bytech 723, 724, 777

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 000 000

1 740 615,31

2 000 000

- provoz obecní policie,asistenti prevence kriminality

363

Komunální služby a územní rozvoj

60 000

32 777

50 000

- nájemné za hrobová místa

551

Požární ochrana

250 000

97 404,62

500 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek,údržba zbrojnice

372

Nakládání s odpady

420 000

364 435,77

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

611

Zastupitelské orgány

1 250 000

1 043 819

1 350 000

- zastupitelstvo obce,volby

374

Ochrana přírody a krajiny

100 000

40 201

100 000

- ekologické dary na obnovu zeleně

617

Regionální a místní správa

7 005 000

4 708 923,89

6 785 000

- OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba 4,5 mil. Kč

435

Služby sociální péče

60 000

45 100

60 000

- platby za pečovatelské služby

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

2 500 000

1 744 500

1 785 000

- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva 1 785 000 Kč

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

250 000

71 600

150 000

- pokuty udělelné obecní policií

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

330 000

351 571,73

500 000

- platba úroků a pojištění

617

Regionální a místní správa

250 000

386 735,09

250 000

- nájemné mobilních opertátorů, věcná břemena

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

21 805 270,33

0

- vnitřní převody mezi účty obce

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 000

4 730,99

5 000

- úroky

639

Ostatní finanční operace

250 000

297 420

250 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

617

Převody vlastním fondům v rozpočtové územní rovině

0

21 805 270,33

0

- vnitřní převody mezi účty obce

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

115

0

- vratky

631

Ostatní činnosti

0

15 946

0

- pokuty, příspěvky udělené jinými orgány

Financování

2 250 000

2 078 229,33

3 500 000

- splátka úvěru ČS-bytový dům č.p. 777 1 mil. Kč

Financování z cizích zdrojů

19 000 000

0

25 000 000

čerpání inv.úvěru SFŽP na vodovod

92 055 000

60 262 787,79

104 945 000

92 055 000

67 212 338,70

104 945 000

Třída 8

CELKEM PŘÍJMY

- stočné 4,4 mil. Kč (52,90 Kč/m3 bez DPH)

Návrh rozpočtu obce Velký Osek pro rok 2019 ze dne 3. 12. 2018, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

- projekce na rekonstrukci č.p.558

Třída 8

- splátky úvěrů SFŽP,ČSOB-vodov.,kanaliz.2,5 mil. Kč
CELKEM VÝDAJE

Návrh rozpočtu obce Velký Osek pro rok 2019 ze dne 3. 12. 2018, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Dle tohoto návrhu rozpočtu na rok 2019,
který je vyrovnaný s pomocí cizích zdrojů
(investiční úvěr od SFŽP ve výši 25 mil. Kč)
a návrhu rozpočtového výhledu až do roku
2021 připravených ve spolupráci starosty, místostarostů, rady, ředitelek základní
a mateřské školy je zřejmé, že obec kromě
běžného chodu a správy obce (zejm. provozování veřejného osvětlení a rozhlasu,
údržba zeleně a veřejných prostranství, financování provozu školy a školky) realizuje
výstavbu vodovodu za cca 85 mil. Kč s pomocí dotace Státního fondu životního prostředí ve výši cca 54 mil. Kč, dále zahájit rekonstrukci Dělnického domu, rekonstrukci
Domu s pečovatelskou službou, opravy
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- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol
- akce organizované obcí nebo s podporou obce

Návrh 2019
- daně 35 mil. Kč,poplatky 1,2 mil. Kč,příspěvek st.spr.0,8 mil. Kč

000

- oprava kabinetu 0,25 mil. Kč,klimatizace 0,1 mil. Kč
331

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce počátkem prosince 2018 v tomto znění:

Paragraf Název

- úprava sklepa a okolí 0,16 mil. Kč,server 0,1 mil. Kč

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

silnic a chodníků, modernizaci a rozšíření
veřejného osvětlení aj. Příprava a realizace
těchto investic je odvislá zejména od finančních možností obce (velmi dobrá díky
stavu ekonomiky), dotačních příležitostí
(nové dotační tituly zejm. na Ministerstvu
pro místní rozvoj), efektivnímu využívání
finančních služeb, kdy obec přijímá jen ty
dlouhodobé závazky (investiční úvěry), na
jejichž konci je jasný výsledek – veřejně
prospěšný projekt. Na chod obce a na přípravu a realizaci projektů průběžně dohlíží
kromě zastupitelstva rada obce, která se
vždy snaží jednat konstruktivně.

OSEČAN
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Pro rok 2019 se opětovně předpokládá
poskytnutí materiální a přímá finanční podpora na spolkovou a zájmovou činnost pro
řadu organizací, např. myslivci, rybáři, T. J.
Sokol, fotbalisté, senioři, Osecká NADACE, o.p.s., Májovci, BARYBA, Sdružení
přátel historické techniky aj., kdy v v návrhu
rozpočtu na rok 2019 je vyčleněná částka
až 500 tis. Kč. Obec má opět zájem poskytnou i materiální podporu, která spočívá
v tom, že bezúplatně poskytuje spolkům
prostory a hradí náklady s jejich provozem
a údržbou (např. školní tělocvična a hřiště,
velký sál a jeviště Dělnického domu, fotbalové hřiště).
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Rada obce
Rada v průběhu října až prosince 2018
kontrolovala průběh projektů VODOVOD Velký Osek a revitalizace hřbitova,
projednala aktualizovanou strukturu nákladů na provoz kanalizace v roce 2018
a potvrdila výši stočného 44,90 Kč/m3,
pověřila starostu uzavírání smluv o daru na
podíl nákladů spojených s napojení domů
na vodovod. Místostarosta průběžně podával informace o provozu kanalizace, se
starostou předložil kalkulaci stočného na
rok 2019, přičemž rada je navrhla zejm.
z důvodu zdražení elektřiny, ceny za služby
spol. VODOS Kolín, a z důvodu nutnosti mít prostředky na obnovu technolo-

gie (řídící jednotky, sací ventily) zvýšit na
52,90 Kč/m3 bez DPH, což je i podmínka
udržení si dotace na kanalizaci daná SFŽP.
Projednala rovněž prováděcí dokumentaci
k rekonstrukci Dělnického domu a pověřila starostu vyhledáním vhodných dotačních zdrojů a podáním příslušných žádostí
o dotaci na tento a jiné projekty (např.
rekonstrukce chodníků a silnice Jiráskova,
autobusové zastávky u školy, rekonstrukce
školního hřiště, work-outové hřiště).

Vážení spoluobčané,

bylo třeba zásadní obnovy a údržby. Ta však
již měla proběhnout v minulých patnácti
letech. Nesmíme dopustit, aby se to opakovalo stejně, jako za správy profesionální
firmy, která byla najata a placena z obecních prostředků.

na podzim se uskutečnily komunální volby. Děkuji za projevenou důvěru uskupení
Nezávislých, kterého jsem členem. Tým
v čele s panem starostou chce pokračovat
ve smysluplné práci v obci a pro obec. Rozhodl jsem se i nadále pomáhat obci zejména v projektech, které se týkají kanalizace
vodovodu a v technických záležitostech,
které se budou v následujících obdobích
realizovat.
Vše se samozřejmě bude odvíjet od finanční situace, ve které se naše obec
bude v příštích letech nacházet. Čeká nás
nákladné budování vodovodu a technicky
náročná a velmi specifická údržba a rozvoj
podtlakové kanalizace. Budou-li finanční
zdroje dostatečné, čeká nás mnoho projektů, s kterými jste průběžně seznamováni.
Vodovod má být dokončen v roce 2020
a bude důležité, aby všichni noví i stávající
uživatelé dostali kvalitní a spolehlivý zdroj
vody za akceptovatelnou cenu. Stejně tak
bude třeba přiměřeně zachovat investice
do podtlakové kanalizace. Nesmí vznikat
tichý dluh do této infrastruktury. Dopadlo
by to stejn,ě jako v letech 2016 a 2017, kdy

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

Nemohu a nechci Vám slibovat levnější
a kvalitnější služby, nejsem populista a lhář.
Mohu slíbit, že nebude ukončena snaha
vylepšit jak vodovod, tak kanalizaci pro Vás
občany a zákazníky. To není zdarma. Také
Vám mohu slíbit, že se pokusíme všechny
finanční výdaje činit s rozmyslem a maximálním efektem pro Vás. Cena za tyto
služby by měla být realistická, ale na druhou
stranu taková, aby bylo možno generovat
přiměřenou rezervu na výdaje, které budou
průběžné, investiční i nenadálé.
Nyní se dostávám k nákladům, které se týkají mého působení jako provozního garanta
podtlakové kanalizace.
V minulém volebním období jsem účtoval obci na základě svého živnostenského oprávnění částku 18 150 Kč s DPH.
DPH bylo obci vráceno. Náklad pro obec
byl tedy 15 000 Kč a benefit pro mne po
platbě daně 12 750 Kč. To, zda je to mnoho nebo málo, nechám bez komentáře.

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.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

OBEC VELKÝ OSEK ZVE VŠECHNY
MALÉ I VELKÉ OBČANY NA

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

24 hodin pohotovosti, vedení a výběr sice
malého, ale funkčního týmu lidí, kteří jsou
denně v terénu, jejich koordinace, odměňování, jejich vybavování. Řešení havárií,
jednání s dodavateli, jejich výběr, cenové
poptávky, jednání s Vámi jako zákazníky.
Řešení reklamací, úniků a také technických
možností a cest, jak být efektivnější, kvalitnější a levnější. Nákup a oprava vybavení,
zadávání a provádění projekcí a doporučení
odborných firem, atd.
V tomto volebním období bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že budu odměňován
jako místostarosta částkou 90 % možné
maximální odměny jako neuvolněný místostarosta. Má hrubá odměna je okolo
27 000 korun. Ta je složena z částek za
výkon správy kanalizace a funkci místostarosty. Tato varianta je pro obec sice nákladnější, ale prý průhlednější. I nadále ale
platí již dříve vyřčené a napsané. Pokud se
chce někdo z Vás věnovat kanalizaci a nést
za tuto infrastrukturu zodpovědnost, jsem
připraven mu tuto agendu předat.

1. 1. 2019

Děkuji Vám občanům ještě jednou za projevenou důvěru, pokusím se ji stejně jako
všichni Nezávislí nezklamat.

V 17.30 HOD.
NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI.

Jan Fagoš

Pojďme společně oslavit
příchod nového roku!
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Vážení
spoluobčané,
zákazníci,
v příštím roce nás čeká na kanalizaci několik dílčích kroků. Pokusíme se uvést
v život návrh na klimatizaci podtlakové
stanice. Tím sice mírně stoupne nákladovost na provoz v elektřině, ale měla by se
prodloužit životnost vývěv, jejich spolehlivost a tím i celková efektivita kanalizace
jako celku.
Dále se dá očekávat rozšíření sítě o několik, možná i desítek odběratelů, kteří
se nově napojí na podtlakovou kanalizaci.
Každý, kdo již nebude chtít vyvážet svou
jímku nebo nákladně provozovat čistírnu
odpadních vod má možnost se na kanalizaci připojit. Kapacita pro tyto zákazníky
je dostatečná.
Dále budou prováděny kontroly na jímkách, aby byla odhalena možná nelegální
napojení z minulých období, kdy nebyla

Poděkování voličům
a ohlédnutí za volbami
správcem kanalizace obec. Je samozřejmě žádoucí, aby v rámci nakládání s odpadními vodami byl každý schopen doložit zákonnost svého počínání a byli jsme si
jistí, že nedochází k přepouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.
V neposlední řadě budeme dbát na vybavenost celého systému, jeho modernizaci
a údržbu.
Každého, kdo nebude schopen dlouhodobě plnit jednotlivé body dohody o odvádění splaškových vod, budeme upomínat, kontrolovat a poučovat. Nemůžeme
všichni nedoplácet na liknavost nebo neukázněnost jednotlivců.
Pokud nebude dlouhodobě uhrazeno za
služby, bude uživatel odpojen.
Pokud bude jímka opakovaně znečištěna nežádoucími složkami, bude uživatel odpojen.

Pokud budou do podtlakové kanalizace
svedeny dešťové vody nebo bude jímka
příliš zanesena kuchyňskými tuky, bude
uživatel odpojen.
To vše ne proto, abychom někoho poškodili nebo nad někým zvítězili, ale proto, abychom my všichni měli k dispozici
funkční a kvalitní infrastrukturu.
Přikládám pár fotografií, na kterých jsou
naši zákazníci jen krůček od toho, aby
jim byla smlouva vypovězena a převzali
si zodpovědnost nad svými splašky sami.
Dlužníky bohužel uvést nemohu. Není
jich sice mnoho, ale i takoví se najdou.
Děkuji všem zodpovědným a slušným
občanům. Přeji všem krásné vánoční
svátky a úspěšný a ve všech ohledech
skvělý rok 2019.
Jan Fagoš

Za volební sdružení SPOLEČNĚ PRO OBEC bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří v říjnových volbách do obecního zastupitelstva podpořili
naše kandidáty. Velmi si Vaší důvěry vážíme a věříme,
že tato důvěra je i oceněním práce našich zastupitelů v minulých letech. V dalších čtyřech letech bude
nadále naším cílem další rozvoj obce Velký Osek.
Ještě jednou DĚKUJEME!
Ve Velkém Oseku v těchto posledních komunálních
volbách kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů. Můžou mít v jedné obci dvě sdružení radikálně odlišné plány a cíle? Nemůžou - a cíle ve volebních programech byly stejné či podobné. I v naší obci proběhla
volební kampaň, objevily se zde letáky, plakáty, plachty.
Kampaň se vedla i na internetu a na Facebooku. Došlo
i ke kuriózní události – našemu sdružení byla odcizena
volební plachta z plotu sokolovny. Za vyvěšení plachty
jsme Sokolu zaplatili, krádež jsme nehlásili a plachtu
jsme obratem nahradili jednou záložní. Nevíme, kdo
plachtu potřeboval….
Volební kampaň skončila, nastal den voleb a voliči ve
Velkém Oseku rozhodli o složení nového zastupitelstva
– k zásadním změnám nedošlo. Sdružení SPOLEČNĚ
PRO OBEC získalo 1/3 zastupitelů, kteří byli připraveni podílet se na vedení obce i v radě. Vítězné sdružení
Nezávislí pro Velký Osek však upřednostnilo jednobarevnou radu bez naší účasti.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 25. 10.
2018 jsme podpořili zvolení starosty. Nesouhlasili jsme
s návrhem, aby v obci působili dva místostarostové –
vzhledem k volebnímu výsledku jednoho z navržených
a k tomu, že pro obec naší velikosti by jeden místostarosta mohl i nadále stačit. Podpořili jsme zvolení zbývajících členů rady. Naši kandidáti byli zvolení do vedení
tří výborů z celkových pěti – finančního, kontrolního
a územního rozvoje.
Věříme, že v tomto volebním období nebudou zastupitelé rozděleni na vítěze voleb a opozici, ale budeme
vzájemně spolupracovat na úkolech a akcích, které
obec čekají. Všem patnácti zastupitelům jde přece o to
samé - svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Velký Osek a jejích občanů – jak jsme všichni slíbili ve
slibu zastupitele. Dobrým začátkem naší spolupráce
bylo i vysazení 15-ti lip. Společnými silami zastupitelů
a občanů jsme je vysadili v areálu fotbalového hřiště
dne 28. 10. 2018 při oslově výročí 100 let republiky.

Myslivecký
bál
26. ledna
2019

Vážení spoluobčané,
přátelé dobré zábavy a myslivosti,
dovolte, abychom Vás za Myslivecký Spolek
Pětidubí Velký Osek pozvali na již tradiční
myslivecký ples.
Ten se bude konat dne 26. 1. 2019
v sále Dělnického domu.
Za podpory místních podnikatelů,
Obecního úřadu a našeho spolku bude
připraven sál na Vaši návštěvu.
Očekávat můžete nejen bohatou zvěřinovou,
ale i věcnou tombolu. K tanci i poslechu znovu
zahraje osvědčený a skvělý UNIKÁT.
Pro Vaše děti i Vás bude odpoledne uspořádán
dětský karneval.
Na něm se pokusíme Vaše ratolesti zabavit
a unavit tak, aby Vám daly prostor pro večerní
návštěvu našeho plesu.
Velmi se těšíme na Vás a podporu,
kterou nám svou návštěvou projevujete.
Předprodej vstupenek bude upřesněn
na plakátech a pozvánkách počátkem roku.

Vaši myslivci.

Hana Dočkalová
Helena Erbenová
Tomáš Kliment
Roman Konyvka
Vladimír From
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Ze služební knihy obecní policie
V průběhu hlídkové služby
nalezla hlídka obecní policie
u vlakového nádraží dámskou peněženku, ve které
byla, kromě dokladů o totožnosti majitele, značná finanční hotovost. Peněženka
byla přinesena na služebnu,
kde byla důkladně prohlédnuta. Za pomoci kontaktů
z nalezených vizitek a lístků
s poznámkami byl během
služby zjištěn majitel, kterému byla peněženka i s jejím
obsahem předána.
Na hlídku se obrátil s žádostí
o pomoc majitel lesa s tím,
že mu bylo neznámým pachatelem vytěženo a odcizeno větší množství dřeva.
Hlídka na místě s majitelem provedla dokumentaci
škody a vzhledem k tomu,
že způsobená škoda přesahovala limit přestupkového
jednání, bylo oznámeno
podezření z trestného činu
proti majetku příslušnému
obvodnímu oddělení PČR.
Hlídkou OP byl nalezen
a odchycen pes, Pit bull
teriér, a vzhledem k tomu,
že nebylo možné okamžitě
zjistit majitele, byl umístěn
v záchytném kotci. Zároveň
byla umístěna na webové
stránky obce informace
o odchytu a byli vyrozuměni kolegové z obecních
policií v okolí. Do dvou dnů
se o psa přihlásil telefonicky jeho majitel, který uvedl,
že si psa odebral nedávno
z útulku pro zatoulané psy
a pes se mu zaběhl. Překvapením pro všechny byla ale

Máme zase bramborovou…

informace majitele, že psa
přebíral v útulku ve Vsetíně, kde bydlí. Na základě
zaslané fotodokumentace
a po prověření původu psa
zaměstnanci
vsetínského útulku, byl pes „turista“
předán majiteli, který si pro
něj přijel.
Hlídkou OP bylo zjištěno,
že na okraji pole za bývalými
Dřevařskými závody si kdosi odložil vrak motorového
vozidla. Hlídka se marně
pokoušela zjistit majitele
vozidla, aby mu připomněla
jeho povinnosti, které mu
stanoví zákon o odpadech.
Následně na to bylo přistoupeno k nařízení odstranění vraku a jeho likvidace.
S blížícími se Vánočními
svátky a zároveň s nekonečnou řadou výhodných
prodejních akcí obchodních
řetězců klesá ostražitost.
To společně se značným
počtem lidí v obchodech
nahrává těm, kteří nejdou
do obchodu za nákupem
dárků pro své blízké, ale
za účelem obohatit se na
úkor druhých. Dávejte si
proto v obchodech pozor
na své věci, nenechávejte
své peněženky volně položené v nákupních košících
nebo v otevřených taškách.
Stačí opravdu jen chvilka
nepozornosti a Vaše finanční prostředky a mnohdy i osobní doklady zmizí
jednou pro vždy do nenávratna. Nenechte si pokazit
slavnostní vánoční atmosféru neznámým kapsářem.

Krásné a pohodové
vánoční svátky, pevné zdraví
a úspěšný rok 2019
Vám všem přejí Vaši strážníci
Obecní policie
Velký Osek

Zprávy
z obecní matriky
ZÁŘÍ - LISTOPAD 2018

Tak nám bronzová medaile zase o pár bodů utekla… Takhle jsem si posteskla po zveřejnění výsledků soutěže obcí Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. V kategorii
obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel nás od třetího místa dělilo pouhých 43,4 bodu.
Potěšila mě zpráva společnosti EKO-KOM a.s, která porovnává třídění odpadů v naší
obci s obcemi podobné velikostní skupiny s průměrem obcí ve Středočeském kraji,
obcí s rozšířenou působností Kolín a celou republikou…
VÝTĚŽNOST ODPADŮ OBCE VELKÝ OSEK
[KG/OBYVATEL/ROK]
ZA POSLEDNÍ UZAVŘENÝ ROK 2017 VE SROVNÁNÍ
S OBCEMI S PODOBNÝM POČTEM OBYVATEL

Životní jubilea:
80 let: Božena Kašparová
85 let: Marie Váňová
Jindřiška Dittrichová
Ludmila Kováříková
Eliška Skalová
90 let: Hana Veselá
95 let: Libuše Podolínská
Narození:
Matyáš Duršpek
Štěpán Mach
Josefína Velechovská
Matyáš Stařinský
Oldřich Klepal
Alexandr Thürner

Nápojový
kartón

Kov

Směsný
komunální
odpad

Papír

Plast

31,9

24,3

16

0,1

25,4

183,7

vel. skupina 2001 - 5000 18,2

14,7

13,6

0,4

13,3

201,6

Středočeský kraj

19,3

16,2

13,5

0,5

4,8

223,6

ORP Kolín

15,7

16,7

10,9

0,3

3

252,2

ČR

20,7

13,2

12,6

0,4

13,1

195,4

Obec Velký Osek

Díky těmto výsledkům budu pro rok 2019 pro schválení poplatku za komunální odpad ve stejné výši jako v letošním roce, tedy 550 Kč na osobu.
Je však na nás všech, zda budeme i v novém roce dále poctivě třídit a vychovávat
a přesvědčovat ty, kteří nám to kazí.
Po zkušenosti se zavedením celoročního čtrnáctidenního cyklu svozu směsného
komunálního odpadu a celoročním svozem bioodpadu budeme pokračovat i v příštím roce se stejnou frekvencí (harmonogram svozu naleznete vedle článku).
Přeji, Vám, klidné a voňavé Vánoce, v roce 2019 hlavně zdraví a…
ať se zase potkáváme a nejen u barevných kontejnerů.

Vítání občánků:
Žofie Kotková
Karolína Vykydalová
Patrik Novák
Anežka Nigrinová
Petr Horváth

Ilona Tučímová,
zastupitel obce

OSEČAN

Leden

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Uzavření manželství:
Vladimír Novotný & Sylwia Monika Müller

Říjen

Úmrtí:
Jiří Matějíček (89 let)
Václav Jirkovský (71 let)
Stanislav Šimek (78 let)
Miroslav Douša (85 let)
Eva Kolaříková (78 let)
Miroslav Steklý (80 let)

Listopad

Prosinec

Ivana Adamcová,
matrikářka

Chtěla bych poděkovat Všem, kteří o adventním jarmarku ochutnali řepánky,
koláče a lívance a přispěli dobrovolným příspěvkem. Vybranou částku jsem si
nenechala, ale dorovnala na rovných 1 000 korun, které věnuji jako každý rok,
některému ze spolků. Letos to bude Osecké naději jako příspěvek na některou
z dalších akcí pro seniory.
Děkuji Všem,
Ilona Tučímová
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den

svoz

1
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31

SKO
X
SKO
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO

BRO

svoz směsného komunálního
odpadu
svoz biologickyrozložitelného
odpadu

X

neprobíhá žádný svoz

7. ledna

první svoz v roce 2020
směsný komunální odpad

SKO
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Prvňáčkové se učí nejen ve škole

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala předchozímu zastupitelstvu za finanční
podporu při správě budovy základní školy.
Během letních prázdnin pokračovala druhá etapa rekonstrukce sociálního zařízení
ve 2. nadzemním podlaží. O podzimních
prázdninách byla vyměněna podlaha ve
školní jídelně. Podařilo se tak zlepšit prostředí pro školní stravování. Od září využíváme
ve školním stravování čipový systém. Strávníci mohou volit ze dvou jídel, stravu je možné odhlašovat či vybírat i online z domova.
Z tohoto důvodu byl zřízen tzv. stravovací
účet, na který musí rodiče zasílat platbu včas
koncem měsíce, aby dítě mohlo od 1. dne
následujícího měsíce odebrat oběd. Pokud
není dítě ve škole přítomno, nemá nárok na
dotovaný oběd. První den nemoci je možné
oběd odebrat do jídlonosiče. Cena oběda
se skládá ze tří položek: náklady na suroviny
(hradí zákonní zástupci), náklady na mzdy
(hrazeno ze státního rozpočtu) a náklady na
energie (hrazeno z příspěvku obce). V případě, že rodiče oběd neodhlásí, musí uhradit
cca 60 Kč, tedy plnou cenu oběda.

Projekty školy
Škola podala žádost do projektu Šablony II,
který by měl být zahájen 1. 2. 2019. Z tohoto projektu bude podpořena práce školního
psychologa a školních asistentů. Naším plánem je vybavit novými počítači druhou počítačovou učebnu a využívat tablety při výuce,
popř. doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem.
Zástupkyně ředitelky Ing. Alena Jílková podala žádost do grantového řízení Zelené
oázy. Cílem je zapuštění nádrže na dešťovou vodu a instalace 12 vyvýšených záhonků
před školou. Úprava okolí školy je pro nás
velmi důležitá, protože tento prostor je naší
vizitkou.
Doufám, že spolupráce s obecním zastupitelstvem bude i nadále pokračovat a podaří
se nám další úkoly, které je třeba postupně
realizovat.
Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ

Dostala jsem za úkol ohodnotit chuť jídla podávaného ve školní jídelně. Celé září
jsem odebírala obědy. Byla jsem mile překvapena. Nebyla jediná polévka, která mi
nechutnala. Stalo se maximálně dvakrát,
že jsem jídlo úplně neocenila - tuším, že šlo
o fazole. Na druhou stranu, i mně ne vždy
vyjde nedělní oběd na 100 %. Jinak opravdu
chválím! Škola se opravdu snaží. Je potřeba
brát v potaz, že pro celou školu vaří tři kuchařky téměř 300 jídel, s omezeným rozpočtem a do toho tu máme potravinový koš
(doporučuji k nahlédnutí na stránkách školy). Osobně velmi oceňuji snahu kuchařek
i vedení. Ti všichni se snaží přijít s novými
nápady, jak dětem jídlo zatraktivnit. Škola
vyhlašuje soutěže o nová jídla, hledá inspiraci i jinde. Tímto děkuji Školské radě za důvěru a Vy rodiče, pokud máte nápady nebo
otázky, prosím kontaktujte mě na email
mestkova@seznam.cz
Barbora Baudyšová

Letošní osečtí prvňáčkové zahájili svůj školní
rok o den dříve než v jiných školách. Plněním nejrůznějších úkolů se seznámili s prostředím naší školy na Předškolním dnu. Školou a úkoly je provázeli jejich starší kamarádi
ze čtvrtých tříd. Další školní den už probíhal
standardně a byl velmi slavnostní. Děti se
seznámily se svou první třídou a dozvěděly
se, co je ve škole všechno čeká. Pozdravila je ředitelka školy paní Zuzana Strejčková
a také mezi prvňáky zavítal starosta obce
Velký Osek pan Pavel Drahovzal.
Hned první školní týden čekal na prvňáky
velký závod. Uskutečnila se soutěž O nejlepšího sprintera, ve které si děti vyzkoušely,
jak vypadá závod v běhu na 50 m.

První říjnový den se už prvňáčci vydali vlakem na exkurzi do zoologické zahrady
v Praze. Počasí jim úplně nepřálo, přesto
viděli spoustu zvířat a opicím dokonce zarecitovali básničku, kterou se ve škole naučili.
Hravě zvládli nejen cestu vlakem, autobusem a metrem, ale i jízdu na jezdících schodech. V říjnu v Kulturním domě v Libici nad
Cidlinou zhlédli pohádku Pověsti pro štěstí
a zpět do Velkého Oseka došli pěšky.
V listopadu na ně čekala další exkurze. Tentokrát v nové budově Národního muzea navštívili výstavu Archa Noemova. Seznámili
se s životem vybraných druhů zvířat, dozvěděli se o významu národních parků a přírodních rezervací. V Praze si také na Václav-

Předškolní den

ském náměstí prohlédli krásně opravenou
starou budovu Národního muzea a u sochy
sv. Václava se dozvěděli o významu tohoto
českého krále. Cestu vlakem si zkrátili vyplňováním pracovních listů, ve kterých se nacházely úkoly týkající se navštívené výstavy.
V polovině listopadu se zúčastnili besedy
o dravých ptácích. Většinu živých ptáků si
mohli i pohladit. Někteří prvňáčci již věděli,
jak je ochrana těchto ptáků důležitá.
A co ještě prvňáky do Vánoc čeká? V divadle v Kolíně pohádka Čertův švagr, Mikuláš ve škole, Vánoční besídka pro rodiče
a v pražském planetáriu pohádka Anička
a Nebešťánek.
Naděžda Tomsová a Helena Babáková

Výstava Archa Noemova

Páťáci oslavili výročí českého státu
Žáci z pátých tříd prožili v říjnu nevšední školní týden.
Konečně nastal čas, na který jsem se moc
těšila. S paní učitelkou jsme si začali ve
škole povídat o narozeninách Československé republiky. Je jí 100 let, tak to
nejsou obyčejné narozeniny! Společně
jsme například vyráběli časovou osu od
roku 1918 do roku 2018. Zaznamenávali
jsme na ni události, které se v tu dobu
staly, všechny prezidenty a pouštěli si
k tomu různá videa.
Štěpánka Pořízová 5. B
V úterý 23. 10. se běžel u Máčidla Zátopkův běh. On tehdy běžel pět kilometrů a vyhrál. Každý rok se snažíme jeho
rekord překonat. Naší třídě se to letos
nepovedlo. Každý žák běží 200 m. Ze
třídy musí běžet 24 dětí a jeden dospělý,
protože dvacet pět krát dvě stě metrů je
12

právě pět kilometrů. Když běžíte dvě stě
metrů, můžete do toho dát všechno,
a pak běží zase někdo jiný. Ale běžet takovou rychlostí pět kilometrů? Emil Zátopek to nějak dokázal. Byl to borec.
Adam Mojžíšek 5. A
Ve středu 24. 10. jsme jeli do Poděbrad, kde se v rámci oslav výročí 100 let
založení republiky uskutečnila výstava
historických replik legionářských vagonů. Na nádraží byli legionáři v dobových
kostýmech, vojenská polní nemocnice,
flašinet aj. Putování historií republiky aneb od Masaryka až dodnes, tak
se jmenovala akce, kterou jsme mohli
prožít. Viděli jsme tam, jak v roce 1968
přijeli Rusové a byla okupace. Rusové
přijeli ve skutečných tancích a padly
i výstřely z děl a zbraní.
Šimon Řečinský 5. B
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Ve čtvrtek 25. 10. jsme jeli do muzea
v Kolíně, kde pro nás měli připravenou
krásnou výstavu a program k výročí založení Československé republiky. To téma
mě velice zaujalo. První světová válka,
zbraně, obleky.
Jakub Fisch 5. A

Dozvěděli jsme se, že zastřelili nástupce císaře Ferdinanda. To naštvalo císaře
Františka Josefa I. a vyhlásil válku. Lidé
si mezi sebou říkali, že skončí do Vánoc,
ale válka pokračovala dál. Bylo málo jídla,
protože ho vozili do války, a tak se umíralo hlady. Když válka skončila, rozpadla se
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Habsburská říše. Československo vyhlásilo samostatnou republiku a prvním prezidentem se stal T. G. Masaryk. Já jsem si
výstavu moc užil.
Adam Mojžíšek 5. A
Pokračování na str. 14
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Pokračování ze str. 13 „Páťáci oslavili výročí českého státu“
V pátek 26. 10. jsme ve škole ve Velkém Oseku slavili sto let české
státnosti. 5. B šla do třídy k 5. A, a pak se teprve začalo slavit. Nejdříve jsme si zazpívali československou hymnu. Potom paní učitelky
Melicharová a Burešová přinesly dort. Děti sfoukly sto svíček na
dortu a pronesly přání naší zemi. Někteří žáci donesli staré noviny. Adam Mojžíšek měl noviny o sportu, Jakub Fisch „Ozvěny“,
které popisují pohřeb T. G. Masaryka a Vít Heřmánek se pochlubil
Světem v obrazech z roku 1948, ve kterém se píše o pohřbu Edvarda Beneše. Také jsme si prohlíželi mince, kterými se dříve platilo.
Nejstarší byla desetikoruna z roku 1930 a nejmenší hodnotu měl
pětihaléř z roku 1986. Také jsme si ukazovali pamětní dvacetikoruny s portréty zakladatelů Československa. Potom děti četly svoje
referáty o známých českých osobnostech. Vyprávění o časech minulých ukončilo zvonění poslední vyučovací hodiny.

Celý týden hrozně rychle utekl a řeknu vám, že jsem se toho
dozvěděla víc, než kdybych ho celý proseděla v lavici. A navíc to
bylo moc hezké!

Vít Heřmánek 5. A

Edita Burešová a Markéta Melicharová,
třídní učitelky 5. A, 5. B

Ptáci na obzoru
19. 11. do naší školy již po několikáté zavítal pan Viktor Čahoj
ze společnosti Ornita, tentokrát s přednáškovým cyklem
nazvaným Ptáci na obzoru.
Tento program byl zaměřen na
vliv lidské činnosti na krajinu
a živočichy, hlavně ptáky, v ní.
Děti se dozvěděly, co všechno
může stavy ptactva snižovat

Eliška Munzarová 5. B

SPORT VE ŠKOLE
Sprinter školy

První sportovní akcí na naší škole byla soutěž v běhu na 50 a 60
metrů. Žáci zažili jak pocit vítězství, tak i pocity, při kterých museli
dokázat přijmout prohru. Děti devátých tříd zdárně organizovaly
průběh celého závodu.

I přes chladné počasí se našim žákům na okresním kole přespolního
běhu dařilo dosáhnout kvalitních osobních výsledků.
1. místo
Jaroslav Krejčí
1. místo
družstvo chlapců 8. - 9. tř.
(Krejčí, Průcha, Kuchař, Szmatana, Legr, Makovec)
3. místo
Lukáš Meloun
4. místo
družstvo chlapců 5. tř.
(Meloun, Pospíšil, Heřmánek, Fisch, Holub)
6. místo
Martin Průcha

Beseda o legionářích
a proč a hlavně se dozvěděly
spoustu informací, jak je možné naopak volně žijící ptáky
chránit a pomáhat jim. Program byl jako vždy zpestřen
ukázkami živých ptáků, mnohé
z nich si děti mohly pohladit,
a to byl pro ně nezapomenutelný zážitek.
Ing. Alena Jílková

Přespolní běh

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky se v naší škole uskutečnila
11. 10. 2018 přednáška pro
žáky 8. a 9. tříd o legionářích.
Po úvodním slově paní Dohnalové, místní knihovnice, se
přednášky ujal člen Československé obce legionářské z Prahy. Připomněl žákům začátek,

7. místo
Kristýna Koudelková

průběhu 1. světové války a působení československých legionářů v Rusku, Francii a Itálii,
kteří velkou měrou přispěli ke
vzniku našeho samostatného
státu. Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet čepice legionářů.
Mgr. Libuše Plášilová

Osecké atletické naděje přivezly
z Kolína plný pomyslný košík medailí.
1. místa
Meloun Lukáš		
Meloun Lukáš		
Svinčáková Dominika

skok daleký		
50 m			
hod kriketovým míčkem  

409 cm
7, 86 s
34, 71 m

2. místa
Holub Milan		
Holub Milan		

50 m			
hod kriketovým míčkem

8, 25 s
40,40 m    

3. místa
Košata Josef		
skok daleký		
367 cm
Fisch Jakub		
skok daleký 		
374 cm
Fisch Jakub		
50 m			
8,26 s
Svinčáková Dominika  
50 m			
8,39 s
družstvo chlapců 8. - 9. tř. (Bayer, Krejčí, Legr, Kuchař, Kruliš)
14
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Štafeta Emila Zátopka

ČEPS Cup - dívky

Pět štafet prvního stupně si zkusilo zaběhnout trať 5 km
(25 x 200 m) a pokořit Zátopkův rekord 13:57,2. Žáci i jejich dospělí finišmani se snažili, co to jen šlo. I když se tento rekord překonat nepodařilo, Zátopek by byl určitě na všechny moc pyšný.
Druhý stupeň postavil štafety dvě. Děti běžely 25 x 400 m. První
štafetě s paní ředitelkou se podařilo nasadit takové tempo, kterým by Zátopek běžel celých 10 km. Tato štafeta zaběhla 28:29,1
a těsně porazila Emilův rekord 28:54,2. Druhá štafeta zdolala tuto
vzdálenost za 29:27,2.
Tento den byl hlavně připomínkou významného českého sportovce, který proslavil naši zemi v zahraničí, a my můžeme být plným
právem na něho hrdí.

Dívky z pátých tříd (Frintová, Škrdlová, Koucká, Legrová, Svinčáková, Pořízová a Vokřálová) jely 24. 10. do Týnce nad Labem poměřit své florbalové síly s ostatními týmy. Třikrát se jim podařilo
zvítězit a jen jednou prohrály. I když získaly stejný počet bodů jako
vítězky, skóre rozhodlo o jejich konečném třetím místě.

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

Tak takto vypadalo Máčidlo na
pohlednici, která byla odeslána
c.k. poštou, tedy před více než
100 lety. Datum odeslání nelze
z pohlednice určit, čitelné je pouze to, že ji z pošty Velký Vosek –
Gross Wosek poslala Božka k rukám slečny Boušové z Uhlířských
Janovic a poštovné činilo 5 haléřů.
Tomáš Kliment

ČEPS Cup chlapci
Čtvrtek 8. 11. byl pro náš florbalový tým (Holub, Pospíšil, Heřmánek, Fisch, Meloun, Mojžíšek, Kubiš) nadmíru úspěšný. Chlapci
v Pečkách porazili všechny soupeře a postupují do krajského kola
ČEPS Cupu.

Osmisměrka – Citát
„Přítel je ten, kdo nesoudí, … ….... .“ Antoine de Saint-Exupéry (francouzský spisovatel)
Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.
ALOBAL
ARMÁDA
ATLAS
BERANIDLO
BRÁNA
CESTA
ČLUN
DOPIS
DUHA
EPOS
ERB
FOTBAL
HOTEL
HOUSLE
HRUBKA
KANTOR
KARTA
KLOKAN
KOBLIHA
KOLIBA
KORÁLEK
KOREK

Florbal 5. tříd
Turnaj smíšených družstev proběhl v Kolíně 22. 10. Osmičlenný
tým ve složení Frintová, Legrová, Kubiš, Meloun, Heřmánek, Holub, Pospíšil a Mojžíšek vybojoval ve své skupině třetí místo.

Mgr. Marcela Muniová   

KRTEK
KŮLNA
LAMPA
LOKET
LOTOS
LUPA
MOTOR
MOUCHA
NÁPOR
OBLOHA
OPUNCIE
ORLOJ
OTLAK
OVOCE
PASTA
PLATAN
POKLOP
POLOHA
PORADA
POROTA
POUTO
PRÁDELNA

PROSO
PRŮZOR
PULS
PYTEL
RADOST
RAKETA
ROKLE
SAVANA
SBOR
SKLEP
SKLO
SOBOTA
SPONA
STATEK
STOPA
STRACH
STROM
STUHA
TAKT
TÝDENÍK
ŽIRAFA

Roman Dobřichovský
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Hlas zvonů táhne
nad závějí a v dáli tiše
zaniká...“.

Slova básníka nám přinášejí
romantickou náladu v čase
vánočním. Třebaže máme
v posledních letech Vánoce bez
sněhu, neubírá to nic na jejich
svátečnosti. Zastavte se na
chvilku v předvánočním shonu
a zjistěte, co nového pro vás
v naší knihovně máme.

Na naše čtenářky
čekají tituly:

„Veselí“ /R. Třeštíková/- hrdinka
se vrací po letech v Praze zpět
na rodnou Moravu po nevydařeném vztahu. Neokázalá pocta
jižní Moravě. „S vůní jasmínu“ /
Čechová/ - další z lidských příběhů dneška, hlavními postavami
jsou dvě sestřenice rozdílných
povah. „Dům s vypůjčeným
výhledem/ /Leierová/- hrdinka
novinářka ráda cestuje, přijímá
nabídku obchodníka s uměním,
aby ověřila pravost obrazu,
dostává se do Japonska, kde však
začíná být pro ni nebezpečno.
„Loď v Bretani“ /Davouze/autorka, Češka provdaná do
Francie, přichází z dalšími příhodami ze svého nového domova
v Bretani.

„Kde spí lufťáci“ /Devátá/ veselé vzpomínky známé české
herečky a nyní i úspěšné spisovatelky, na chvíle odpočinku.
18

Pro milovnice romantiky jsou určeny:

„Hraběnčino přiznání“ /Hunter/
- milostná historická romance
z prostředí anglické aristokracie
19. století., „Svatba z donucení“
/Scott/ - milostný historický
román z konce 14. století ze
Skotska. Hrdina je přistižen při
pokusu získat zpět svůj ukradený
dobytek, hrozí mu smrt nebo
sňatek s dcerou muže, který ho
zajal.

Nenápadně jsme se
dostali k žánru historický román.

Kdo si oblíbil historii V. Británie,
toho jistě potěší „Královnin
gambit“ /Fremantle/ - příběh
Kateřiny Paarové, šesté ženy
krále Jindřicha VIII. Dále
„Příběhy francouzských zámků“
/Benzoni/- historie, skrytá
tajemství a legendy známých
i neznámých zámků ve Francii.
Český region představuje „Olomoucký bestiář“ /Vondruška/
- král Přemysl Otakar II. pověří
Oldřicha z Chlumu vypátráním,
kam se ztratilo královské stříbro,
které putovalo z Pruska do
Prahy. Přitom objasňuje i několik
místních vražd.

Máte rádi napětí?

Pak jistě sáhnete po bestsellerech: „Hadrový panák“- pátrání
po vrahovi, autorovi tzv. Hadrového panáka - mrtvoly sešité
z těl různých lidí a „Loutkář“ /
obojí Cole/- druhý díl krimi
série. V Londýně a New Yorku
se objevuje vrah, který své oběti
věší jako loutky. „Odplata“ /
Black/ - irská detektivka. Na
vyjížďce po moři na plachetnici
se irský podnikatel zastřelí před
očima syna jeho obchodního
partnera.
OSEČAN

Z edice Původní česká
detektivka nabízíme:
„Hříšní lidé města Písku“ /
Beran/- příběhy z písecké
pátračky na sklonku první republiky. „Smrt papaláše /Bauer/
- detektivní román z doby
normalizace se zabývá vraždou
vysoce postaveného příslušníka
StB. „Stvůry“ /Kubát/- detektivní příběh ze současnosti. Do
pátrání po brutálním vrahovi
se pouští nejen kriminálka, ale
i výtvarník Karafiát.

Pro milovníky zvířat
nabízíme:

„Psí domov“ /Cameron/ román pro všechny psy a jejich
kočičí kamarády. Příběh fenky
Belly a mláděte pumy. „Slepičí
polévka pro duši - Co mě naučil
pes“ /Canfield/ - soubor psích
příběhů. „Zvěrolékař v divočině“
/Gamble/ - zážitky z veterinární
praxe doma ve venkovském
regionu a také z klinické praxe
v exotické cizině.

Naučná literatura
přináší tituly:

„Zrození republiky“ /Emmert/co předcházelo vzniku republiky,
její vznik a první roky nového
státu. „Československé legie
1914-1920“ - výpravná publikace, zahrnující významné události
dějin od sarajevského atentátu,
vypuknutí 1. světové války, vznik
čsl. legií, jejich boje a život, až po
návrat do vlasti i boje o hranice
samostatné ČSR v roce 1919.
„Okupace 1968“ /Fidler/ - další
z osudových „osmiček“. Zachycení vojenského aspektu akce,
okupace významných správních
středisek a vojenských posádek,
konkrétní okupační jednotky.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

i větší děti, „Kluci darebáci
a pes“ /Lindgrenová/ - příběh
dvou chlapců, kteří jsou svědky
loupeže, „Babička drsňačka“ /Walliams/ - na pohled
obyčejná babička, až na to, že je
mezinárodní lupičkou klenotů,
„Nejhorší děti na světě 2“ /
Walliams/ - druhá sbírka neuvěřitelných vylomenin nejhorších
dětí - pouze pro otrlé čtenáře!
„Prašina“ /Matocha/ - dobrodružný příběh foglarovského
typu. Parta dětí pátrá ve strašidelné čtvrti Prahy po dávném
tajemství.

Z naučné literatury:

„Můj manžel a já“ /Seward/ princ Philip a královna Alžběta
II., společný život britských
královských manželů. „Epištoly
o elitách a lidu“ /Vondruška/
- volné pokračování Breviáře
pozitivní anarchie, zamyšlení
nad historickými, sociologickými, ekonomickými, politickými
a mocenskými aspekty vládnoucích elit v historii i současnosti.
„Zoopisník Miroslava Bobka“ /
Bobek/ - seznámení s mnoha
pozoruhodnými zvířaty i lidmi,
zákulisím pražské ZOO.

Našim malým čtenářům nabízíme:

„Co mají na práci myšky
a myšáci“ /Král/ - humorné básničky o zvířatech doprovázené
celostránkovými ilustracemi
a hravými úkoly. „ Speedy, závodní autíčko: Napínavý závod“ /
Fendrich/ - vyprávění o autíčku,
které čeká první závod a jeho
kamarádech.

„Zlatá kniha indiánských řemesel, tradic a umění“ /Hunt/
- znalosti o indiánském způsobu
života, výroba indiánských
předmětů, čelenek, kostýmů,
totemů, tradice tance, aj. „Lexikon čarodějnických dovedností“
/MacGuire/ - kouzelné módní
doplňky, úžasné strašidelné
hračky, laskominy. Lidové zvyky
a tradice nejen pro děti přináší:
„Český rok včera a dnes“ .
To byla pouze část z novinek
naší knihovny.

Nezapomínejte, že
knihovna půjčuje
i časopisy a to jsou:

Týdeník Květy, Instinkt, 100 + 1
ZZ, Vlasta, Tina, Praktická žena
Kreativ, Praktická Slovenka,
Sandra /pletení/, Burda /móda/,
Bydlení, Domov, Můj dům,

Rodinný dům, Udělej si sám,
Recepty prima nápadů, Chatař
a chalupář, Zahrádkář, Koktejl /
cestopisný/, ABC, Čtyřlístek.
Mimo tyto pravidelně vycházející časopisy jsou tu i mimořádná
vydání zaměřená tematicky,
např. Vánoce, Velikonoce,
vaření, ruční práce apod.

Čím žila knihovna za
poslední část roku?

Tradičně to byl „Týden
knihoven“ /1. - 7. 10. 2018/,
přednáška „Československé
legie 1914-1920“ /11. 10. 2018/
a návštěva tříd 5. A a 5. B
MZŠ Velký Osek /paní učitelky
Burešová a Melicharová/. Žáci
se během lekce knihovnické
gramotnosti dozvěděli vše důležité o knihovně, zpracování knih,
půjčování a zacházení s knihami,
jak se stát čtenářem a také
o tom, co by mohli a chtěli číst.
Seznámili se také s knihou, která
je vydávána a čtena již 300
let – Robinson Crusoe a jeho
autorem Danielem Defoem.
Zájemci o registraci si odnášeli
domů i přihlášky, které dětským čtenářům musí potvrdit
někdo z rodičů. Registrace dětí,
studentů, učňů a důchodců na
1 rok činí 40 Kč, pro dospělé
80 Kč. Těšíme se na nové
i „obnovené“ čtenáře, využijte
možnost půjčení zajímavých
knih i časopisů!
J. Dohnalová,
knihovnice

K blížícím se vánočním a novoročním
svátkům přeji všem čtenářům naší
knihovny i čtenářům časopisu Osečan
klidné a pohodové Vánoce, pevné zdraví
a úspěšný nový rok 2019.
Obecní knihovna Velký Osek
otevřena pro veřejnost takto:
Po: 9 – 11, 12 – 15 hod.
Út: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

Pro školáky už jsou:

„Velká kniha českých pohádek“ /
Šrut/ - soubor známých i méně
známých pohádek pro malé

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MO VELKÝ OSEK
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

Rybářský
ples
Pořádaný dne
9. února
2019
od 20.00 hod.
v sále Dělnického domu
ve Velkém Oseku.
K tanci a poslechu hraje skupina

DOMINO

BOHATÁ SOUTĚŽ
o věcné ceny včetně živých kaprů.
Letos opětovně slosování vstupenek
o hlavní živou výhru!
(obsah akvária)
Vyhrává pouze jedna vstupenka.
VSTUPNÉ: 150 Kč
www.rybari-velkyosek.estranky.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Dělnický dům
23. 1. a 30. 1. 2019
od 18 do 19. hod.

St, Čt: zavřeno
Pá: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

Obecní knihovna Velký Osek,
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544,
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz,
www.knihovnavelkyosek.wz.cz
OSEČAN
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KULTURA V OBCI
Přednášky „Československé legie
1914 – 1920“
V letošním roce jsme si připomínali významná výročí – 100 let od
vzniku samostatné Československé republiky a konce 1. světové
války. Velký podíl na vzniku ČSR měli českoslovenští legionáři, kteří
bojovali v ruských, francouzských a italských legiích. Teprve v posledních letech se o nich dovídáme více informací, neboť pro minulý
režim nebyli žádoucí.
Velmi poučné a populární jsou akce pořádané Československou obcí
legionářskou. K těm nejběžnějším patří přednášky a také „muzeum na
kolejích“ - legiovlak. Ten putuje již delší dobu po železničních tratích
po celé naší republice. Představuje život a boje československých
legionářů v Rusku na cestě k domovu po sibiřské magistrále až do
Vladivostoku. Mnozí z nás zjistili s údivem, že i mezi našimi předky
byl nějaký legionář a tato tematika se stala velmi vyhledávanou
a žádanou.

Osecký
adventní jarmark
Již po čtvrté jsme v neděli 2. 12. 2018 ve spolupráci s obcí pořádali adventní jarmark. Ten se stává tradicí naší obce. Pro velkou
nepřízeň počasí jsme se museli přesunout do sálu Lidového domu,
kde se nám i přesto společně podařilo vžít se do adventní nálady.
Opět prodávali své výrobky či občerstvení jak osečtí obyvatelé, tak
místní spolky, škola, a také FOKUS Mladá Boleslav středisko Kolín,
Nymburk. Spolek Baryba se pěkně postaral o program pro malé návštěvníky. Osecká Naděje o.p.s. se postarala o horké nápoje a sladké zákusky. V pět hodin se rozsvítil improvizovaný vánoční stromek
na pódiu a kouzlo začátku adventu umocnily koledy, které jsme si
mohli zazpívat společně s dětmi.
Oproti minulému roku jsme vyřešili a zlepšili ozvučení. Snad bude

lepší počasí a budeme Vám ho moci v plné kráse předvést příští rok.
Doufáme, že Vám jarmark zpříjemnil předvánoční atmosféru a že
jste si ho užili tak, jako my. Přejeme vám požehnané Vánoce a v novém roce vše dobré.
Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat všem prodejcům, spolkům, panu Kolínskému, obecní strážníkům a lidem, kteří tak přispěli
k příjemné adventní atmosféře a doufáme, že se všichni ve zdraví
sejdeme příští rok.
Za Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport
a spolupráci se spolky
Mgr. Veronika Křičková

Již v létě se mi podařilo zajistit přednášku od ČsLO v Praze pro naši
základní školu a odpoledne pro oseckou veřejnost. Ve čtvrtek 11. 10.
2018 dopoledne očekávali žáci osmých a devátých tříd „svého legionáře“. Většina si zřejmě představovala staršího, prošedivělého pána,
ale objevil se sympatický mladý muž, nejprve v civilu, na přednášku již
v ruské legionářské uniformě. Byl to pan Petr Tolar, který dovedl po
celé dvě hodiny zaujmout svým výkladem a zajímavým vyprávěním,
které doplnil promítáním a ukázkami části uniforem.
Naše knihovna zde byla zastoupena malou ukázkou knih s legionářskou tematikou z fondu osecké knihovny.
Odpoledne od 17 hodin měli možnost zájemci z řad občanů Velkého
Oseka vyslechnout a zhlédnout tuto přednášku v zasedací místnosti
OÚ Velký Osek. Tato přednáška byla o něco podrobnější, více určena dospělým. Také zde byly k nahlédnutí knihy z naší knihovny.
V závěru přednášky se na plátně objevil pomník padlým zde u nás ve
Velkém Oseku. Pan Tolar vyzdvihl svou přednáškou statečnost legionářů, ale nezapomněl zdůraznit i hrdinství řadových českých vojáků
v uniformách Rakouska - Uherska.
Přednáška se velice líbila. Pan P. Tolar prokázal své hluboké znalosti nejen při přednáškách, ale i jako spoluautor několika knih a brožur o legiích nebo i filmů /např. trojdílný cyklus o legionářích s průvodcem, hercem Jiřím Dvořákem, vysílaný v říjnu v české televizi/.
V úplném závěru zodpovídal dotazy zájemců, prohlížel donesené
staré fotografie, informoval, dával kontakty. Naše knihovna obdržela
darem výpravnou knihu „Čsl. legie 1914 - 1920“ /spoluautor P. Tolar/,
na oplátku od nás dostal P. Tolar také knihu o legionáři z našeho regionu „Životní příběh kováře a legionáře B. Suchánka“, od OÚ Velký
Osek dostal také několik upomínkových předmětů.
Byl to velice zajímavý a působivý večer.
J. Dohnalová,
knihovnice
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Pohádky do hajan

Čtvrtý ročník
Velkooseckého
gulášfestu
a štrůdlobraní

Výsledky 2018:
Soutěž o nejlepší guláš:
1. místo J. Bareš / M. Slavínská
2. místo Harley Poděbrady
3. místo T. Benda / O. Mašek
4. místo I. Tučímová
5. místo R. Heřman

Již čtvrtý ročník Velkooseckého gulášfestu a štrůdlobraní se konal
v sobotu 17. 11. 2018, tentokrát v jiných prostorách, než předchozí ročníky a to v Motelu U Jezera. Důvody byly prosté. Zapůjčené
vybavení se nemuselo stěhovat z místa na místo a také odpadlo
komplikované vytápění a příprava sálu Dělnického domu. Věříme,
že změna prostoru byla ku prospěchu všech. Návštěvníků, soutěžících i nás pořadatelů.
Opět jsme byli nuceni upravit samotnou dobu trvání soutěže
a i tentokrát jsme čas poněkud zkrátili. Začátek byl stanoven na
16:00 a konec měl být cca v 18:00. Za tuto dobu měli návštěvníci možnost ochutnat a ohodnotit 13 soutěžních gulášů a 9 štrůdlů
(tzn. stejný počet soutěžících jako v loňském roce). Štrůdly jako
vždy zmizely velice rychle, což nás pravděpodobně znovu donutí změnit pravidla pro případný příští kulatý pátý ročník. Salonek
v Motelu U Jezera se ihned po zahájení slušně zaplnil a návštěvníci mohli začít degustovat a hodnotit soutěžní pokrmy. Hlasování
mělo letos jednodušší formát, než tomu bylo v loňském roce. Po
ukončení soutěže jsme poměrně rychle spočítali hlasy a mohli tak
vyhlásit výsledky pro rok 2018.
Novinkou pro letošní ročník bylo udělení pohárů pro všechny výherce na stupních vítězů. O věcné odměny se tentokrát největší
měrou zasloužil Obecní úřad ve Velkém Oseku (věcné ceny pro
nejlepší, ale i pro všechny soutěžící) a samotný Motel U Jezera
(věcné ceny a zapůjčení prostor i vybavení, provoz baru). Doprovodný program byl tentokrát chudší, ale přesto věříme, že se děti
a následně i dospělí během večerního zakončení s karaoke vybavením náležitě pobavili.
Veliké díky patří samozřejmě Obecnímu úřadu Velký Osek v čele
s panem starostou Pavlem Drahovzalem a také personálu Motelu
U Jezera v čele s Michalem Pancem. Doufáme, že příští, již pátý
ročník, proběhne ve stejném duchu a na stejném místě jako ten
letošní.
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Soutěž o nejlepší štrůdl:
1. místo I. Tučímová
2. místo R. Hejná
3. místo R. Vykydal
4. místo B. Chválová
5. místo I. Tučímová

Začátek
roku 2019
s DS Vojan
Libice nad
Cidlinou

Více fotografií na: http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/
foto_ve-velkem-oseku-v-sobotu-vonely-gulase-strudly/

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Letošní rok sice pomalu končí, ale divadelní sezóna směle pokračuje
dál. Po skončení přehlídky Libický divadelní podzim se mohou přátelé divadla těšit na další představení, která jsme pro ně přichystali
hned od začátku následujícího roku.
Rok 2019 je pro divadelní spolek Vojan Libice n. C. velmi významný, především proto, že oslaví 50 let své nepřetržité činnosti. A jak jinak by divadelníci mohli slavit, než divadlem. Přijďte
se s námi bavit a oslavovat - vždyť co je herec, režisér a divadelní
technik bez diváka?

Pro více informací o představeních a spolku sledujte naše webové
stránky www.vojanlibice.cz a facebook www.facebook.com/
vojanlibice/.
Připravujeme pro Vás také novinku – dárkový poukaz na představení dle Vašeho výběru z nabízeného programu, který je možno
využít jako pěkný vánoční dárek. Místa v sále a dárkový poukaz lze
objednat už nyní u Heleny Vondruškové, tel. 604 283 433 nebo
e-mailem: dsvojan@gmail.com
Michaela Jílková

PROGRAM NA ZAČÁTEK ROKU 2019
LEDEN:
SO 12. 1., 18:00, Joseph Kesselring: „Jezinky a bezinky“ - hraje DS bratří Mrštíků
Boleradice,
režie: Jiří Brabec
Jedná se o černou komedii s detektivní
zápletkou. Dvě starší elegantní dámy, sestry
Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány
na bezinkové víno… V této rajské pohodě se
však dějí věci nadmíru podezřelé…
NE 13. 1., 15:00, Tomáš Čivrný: „Pohádky
do hajan“ - hraje DS Vojan Libice n. C.,
režie: Tomáš Čivrný
Derniéra příběhu o neposedných vnoučatech, která přemluví babičku ke čtení
pohádek, které před očima diváků doslova
ožívají.
ÚNOR:
SO 9. 2., 15:00, Vlastimil Peška: „Měla
babka čtyři jabka“ - hraje DS Vojan Libice
n. C.,
režie: Jaroslav Vondruška
Pohádka, určená pro nejmenší diváky, spo-

juje známé i neznámé příběhy „O Koblížkovi“, „O dědečkovi a kožíšku“, „O zlé koze“
a „O velké řepě“ zábavnou formou, plnou
melodických písniček a vtipných textilních
loutek.
SO 9. 2., 18:00, Beseda s osobností
Moderátorem besedy se známými herci
bude Milan Schejbal, režisér Divadla A.
Dvořáka, Příbram. Svou účast přislíbili herci
Tomáš Töpfer, Martin Písařík a v jednání je
také Eva Holubová.
BŘEZEN:
SO 9. 3., 19:00, Viktor Dyk, Jiří Hlávka:
„Co vyprávěl Sepp Jörgen“ - hraje DS
Vojan Libice n. C.,
režie: Jiří Hlávka
Toto monodrama je variací na známý příběh
Krysaře. Jediný herec se popere nejen se
strachem, neznámem, láskou a zradou, ale
také s rolí několika postav.
SO 23. 3., 19:00, Gabriela Preissová: „Její
Pastorkyňa“ - hraje DS Máj Praha,
režie: Jaroslav Kodeš j.h.
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Tato hra byla letos s velkým úspěchem,
a dokonce 3×, uvedena na celostátní přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Společenské poměry se od dob vzniku této
hry sice změnily, ale lidé se svými základními
životními motivy zůstali stejní. Láska, touha,
nenávist a žárlivost tak stále hýbou světem.
Dokáže i Vás tato téměř 130 let stará divadelní hra přivést k zamyšlení a dojmout?
DUBEN:
Miroslav Horníček: „Slaměný klobouk“ hraje DS Vojan Libice n. C.,
režie: Jaroslav Vondruška
ST 10. 4., 19:30, PREMIÉRA (výročí první
odehrané inscenace libického Vojanu před
50 lety),
SO 13. 4., 19:30, 1. repríza
Přijďte se společně s námi podívat, jak jeden
vyhladovělý kůň může zamíchat osudy hned
několika lidí. Jak je těžké v celém městě
sehnat jeden konkrétní slaměný klobouk
a ještě se při tom oženit. A jak drobná nedorozumění mohou vést k nečekaně vtipným
situacím.
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Poděkování
Spolek Baryba by vám touto cestou chtěl poděkovat za vaši přízeň
jak na jednorázových akcích jako jsou čarodějnice, drakiáda nebo
martinská světýlka, tak i na pravidelných akcích jako je skotačivé
cvičení a tvořílek.
Rádi bychom vám touto cestou popřáli mnoho zdraví a spoustu
zábavy v nadcházejícím roce 2019.
Váš Tým Baryba

Baryba baseball
Velký Osek
Pro tento rok jsme vyrazili do boje ve východočeské soutěži.
V jednotlivých věkových kategoriích jsme se umístili takto:
T-ball U7 – 5. místo
T-ball U8 – 3. místo
Coach ball U9 – soutěž spojená se slowpitchem. Vzájemné
zápasy nebyly na skóre, ovšem volil se all-stars team. Náš team
reprezentovali Magdalena Rypková, Ondřej Charous a Šimon
Kaluskyj.
Baseball U11 – 5. místo
Tímto chci poděkovat všem dětem, rodičům a trenérům za
úspěšný rok.

Do nového roku vám všem
přejeme hodně zdraví, štěstí
a spoustu sportovních úspěchů!
Tým

Baseball

24
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1. místo starších žákyň ve vybíjené

1. a 3. místo mladších žákyň ve vybíjené

Mikulášská 2018

Podzim v oddíle
sokolské
všestrannosti
Oddíl sokolské všestrannosti zahájil svůj
nový cvičební rok v pondělí 10. září. V tomto
školním roce cvičíme v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek.
V sobotu 6. října jsme uspořádali již podesáté
župní přebor ve vybíjené. V letošním roce
se ho zúčastnila děvčata z Kolína, Zásmuk
a Sokolče. Náš oddíl reprezentovala 2
družstva mladších a 2 družstva starších žákyň.
Bez jediné porážky prošlo turnajem družstvo
našich mladších žákyň (Laura Vokřálová,

Dominika Svinčáková, Kateřina Legrová,
Barbora Heresová, Kristýna Sehnoutková,
Ema Jindrová, Radka Stránská a Eliška
Stránská) a tím vybojovalo 1. místo. Na 3.
místě se umístilo družstvo ve složení Zuzana
Richterová, Nela Moravcová, Elizabeth
Mommers, Katrin Krajhanzlová, Karolína
Klimentová, Kateřina Hrabánková, Anna
Belzová, Eliška Svobodová, Eliška Moravcová
a Simona Kysilková. Družstvo našich starších
žákyň (Marie Špačková, Natálie Reisichová,
Diana Fagošová, Anna Vacková, Tereza

2. místo starších žákyň v soutěži TeamGym
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Švandová, Andrea Kolouchová, Veronika
Belzová a Anna Marečková) prošlo turnajem
bez ztráty jediného bodu a obsadilo 1. místo.
Odměnou pro tři nejlepší družstva v každé
kategorii byl pohár, diplom a tradičně
výborný dort.
V sobotu 24. listopadu jsme se zúčastnili
župního a zároveň oblastního kola
soutěže TeamGym, kde soutěží družstva
v akrobatických řadách na prostných a ve
skocích z malé trampolíny. V 1. kategorii

župního přeboru naše družstvo (Karolína
Klimentová, Anna Belzová, Zuzana
Richterová, Katrin Krajhanzlová, Nela
Moravcová, Kateřina Legrová, Laura
Vokřálová, Ester Kalašová, Matylda Krejčová
a Barbora Hovorková) obsadilo 3. místo. Ve
2. kategorii děvčata Amálie Dašková, Hana
Klimentová, Diana Fagošová, Kateřina
Kubišová, Anna Vacková, Viola Vokřálová

a Martina Loskotová obsadila 2. místo.
Na pondělí 3. prosince jsme pro veřejnost
připravili cvičební hodinu, na které děvčata
i chlapci, kteří v našem oddíle cvičí, předvedli
cvičení na rozmanitém gymnastickém
nářadí. Veřejná cvičební hodina byla spojena
s Mikulášskou nadílkou a s vyhlášením
nejlepších sportovců našeho oddílu. Největší

ocenění za příkladný přístup k tréninku si
odnesla Kateřina Kubišová.
Děkujeme všem našim cvičencům za
celoroční úsilí a přejeme jim v novém roce
spoustu dalších nejen sportovních úspěchů!
Helena Babáková,
Marcela Muniová

Hokej v Praze
Devátého října vyjel plný autobus hokejových fanoušků z Velkého
Oseka na extraligový zápas HC Sparta Praha - Energie Karlovy
Vary do O2 arény v Praze. Všichni osečtí fanoušci si užili strhující atmosféru hokejového utkání na vlastní kůži. Spartě se podařilo
otočit utkání z 0:2 na 5:2.
Marcela Muniová

3. místo mladších žákyň v soutěži TeamGym
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Umění doprovázet –
Smrt nemusí být jen truchlivá
Domácí hospic Srdcem, z. ú. Kolín
Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče
poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová
péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného.
Posláním Domácího hospice Srdcem je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím v posledních měsících života, a dále i vzdělávat a zlepšovat informovanost
veřejnosti o kvalitní paliativní péči. Prosazovat úctu k lidskému životu
ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života. Proto náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
ošetřovatelky, psychoterapeut a duchovní. Zdravotní tým je pacientovi i jeho blízkým k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Dojezdová vzdálenost je nastavena na 30 km od Kolína.
Vhodné prostory pro poskytování mobilního hospice, tzv. kontaktní
místo pro zájemce o tyto služby, jsme našli za přispění a podpory vedení města Kolín, zastoupeným místostarostou PhDr. Tomášem Růžičkou v budově Polikliniky, na adrese Smetanova 764, 280 02 Kolín,
kancelář v 2. patře.
Domácí hospic Srdcem v Kolíně zahájil poskytování služeb 1. listopadu 2018 na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
a to rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17. 8.
2018.
A zde jsou odpovědi některých členů týmu na otázku: „Proč jsem se
rozhodla zapojit?“
Moje práce onkologa a osobní zkušenosti mě natolik ovlivnily, že jsem
se rozhodla věnovat se této problematice mnohem více než jen v ambulanci nemocnice. Nejvíce mě zasáhla smrt mojí maminky, se kterou jsme jako rodina byli na její přání doma až do poslední chvíle. Bylo
to pro nás velice těžké už kvůli tomu, že umírala v poměrně mladém
věku na těžkou onkologickou nemoc. Po této zkušenosti jsem nejdříve chtěla onkologie zcela zanechat. Měla jsem pocit, že nic nemá

cenu. S odstupem času musím přiznat, že jsem ráda, že jsme mamince
umožnili odejít v klidu v kruhu rodiny a v prostředí, které tolik milovala.
Její ztráta a obor onkologie mi daly možnost přehodnotit životní postoj
a srovnat si hodnoty.
Do této chvíle jsem pomohla s důstojným odchodem v domácím
prostředí i několika svým příbuzným a známým.
A to mě utvrdilo v tom, že zde chybí mobilní hospicová péče, která by
mohla pomoci i těm ostatním, kteří nemají v rodině zdravotníka.
Velice ráda bych se v tomto oboru dále vzdělávala a byla součástí
týmu, který bude myslet a pracovat „Srdcem“ (MUDr. Zugarová Michaela, prim. onkologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s.).
A co mě oslovilo? Ke spolupráci samozřejmě Vy, ale možnost věnovat
se paliativní péči ve mně probudil MUDr. Adam Houska z domácího
hospicu Cesta domů, který měl seminář v naší nemocnici. Následně jsem se přihlásila na kurz ELNEC, což je intenzivní vzdělávací kurz
s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Nějak mi začalo dávat smysl vydat se tímto směrem.
V dnešní době je smrt stále tabuizované téma, a lidem se často pojí
s bolestí, utrpením, nemocnicí, samotou... A právě hospicová péče si
klade za cíl kvalitu života až do konce, bez bolestí, v čistotě, důstojně
a hlavně doma a s rodinou a já jako sestra budu mít individuální čas
rodinu podpořit a doprovodit umírajícího bez jakéhokoliv stresu a spěchu. Je to práce, která má smysl a doufám v další rozšiřování možností
paliativní péče (Martina Třešňáková, zdravotní sestra).
V současné době náš tým stále rozšiřujeme o dobrovolníky, zdravotní
sestry, lékařské i nelékařské profese. Budeme rádi za vaše podněty či
jakoukoli formu spolupráce a podpory. Děkujeme.

VÝUKA HRY NA KYTARU

www.hospic-kolin.cz email: info@hospic-kolin.cz
mobilní tel.: 775 031 332
Ing. Dagmar Ruferová,
ředitelka

VYUČUJI HŘE NA AKUSTICKOU
I ŽÁNROVOU KYTARU
HODINY DLE DOMLUVY.

JIŘÍ VEJSADA, VELKÝ OSEK, TEL. 731109 295
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Dodavatel dešťových nádrží
Kvalitní německé dešťové jímky
české ceny

OSEČAN - PERIODICKÝ TISK
ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO
CELKU OBCE VELKÝ OSEK

Bez nutnosti betonáže
Zařídíme výkopové práce a
odvoz výkopového materiálu
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+420 774 110 158 +420 777 840 320 www.destovejimky.cz info@destovejimky.cz
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