OSEČAN
ZPRAVODAJ OBCE VELKÝ OSEK
ROČNÍK XXIV. Číslo 1/2019 www.velky-osek.cz

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY
STR. 2
ZPRÁVY
Z RADNICE
STR. 3 - 6

ZPRÁVY Z MZŠ
VELKÝ OSEK
STR. 14 - 18
OBECNÍ
KNIHOVNA
INFORMUJE
STR. 20 - 21

KULTURA V OBCI
STR. 22 - 29
VARHANY
PÍSKAJÍ
O POMOC
STR. 22

PODPORA SPOLKŮM
STR. 5

AKCE V OBCI – PŘEHLED
STR. 24

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nastává opět jaro, pomalu se probouzí příroda rovněž
začíná čilý ruch na zahradách i v ulicích obce. Začíná
se uklízet, připravovat na stavební práce a stavět
vůbec. V roce 2019 obec plánuje k realizaci několik
stavebních záměrů.
Je jím výstavba nového vodovodu s napojením
na zónu TPCA a odbočky ke všem domům v obci.
Projekt za cca 90 mil. Kč, na kterou Státní fond
životního prostředí (SFŽP) poskytl dotaci cca 54 mil.
Kč a investiční úvěr cca 23 mil. Kč s fixním úrokem 0,45
% na 20 let, se dostal do své druhé poloviny realizace.
Nyní je třeba, aby majitelé nemovitostí podali do 30. 6. 2019
přihlášku k napojení na vodovod, jelikož je nutné vést evidenci
napojených nemovitostí a rovněž je nutné se připravit na koncesní
řízení pro výběr nového provozovatele vodovodu od 1. 1. 2020.
Rovněž majitelé domů se tímto seznámí s podmínkami napojení,
zastupitelstvo totiž v prosinci 2017 rozhodlo, že by se měli
finančně podílet ve výši 5 tis. Kč za napojený rodinný dům
a 3 tis. Kč za napojený byt (průměrný investiční náklad je cca 35
tis. Kč za připojení jedné nemovitosti). Je nepochybné, že v situaci
extrémního sucha a úbytku podpovrchové vody nový vodovod
zajistí kvalitní, zdravotně a hygienicky nezávadný a zejména
stabilní a kapacitně dostačující zdroj pitné vody. Jinými slovy, ten,
kdo bude napojen, bude vědět, že když otočí kohoutkem, tak voda
poteče. Přihlášku si lze vyzvednou na obecním úřadě Velký Osek
nebo na webových stránkách obce v rubrice „Vodovod“. Spuštění
vodovodu se očekává po jeho kolaudaci od 1. 1. 2020, do konce
roku 2019 by měly být rovněž opraveny všechny stavbou vodovodu
poškozené silnice a chodníky.
I nadále pokračuje příprava na rekonstrukci Dělnického domu, byla
podána žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)
ve výši cca 8 mil. Kč na realizaci 1. etapy „výstavba nové knihovny
s výtahem“ v zadní části objektu, která bude stát cca 17 mil. Kč.
Bude-li dotace přiznána, pak v druhé polovině roku 2019 má
začít realizace po vysoutěžení zhotovitele. V příštích letech by
měly navazovat další etapy rekonstrukce – oprava velkého sálu,
krovu a střechy, instalace nových plastových oken, zateplení,
vzduchotechniky a nové topné soustavy s plynovými kotly, vznik
nových prostor pro spolkovou činnost nad restaurací, rozšíření
a modernizace sociálního zařízení a restaurace s přípravnou pro
jídla. Celá rekonstrukce za cca 45 mil. Kč má proběhnout do roku
2023, obec bude postupně vyčleňovat prostředky v rámci svých
ročních rozpočtů a zároveň se bude snažit získat dotace.
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Na zasedání v prosinci 2018 zastupitelstvo stanovilo
poplatek za odpady pro rok 2019 ve výši 550 Kč
na občana (stejně jako v roce 2018), a to s ohledem
na dobrou úroveň třídění. I nadále v zájmu dalšího
zvyšování třídění odpadů je zaveden svoz směsných,
netříděných odpadů v období leden až březen
jedenkrát za 14 dnů a od poloviny března 2019 je
zaveden svoz bioodpadů v týdnech, kdy se nesváží
směsný odpad.
Zastupitelstvo stanovilo pro rok 2019 stočné
ve výši 52,90 Kč/m3 bez DPH, přičemž kalkulace
nákladů je 58,35 Kč/m3 bez DPH, rozdíl ve výši
ve výši 5,45 Kč/m3 bez DPH (celkově cca 470 000
Kč) bude hrazen z rozpočtu obce Velký Osek, protože i nadále
obec jako provozovatel kanalizace se má snažit o stále efektivnější
provozování kanalizace. A je na místě poděkovat obsluze
kanalizace panu Litenovi a panu Kelešovi a jejich vedoucímu,
panu místostarostovi Janu Fagošovi, že se to skutečně daří, jelikož
v roce 2018 nebyla na kanalizaci zaznamenána žádná kritická
situace, jako tomu bylo v roce 2016 nebo 2017 zejm. v lokalitě
Na Stráži. Pokud jde o vodné, zastupitelstvo rozhodlo o jeho
stanovení ve výši 29,52 Kč/m3 bez DPH, což je stejně jako pro
rok 2018, přičemž kalkulace očekávaných nákladů je 31,41 Kč / m3
bez DPH. Důvodem rozdílu hrazeného z rozpočtu obce je, že
bude revitalizován vrt pitné vody nedaleko zdymadel u Osady
Labe, což bude hradit obec ze svého rozpočtu na rok 2019.
Vedle výše uvedených projektů se spolu s kolegy ze zastupitelstva,
rady a obecního úřadu se snažíme připravit a zrealizovat i další
záměry, např. rekonstrukci silnice a chodníků v ulici Jiráskova, další
sloupy veřejného osvětlení (např. Prokopa Holého), modernizaci
školních hřišť na nová s umělým povrchem, podporujeme
příspěvkové organizace obce základní školu a mateřskou školku
a i nadále chceme udržovat obec čistou, upravenou s posekanou
trávou a udržovanými dřevinami, aby byla i nadále příjemným
místem pro život i pro práci. Děkuji Vám za dosavadní důvěru,
podporu i konstruktivní přístup a přeji Vám v novém roce 2019
vše jen to nejlepší, především pevné zdraví.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou,
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
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 prosinci 2018 zastupitelstvo schválilo přijetí investičního úvěru od SFŽP na financování vodovodu ve výši až 25 mil. Kč, dále
rozpočet obce na rok 2019, finanční výhled
do roku 2022, plán investičních akcí do roku
2024, poplatky za odpady na rok 2019
ve výši 550 Kč/občan (shodně jako v roce
2018), výši stočného ve výši 52,90 Kč/
m3 bez DPH (o 8 Kč více oproti roku 2018
z důvodu zvýšení nárůstu ceny elektrické
energie, materiálu a odborných služeb), vodného pro rok 2019 ve výši 29,52 Kč/m3 bez
DPH (shodně jako v roce 2018). Rozpočet
obce na rok 2019 byl schválen dle návrhu
zveřejněného v listopadu 2018 (viz Osečan
4/2018), tj. příjmy a výdaje jsou vyrovnané
ve výši 104 945 000 Kč, přičemž na straně
příjmů má být částka až 25 mil. Kč načerpána z investičního úvěru SFŽP na výstavbu
vodovodu. Hospodaření obce je stabilní, byť
za rok 2018 skončilo v provozním schodku

cca 12,3 mil. Kč (příjmy 104 059 500,45 Kč
a výdaje 116 403 557,01 Kč), který byl kryt
z přebytku předchozích let díky naspořeným
prostředkům na účtech obce, kdy na počátku roku 2018 bylo k dispozici cca 20 mil. Kč.
Veškeré splátkové kalendáře na splácení investičních úvěrů SFŽP a ČSOB v celkové výši
cca 28 mil. Kč na 2. etapu kanalizace od roku
2016 do 2031 jsou včas a řádně dodržovány.
Od roku 2019 má obec vedle těchto úvěru
začít splácet ještě investiční úvěr až na 25 mil.
Kč od SFŽP na výstavbu vodovodu po dobu
20 let. Byť obec hospodařila v roce 2018 se
ztrátou, tak byla kryta z vlastních nebo řádně
půjčených a splácených zdrojů, a díky tomu
mohla investovat a rozšiřovat svůj majetek,
resp. zajistit další služby obyvatelům např. revitalizací hřbitova nebo rozšířením veřejného
osvětlení v ulicích Tyršova, Žižkova, Kpt. Jaroše, části ulice Komenského, Vrchlického,
Jeronýmova a Masarykova.

Schválený rozpočtový výhled obce na roky
2019 – 2021 viz níže a schválený investiční
plán na roky 2019 – 2024 ukazují, že obec
chce realizovat mnoho záměrů, kromě výstavby vodovodu (cca 85 mil. Kč) a postupné rekonstrukce Dělnického domu (cca až
45 mil. Kč) by se měly rekonstruovat dům
s pečovatelskou službou (cca 15 mil. Kč), obnovit polní cesty v okolí obce a vysadit zeleň
u nich (cca 1,5 mil. Kč), rekonstrukce ulice
Jiráskova (cca 7,5 mil. Kč) a Prokopa Holého
(cca 3,5 mil. Kč) i Palackého (cca 8,5 mil. Kč).
Na řadu těchto záměrů se obec pokusí získat
dotaci, nicméně na všechno dotaci není možné dostat, krom toho dotace obvykle kryje
část nákladů v rozmezí od 40 – 80 % v závislosti na účelu projektu a zbývající část financuje obec ze svého rozpočtu nebo s pomocí
cizích zdrojů – investičních úvěrů.

Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2019 - 2021
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2019 - 2021 - PŘÍJMY V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf

Název

2019

2020

2021

000

Daňové příjmy a transfery

69 700 000

39 000 000

39 000 000

- dotace (vodovod 54 mil. Kč), daň. příjmy, poplatky, st. příspěvek

103

Lesní hospodářství

1 000 000

400 000

400 000

- příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

250 000

250 000

250 000

- dobývací prostor Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

40 000

40 000

- nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny

231

Pitná voda

2 000 000

750 000

250 000

- příspěvky (dary) na připojení vodovodu

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 250 000

5 250 000

5 250 000

- stočné, příspěvky (dary) na připojení kanalizace

331

Kultura

20 000

20 000

20 000

- půjčovné v obecní knihovně

339

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

150 000

150 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

500 000

450 000

400 000

- nájemné - splátky budoucích kup. cen obec. bytů 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

50 000

50 000

- nájemné za hrobová místa

372

Nakládání s odpady

420 000

420 000

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374

Ochrana přírody a krajiny

100 000

100 000

100 000

- ekologické dary na výsadbu zeleně

435

Služby sociální péče

60 000

60 000

60 000

- nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

150 000

150 000

150 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

250 000

250 000

250 000

- prodej nemovitostí, nájem od mobilních opertátorů

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 000

5 000

5 000

- úroky

Financování z cizích zdrojů

25 000 000

0

0

- investiční úvěr na vodovod

104 945 000

47 345 000

46 795 000

Třída 8

CELKEM PŘÍJMY

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 18. 12. 2018. Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., starosta obce Velký Osek
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2019 ‑ 2021 - VÝDAJE V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf Název

2019

2020

2021

103

Lesní hospodářství

350 000

350 000

350 000

221

Pozemní komunkace

3 000 000

1 000 000

1 000 000

231

Pitná voda

55 000 000

1 000 000

1 000 000

- údržba vodovodu, výstavba vodovodu 85 mil. Kč s dotací 54 mil. Kč ze SFŽP

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 200 000

5 750 000

6 250 000

- provoz obecní kanalizace

311

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

5 800 000

5 500 000

5 500 000

- provoz a investice v ZŠ a MŠ

331

Kultura

550 000

550 000

550 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

25 000

25 000

25 000

- údržba nového bezdr. rozhlasu

339

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

10 000 000

10 000 000

10 000 000

341

Tělovýchova

250 000

250 000

250 000

342

Zájmová činnost a rekreace

350 000

350 000

350 000

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

400 000

250 000

250 000

- údržba, vodné, stočné v obecních bytových domech 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

3 000 000

1 500 000

1 500 000

- provoz, údržba a rozšiřování veřejného osvětlení, údržba hřbitova

372

Nakládání s odpady

2 600 000

2 600 000

2 600 000

- sběr, svoz, třídění, odvoz a zpracování odpadů

374

Ochrana přírody a krajiny

2 500 000

1 500 000

1 500 000

435

Služby sociální péče

1 000 000

3 000 000

2 000 000

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

521

Ochrana obyvatelstva

25 000

25 000

25 000

- srážkoměr, siréna, hladinoměr

527

Krizové řízení

10 000

10 000

10 000

- protipovodňový plán a činnost

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 000 000

1 250 000

1 250 000

- obecní policie, asistenti prevence kriminality

551

Požární ochrana

500 000

500 000

500 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek, údržba zbrojnice

611

Zastupitelské orgány

1 350 000

1 350 000

1 350 000

- zastupitelstvo obce, volby

617

Regionální a místní správa

6 785 000

6 335 000

6 285 000

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

1 785 000

1 335 000

1 285 000

- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

500 000

500 000

500 000

- platba úroků a pojištění

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

0

0

- vnitřní převody mezi fondy a účty obce

693

Ostatní finanční operace

250 000

250 000

250 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

640

Ostatní činnosti

0

0

0

- pokuty, příspěvky udělené jinými orgány

Financování

3 500 000

3 500 000

3 500 000

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

104 945 000

47 345 000

46 795 000

Třída 8

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

- vítání občánků, dary seniorům
- opravy, projekce a rekonstrukce Dělnického domu
- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol
- akce organizované nebo s podporou obce
- podpora spolků - NADĚJE, BARYBA
- myslivci, rybáři, včelaři, VO divadlo

- údržba veřejné zeleně, využití dotace na VPP
- žádost na Zeleň v extravil. obce 1,5 mil. Kč s dotací SFŽP 1 mil. Kč

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

- splátka úvěru SFŽP na vodovod 1,25 mil. Kč
CELKEM VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 18. 12. 2018. Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., starosta obce Velký Osek

Obec průběžně zajišťuje údržbu
a obnovu již stávajícího veřejně
prospěšného majetku a vybavení – chodníky, silnice, kanalizace, veřejné osvětlení a rozhlas, veřejná zeleň, zajistit chod
obecního úřadu včetně sociál-
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ních služeb, obecní knihovny
a obecního dvora, financovat
provoz mateřské školky a základní školy, podporovat finančně a materiálně činnost
spolků, pečovat o obecní lesy,
řešit nakládání s odpady. Tyto

OSEČAN

provozní záležitosti tvoří téměř
25 mil. Kč (70 %) cca běžných výdajů z ročního obecního rozpočtu obce. Kromě
toho je obec i nadále v roce
2019 provozovatelem kanalizace (provozní výdaje ve výši

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

cca 4,5 mil. Kč ročně kryty ze
stočného), v roce 2019 se pokusí spolu s novým provozovatelem vodovodu vysoutěžit
znovu i nového provozovatele
na kanalizaci.

Podpora spolkům a dalším
volnočasovým a kulturně
společenským aktivitám
v obci na rok 2019:

Vodovod

Obec má podporovat aktivity i v řadě jiných oblastí, ve spolupráci
s dalšími subjekty, aby se zlepšilo prostředí a život pro obyvatele
v obci, např. opravy železniční stanice a jejího okolí, oprava kostela,
podpora společenských a kulturních akcí (např. plesy, Den s historickou technikou, Staročeské Máje, závody dračích lodí, loučení
se školkou a se školou, podzimní běžecká akce „VELKOOSECKÁ
ELEVEN 12“). I proto obec každoročně vyčleňuje nemalou částku na přímou finanční podporu spolkovým aktivitám, pro rok 2019
bylo vyčleněno až 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly rozděleny
na zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2019 takto:

a)
b)
c)
d)
e)

50 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek;
75 000 Kč pro FK Viktorie Velký Osek;
75 000 Kč pro FŠ Velký Osek;
40 000 Kč pro Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek;
38 000 Kč pro Český rybářský svaz –
Místní organizace Velký Osek;
f) 6 000 Kč pro Český svaz včelařů – organizace Velký Osek;
g) 43 000 Kč pro Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek;
h) 50 000 Kč pro BARYBA;
ch) 10 000 Kč pro sdružení fyzických osob Májovci;
i) 20 000 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami –
organizace Poděbrady;
j) 4 982 Kč pro sdružení fyzických osob Osecký Skřivánek
převodem nespotřebované finanční podpory pro rok 2018
do roku 2019 k využití na činnost;
k) 18 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky;
l) 10 000 Kč pro VOdivadlo;
m) 5 000 Kč pro Tenisovou školu Velký Osek, org. Jiří Váňa;
n) 20 000 Kč pro skautský oddíl Rejnoci Velký Osek

Možnost odebírání pitné vody
z nového vodovodu se předpokládá
od 1. 1. 2020 až po zkolaudování díla.
Jinými slovy, během roku 2019 mohou majitele provést stavební
přípravu a položit si na svém pozemku vodovodní přípojku, zároveň si buď sami, nebo na základě plné moci udělené obci popř. jiné
osobě, zajistí územní souhlas na vodovodní přípojku, a teprve od
ledna 2020 bude po instalaci vodoměru od obce a po uzavření
příslušné smlouvy možný odběr pitné vody. I proto potřebujeme
přihlášky jednotlivých majitelů nemovitostí, abychom dokázali
předvídat spotřebu pitné vody, množství instalovaných vodoměrů
a případně pro kolik nemovitostí bude obec vyřizovat územní souhlas na vodovodní přípojku. Tímto prosíme všechny zájemce o připojení na vodovod, aby opravdu pečlivě pročetli informace v přihlášce nebo na webu obce pod odkazem http://www.velky-osek.
cz/obec-197/vodovod/, a v případě nejasností lze kontaktovat pracovníky stavitele nebo obecní úřad Velký Osek.

Byla opět schválena spolkům i materiální podpora, a to v podobě hrazení nákladů z rozpočtu obce spojených za provoz a úklid
(v podstatě nájemné a spotřeba energií) v objektech, které obec
vlastní nebo má ve správě (zejm. školní tělocvična a hřiště, fotbalové hřiště, Dělnický dům), a které spolky v podstatě využívají dle
svých požadavků. Tato „nefinanční“ podpora dosahuje za všechny
aktivity spolků ročně hodnoty cca 500 tis. Kč z rozpočtu obce,
vedle toho je přímá finanční podpora z rozpočtu obce celkem pro
spolky dohromady ve výši 500 tis. Kč na rok 2019. Jinak řečeno, obec na spolkovou činnost přispívá z ročního rozpočtu obce
1 mil. Kč. Zastupitelstvo věří, že tímto jde o jeden nezpochybnitelných a významných projevů zájmu a podpory obce, aby v ní existoval fungoval spolkový a zájmový život obyvatel, zejm. pro děti
mládež.
A v zájmu další podpory volnočasových aktivit v obci pro děti
a mládež zastupitelstvo v únoru 2019 schválilo otevření ankety na
určení typu a lokality pro nové sportovní hřiště, která bude otevřena do 15. 4. 2019, anketní lístek lze nalézt v Osečanu, na obecním
úřadě nebo na webu obce.
OSEČAN

Projekt Vodovod v obci Velký Osek se dostává do své další části,
jsou totiž již hotovy všechny páteřní řady v ulicích, takže nyní začne
budování odboček k jednotlivým nemovitostem. Majitelé nemovitosti, kteří se chtějí připojit na vodovod, musí podat v písemné podobě přihlášku na obecním úřadě Velký Osek, je součástí i tohoto
čísla Osečanu. Zároveň mohou začít stavební přípravu vodovodní
přípojky na svém pozemku tak, že si ve spolupráci se stavitelem
vodovodu (ten je bude postupně kontaktovat dle průběhu prací)
určí tzv. napojovací bod na hranici pozemku a od něho na svém pozemku mohou majitelé domů vykopat rýhu pro položení vodovodní
přípojky a datového kabelu pro budoucí dálkový odečet z vodoměru a další datové služby. Materiál na vodovodní přípojku a instalaci
vodoměru hradí obec, výkopové a zemní práce na svém pozemku
platí majitel nemovitosti. Pro představu na podkladě údajů od pana
Petra Freitaga (místní dlouholetý instalatér) jsou níže uvedeny orientační ceny za výkopové a zemní práce:
a) Práce malým rypadlem 300 - 500 Kč/1 bm;
b) Výkopové práce ručně 500 - 600 Kč/1 bm;
c) Vrtání průvlaku do zdi 400 - 600 Kč/1 bm;

Obec Velký Ose
k nabízí
zaměstnání na
pozici
TECHNICKÝ PR
ACOVNÍK.

Termín nástup
u dohodou, plat
ové a další
podmínky dle na
řízení vlády o pl
atech ve veřejn
správě a zákoní
é
ku práce. Vhod
ná kvalifikace je
zkušenost s úd
ržbou zeleně, dr
obnými oprava
mi,
znalost PC, sam
ostatnost, flexib
ilita. Dotazy ne
životopisy lze za
bo
sílat do 30. 4. 20
19
na mailovou ad
resu:
obecni.urad@ve
lky-osek.cz
DĚKUJEME ZA
ZÁJEM.
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Rada obce

Závěr

Rada obce v období od konce prosince 2018 do února 2019
dohlížela na provozní záležitosti, zejm. provozování kanalizace
a vodovodu, správu a údržbu veřejného osvětlení a obecních lesů.
Rovněž uzavřela hospodaření obce za rok 2018 se schodkem ve
výši cca 12,3 mil. Kč s vědomím, že veškeré závazky jsou stále řádně
a včas hrazeny. Průběžně konzultovala přípravu a realizaci záměrů
a projektů s dodavateli, zejm. výstavbu vodovodu a rekonstrukci
Dělnického domu. Rada dále řeší přípravu a realizaci záměru
soukromého developera v lokalitě Za Lávkami na Šanghaji (mezi
fotbalovým hřištěm a železniční stanicí), kde namísto bytových
domů až o 4. nadzemních podlaží má v horizontu 10 – 15 let být
vystavěno cca 100 rodinných domů se zahradami. Změnu využití
pro většinu daného území bude muset schválit zastupitelstvo obce
ve formě úpravy územního plánu. Opět v souvislosti s rozvojem
obytné výstavby v lokalitě Šanghaj apelovala rada na SŽDC
a ČD, aby zajistila brzkou modernizaci (opravu) železniční stanice
za účelem zlepšení pro cestující – parkování aut, úschovna kol,
zpevněné cesty a nižší nástupní ostrůvky do vlaků, vybudování
podchodu nebo lávky přes kolejiště od Šanghaje ke stanici.

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.

Příprava základů nového věžového vodojemu.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají, a velmi si vážím pochopení a podpory každého, jelikož bez toho řada věcí nejde. Budu
se těšit na setkání s Vámi na obecním úřadě nebo kdekoliv
v ulicích Velkého Oseka. Přeji všem příjemné, osvěžující jarní
dny, pohodové svátky velikonoční a nestále slunce nad hlavou
i v mysli.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Podněty od místostarosty
Vážení spoluobčané,
jistě v Osečanu naleznete mnoho důležitých informací,
rozpracováno je několik velkých i menších dotačních projektů,
o kterých Vás ve svých příspěvcích informuje pan starosta. Rád
bych, aby však bylo i známo, že se snažíme nezapomenout ani na
menší projekty, které jsou pro každodenní život v obci mnohdy více
na očích než kanalizace a vodovod.
Jsem například velmi rád za pokračování jarních brigád (akce „Z“)
pod záštitou Výboru životního prostředí. Každá pomocná ruka
jedinců a spolků je vítána a žádoucí. Vždy se na jaře objeví spousta
velké i malé práce a věřím, že smysluplné úkoly se podaří vybrat
tak, aby pocit z dobře vykonaného díla měli všichni účastníci.
Byl bych také velmi rád za inspiraci z řad Vás, občanů. Jakékoli
informace třeba o špatném veřejném osvětlení nebo o rozbitých
komunikacích od Vás, obyvatel, mohou pomoci ke zlepšení
fungování a života v celé obci. Ty návrhy, které jste vznesli dosud,
nezapadly a budou pečlivě projednány a posouzeny a poté případně
realizovány. Některé po ukončení prací na vodovodu, některé již
v průběhu roku. Je důležité, abyste se svými podněty přicházeli
a dávali nám vědět informace a témata, která Vás zajímají a trápí.
I když nedokážeme vyřešit všechno, naše snaha je vždy vynaložit
maximum sil na realizaci nápadů a projektů, které vedou ke zlepšení
a zkvalitnění života v obci.
Děkujeme všem konstruktivním občanům, kteří s námi na radnici
neztrácejí trpělivost, a věřím, že se nám i letos podaří spoustu
projektů dokončit.
S úctou, vírou a optimismem,
Váš místostarosta Jan Fagoš
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Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz
Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz,
web: www.velky-osek.cz
Obec Velký podatelna@velky-osek.cz,
Osek

Obecní úřad obce Velký Osek
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

Žádost o zřízení vodovodní přípojky v obci Velký Osek
Jméno a příjmení
žadatele o
Žádost

zřízení vodovodní přípojky v obci Velký Osek

Jméno a příjmení žadatele
Kontaktní údaje žadatele
(adresa, mail, telefon)
Kontaktní údaje žadatele
Adresa napojované nemovitosti
(adresa, mail, telefon)
(ulice, č. p.)
Adresa napojované nemovitosti
Jméno
a
příjmení
majitele
(ulice, č. p.)
napojované
nemovitosti
není-li
shodný s žadatelem
Jméno
a
příjmení
majitele
Kontaktní údaje majitele
napojované
nemovitosti
není-li
(adresa, mail, telefon)
shodný s žadatelem
Kontaktní údaje majitele
Délka
vodovodní
přípojky
na
(adresa, mail, telefon)
pozemku majitele
Délka
vodovodní
přípojky
na
Parcelní číslo pozemku majitele, na
pozemku majitele
němž bude vodovodní přípojka
zřízena
Parcelní číslo pozemku majitele, na
Předpokládané
množství
osob
němž bude vodovodní přípojka
využívajících vodovod v napojované
zřízena
nemovitosti
Předpokládané
množství
osob
využívajících vodovod v napojované
Na
základě vyplněných údajů, přijetí závazku k plnění níže uvedených podmínek o zřizování vodovodních přípojek
nemovitosti
a úhradě finančního podílu na nákladech souvisejících s budováním vodovodu v obci Velký Osek bude vydán
písemný souhlas obce Velký Osek s napojením na vodovod. Bez tohoto písemného souhlasu není možné zahájit
Na základě vyplněných údajů, přijetí závazku k plnění níže uvedených podmínek o zřizování vodovodních přípojek
realizaci vodovodní přípojky. Další informace je možné získat na webových stránkách obce http://www.velkya úhradě finančního podílu na nákladech souvisejících s budováním vodovodu v obci Velký Osek bude vydán
osek.cz/ v sekci Vodovod, osobně na obecním úřadě, na mailu: podatelna@velky-osek.cz, tel. č. +420 321 672 837.
písemný souhlas obce Velký Osek s napojením na vodovod. Bez tohoto písemného souhlasu není možné zahájit
realizaci vodovodní přípojky. Další informace je možné získat na webových stránkách obce http://www.velkyPro
zřizování
vodovodní
(aktivně
mohou
být provozovány nejdřívetel.
odč.2.+420
čtvrtletí
osek.cz/
v sekci
Vodovod,přípojky
osobnědo
na domácnosti
obecním úřadě,
na mailu:
podatelna@velky-osek.cz,
321roku
672 2019
837.
v závislosti na postupu prací na akci VODOVOD Velký Osek) na pozemku majitele nemovitosti (uživatele) platí
následující pravidla:
Pro zřizování vodovodní přípojky do domácnosti (aktivně mohou být provozovány nejdříve od 2. čtvrtletí roku 2019
v závislosti na postupu prací na akci VODOVOD Velký Osek) na pozemku majitele nemovitosti (uživatele) platí
 vodovodní
následující
pravidla:přípojka musí být zřízena v hloubce 80 – 130 cm pod zemí kvůli ochraně proti zamrznutí;
 musí být řádně označena chránící fólií cca 20 – 30 cm nad vlastním potrubím;
 musí
být řádně
podsypána,
zasypána
štěrkopískem
nebo
a zhutněna
každých
20 cm, aby
vodovodní
přípojka
musí být zřízena
v hloubce
80 – 130 cm
podhlínou
zemí kvůli
ochraně po
proti
zamrznutí;
případným propadem zeminy nedošlo k jejímu poškození;
 musí být řádně označena chránící fólií cca 20 – 30 cm nad vlastním potrubím;
 výkopové, zásypové (průměrná cena cca 250 – 400 Kč/bm) a instalační práce si zajišťuje, nasmlouvává
 musí být řádně podsypána, zasypána štěrkopískem nebo hlínou a zhutněna po každých 20 cm, aby
a hradí majitel nemovitosti na své náklady;
případným propadem zeminy nedošlo k jejímu poškození;
 přípojka nesmí být na soukromém pozemku delší než 20 metrů a musí být dovedena do domu
 výkopové, zásypové (průměrná cena cca 250 – 400 Kč/bm) a instalační práce si zajišťuje, nasmlouvává
buď do sklepa, nebo do technické místnosti, kde bude umístěn vodoměr; v případě, že toto není možné,
a hradí majitel nemovitosti na své náklady;
 přípojka nesmí být na soukromém pozemku delší než 20 metrů a musí být dovedena do domu
buď do sklepa, nebo do technické místnosti, kde bude umístěn vodoměr; v případě, že toto není možné,
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bude řešeno individuálně pomocí vodoměrné šachty, na jejímž zřízení se bude zčásti finančně podílet
majitel domu;
k přípojce bude do výkopu přikládán optický kabel pro zvažované využití na dálkový odečet vodoměru nebo
pro datové přenosy od dodavatelů služeb dle zájmu uživatele;
materiál na přípojku včetně optického kabelu, potrubí a vodoměru dodává (a hradí) obec;
nesmí dojít k mísení rozvodů studniční (domácí) vody a vody z vodovodu (tj. jedny rozvody v domě, bytě
mohu být využity pouze pro jednu vodu), jelikož provozovatel vodovodu pak nenese odpovědnost
za dodávky pitné vody do dané domácnosti, a naopak majitel domu nese odpovědnost za případné
znečištění pitné vody v přípojce, popřípadě ve vodovodním řadu;
zájemce o zřízení vodovodní přípojky se může přihlásit na obecním úřadě Velký Osek v úředních hodinách
pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod., dále prostřednictvím pošty, mailu podatelna@velky-osek.cz
nebo datové schránky a52bam3; přihlášením se zájemce zavazuje odebírat aktivně vodu z vodovodu
(alespoň v části domácnosti – např. jen v kuchyni, nebo v koupelně aj.), který bude spuštěn do standardního
provozu od roku 2020.

Žadatel a majitel napojované nemovitosti tímto bere na vědomí a souhlasí:
a) s výše uvedenými podmínkami zřizování vodovodní přípojky do domácnosti;
b) s využíváním svých osobních údajů pro potřeby administrace, správy, údržby, a dalších souvisejících
činností s realizací a provozem vodovodu;
c) že se při realizaci a provozu vodovodní přípojky bude řídit pokyny v písemné, elektronické, telefonické či
ústní formě od osob pověřených majitelem nebo provozovatelem vodovodu v obci Velký Osek.
d) že bude vždy dbát, aby neohrozil při stavební a provozní činnosti či užívání vodovodní přípojky jiné majitele,
uživatele vodovodu, stavby nebo inženýrské sítě (např. elektřina, plyn, telekomunikace);
e) že uhradí před zahájením užívání vodovodní přípojky finanční podíl na nákladech souvisejících s budováním
vodovodu v obci Velký Osek ve výši 5 tis. Kč za rodinný dům nebo 3 tis. Kč za bytovou jednotku; úhrada je
možná formou daru, kterým lze částečně snížit základ daně z příjmů, nebo formou účelového příspěvku;
platbu je možné provést bezhotovostně na účet obce č. 269552422/0300 vedený u ČSOB nebo v hotovosti
na obecním úřadě;
f) že po dokončení stavebních prací na vodovodní přípojce neprodleně předá informaci na obecní úřad obce
Velký Osek, že byla přípojka dokončena; v opačném případě se vystavuje právním důsledkům, např.
finanční sankci, pozastavením napojování k vodovodu
g) že uzavře příslušnou smlouvu s provozovatelem o dodávce vody a bude nejpozději od 1. 1. 2020 aktivně
odebírat vodu do napojované domácnosti z vodovodu v obci Velký Osek, na který se připojí vodovodní
přípojkou dle vydaného souhlasu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne:………………………
Žadatel ……………………………………………………………………………………
Majitel napojované nemovitosti …………………………………………………………

Účet č. 196471057/0300, ČSOB, a.s.
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OBEC VELKÝ OSEK
ANKETNÍ LÍSTEK
PODPOŘ SVÝM HLASEM ROZHODNUTÍ
O VYTVOŘENÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ!!!

OBEC VELKÝ OSEK
CHCE POŘÍDIT PRO SVÉ OBČANY
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
JAKÝ TYP HŘIŠTĚ PODPORUJETE?
(zaškrtněte prosím pouze jednu odpověď, odevzdejte do 15. 4. 2019 na Obecním úřadě
nebo zašlete na mail: obecni.urad@velky-osek.cz)

a)

work-outové hřiště

b)

multifunkční hřiště

c)

skatepark

(např. fotbal, tenis, basketbal, házená atd.)

d)

jiné

(vypište jaké)

Máte-li představu, kde by nové hřiště mělo být umístěno, popř. nápad na jiný typ hřiště,
tak jej prosím zapište níže.
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Co nám rok minulý dal a co nám někdo vzal…
Dovolte mi na začátku nového roku lehce
zabilancovat. V loňském roce se nám povedlo
vykonat spoustu dobré práce, rok jsme,
zahájili v předjaří tradiční Akcí „Z“, v rámci
které jsme vyčistili Bačovku, sbírali odpadky,
provedli výsadbu záhonů a mnoho, dalších
věcí, vše pod záštitou obce Velký Osek.
V dubnu jsme pak společně revitalizovali
záhon před školní budovou. Zde musím
vyzdvihnout velkou pomoc od pana Zdeňka

Kalaše ze společnosti PARKON. S pomocí
pracovníků obce Velký Osek, pod vedením
pana Kolínského, jsme prováděli svědomitě
v celém vegetačním období údržbu obecní
zeleně. Velký dík patří též panu Miroslavu
Fotrovi, který prováděl zálivku vysazených
stromů. Díky jeho péči se i přes teplé
a suché počasí vše podařilo uzalévat, a jak
se říká „bez ztráty kytičky“. Nemalý díl,
práce na obecní zeleni odvedl i pan Milan

Zoubek, který provedl mimo jiné ošetření
lipové aleje ke zdymadlům a významně se
podílel na údržbě zeleně podél cyklostezek.
S přicházejícím podzimem jsme provedli
dosadbu dřevin v ulici Měsíční, Tyršově,
Chelčického, Komenského a na dalších
místech, např. při hlavní silnici, před školou…

Údržba zeleně.

Na sté výročí republiky 28. 10. 2018 jsme vysadili novou lipovou alej na fotbalovém hřišti, které obec získala zpět do svého majetku.

10
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Nemalou pozornost a slyšel jsem i chválu, sklidil projekt revitalizace hřbitova, kde mimo
vytvoření cestní sítě, došlo i k instalaci osvětlení, opravě oplocení a výsadbě dvou alejí.

Musím říci, že vysazené stromy ze zřejmě „líbily“ i někomu z obyvatel obce, možná z okolí, který nelenil a jeden ze stromků si odnesl domů,
zkrátka, co je doma, to se počítá. Při svém nekalém počínání, které s ohledem na místo činu lze s mírnou nadsázkou označit jako znesvěcení
pohřebního místa, další dva stromky zlomil a jeden vytrhl.
Poničená zeleň.

Výsledek je tedy neradostný, zejména zvážíme-li, že výsadba byla provedena v listopadu a v polovině února byly stromky zničeny. Celková
škoda, započítáme-li do ní i cenu práce, vazebního materiálu a nutnost dosadby, bude pro obec cca 15.000 Kč. Tyto peníze mohly být
využity jinde a ku prospěchu nás všech. Rád bych Vás tedy požádal, aby nám nebylo lhostejno, co se v obci děje a co se s obcí děje.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí při obci Velký Osek
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4. ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

VELKOOSECKÝ
TROJZUBEC
13. 4. 2019
POHÁR PČR na Písáku

25. 5. 2019
POHÁR ČRS MO na Máčidle

7. 9. 2019
POHÁR STAROSTY
VELKÉHO OSEKA na Máčidle

PROGRAM ZÁVODU

ZÁVODNÍ ŘÁD

7:00 ZÁPIS A LOSOVÁNÍ MÍST

1) ZÁVODÍ SE NA DVA POLOČASY.

5) ZÁVODNÍK ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

10) VĚK ZÁVODNÍKA 7-15 LET.

7:30 ZAHÁJENÍ PRVNÍHO POLOČASU
9:30 KONEC PRVNÍHO POLOČASU

2) ZÁVODNÍK MŮŽE K LOVU POUŽÍT JEDEN
PRUT S JEDNÍM NÁVAZCEM.

6) VEDENÍ ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO
PROVÉST MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY.

11) DO 8 LET NUTNÁ PŘÍTOMNOST DOSPĚLÉ
OSOBY, LOVIT VŠAK MUSÍ DÍTĚ SAMO.

9:35 OBČERSTVENÍ

3) HODNOCENÍ ÚLOVKU: 1 cm = 1 BOD!

7) RYBY MĚŘÍ A ZAPISUJE POUZE ROZHODČÍ.

12) KRMENÍ POVOLENO.

10:00 ZAHÁJENÍ DRUHÉHO POLOČASU

4) VYHRÁVÁ ZÁVODNÍK, KTERÝ DOSÁHNE
NEJVYŠŠÍHO POČTU BODŮ. V PŘÍPADĚ
ROVNOSTI BODŮ ROZHODUJE VĚTŠÍ POČET
ULOVENÝCH RYB.

8) VŠECHNY ÚLOVKY BUDOU VRÁCENY VODĚ.

13) RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ NUTNO VLASTNÍ.

11:30 KONEC DRUHÉHO POLOČASU
12:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE A PŘEDÁNÍ CEN

9) ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ BUDE OZNÁMENO
ZVUKOVÝM ZNAMENÍM.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

www.hastrman.eu
www.rybari-velkyosek.estranky.cz

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Kde se stala chyba?
Na přiložených fotografiích si
můžete prohlédnout, jak vypadají některé třídy poté, co
je opustí žáci, jak vypadá okolí školy po polední přestávce
anebo ve dnech, kdy se ve
škole rozdává mléko či ovoce
do škol. Hezký pohled to není
a já naprosto chápu rozhořčení obyvatel okolí školy, protože
krabičky od mléka, slupky od
ovoce nebo i celé ovoce a zelenina mnohdy „zdobí“ i jejich
zahrádky. Bohužel se ale jejich
rozhořčení obrací proti škole a jejím zaměstnancům. Ale
věřte, že zaměstnanci školy
ten nepořádek nedělají. Povinností školy je dotované mléčné
výrobky a balíčky se zeleninou a ovocem dětem vydat.
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Všem, i těm, které mléko nepijí a ovoce nejedí. To je možná
jeden problém. Druhý problém
je v tom, že když je něco zadarmo, nějak si toho nevážíme. Takže i děti, které mléko
pijí, raději použijí krabičku jako
výbušný granát, jablko místo
míčku a švestku jako neobvyklou ozdobu na nástěnku. Je to
pro ně větší zábava… My se ve
škole snažíme, seč můžeme,
aby se to nedělo. Ale sami na to
nestačíme. Hlavní část výchovy
je na rodičích, kteří s dětmi tráví
(nebo by měli trávit) mnohem

víc času než paní učitelka. Doma
by se měly děti naučit, že potravinami se neplýtvá, potraviny
nejsou hračka a je potřeba si jich
vážit. Zrovna tak by se měly děti
doma naučit, že odpadky patří
do koše, do popelnice nebo do
kontejneru – doma v obýváku
jistě papírky od bonbonů nebo
sáčky od svačiny pod židli na
koberec neházejí. Proč je tedy
kolem sebe bez problémů odhazují ve školní třídě nebo venku
na ulici?
V minulých letech jsem se
snažila vést žáky školy k péči

o čistotu obce alespoň úklidem
okolí školy v rámci pracovních
činností a jednou ročně jsme
v rámci Dne Země uspořádali
velký úklid celé obce. V loňském roce se ale proti tomuto
úklidu vzedmula vlna nevole jak ze strany rodičů, tak ze
strany pedagogů. V roce 2019
se tedy školní úklid obce konat
nebude. V rámci výchovného
působení jsem se pokusila alespoň rozdělit mezi jednotlivé
třídy péči o nejbližší okolí školy, ale ani to nefunguje zcela
podle mých představ. Žáky je

k úklidu velmi těžké přimět,
mnozí argumentují slovy: „Já
jsem tady ten nepořádek neudělal/a, tak proč to mám
uklízet?“. Někdo ale ty prázdné sáčky od brambůrek a sušenek, prázdné plechovky od
nápojů a teď už i nesnědené
kusy pizzy a rabice od ní, kolem školy poházel. Kdo to tedy
byl? Že by učitelé? Kde se stala chyba?
Ing. Alena Jílková,
zástupkyně ředitelky
Masarykovy základní školy
ve Velkém Oseku

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ 1. TŘÍD
Na recitační soutěž se žáci prvních tříd připravovali necelé tři
týdny. Nejprve si do školy přinesli knihy s básničkami. Básničky si ve třídě četli, recitovali,
vybírali, a nakonec se každý
naučil jednu básničku zpaměti.
Soutěž se uskutečnila v úterý
26. února 2019.
Nejlépe svou báseň zarecitoval Ondřej Nigrin, který obsadil 1. místo. Na 2. místě se
umístil Lukáš Demeter, Václav
Čáp, Ema Brabencová a Kateřina Žďárská. 3. místo obsadila Ema Babčanová, Barbora
Slaninová, Sára Zemanová, Jan
Převrátil a Daniel Boar.
Helena Babáková,
Naděžda Tomsová
Masarykova základní škola
ve Velkém Oseku

MS ve florbalu
První pondělí v prosinci žáci,
kteří mají rádi florbal, vyjeli
shlédnout zápas do O2 arény
v Praze. Zde se konalo mistrovství světa ve florbale. O vynikající diváckou atmosféru se postaralo přes šest tisíc fanoušků
a my jsme byli jedni z nich.
Zápas Singapur : Japonsko přinesl napínavý průběh. Viděli
jsme mnoho parádních gólů na
obou stranách. Po třetí třetině
zvítězil Singapur 9 : 5.
OSEČAN
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Florbal dívky 8. - 9. třídy

Čeps Cup chlapci v Praze

Děvčata z 8. a 9. třídy 3. 12. 2018 v Kolíně vzorně reprezentovala
naši školu v okresním kole ve florbalu. K dobrému pocitu ze hry přispěla vzájemná tolerance a soudržnost při hře.

Vynikající florbalová reprezentace na krajské úrovni - sedmi statečným chlapcům z pátých tříd (Meloun, Heřmánek, Mojžíšek,
Kubiš, Fisch, Pospíšil, Holub) se podařilo vybojovat 3. místo na
krajském kole Čeps cupu v Praze Střešovicích.

Škola v pohybu
V pondělí 10. 12. se žáci druhých tříd zapojili do projektu „Škola v pohybu“. Jde
o projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních
školách. Navštívili nás profesionální trenéři kopané pro mládež Ing. M. Kormaník
a p. M. Paták, kteří s námi strávili jednu
netradiční hodinu TV.

Vybíjená 5. tříd
Tým žáků 5. A a 5. B třídy, ve složení V. Heřmánek, J. Melichar, F. Jokl,
J. Fisch, A. Mojžíšek, M. Kubiš, M.
Holub, D. Svinčáková, L. Meloun, D.
Plaček, M. Klápště a J. Vocásek, vybojoval v okresním finále vybíjené krásné 2. místo. Žáci předvedli výbornou
hru a v silné konkurenci 12 ostatních
týmů skvěle reprezentovali naší školu.

16
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Školní vánoční
florbalový turnaj
Tradičního florbalového turnaje se letos zúčastnil rekordní počet družstev a to
osmnáct. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Mgr. Marcela Muniová,
Masarykova základní škola
ve Velkém Oseku
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Lyžařský výcvik
Dne 17. 2. 2019 partička 33 dětí a 4
instruktorů okolo osmé hodiny ranní nasedli
do autobusu, který mířil do Rokytnice
nad Jizerou. Poté ji čekal náročný výstup
na chatu Dvoračky. Tam je přivítal štěkot
a vytí psů plemene Husky. Všichni se
těšili na pořádný oběd, který byl výborný.
Poté jsme se rozdělili do družstev podle
lyžařského talentu. Nelyžaře vedla paní
Muniová, která dokázala z úplných nelyžařů
udělat pololyžaře. Tato skupina nesla jméno
VIP. Druhá skupina pokročilých s názvem

18

Koťátka vedla Zuzka. Skupina dětí, kterým
lyžování šlo nejlépe, vedl Honza pod názvem
Medvídci. A také tu byl Lukáš, který byl
jako individuální instruktor a bral si děti
postupně k učení oblouků a ke zlepšování
lyžařských dovedností. Postupem času
si byli všichni na lyžích jistější. A ti, co si
věřili, šli s Honzou lyžovat na Lysou horu.
Poslední den byl rej masek, tedy lyžování
ve vlastních maskách. Byli zde jednorožec,
Marfušky, myška, hokejisté a třeba i anděl.
Ve volném čase byla možnost bobovat.
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Při příjezdu domů 24. 2. 2019 na nás čekali
rodiče a sourozenci. Všichni byli rádi, že
jsme se vrátili celí a bez vážných zranění.
Děkujeme instruktorům za jejich nervy
a trpělivost s námi. Počasí nám přálo a celý
lyžařský výchovný výcvikový zájezd jsme si
moc užili.
Lucie Žemlová,
žákyně třídy 7. A,
Masarykova základní škola
ve Velkém Oseku

Jednodenní lyžařský zájezd
T. J. Sokol Velký Osek
a FK Viktorie Velký Osek
V sobotu 16. února 2019 jsme již po čtvrté uspořádali jednodenní
lyžařský zájezd ve spolupráci s FK Viktorie Velký Osek. Letos nám
vyšlo nádherné slunečné počasí a doufám, že si všichni v skiareálu
Ještěd užili lyžování podle libosti.
Mgr. Marcela Muniová,
T. J. Sokol Velký Osek
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Také se vám zdá, že
ten rok velmi rychle
uběhl a už si musíme
zvykat na nový letopočet 2019?

Ten minulý byl ve znamení oslav
/100 let republiky, 790 od první
písemné zmínky o naší obci/.
Ani v tom nastupujícím se nevyhneme významným výročím:
30 let od „sametové revoluce“ a například také 100 let od
založení obecní knihovny ve
V. Oseku a možná by se ještě
něco našlo.
Několik číselných informací
o knihovně za uplynulý rok.
V roce 2018 bylo zaregistrováno 323 čtenářů, z toho 104 dětí
do 15 let, kteří si vypůjčili 16.777
knih a časopisů z celkového
fondu 14.590 svazků knih a 26
titulů periodik zábavného i naučného charakteru.Knihovnu
při půjčování a použití internetu a akcích knihovny navštívilo
4.104 zájemců, webové stránky
shlédlo 9.814 uživatelů.

Jaké knižní novinky
čekají na naše čtenářky a čtenáře?

Ty první jistě zaujmou tituly:
„Máma pro Veroniku“/Keleová-Vasilková/- příběh ženy
toužící po dítěti a po odchodu
z nevydařeného manželství začíná nový život, trilogie „Panský
dům“ /Jacobs/- sága bohaté
rodiny v Německu na počátku
20. století, „Špatná dcera“ /

Fielding/ - psychologický příběh, kdy hrdinka odkrývá dlouho skrývaná rodinná tajemství.

panství v době Vánoc. Chlapec se nalézá mrtvý, dochází
i k dalším vraždám, smrt hrozí
i Adamovi. Pátý závěrečný díl
historické ságy z Německa ve 12.
století se jmenuje „Sen porodní
báby“ /Ebert/.

Kdo má rád napětí
a krimi žánr, toho jistě
zaujmou knihy:

„Deník japonské manželky“ /
Ageiva/- jaké to je, když se světlovlasá Češka provdá do Japonska. Zajímavé a těžké sžívání s japonskou kulturou, stejně tak pro
jejího muže to nebylo v Čechách
vždy snadné, „Díky za fíky“ /Pawlowská/- humorné vyprávění
o tom, že láska se nedá naplánovat.

K oblíbeným žánrům
patří historický román.

Dva tituly od V. Vondrušky, nejvíce půjčovaného českého autora v knihovnách za rok 2018:
z cyklu „Letopisy královské komory“, které jsou datovány do
období české renesance – s hrdinou královským písařem Danielem Adamem z Veleslavína
jsou to „Ulička hanby“ - Daniel
Adam pátrá po vrahovi nevěstky
a člena významného šlechtického rodu, „Dobronínské morytáty“ - zde probíhá pátrání po
zmizelém chlapci na vlastním

„Lazar“ /Kepler/- krimi švédského autora s hrdinou komisařem J. Linnem, který má co
dělat s bestiálním vrahem, vraždícím ve Švédsku i v Německu,
„Kříďák“ /Tudor/- vražda mladé
dívky a dětské křídové kresby
postaviček-jak to spolu souvisí?
„Vražda za zásluhy“ /Tomášková/- kapitán pražské kriminálky vyšetřuje vraždu neoblíbené
ředitelky organizace, věnující se
právům dětí.
Otřesná svědectví z první a druhé světové války přinášejí. „Kronika mojí velké války“ /Trešl/skutečný příběh člověka v nelidské
době-zpověď československého legionáře v Rusku a „Tatér
z Osvětimi“ /Morris/- román
o smrti, lásce i přátelství v koncentračním táboře na základě
skutečného příběhu.

Z naučné literatury
stojí za pozornost
několik knih věnovaných našim známým
osobnostem:

„Helena v proudu času“ /Rohál/
-zpěvačka H. Vondráčková a její

BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ
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umělecká i životní dráha, „Karel
Gott-zůstal svůj“ /Remešová/ucelený přehled osobního života
i pěvecké kariéry populárního
zpěváka. Vychází k jeho letošním
80. narozeninám. Portrét jedné
z nejvíce oblíbených hereček přináší: „Libuše Šafránková. Hvězda
našich srdcí“/Čermáková/.

Pro nejmladší čtenářskou generaci:

Začínajícím čtenářům se jistě budou líbit: „Johanka a malé
prasátko“ /Pospíšilová/- s holčičkou Johankou nechce nikdo
kamarádit, přítlem se jí stává
opuštěné prasátko, „Malá baletka“ /Bussell/ - Ella chodí do baletní školy, od své učitelky dostane baletní střevíčky, díky, kterým
se dostane do kouzelného světa,
„Dům číslo 226“ /Šrámková/každý dům má svůj příběh. Za
malou Dorotkou přichází socha
velkého mimina z fasády jejich
domu a vypráví jí o starých časech.

Pro pokročilejší čtenáře stále oblíbená série:
„Deník

malého

poseroutky

13 - Radosti zimy“ /Kinney/ zimní radovánky a zimní bojiště
mezi nepřátelskými stranami
kluků ve čtvrti Heffleových. „Pan
Smraďoch“ /Walliems/- dvanáctiletá Chloe se cítí osamělá,
ale potom potká bezdomovce
pana Smraďocha a všechno se
změní… „Vánoční překvapení“ /
Wilson/- příběh dívky z naleznce z Anglie 19. století a vypráví o mimořádných Vánocích.
Osud dětské party kamarádů
odehrávající se v Praze a Terezíně v letech 1940-1943 to je
„Transport za věčnost“ /Tichý/.

„Rocket 1. Chlupatý a nebezpečný“ /Young/- komiksové
příběhy chlupatého Strážce galaxie, mývala Rocketa. „Naruto
Uzumaki“ /Kishimoto/- japonský manga komiks - hlavní hrdina Naruto se chce stát největším bojovníkem, ale zatím mu to
moc nejde.
„Alisik. Podzim“ /Rufledt/- komiks stylu gothic pro starší dívky.
Mrtvá-nemrtvá hrdinka Alisik se
seznámí se slepým mladíkem.

Dětem všech věkových skupin od těch
pro nejmladší k nejstarším jsou určeny
komiksy:

„Dobrodružné příběhy Čtyřlístku“ /Štíplová-Němeček/ souborné vydání z roku 2001,
„Velká kniha Barta Simpsona“ /
Groening/ humorný komiks na
motivy populárního TV seriálu
Simpsonovi,

Snad jste si z naší malé ukázky vybrali to, co by Vás mohlo
zajímat. Je to jen malý zlomek
z nabídky fondu naší knihovny.
Přijďte se sami podívat, půjčujeme knihy i časopisy.
Nezapomeňte že je březen –
měsíc čtenářů!
J. Dohnalová,
knihovnice

Obecní knihovna Velký Osek
otevřena pro veřejnost takto:
Po: 9 – 11, 12 – 15 hod.
Út, Pá: 9 – 11,
12 – 17.30 hod.
St, Čt: zavřeno
Obecní knihovna Velký Osek,
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz,
www.knihovnavelkyosek.wz.cz

Zprávy
z obecní matriky
LISTOPAD 2018–ÚNOR 2019

Životní jubilea:
80 let: Eva Luthová
Libuše Barešová
Marie Novotná
85 let: Květoslava Přibylová
Miloslava Paroulková
90 let: Jaroslava Červená		
Věra Neumannová
91 let: Josef Pučelík
Marie Pivokonská
92 let: Miloš Pták
Anna Švandová
František Hamrník
99 let: Marie Schillerová
Narození:
Anna Petružálková
Tereza Hamplová
Diana Zbořilová
Michaela Skalová
Terezie Machová
Úmrtí:
Miroslav Steklý (80 let)
Marie Krebsová (82 let)
Anna Dařílková (93 let)
Jaroslav Zach (84 let)
Alena Klepalová (92 let)
Lucie Fromová (40 let)
Bohumil Otta (82 let)
Marie Erbenová (73 let)
Ivana Adamcová,
matrikářka

KULTURA V OBCI
Varhany „pískají“ o pomoc
Víte že… římskokatolický kostel Nejsvětějšího
srdce Páně ve Velkém Oseku je moderní kostel z roku 1934? Pozemek pro stavbu kostela
byl zakoupen společenstvím občanů „Jednota
pro postavení kostela“ v roce 1932. Stavba byla
financována z veřejné sbírky od obyvatel Velkého Oseka. Vlastní stavbu započal kolínský
stavitel Josef Záruba v dubnu 1934 a dokončený kostel byl již vysvěcen 29. 6. 1934 na svátek
apoštolů svatého Petra a Pavla, tj. letos tomu
bude 85 let!
Součástí interiéru kostela se stalo velmi zajímavé secesní vnitřní vybavení pocházející z kostela svatého Václava z psychiatrické léčebny
v Praze – Bohnicích, který byl zrušen v roce
1951. Došlo k tomu díky tehdejšímu faráři panu
Václavu Dvořákovi, který zajistil jeho převoz do
Velkého Oseka.

sbírky litografii s motivem znázorňující místní kostel a zvony. Toto dílo nezištně věnoval
k prodeji v počtu 60 kusů s platností originálu.
Jak šel čas, tak bylo zjevné, že jen „kosmetické
úpravy“ na kostele nestačí, jelikož hydroizolace,
omítka, střecha atd., nejsou v optimálním stavu.
A proto ve spolupráci kolínské farnosti a obce
Velký Osek byl v roce 2015 zpracován projekt
na rekonstrukci kostela. Jak to tak bývá, tak tato
rekonstrukce je velmi finančně náročná, předpoklad je cca 7 mil. Kč. Bohužel na tento kostel
nelze čerpat dotaci jako na kulturní památky,
jelikož není kulturní památkou, lze po troškách
dávat peníze z rozpočtu kolínské farnosti i rozpočtu obce Velký Osek, ale jen to nestačí.
Vitráž Jan Tichý

Na kruchtě (nad vstupem do kostela) jsou
varhany z roku 1895 z varhanické dílny Josefa Rejny a Josefa Černého. Byly přeneseny
v roce 1965 ze zámeckého kostela v Kostelci nad Černými lesy. Varhany jsou o cca 40
let starší než kostel! A proto i ke stavu varhan
v roce 2015 pan Štěpán Svoboda, organologa Arcidiecéze pražské uvádí: „… varhany jsou
prakticky nehratelné bez rušivých pazvuků,
nástroj je napaden červotočem. Nebýt natolik kvalitní mechanický nástroj od renomované
firmy s jistotou by varhany dnes již nehrály.“ Jinými slovy, stáří dohnalo varhany, pískají, vrzají
a ne vždycky tak z nich jde libozvučný tón. Je
tedy nutné s tím něco dělat. Ostatně s celým
kostelem, protože už za 15 let bude slavit 100
let! Jde o jednu z nejvýznamnějších a nejstarších staveb, v podstatě jde vedle minerálního
pramene, Dělnického domu, hřbitova, 2 továrních vil a původní budovy základní školy o jedna
z mála pamětihodností v obci Velký Osek, která je však ještě v původním stavu.

Kostel by tak měl i nadále sloužit původnímu poslání, ale díky velké opravě varhan zde
můžou být koncerty či zkušebna pro místní
pěvecký sbor Skřivánek. Rovněž v souladu
s tím, jak se církev otevírá i laickému obyvatelstvu, zde mohou být výstavy, přednášky, noc kostelů, a další kulturní vyžití. Obec
tomuto chce vytvořit podmínky a finančně tuto přeměnu a rekonstrukci podpořit,
má to i ve svém investičním plánu na roky
2019 – 2024 schválený zastupitelstvem
obce, ale pouze sama to nezvládne. Je
v záměru zřídit sbírku na záchranu varhan,
a následně i celého kostela. Každý dárce je
vítán. Vždyť kostel není jen o bohoslužbách,
náboženství a liturgii, je to místem k poznávání jiných i sama sebe. A ať chceme,
nebo ne, kostely byly, jsou a budou součástí
našich životů, vždy nás přitahují a lákají podívat se dovnitř, do tváří světců, jsou fyzickou připomínkou pro každého z nás, když
uvažujeme, zda jsme, nebo nejsme na světě
sami. Ať jsme věřící, či nikoliv.
A otázka, nebo spíše prosba na Vás, na
občany Velkého Oseka i návštěvníky obce
zní: Pomůžete s námi zachránit varhany?
Dáte nový život kostelu a zlepšíte prostředí
v obci? Zachráníme jednu z dominant Oseka, která vznikla z darů našich pradědečků a prababiček? Prosím, občané Velkého
Oseku, spolu to určitě zvládneme. Pokud
máte chuť a zájem, kontaktujte nás.

I proto se snaží obec Velký Osek ve spolupráci s kolínskou farností a komunitou věřících
z Velkého Oseka upravovat okolí kostela, aby
byl důstojným místem pro duchovní osvěžení
i příjemný pohled. Příkladmo lze uvést vydláždění, ozelenění a ošetření vzácných kovaných
vrat, dostavba plotu, každoroční údržba zeleně
aj. V roce 2005 zajišťovala obecní společnost
Osecká NADĚJE o.p.s. sbírku na opravu kostelních zvonů. Dosavadní jeden zvon tak byl
i díky této sbírce doplněn o další dva zvony,
a současně s tím bylo opraveno i jejich elektrické ovládání (rozhoupání). Na sbírce se podíleli
také žáci MZŠ, kteří vyrobili keramické zvonky určené k prodeji. Akademický malíř, rodák
z Velkého Oseka, Jan Tichý zhotovil pro účely
22

Na začátku března tohoto roku se sešli zástupci obce, z komunity věřících a kolínské
farnosti. Cílem setkání bylo naplánování
dalších kroků záchrany a následného využití dominanty Velkého Oseka. V prvé
řadě byla shoda, že se musí zachránit varhany, které jsou opravdu v havarijním stavu.
A varhany jsou základní nástroj, jak může
kostel fungovat a jak může oslovit lidi, a to
jak nábožensky založené tak i nevěřící.
K další opravě kostela může přispět unikátní
návrh vitrážového okna campanuly – zvonice. Autorem je opět akademický malíř Jan
Tichý viz návrh na přední straně Osečanu.

Ing. Šárka Kurková,
farník a varhaník z Velkého Oseku
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
Mgr. Veronika Křičková,
místostarostka obce Velký Osek
Mgr. Michal Dupák,
radní obce Velký Osek
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Poděkování.

Myslivecký
bál

Každý rok zde na několika řádcích děkujeme všem, kteří navštívili nebo jinak podpořili
letošní myslivecký bál. Letošní předjubilejní
ples je hodnocen ve všech ohledech opět
kladně, nejenom kvůli tomu, že se podařilo
vyprodat bohatou tombolu. Důležité bylo
opět to, že máme chuť jako spolek připravit
zábavu pro velkoosecké návštěvníky, kteří se
dostavili v bohatém počtu a setrvali v družné
zábavě až do časných ranních hodin.
Bez sponzorů a přátel spolku bychom jen
velmi těžko připravili tak hodnotné ceny
a příjemně vyzdobený sál. Jsme rádi, že radost z pohybu a setkání měli i naši nejmenší,
kterých se letos dostavilo s rodiči a prarodiči na dětský karneval bezmála sto.

26. ledna
2019

Příští ples je plánován
na 25. 1. 2020.

Pokusíme se nezklamat, účast máme přislíbenu opět od bezchybně hrajícího Unikátu
p. Brtka. Budeme doufat, že rekonstrukce
Dělnického domu nám umožní další dekády
takto úspěšného plesu pořádat v kulturnějším a přívětivějším prostředí.
Děkujeme nejen obci Velký Osek a provozovateli obecní hospody, sponzorům a podporovatelům spolku, ale i manželkám a přítelkyním za toleranci a podporu v naší zálibě
a poslání, kterým myslivost bezesporu je.
Těšíme se na všechny, kteří opět dorazí za
dobrou zábavou a podpoří tak kulturní tradici a dobrou věc.
Myslivosti a dobré zábavě zdar!
Vaši myslivci
z Mysliveckého spolku Pětidubí
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Akce v obci
Velký Osek
v 1. polovině
roku 2019:
13. 4. 2019
AKCE „Z“

– spolky a občané uklízí obec,
fotbalové hřiště aj. místa v obci

20. 4. 2019
DEN S HISTORICKOU
TECHNIKOU

– celodenní akce pro všechny
milovníky starých i moderních
technických výrobků a dopravních
prostředků

21. 4. 2019
BĚŽECKÝ ZÁVOD KVOK

– tradiční závod pro vytrvalostní
běžce na trati Kolín – Velký Osek –
Kolín (cca 21,2 km)

27. 4. 2019
DOPOLEDNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

– dopolední svoz nebezpečného
odpadu (barvy, laky, léčiva, eternit
aj.) u obecního úřadu, u Dělnického
domu, u Vodních staveb na
Šanghaji a na Stráži u Českých
dřevařských závodů

Akce „Z“
Tímto si Vás dovoluji pozvat na již
IX. ročník akce „Z“,

která je konána pod záštitou obce Velký
Osek a za spolupráce s místními spolky
a občany. V loňském roce přešlo fotbalové hřiště po dlouhých letech zpět do
vlastnictví obce. Rádi bychom se tedy
Na závěr akce bude pro
věnovali této lokalitě, v plánu jsou práce
spojené s opravou oplocení a stavbou ploúčastníky přichystáno
tu nového, jakožto i úpravou zanedbaných
drobné občerstvení.
ploch a dřevin v areálu. Údržbu potřebují
i dětská hřiště před a za Dělnickým domem,
zde bychom provedli nátěr herních prvků. Dle sil
a počtu lidí, budeme sbírat odpadky po obci, pokračovat v údržbě břehů Bačovky, výsadbě a údržbě okrasných záhonů a dalších činnostech. Vezměte si sebou vhodné oblečení,
rukavice, hrábě a samozřejmě i dobrou náladu.
Ing. Svatopluk Čech,
Výbor životního prostředí při obci Velký Osek

3. – 4. 5. 2019
JARNÍ BURZA VĚCÍ
A ROSTLIN

– každoroční akce pořádaná o.p.s.
Osecká NADĚJE v Dělnickém domě
na podporu charity a znovupoužití
oblečení

18. 5. 2019
STAROČESKÉ MÁJE

– nejen oslava mládí, ale krásy,
svěžesti a hlavně všichni, staří
i mladí, se baví společně

25. 5. 2019
„Velkoosecký trojzubec“
- dětské rybářské závody
na Máčidle
1. 6. 2019
DEN DĚTÍ A SPOLKŮ
A ZÁVODY
DRAČÍCH LODÍ

– tradiční akce ukazující spolkový
život v obci se Závody dračích lodí
o putovní Pohár Velkooseckých
spolků
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Akce se koná dne
13. 4. 2019 (sobota)
s místem srazu v 8:30
u Dělnického domu.
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Vážení čtenáři, milí sousedé, kolegové, kamarádi!
Spolek
historické
technikyHlavní
pro Vás připravuje
již 5. ročníkgramofony)
akce „Dena zařízení
s historickou
technikou”.
Proběhne
Váženípřátel
čtenáři,
milí sousedé,
pro
náplň vnitřní
Zhruba
ve 14 hodin
v kolegové,
sobotu 20.
4.
2019
v
areálu
Motelu
U
Jezera.
Záštitu
nad
touto
výstavní,
ale
snad
i
společenskou
záležitostí,
opětovně
produkci hudby a zvuku jako
kamarádi!
odstartuje
spanilá
expozice
se
letos
nese
hudební
či zvukařská
převzal starosta obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal, za což mu
patřínástroje
náš velký
dík.
Spolek
jízda veteránů
po kol,
technika.
Ve přátel
venkovních prostorách
areálu sehesla
můžete,
již tradičně,
těšit na exponáty dopravní techniky,
a to od jízdních
v duchu
„zvuk,
přes
motocykly,
osobní
auta
po
vojenskou
a
zemědělskou
techniku.
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tuto
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nemáme
ještě
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přehled
historické techniky
Struktura programu zůstane okolních obcích.
hudba a historická
o pro
složení
výstavy,již
ale věříme, že uvidíte i nějaký ten stabilní
nebo
sbírku motorových pil a pod. Vnitřní
zhrubamotor
stejná jako
v předchozích
Váskolekce
připravuje
A ti, kdo neodjedou, se moexpozice v sále motelu nabídne,technika”.
také již tradičně, ukázku nářadí,
nástrojů
či přístrojů.
Hlavní náplň
vnitřní expozice se
letech,
to znamená,
že instalace
hou
zapojit do rodinného více5. ročník
akce hesla „zvuk, hudba
To znamená,
že většinutechnika”.
by měly To
exponátů
proběhne
ideálně
letos
nese v duchu
a historická
znamená,
že většinu
by do
mělyboje
mít opřístroje
reprodukci
ceny. Popro
návratu
kolony
mít
přístroje
pro
reprodukci
10
hodin,
kolem
jedenácté
akci
„Den(rádia,
s historickou
hudby
magnetofony, gramofony) a zařízení pro produkci hudby a zvuku jako hudební nástroje
či zvukařská
a skončení
rodinných soutěží,
hudby (rádia, magnetofony,
slavnostně zahájíme.
technika.
kolem 16 hod. zahájíme losování
technikou”.
tomboly. Aexponátů
rozdáním cen v tomStruktura programu zůstala zhruba stejná jako v předchozích letech, to znamená, že instalace
Proběhne v sobotu 20. 4. 2019
bole
program
skončí.jízda
Soutěproběhne ideálně do 10 hodin, kolem jedenácté akci slavnostně zahájíme. Zhruba ve 14 hodin odstartujeakce
spanilá
v areálu Motelu U Jezera. Záštiže
a
hry
pro
děti
i
jejich
rodiče
veteránů po okolních obcích, ti, kdo neodjedou, se mohou zapojit do rodinného víceboje o ceny. Po návratu kolony se
tu nad touto výstavní, ale snad
prolínat
programem
a iskončení
rodinných soutěží, kolem 16. hodiny zahájíme losování tomboly. A rozdáním cen vbudou
tombole
program
akce akce
společenskou záležitostí, opěpo celý den. Po celý den bude
skončí.
tovně převzal starosta obce Veltaké hrát živá hudba - osvědčená
a hry
pro děti i jejich rodiče se budou prolínat programem akce po celý den. Po celý den bude také hrát
ký OsekSoutěže
Mgr. Pavel
Drahovzal,
skupina Trioda. Stejně tak bude
živá
hudba
- osvědčená
skupina Trioda. Stejně tak bude po celou dobu akce k dispozici občerstvení
z polní
mezi
za což
mu patří
náš velký dík.
po celou
dobu kuchyně
akce k dispozici
veterány i z restaurace na terase motelu.
občerstvení z polní kuchyně mezi
Ve venkovních
Máte-li něco zajímavého doma nebo víte o někom, kdo by mohl na výstavu nějaký ten
exponát
zapůjčit, prosíme
veterány
i z restaurace
na terase
o prostorách
spolupráci. Naareálu
webových stránkách spolku (www.spht.cz) je otevřena registrace exponátů. motelu.
Můžete tam vyplnit
registrační formulář a přihlásit tak Váš exponát.
se můžete, již
Máte-litechnikou!
něco Těšíme
Držte nám pěsti ať vyjde počasí a doražte v hojném počtu užít si pohodový den s historickou
setradičně,
na Vás!!! těšit na
zajímavého doma
Za SPHT
Lízner
exponáty dopravní
neboMiroslav
víte o někom,

techniky, a to od www.spht.cz
jízdních kol, přes
motocykly, osobní
auta po vojenskou
a zemědělskou
techniku.

kdo by mohl na
spolek@spht.cz
výstavu nějaký ten
exponát zapůjčit,
prosíme o spolupráci.

Na webových stránkách spolku
www.spht.cz je otevřena registrace exponátů. Můžete tam vyplnit registrační formulář a přihlásit tak Váš exponát.

V tuto chvíli nemáme ještě
úplně konkrétní přehled
o složení kolekce výstavy, ale
věříme, že uvidíte i nějaký ten
stabilní motor nebo sbírku
motorových pil apod. Vnitřní
expozice v sále motelu nabídne,
také již tradičně, ukázku nářadí,
nástrojů či přístrojů.

Držte nám pěsti ať vyjde počasí
a doražte v hojném počtu užít
si pohodový den s historickou
technikou! Těšíme se na Vás!!!
Za SPHT
Miroslav Lízner

www.spht.cz
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Skautský oddíl
ve Velkém Oseku
Pozor, pozor!
Rejnočí hlášení!
Rádi bychom vám oznámili, že
v naší obci od září 2018 opět
funguje skautský oddíl. A jak
to celé vzniklo? Víte, co udělá skautka, která už je velká
na to, aby chodila do nějakého oddílu a navíc má v okolí
spoustu přátel s malými dětmi, které nemají odpoledne co
dělat? Založí si vlastní oddíl.
A jak dlouho to trvá od první
myšlenky k činu? Asi 2 měsíce. Plán, jak přiblížit přírodu,
táboření, vodáctví, ale hlavně
pravé přátelství, začal v hlavě
Zůzy klíčit na začátku loňských

letních prázdnin a 13. září se
konala první schůzka Rejnoků.
Dvacítka dětí, holek i kluků,
od předškolních až po páťáky,
se začala každý čtvrtek scházet v hasičárně, aby společně
utvořilo společenství přátel,
které táhne za jeden provaz,
zažívá společně spoustu dobrodružství, učí se zálesáckým
i vodáckým dovednostem.
O víkendech brouzdají v okolních lesích, zajedou si do bazénu nebo třeba poznávat
Prahu. Všichni už se těší na
léto, kdy se budou seznamovat např. s plutím na pramici,
nebo na dvoutýdenní stanový
tábor v srdci přírody.

OSEČAN

CHCEŠ SE
PŘIDAT?
Přijď se podívat na schůzku
nebo s námi můžeš strávit letní
příměstský tábor, bližší informace
najdeš na stránkách

www.rejnocivo.webnode.cz

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Za skautský oddíl Rejnoci Velký Osek,
Zuzana „Zůza“ Ulčová
a Markéta „Rakša“ Stejskalová
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DĚNÍ V DS VOJAN
Beseda s osobností
V únoru 2019 proběhla v libickém kulturním
domě „Beseda s osobností“, jejímž hlavním
hostem byl Tomáš Töpfer.
Známý český herec a režisér se s námi
v rozhovoru s moderátorem Milanem
Schejbalem podělil o své zážitky z divadelní,

filmové, ale i politické kariéry. Zábavný večer byl doplněn písničkami v podání herce
a zpěváka Martina Písaříka. Na závěr večera
proběhl křest divadelního almanachu, který
byl vydán v souvislosti s výročím padesáti let
nepřetržité činnosti spolku Vojan.

PROGRAM
NA DUBEN 2019
Srdečně zveme všechny
přátele divadla na představení, která se uskuteční
v dubnu letošního roku.
Miroslav Horníček:
„Slaměný klobouk“
hraje DS Vojan
Libice n. C.,
režie: Jaroslav Vondruška
ST 10. 4. v 19:30
1. PREMIÉRA
(výročí první odehrané
inscenace libického Vojanu před 50 lety)
SO 13. 4. v 19:30
2. PREMIÉRA
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.

Více informací o představeních a spolku najdete na
webových stránkách
www.vojanlibice.cz
a facebooku
www.facebook.com/
vojanlibice/.
Na kterékoli představení je
také možné zakoupit dárkový
poukaz. Místa v sále a dárkový
poukaz je možné objednat
u Heleny Vondruškové, tel.
604283433 nebo e-mailem:
dsvojan@gmail.com
Michaela Jílková
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13.4.2019
OD 19:30
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G8
G8 Reality
reality
Realitní tým

Mgr. Jaroslava Slavotínka

V týmu pro Vás,
týmově s vámi!

Již od roku 2009 zajišťujeme ve Velkém
Oseku ve spolupráci se společností
RINGHOFER prodej a pronájem nových
bytů v lokalitě U hříště. Aktuálně nabízíme
moderní byty o dispozicích 2+kk
a 3+kk a výměrách 58 - 70 m2 s cenami
od 1.850.000 Kč včetně DPH.
Jsme ale připraveni řešit celý okruh vašich
realitních potřeb. Budeme se vám plně
věnovat.
Mimo jiné nabízíme:
• nezávazné a bezplatné konzultace
• kvaliﬁkovaný odhad tržní ceny zdarma
• kompletní právní servis a bezpečnou
advokátní úschovu
• doprovodný realitní servis (vyklízení,
zapůjčení stěhovací dodávky atd.)
Najdete nás v Kolíně na adrese
RE/MAX G8 Reality
Václavská 864
nebo přijedeme za vámi.
Kontakt: tel.: 603 392 335
E-mail: jaroslav.slavotinek@re-max.cz

www.remax-czech.cz

