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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
každý červen je spojen s mnoha očekáváními. Blíží se
konec školního roku, děti, a rodiče rovněž, přemýšlí,
co bude na vysvědčení za známky, připravují se
na dovolené a výlety o letních prázdninách, plánují se
opravy a údržby domů a zahrad.
V průběhu léta bude obec udržovat veřejnou
zeleň a prostranství s pomocí pracovníků veřejně
prospěšných služeb (VPP) od Úřadu práce Kolín,
na které získala dotaci cca 0,5 mil. Kč. Pokles této
dotace oproti jiným letům je způsoben tím, že není
vhodný počet osob v evidenci nezaměstnaných, jelikož
nezaměstnanost dosahuje svých historických minimálních hodnot
(kolem 2,7 %). S ohledem na tento fakt a na poměrně velký
rozsah zelených ploch obec zvažuje nákup traktůrku se sekacím
ramenem v hodnotě cca 0,75 mil. Kč, aby údržbu šlo provádět
rychleji a rovněž i v nepříznivějších místech (např. příkopy,
nerovný terén atd.).
I nadále pokračuje výstavba vodovodu, byly ukončeny práce
na hlavních řadech a jejich propojování kvůli cirkulaci vody
(opatření omezující odstátí vody a tím i snížení rizika jejího usazování
a zakalování). Od května 2019 probíhají práce na odbočkách
k jednotlivým nemovitostem. Ti majitelé, kteří dosud nepodali
žádost o zřízení napojení na vodovod (je k dispozici na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz v rubrice Vodovod v levém
sloupci, v papírové podobě na obecním úřadě Velký Osek),
nechť tak prosím učiní co nejdříve, aby zhotovitel – společenství
firem POHL CZ a TELSIG – mohl tyto odbočky do konce
roku 2019 vybudovat. Materiál a práce na vodovodní odbočku
(tj. na veřejném prostranství před plotem) a materiál na přípojku
do 20 m umístěnou na zahradě hradí zcela obec, výkopové práce
na zahradě a zavedení přípojky (hadice) do domu si zajišťuje na své
náklady majitel nemovitosti; dodavatele těchto prací si vybírá
majitel nemovitosti sám, je tedy třeba být pozorný při výběru, kdo,
jak a za jakou cenu tyto výkopové práce provede (obvyklá cena je
okolo 500 Kč/1 bm). Vodoměr bude osazen až po kolaudaci díla
a po uzavření smlouvy o dodávce pitné vody mezi provozovatelem
a majitelem nemovitosti, což lze očekávat od ledna 2020.
Momentálně totiž probíhá koncesní řízení na výběr nového
provozovatele vodovodu, který musí být vysoutěžen dle podmínek
od poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí ČR
(SFŽP). Do své finální fáze se dostává výstavba nového věžového
vodojemu u strážního domku při železničním přejezdu na Volárnu.
Ten bude mít tvar „UFO“ s objemem 300 m3 a napouštěn bude
pitnou vodou z vodovodního přivaděče od průmyslové zóny
TPCA. Celá stavba vodovodu má stát cca 90 mil. Kč, přičemž
SFŽP poskytl dotaci cca 54 mil. Kč a investiční úvěr cca 23 mil. Kč
s fixním úrokem 0,45 % na 20 let, zbývající část cca 13 mil. Kč
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hradí obec ze svého rozpočtu, a to i s pomocí
finančních podílů od majitelů napojovaných
nemovitostí ve výši 5 tis. Kč/rodinný dům nebo
3 tis. Kč/bytová jednotka (v součtu lze očekávat
cca 3 mil. Kč). Od září 2019 bude probíhat obnova
povrchů po pracích na vodovodu. Důležité je
také zmínit, že nebude přikládán k vodovodní
přípojce žádný optický kabel na datový přenos,
jelikož dodávající firma JONCZ od tohoto záměru
ustoupila s ohledem na technické komplikace.
Přípojku na zahradě je tak možné po umístění
„vodovodní hadice“ zahrnout zeminou (dlažbou),
důležité je však zakreslit si její polohu, aby v případě
její poruchy ji mohl majitel rychle opravit. Tento zákres
rovněž poslouží jako podklad k vydání souhlasu stavebního úřadu
Kolín na danou vodovodní přípojku, který pro přihlášené majitele
nemovitostí na základě smlouvy zajistí obec v průběhu roku 2019.
I s ohledem na stávající počasí a výhled do budoucna, kdy se bude
rozvíjet obytná výstavba např. v lokalitě Za Lávkami, kde již bylo
započato s parcelizací pro 38 rodinných domů, je tedy nutné
jako základní podmínku pro život zajistit stálý zdroj nezávadné
pitné vody. Na září 2019 je plánováno ve spolupráci s odborníky
uspořádání informačního semináře o stavu a kvalitě vody
ve Velkém Oseku a jeho okolí.
Obec vede jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)
o zřízení podjezdu pro automobily s podchodem pro pěší
a cyklisty namísto železničního přejezdu na Šanghaj u obchodu
„Desítka“, jelikož trať Praha – Hradec a Praha – Kolín se bude
po roce 2025 modernizovat na vysokorychlostní (průjezd okolo
120 km/hod.) a státní u těchto závor by bylo ještě delší než
nyní. Rovněž se jedná se SŽDC o zřízení podchodu (nadchodu)
mezi lokalitou Za Lávkami na Šanghaji a železniční stanicí (tzv.
přes „ranžír“) pro rychlejší a bezpečnější přechod cestujících
a obyvatel do centrální části obce. Předmětem těchto jednání
je i úprava železničního přejezdu na Stráž včetně odbočovacího
pruhu, aby nebyla komplikována doprava na krajské hlavní silnici
Revoluční.
Záležitostí, které se na obci řeší, je mnohem více, a o nich se
dočtete uvnitř tohoto čísla Osečanu, ať je to např. rozšiřování
monitorovacího kamerového systému, o veřejném osvětlení,
o plánovaných investicích (např. rekonstrukce silnic a chodníků),
o činnosti základní školy atd.
Milí čtenáři, přeji Vám, ať si o letních prázdninách odpočinete a ať
se Vám vydaří všechny naplánované aktivity. Mnoho krásných
zážitků Vám přeje.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

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.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva obce
byl odsouhlasen Plán společných zařízení
v rámci komplexních pozemkových úprav
v obci Pňov – Předhradí, který obsahuje biokoridory, cesty, meliorizační zařízení, opatření
k zadržování vody aj. Byla vyhodnocena anketa
o tom, jaké sportoviště má být zřízeno v obci,
kdy zvítězilo multifukční hřiště s počtem hlasů
263, poté byl skatepark s počtem hlasů 240
a následovalo work-out (posilovací) hřiště se
150 hlasy. Nyní obec zahájila přípravné práce
na zřízení multifunkčního hřiště (pro malou
kopanou, házenou, nohejbal, tenis, košíkovou, florbal) v rámci areálu fotbalového hřiště.
Současně s tím se má řešit koncepce sportovišť v obci, kdy areál fotbalového hřiště se
má stát nejhlavnějším sportovištěm s několika
typy hřišť. Zastupitelstvo dále v zájmu podpory kulturního života odsouhlasilo částku až 60
tis. Kč na opravu varhan v římskokatolickém
kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, zbývající část z celkové částky za opravu ve výši cca
110 tis. Kč bude hradit kolínská farnost.

Projekty obce
A) REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO
DOMU
Ačkoliv nebyla podpořena žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
ve výši cca 8 mil. Kč na realizaci projektu rekonstrukce Dělnického domu na 1. etapu „výstavba nové knihovny s výtahem“ v zadní části
objektu, která bude stát cca 17 mil. Kč. Zastupitelstvo bude muset zvážit, zda zahájit a jak
financovat realizaci rekonstrukce Dělnického
domu i bez dotační podpory. Soutěž na výběr
zhotovitele se připravuje a v létě by mohla být
známa finální cena. 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.
B)
REKONSTRUKCE
CHODNÍKŮ A SILNIC, OPRAVA POVRCHŮ
PO VÝSTAVBĚ VODOVODU
Již byly finálně dokončeny stavební dokumentace a jsou vydávána stavební povolení
na rekonstrukce některých chodníků a silnic
včetně parkovacích stání – ulice Jiráskova
(na tuto ulici bohužel obec neobdržela dotaci
od MMR, takže se obec bude rozhodovat, zda
rekonstrukci za min. cca 7 mil. Kč realizovat
z obecního rozpočtu), Prokopa Holého, Palackého (na chodníky v této ulici bude obec
žádat o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury - SFDI), Masarykova. Při těchto rekonstrukcích se předpokládá i doplnění
veřejného osvětlení další sloupy veřejného
osvětlení. Rovněž by měl Středočeský kraj
v ulici Palackého, Prokopa Holého a Volárenská rekonstruovat po roce 2020 krajskou
silnici, stavební povolení již bylo na tuto akci
vydáno. Začátek rekonstrukce krajské silnice
je odvislý od dostatku peněz a od dokončení
rekonstrukce mostku na Bačově (na silnici
na Volárnu), jejíž dokončení se předpokládá
do konce letošních letních prázdnin.
Po dokončení stavby vodovodu v průběhu
podzimu 2019 a na jaře 2020 bude zhotovitel uvádět dotčené povrchy zeleně, chodníků
a silnic do původního stavu. U Ulice Dukelských hrdinů se předpokládá stržení („zfrézování“) vrchní vrstvy asfaltu (cca 4 cm) a položení nového povrchu, aby tím byl opět povrch
zcelen.
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Na základě jednání s ČEZ se v ulicích Politických vězňů, Palackého, Havlíčkova a Kmochova bude připravovat na roky 2020 –
2022 zabudování venkovního elektrického
vedení do země, tj. pod chodníky.
C) MONITOROVACÍ KAMEROVÝ
SYSTÉM, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Po projednání na zastupitelstvu a v radě byly
zahájeny práce na rozšíření kamerového systému v obci do čtvrtě Šanghaj o 3 kamery
(u tenisových kurtů, u fotbalového hřiště,
u bytových domů Za Lávkami) za cca 350 tis.
Kč, přičemž jde o preventivně-bezpečnostní prvek na ochranu zdraví, životů a majetku
obyvatel. Přenos z kamer je on-line na služebnu obecní policie Velký Osek a záznamy jsou průběžně vyhodnocovány a budou
využívány nejen strážníky obecní policie, ale
i státní Policií ČR, např. pro účely vyšetřování dopravních nehod, pro odhalení pachatelů

krádeží či jiné protiprávní činnosti.
K bezpečnosti má přispět i další výstavba veřejného osvětlení v centrální části obce (ulice
Tyršova, Kpt. Jaroše, Komenského) za cca
400 tis. Kč, která bude uvedena do provozu
na přelomu června a července 2019. O dalších etapách (např. ulice Prokopa Holého) se
bude jednat na zastupitelstvu či radě s ohledem na možnosti rozpočtu obce, jelikož dotace na nové světelné body (lampy) nejsou
poskytovány. Při záměru výstavby chodníku
a veřejného osvětlení na Prokopa Holého
od křižovatky s ulicí Smetanova je projednáno, že by společnost AIS poskytla na tuto akci
finanční příspěvek v řádech stovek tisíc korun,
proto by mohla proběhnout na podzim roku
2019.
D) ROZVOJ SPORTOVIŠŤ V OBCI
I v návaznosti na veřejnou anketu o zřízení
nového zařízení ke sportování v obci (viz výše)

se zpracovává koncepce sportovišť, kde hlavní těžiště sportování se předpokládá v areálu
fotbalového hřiště. Tato koncepce bude projednávána v zastupitelstvu a po jejím schválení
se bude postupně naplňovat, aby v obci vznikly další možnosti na volnočasové a sportovní
využití pro obyvatele. Na přípravě a realizaci
se bude spolupracovat se spolky, např. fotbalové kluby FK Viktorie Velký Osek a Fotbalová škola Velký Osek, T. J. Sokol Velký Osek,
BARYBA aj. Klíčové bude zajistit financování,
prioritně se bude obec snažit dotační podporu např. z Ministerstva pro místní rozvoj,
z Ministerstva školství, od Středočeského
kraje. Velkou část prostředků bude muset
do naplnění této koncepce vložit obec, jelikož
na dotace nebude možné na všechny druhy sportovišť žádat. Jen pro představu nové
multifunkční hřiště o rozměrech 40 × 20 m
stojí cca 2,5 mil. Kč.

Závěr
Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a proto se Vás o něm snažím informovat. Pokud není v Osečanu uvedeno vše, co Vás
zajímá, nebo se chcete dovědět o dění v obci více, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky obce www.velky-osek.
cz nebo přijďte na obecní úřad. Rovněž můžete napsat na mail
starosta@velky-osek.cz nebo zavolat na mobilní telefon
724 180 039. Snažíme se ve spolupráci se zastupitelstvem,
radou a pracovníky obecního úřadu řešit Vaše podněty a nápady, jsou-li prospěšné občanům. Děkuji všem, kteří nám
pomáhají, a velmi si vážím pochopení a podpory každého, jelikož bez toho řada věcí nejde. Budu se těšit na setkání s Vámi
na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji
všem příjemné, osvěžující jarní dny, pohodové svátky velikonoční a nestále slunce nad hlavou i v mysli.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Projekty obce a jak vše pokračuje
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o stavu
budování velkoosecké infrastruktury.

Rada obce
Rada obce v období od března 2019 do června 2019 dohlížela
na provozní a investiční záležitosti – kanalizace, příprava
žádostí o dotace, výběr organizátora výběrového řízení
na provozovatele vodovodu, zadala realizaci další části veřejného
osvětlení v ulicích Kpt. Jaroše, Tyršova, Komenského, další část
kamerového systému na Šanghaji; dále rozhodla o vyhlášení
konkurzu na pozici ředitele/ředitelky mateřské školky, jelikož
funkční období 6 let současné ředitelky skončí v červenci 2019.
Rada souhlasila se zřízením pozice vedoucího úřadu, který má
s ohledem na významný nárůst agendy, zajistit zefektivnění
a zrychlení úředních (administrativních) i projekčních
záležitostí. Dále schválila účetní závěrky za rok 2018
příspěvkových organizací obce, a to základní školy (provozní
ztráta 153 403,83 Kč krytá z rezervního fondu školy z důvodu
vyšších nákladů na obnovu majetku školy v roce 2018 - zejm.
klimatizace, oprava kabinetu, nákup nábytku) a mateřské školky
(provozní přebytek 402 165,30 Kč). Rada vzala na vědomí
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kontrolní závěr auditu finančního úřadu, že se obec nedopustila
při realizaci II. etapy kanalizace v roce 2015 žádného pochybení
a nemusí tak vracet cca 800 tis. Kč, rovněž závěr z přezkumu
hospodaření obce za rok 2018 od krajského úřadu neshledal
závažných nedostatků. Rada rovněž vzala na vědomí, že v rámci
krizového řízení obec splňuje základní předpoklady pro řešení
krizových situací, zejm. vybavenost hasičské jednotky, evakuační
prostory, povodňový plán obce aj. Odsouhlasila nákup nového
auta pro přepravu min. 8 osob za 215 tis. Kč, aby tím byly
naplněny zákonné podmínky připravenosti hasičské jednotky.
Radni doporučili zastupitelstvu vypořádat pozemky v rámci
bývalých Vodních staveb mezi jejich vlastníkem a obcí, která
v tomto prostoru má cca 660 m3, a to formou vzájemného
prodeje stejné plochy za stejnou cenu podél bývalých Vodních
staveb, které lze využít na parkování a rozšíření silnice Prokopa
Holého např. na cyklopruh.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

VODOVOD
Největším a nejintenzivnějším projektem pro letošní rok je vodovod. Čísla kolik kilometrů, metrů a milionů ponechme stranou.
Důležité je, že jsme ve fázi, kdy jsou dokončeny všechny hlavní řady a jejich propojení a křížení. Odstávky vody by tedy měly
být již minulostí a čas, který je před námi do dokončení projektu,
bude věnován zejména přípojkám. To, zda budou práce pokračovat jako dosud bez vážných zdržení a problémů, záleží i na Vás,
občanech. Je třeba dobře zvážit, zda zbudovanou přípojku využiji,
kam si v domě vodu dovedu, a to, jak hojně ji budu využívat. Pokud si nejste jisti kvalitou své vody, máte ideální příležitost si ověřit
rozbory kvalitu své studniční vody a dále se rozpomenut, zda jste
v minulosti za teplých letních měsíců netrnuli, zda pokles hladiny
vody nezpůsobí Váš nedostatek a omezení v přísunu nejdůležitějšího statku, kterým voda bezesporu je.
Samozřejmě děkujeme za trpělivost, kdy v jednotlivých ulicích
v době kopání a připojování je snížená kvalita dopravy a zvýšená
hladina hluku a prašnosti. V předchozích informacích jste možná
zaznamenali možnost pokládky optického kabelu. Bohužel, nakonec nedošlo k dohodě mezi zhotoviteli a nakonec se pokládání
optiky nekoná. Na svém pozemku, tedy můžete přípojku vody zaházet bez obav, že propásnete okamžik k přiložení další infrastruktury. Ohledně stížností ke stavu povrchů komunikací podotýkám,
že v rámci kontrolních dní je vše řešeno a předáváno k řešení zhotoviteli stavby. Finální stavy povrchů budou součástí předání díla
na konci roku a veškeré vady a nedodělky by měly být odstraněny.
Kdo jste se vydal v poslední době na cestu směrem k Volárně, jistě
jste zaznamenali přistání UFO hned za dráhou… Ano můžete zde
vidět objekt ne nepodobný létajícím objektům ze SCI-FI románů.
Tento objekt pojme 300 m3 pitné vody pro naši obec a finálně by
měl být postaven v době distribuce tohoto čísla Osečanu.
OSEČAN
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V příštích týdnech započne další etapa rozšíření veřejného
osvětlení v ulici Kapitána Jaroše, Tyršova a Komenského. Rozhodli
jsme se tuto lokalitu dokončit zejména z důvodu prací na vodovodu.
Věříme, že se podaří do konce června rozsvítit i poslední části
těchto ulic až po ulici Dukelských Hrdinů. Tím se podaří přinést
kvalitní osvětlení i dále do ulic, kde zatím musíme spoléhat na staré
sloupy v křižovatkách (náměstí Petra Bezruče, Jiráskova a další).
Na rozšíření veřejného osvětlení se dá čekat i na ulici Prokopa
Holého zejména v souvislosti s výstavbou nového chodníku k firmě
AIS, která se bude na výstavbě i finančně významně podílet.
MONITOROVACÍ SYSTÉM
Dalším rozšířením monitorovacího systému v lokalitě na Šanghaji je
zvýšení komfortu všech místních obyvatel, zažádali jsme i o podporu
v grantovém programu firmy TPCA „Partnerství pro Kolínsko
2019“. Uvidíme, zda bude tento smysluplný projekt podpořen.
Umístění kamer je takové, aby bylo dohlíženo na co nejvíce
strategických míst, jako jsou bytové domy, komunikace, dětská
hřiště i provozovny a objekty dříve postižené nájezdy nekalých
živlů. Záběry z těchto kamer mohou pomoci k dopadení pachatelů
trestné činnosti v obci i jejím okolí. Myslím, že každý slušný občan
se nemá ze strany tohoto systému čeho bát. V případě potřeby
jsou záznamy použitelné nejen pro obecní policii, ale i pro policii
státní a další dotčené orgány včetně Městského úřadu Kolín.
KANALIZACE
Dalším projektem, který je stále živý a vyžaduje pozornost je
kanalizace.
Jsem velmi rád, že dochází k napojování dalších nemovitostí.
Důležité je, že jsme schopni funkčním systémem obhospodařit
všechny zájemce z řad občanů, kteří se rozhodli nakládat uvědoměle
se svými odpadními vodami.

zamyšlení, co je vede i nadále k využívání povětšinou nevyhovujících
septiků a žump. Stojí mi těch několik tisíc, které uspořím za to,
abych zamořoval spodní vody a žil ve strachu, že se na mě přijde???
Jen abych podpořil rozhodování všech, kteří váhají. Ukončili jsme
kontrolu a napravili stav užívání kanalizace s mnoha občany. Jak
jsem v minulosti zmiňoval, obec předá na vodoprávní úřad Městský
úřad Kolín všechna čísla nemovitostí, která nevyužívají podtlakové
kanalizace. Je možné, že se nebude nic zásadního dít…ale je také
možné, že tento úřad provede kontrolu, ke které je oprávněn. Jsem
velmi zvědav, s jakým výsledkem. Kolik z nás má platná potvrzení
o likvidaci splaškových vod v objemu, který je pravdivý a v místě
likvidace, které je k tomu určeno.
Investice do této infrastruktury jsou nejen v rámci rozšiřování,
ale i v údržbě a dalších opatřeních, které jsem se zavázal činit pro
zlepšení a zkvalitnění kanalizace jako celku.
Čeká nás o prázdninách oprava kanalizačních šachet ve škole, další
monitoring starších kanalizačních řadů, na nichž bylo odhaleno
mnoho nedostatků z výstavby první etapy, následně budeme řešit
možnosti nápravy se servisní organizací Vacuum Global. Zda je
nutno kopat a opravit některé části, kde dochází k hromadění vody,
netěsnostem, nebo špatným odtokovým poměrům a spádům.
Každodenní prací zaměstnanců se vede udržovat podtlak a stav
této infrastruktury v použitelném stavu, patří jim za to velký dík.
A Vám všem, kteří se chováte s rozumem a rozmyslem k užívání
kanalizace, děkuji také. Je dobré mít většinu zákazníků, kteří platí
a splachují jen to, co mají.
Mohl bych psát asi ještě dlouho, ale venku je jistě hezké počasí
a bude lepší, když se potkáme někde u vody, nebo v ulicích naší
obce. Těším se na Vás a snad budu umět odpovědět na všechny
Vaše dotazy a problémy, které Vás trápí.
Přeji krásný čas dovolených a letních prázdnin. Spoustu načerpané
energie a zážitků všem občanům i návštěvníkům obce, kterou mám rád.

Všechny, kteří zatím nejsou zákazníky, bych požádal o poslední

Váš místostarosta,
Jan Fagoš

DOVOLENÁ
MUDR. JITKA KULHÁNKOVÁ,
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST,
OZNAMUJE DOVOLENOU
1. 7.–12. 7. 2019
A DÁLE 5. 8.–9. 8. 2019.
MUDR. JAN KULHÁNEK,
PRAKTICKÝ LÉKAŘ,
OZNAMUJE DOVOLENOU
4. 7.–11. 7. 2019.

Noc kostelů ve Velkém Oseku
V pátek 24. května proběhla celostátní akce „Noc kostelů“, jejímž cílem bylo umožnit veřejnosti prohlídku kostelů i jejich méně
známých částí a seznámit se tak se zajímavými místy. Taktéž kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Velkém Oseku uvítal zájemce.
V podvečer v 19 hodin zahájil starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal
prohlídku kostela a připomněl, že se jedná o památnou budovu postavenou z peněz a iniciativy místních občanů právě před 85 lety.
Poté se návštěvníci zaposlouchali do zpěvu místního pěveckého
sboru „Osecký skřivánek“. Dále následovala volná prohlídka interiéru kostela a také instalované výstavy výkresů žáků MZŠ. Seznámit jste se mohli nejen s historií kostela, ale i se životem světců
a osudem autorů jejich podobizen. Věděli jste, že i jeden z oltářů je
dílem rodáka z Velkého Oseka pana Herčíka? Hodně zajímavostí
bylo i ve vzpomínkách pamětníků, třeba o vytápění kostela před
mší. Velký zájem projevili návštěvníci o kůr a věž. Ale navštívení
věže neumožnily rozebrané varhany. V minulém zpravodaji vyšla
zpráva o neradostném stavu a během neuvěřitelně krátké doby se
podařilo sehnat varhanáře, který měl čas a pustil se do generální
opravy. Komu se ale kdy podařilo vidět rozebrané varhany? Traktury, pedálnice, vzdušnice, píšťaly, to vše jste si mohli prohlédnout.
Během programu jste se mohli občerstvit dobrotami od dobrovolníků a Osecké NADĚJE.
Chceme poděkovat za váš velký zájem a za vámi věnované finanční příspěvky ve výši 4 tisíce korun, které budou použity na opravu varhan. Pokud se chcete podílet na financování oprav, můžete
posílat peníze na účet obce č. 269 55 24 22 / 0300 u ČSOB
(do zprávy pro příjemce je třeba uvést text „Dar na kostel Velký
Osek“) či na podzim si zakoupit lept „Křížek ve Velkém Oseku“
od místního rodáka akademického malíře p. Tichého na obecním
úřadě v minimální hodnotě 900 Kč.
Rádi vás uvidíme na další akci na podzim, kdy přivítáme hudebníky
pocházející z obce či jejího okolí.
Ing. Šárka Kurková
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Sraz účastníků Akce Z u Lidového domu.

Nátěr herních prvků u Lidového domu.

AKCE,Z“ IX. ročník - poděkování
Již podeváté se dubnovou sobotu
13. 4. 2019 sešlo na šedesát
a když budu počítat i drobotinu,
tak na osmdesát občanů a členů
jednotlivých spolků, aby společnými
silami poklidili v obci a odvedli kus
práce.
Snad každý spolek v obci vyslal své zástupce
a hojná byla účast i občanů. Mezi matadory
a tahouny již tradičně patřil Myslivecký
spolek Pětidubí, který se vrhnul na výstavbu
nového oplocení fotbalového hřiště, které

přešlo v minulém roce opět po dlouhých
letech do majetku a správy obce. Dalším
z prověřených spolků byli rybáři, kteří
se tradičně ujali úklidu u Písníku. Nelze
opomenout členky z řad spolku osob
postižených civilizačními chorobami. Ty
vyrazily do ulic obce za sběrem odpadků.
Sběru odpadků se pak věnovali i občané pod
vedením paní Singrové v lokalitě za Herou.
Členové fotbalového spolku pracovali
údržbě fotbalového hřiště. Dík patří
i Májovcům a dalším občanům, kteří se ujali
údržby a nátěru herních prvků a laviček na

Sběr odpadků po obci.

hřišti umístěnými před lidovým domem i za
ním. Mezi další odvedené práce patří nabílení
zdi u školy, údržba zelených ploch před
školou, podél Bačovky a u garáží. Údržbou
prošla i zahrada za hasičskou zbrojnicí. Tu
samozřejmě provedl spolek hasičů. Tak jako
každoročně proběhla výsadba okrasných
květníků v prostorách parku u lidového
domu a minerálního pramene. V hojné míře
se akce zúčastnili i členové Obce Sokolské,
kteří doplnili stavy u jednotlivých pracovních
skupin, stejně tak členové včelařů, Osecké
Naděje, Skřivánku atd.

Výstavba nového oplocení na hřišti.

Mezi nováčky patřili členové nově vzniklého
skautského oddílu Rejnoci, kteří se postarali
o úklid odpadků, sběr dřeva, rozdělání
a udržování ohně v rámci buřtiády na
fotbalovém hřišti. Drobné občerstvení
zajistila pro účastníky akce,Z“ obec Velký
Osek. Dárkem od obce pro účastníky byly
i trička s potiskem výročí obce „790 let“
a o větší bezpečnost se jistě postarají reflexní
pásky s logem Velký Osek.
Všem zúčastněným přišla jistě vhod i dršťková
polévka a výtečné buřty na pivu od paní
hospodské z hospůdky na hřišti, které bych
tímto velice rád poděkoval za poskytnuté
zázemí a servis. Současně děkuji i obci Velký

Výstavba nového oplocení na hřišti.

Osek a zejména technickému mistrovi panu
Kolínskému za technické zajištění celé akce.
Nesmím opomenout ani firmu PARKON,
která akci podpořila dodáním sadebního
materiálu a provedením zahradnických prací
u základní školy.

Sběr odpadků u Hery.

Věřím, že akce se všem zúčastněným líbila
a ve stejně hojném počtu se zúčastní i dalšího
ročníku, který bude již desátým v řadě.
Dovolte mi tedy ještě jednou všem poděkovat
za účast a odvedenou práci.
S pozdravem,
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí při obci Velký Osek

Nátěr herních prvků u Lidového domu.
Sebrané odpady z obce.

Sběr dřeva na buřtiádu.

Údržba toku Bačovky v Zahrádkách.

Upomínkové předměty pro účastníky.
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Bačovka – stav
koryta v NPR
Libický luh

Přehrazení toku odpady u obce.

Rád bych touto cestou
poděkoval Povodí Labe s.p. za
vyčištění koryta Bačovky v NPR
Libický luh, které proběhlo
v jarních měsících roku 2019.
V rámci čištění bylo odstraněno
několik desítek pneumatik, dále
pak splavených odpadů z obce
(PET lahve, plechovky, domovní
odpad… zkrátka vše co lidem
pod ruku a z ruky přišlo), padlé
kmeny a větve. Současně došlo
k odstranění několika stromů
nacházejících se na břehové
hraně, které by svým pádem
mohly v budoucnu přehradit tok
Bačovky.

Údržba zeleně při
cyklostezkách

Plán údržby dřevin.

Obec Velký Osek, Opolany, Volárna a Veltruby jsou členy sdružení Mikroregion POLABSKÝ LUH,
které bylo založeno v době výstavby
cyklostezek, vedoucích z obce na
Kolín, Veltruby, Hradišťko, Kanín
a Libici nad Cidlinou, za účelem
údržby těchto cyklostezek a zeleně
při nich.

Odstraněné pneumatiky z toku.

Výše uvedená údržba je
výsledkem
jednání,
které
obec vedla v zimních měsících
s Agenturou ochrany přírody
a krajiny Kokořínsko, Lesy České
republiky s.p. a Povodím Labe
s.p., jakožto majiteli a správci
vodního toku a přilehlých
pozemků. Cílem schůzky bylo
zajistit pravidelnou údržbu
toku a dřevin, nacházejících se
v okolí tak, aby byla zajištěna
průtočnost,
zejména
při
povodňových stavech.
Dále obec jednala s Agenturou
ochrany přírody a krajiny
o odbahnění Bačovky v lesním
úseku a to vzhledem k tomu, že
na řadě míst je koryto nánosy
značně zúženo a zaneseno.
V této věci však nebylo prozatím
dosaženo konsenzu a obec bude
v této věci dále jednat.

Cyklo V. Osek - L. n. Cidlinou.

Tak jako v letech minulých, byla i letos v jarních měsících provedena
údržba dřevin při cyklostezce mez
obcí, Veltruby, Libicí nad Cidlinou
a Kanínem. V rámci údržby byla
provedena redukce keřů tak, aby
keře nevstupovaly do cyklostezky,
stejně tak větve jednotlivých dřevin, zasahujících do jízdního profilu. Dále bylo odstraněno několik
nevhodných dřevin – náletů, které
svými kořeny poškozovaly cyklostezku.
Současně byl proveden monitoring
stavu jednotlivých dřevin a zpracován plán jejich údržby s následnou
dosadbou. Věříme, že by tato dosadba mohla být pěkným příkladem
budoucí spolupráce jednotlivých
obcí a občanů mezi sebou.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí při obci
Velký Osek

Stav po vyčištění.

Cyklo V. Osek - Veltruby.

Cílem není omezení předmětu
ochrany v Národní přírodní
rezervaci Libický luh, ale zajištění
dostatečné kapacity koryta pro
povodňové stavy, tedy zajištění
ochrany majetku a obyvatel
obce Velký Osek.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí při
obci Velký Osek
10
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4. ročník
dětských rybářských závodů
o pohár VELKOOSECKÝ
TROJZUBEC
O pohár PČR
V sobotu 13. dubna se od 7.00
hodin konaly na Máčidle dětské
rybářské závody. I přes velké
ochlazení se s rozbřeskem sešlo
21 dětí. Chytali se hlavně cejni,
plotice, perlíni, jeseteři a kupodivu i 2 pstruzi.
Největší chycenou rybou byl jeseter 77 cm.
1. Jan Švanda
2. Kateřina Vodičková
3. Bára Tůmová

O pohár ČRS MO
Velký Osek
V sobotu 25. května se opět od
7.00 konaly na Písníku druhé
závody. Nyní bylo vcelku hezky
a teplo. Ryby tak braly o poznání více. I zde se chytali především plotice a perlíni, také dva
kapříci. Dorazilo celkem 11 dětí.
Největší rybou byl kapr 59 cm.
1. Vít Loužil
2. Kateřina Vodičková
3. Eliáš Čermák

Letos byl Osek součástí
Kmochova Kolína
V sobotu 8. června dopoledne se stala naše obec opět
součástí Kmochova Kolína. Obnovili jsme tak historicky
oblíbené koncerty, které se vždy v Oseku konaly v rámci
této jedinečné akce. Po jednání s vedením města Kolína,
které spolupráci přijalo s nadšením, jsme se mohli připojit k těm, kteří uvítají hudebníky a budou se moc potěšit
jejich představením. Nádherný kulturní zážitek umocnil
fakt, že k nám zavítal až z dalekého Mexika dechový orchestr BSIPEFH DE TOLUCA a z nedalekých Poděbrad - Poděbradské mažoretky pod vedením Dr. Husákové. Vše se konalo pod širým nebem u Motelu u Jezera.
V rámci úžasné hudby jsme se tak mohli na chvíli přenést
do Mexika za doprovodu sličných mažoretek.
Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na její pokračování za rok. Doufáme, že příští rok bude ještě více návštěvníků.
Závěrem bych chtěla poděkovat Motelu u Jezera za perfektní zázemí a velké díky patří Michalovi Pancovi za oběd
pro vystupující.
Za Obec Velký Osek
Mgr. Veronika Křičková,
místostarostka obce

PROSÍME NEKRMIT!!!
Vážení krmiči, jmenujeme se
Nutrie Říční a zabydleli jsme
se ve Vaší obci. Je nám zde
dobře. Břehy jsou zarostlé,
pečivo z Desítky nám chutná
a vesele se množíme. Jsme
přátelské, nejraději pobýváme v norách a přítocích dešťové kanalizace do Bačovky,
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kde sice jsou nějaké nečistoty, ale jestli vám to nevadí,
klidně si nás pohlaďte. Jinak
jsme výhradně býložravci, ale
pokud se vylekáme, nebo se
cítíme být ohroženi, umíme
i hezky kousnout.
Ale teď vážně, nutrie je krásná ve volné přírodě. I tam

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

je její přínos pro fungování
biotopu sporný. V intravilánu obce však nemá co dělat.
Je to nedobrý soused, nejen
kvůli nemocem, které může
přenášet. Dalším důvodem
je i možné zranění, které je
schopna nepozornému krmiči, nebo pejskovi, který se

chce kamarádit, způsobit.
Je jasné, že dokud se budou
Nutrie krmit v obci, tak budou v obci žít. Ne každý
zahrádkář a obyvatel obce
z nich musí mít radost. Jen
upozorňuji, že tento stav
není normální a nese s sebou rizika, kterých bychom

si měli být vědomi.
Pokud bych chtěl být příliš
sarkastický, přiložím i nějaký kulinářský recept, ale
ten jistě najdete i na internetu.
S pozdravem nutriím zdar!
Jan Fagoš
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Zápis do prvních tříd
10. a 11. dubna proběhl zápis
do prvních tříd. Do školy se
dostavilo 47 předškoláčků se
svými rodiči. Na děti ve škole
čekali kocourek Matlafousek
a kočička Šikulína, aby děti
zápisem provázeli a dali jim
tři nelehké úkoly. Pokud děti
uspěly, otevřela se před nimi
symbolická brána do školní-

ho světa. Každý předškolák si
s sebou domů odnesl odznáček s heslem ŠKOLA VOLÁ
a pamětní list jako památku na
tento slavnostní den. Paní učitelky Melicharová a Burešová
se už moc těší na 41 prvňáčků
a jejich rodiče.
Markéta Melicharová
ve Velkém Oseku

Chemické
soutěže
na Masarykově
základní škole
Žáci 9. ročníku se zapojili do
celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Ve školním kole se na
1. místě umístil Martin Průcha, na 2. místě Tomáš Rojčík
a 3. místo obsadil Dalibor Soboslai. Celkově se do soutěže
zapojilo 5950 žáků z Pardubického, Královéhradeckého,
Středočeského, Libereckého
kraje a Vysočiny. Do regionálního kola bylo vybráno 417
nejlepších chemiků. V regionálním kole prokázali chlapci
své dobré znalosti, neboť Martin Průcha obsadil 6. místo,
Tomáš Rojčík 12. místo a Dalibor Soboslai 69. Martin Průcha a Tomáš Rojčík postoupili
mezi 30 nejlepších chemiků
do laboratorní části regionálního kola. I zde si vedli velice
dobře a společně s paní učitel14
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domácí přípravy. Následovala
laboratorní část a školní test.
Celkově se ve školním kole na
1. místě umístil Martin Průcha, na 2. místě Dalibor Soboslai, na 3. místě Tomáš Rojčík a 4. místo obsadil Radek
Krištof. Chlapci v tomto složení odjeli reprezentovat školu
do okresního kola a počínali si
velmi dobře. Martin Průcha
obsadil 2. místo, Tomáš Rojčík
4. místo, Dalibor Soboslai 8.
místo a Radek Krištof 9. místo. Martin Průcha postoupil do
krajského kola, které se konalo
21. března v Praze. Zde proká-

zal své dobré znalosti z chemie,
neboť mezi nejlepšími z celého
kraje se umístil na 8. místě.
Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy. Martinovi přejeme hodně
úspěchů v celostátním finále
„Mladého chemika“.
Odkaz na video ze slavnostního
vyhlášení:
http://mladychemik.cz/videoklip-slavnostni-vyhlaseni-vysledku-20182019/
p. uč. Romana Hartmanová

Zájezd do Anglie

kou byli pozváni na slavnostní vyhlášení, které se konalo
20. 3. v Pardubicích. Diplom,
pohár a hodnotné ceny si odvezl Martin Průcha za 2. místo
a Tomáš Rojčík za 10. místo
ze soutěže jednotlivců. Mezi
178 školami jsme se umístili na
hezkém 5. místě a získali čestné uznání. Martin Průcha postupuje do celostátního finále,
které se bude konat v červnu.
V průběhu druhého pololetí se žáci 9. ročníku také zúčastnili chemické olympiády.
Chemická olympiáda se skládala ze školního kola, kde žáci
vypracovali 6 úloh v rámci

V neděli 19. května 2019 vyrazila skupina žáků naší školy na zájezd „Severní Anglie a York“. Po dlouhé cestě,
zpestřené nočním přejezdem
Lamanšského průlivu, započalo naše poznávání Británie
v nádherném městě York se
zdejší úchvatnou katedrálou,
největším gotickým dómem
na ostrovech. Naše kroky ale
nejprve zamířily do katedrály, která nám všem vyrazila
dech, a to jsme ještě netušili, co nás čeká. Po odpočinku
a nákupech jsme navštívili York’s Chocolate Story – muzea
čokolády, kde jsme se dověděli
hodně o čokoládě, dost jsme ji
také ochutnali a v neposlední
řadě jsme si vyrobili čokoládové lízátko. Naší další zastávkou
bylo muzeum věnované době
Vikingů. Projeli jsme Yorkem
v době Vikingů, nakoukli do jejich domovů a i nosem poznali,

jaká jejich doba byla. Největší
zážitek na nás ovšem čekal na
parkovišti, kde nás vítaly naše
hostitelské rodiny. U nich jsme
tři noci spali, jedli a procvičovali si angličtinu.
Druhý den nás ráno přivítalo sluníčko a vyrazili jsme do
„Prasinek “, nádraží z Harryho
Pottera. Po cestě jsme autobusem projížděli národním
parkem Yorkshire Moors, pozorovali jsme ovce a okouzlující
krajinu. Naše další zastavení
bylo ve Whitby, rybářském
městečku mezi útesy, které
proslavil spisovatel Bram Stoker, který se právě tady rozhodnul napsat svoji nejslavnější
knihu o Drákulovi. Velkou inspirací mu byly ruiny opatství
Whitby Abbey. Celý den jsme
završili procházkou na největších křídových útesech v Anglii – Flamborough Head.
OSEČAN
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Ve středu jsme oblékli sportovní oblečení a téměř celý
den jsme strávili na procházce v národním parku Yorkshire
Dales. Viděli jsme vodopád
s křišťálově průzračnou vodou,
soutěsku v dutinách skal a Malham Cove – přírodní amfiteátr z přírodního vápence. Den
jsme zakončili krátkou návštěvou zříceniny opatství Fountain
Abbey – památky UNESCO.
Sluníčko nás provázelo i tento
den, což se ukázalo hlavně na
našich tvářích.
Ve čtvrtek jsme si zabalili, rozloučili se s rodinami a pomalu
jsme se začali přesouvat k Londýnu. Cestou jsme si prohlédli
Oxford a kolej Christ Church,
kde mají krásnou jídelnu, která
byla předlohou bradavické síně.
Večer nás čekalo malé dobrodružství v podobě ubytování
v hotelu Ibis Budget poblíž letiště Heathrow a nákupu večeře
v místním fast foodu.
Poslední den v Anglii byl tradičně věnovaný hlavnímu městu.
Po krátké cestě metrem jsme
dojeli k London Eye a prohlédli
jsme si Londýn z ptačí perspektivy, ale i tak jsme si jej museli

projít. Naše cesta tedy pokračovala dál k Westminsterskému
opatství a kolem budov Parlamentu a Big Benu v lešení až
jsme se zastavili u Buckinghamského paláce, rezidence britské
královny, která nám z balkónu
nezamávala. Během naší procházky jsme viděli Trafalgar
Square a Piccadilly Circus.
Den uběhl velmi rychle a lodí
jsme se v podvečer přesunuli
k O2 Aréně, kde už na nás če-

kali naši řidiči a ohřáté párky,
které po celém dni a hlavně
před dlouhou cestu přišly snad
každému vhod. Unavení, plní
zážitků jsme se usadili na svá
místa a odjeli směrem do Doveru. Cestu přes vodu jsme opět
zvládli trajektem, který byl plný
dětí vracejících se z podobných
zájezdů. Poté jsme postupně
usínali a ráno po probuzení už
jsme pomalu vyhlíželi hranice
České republiky.

Celý výlet byl provázen přátelskou atmosférou a tak doufáme, že i když jsme toho spoustu
našlapali, vrátili se všichni domů
spokojení a vyprávěli o tom
všem blízkým hodiny a hodiny.
Děkujeme všem účastníkům
za skvělou partu,
pozornost a pohodu.
Mgr. Daniela Průchová
a Mgr Zuzana Strejčková

spojeni jen pomyslně. Jedno
naše stanoviště měli na starosti
opravdoví hokejisté – Kozlové
z Kolína. Přivezli s sebou hokejovou výstroj i výzbroj. Nezapomněli ani na maskota. Na
dalších stanovištích se soutěžilo
v běhu přes překážky, hodu na
cíl, střelbě na fotbalovou bránu
a v běhu s úkoly.
Před polednem byli nejlepší tři
sportovci z jednotlivých ročníků v každé disciplíně odměněni
a postavili se na stupně vítězů. Mimo to si každý závodník
domů nesl malou vzpomínku na
tento den s Kozly.
Mnohé děti přišli povzbudit rodiče i prarodiče a další členové
rodiny. Někteří z nich si také
vyzkoušeli, co musely zvládnout
jejich ratolesti.
Celé dopoledne se i díky pěknému počasí vydařilo. Velký
dík patří kolínským hokejistům
a všem rodičům, kteří mohli
přijít, ale hlavně dětem za jejich
soutěžení v duchu fair play.

Dětský den se sportovní náplní na MZŠ Velký Osek
31. května 2019 proběhl na
naší škole sportovní den. Pro
druhý stupeň se konal na fotbalovém hřišti a první stupeň
měl vyhrazeno své místo na
hřišti u školy. Místo dopoledního vyučování se děti střídali
na jednotlivých stanovištích,
kterých bylo pět.
Letošní sportovní den se nesl
v duchu nedávno skončeného mistrovství světa v ledním
hokeji. Jednotlivá naše stanoviště představovala cestu
z Velkého Oseka do Bratislavy. Každý, kdo se zúčastnil všech disciplín, pomyslně
projel všechny úseky cesty:
Velký Osek – Jihlava, Jihlava – Brno, Brno – Břeclav,
Břeclav – Malacky, Malacky – Bratislava.
S ledním hokejem jsme nebyli
16
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ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK
Zábava v mateřské školce

Den dětí
na II. stupni
Páteční dopoledne 31. května
strávili žáci 6. - 8. tříd na hřišti
Viktorie Velký Osek. Učitelé
jim zde za organizační pomoci
žáků 9. třídy připravili soutěže
v duchu „Her bez hranic“.
Soutěžila družstva složena
z žáků Volárny, Jestřabí Lhoty,
Veltrub a tří družstev Velkého
Oseka. Jednotlivé disciplíny,
kterých bylo celkem deset,
obsahovaly nejen sportovní
dovednosti, ale také manuální
zručnost, šikovnost, logické
uvažování apod. Vše bylo
připraveno tak, aby byla
nejdůležitějším prvkem týmová
spolupráce, bez které se
důležité body získávaly velmi
těžce.
Žáci sbírali víčka od PET
lahví, která museli navlékat na
provázek, závodili ve štafetách,

18

kde zatloukali do špalku hřebíky
nebo nafukovali balónek až
k prasknutí. Vyzkoušeli si,
které družstvo dokáže ze svých
oděvů navázat nejdelší provaz.
Skládali puzzle, sestavovali
matematický
součet,
naplňovali pomocí injekčních
stříkaček vodou skleněné
válce. Zdokonalovali se v hodu
na cíl i do dálky, vyzkoušeli si
„suchou variantu“ biatlonu.
Doufáme, že se přitom dobře
pobavili a užili si legraci. A kdo
si odnesl cenu pro vítěze
v podobě 3 kusů pizzy? Ve
finálové disciplíně dokázalo
družstvo Veltrub doslova
strhnout vítězství nad jedním
z družstev Velkého Oseka
na svou stranu a obsadilo tak
konečné 1. místo.
Pavel Šašma
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I v letošním roce je v naší
školce o zábavu postaráno.
Kromě každodenních činností,
aktivit a her, které probíhají
uvnitř MŠ, využíváme hojně
naši
prostornou
zahradu
(k hraní i sportování), na které
letos přibylo několik nových
herních prvků. Pravidelně
se zúčastňujeme různých
zábavných
či
naučných
programů. Děti si vyzkoušely,
jak se orientovat podle map
(program Malý stavitel),
prohlédly si, jak to vypadá
ve vesmíru (Planetárium)
a poslechly si vskutku povedený
koncert (s cestovatelskou
tematikou) dětí ze ZUŠ. Zhlédli
jsme také mnoho divadelních
představení.
Kromě
akcí,
které
se
uskutečnily v MŠ, jsme se
vydali zažít dobrodružství do
různých koutů ČR. Jakmile se
jenom trochu oteplilo, zabalili
jsme si batůžky a hurá „výletit“!
Na STARÝCH HRADECH
jsme se potkali s pohádkovými
bytostmi, se skřítky a draky.
Na svátek čarodějnic jsme
se vypravili do samotného
PEKLA V HLINSKU, které
jsme si mohli prohlédnout
za
přítomnosti
několika
vykutálených
čertisek.

I z takového výletu jsme se
naštěstí vrátili všichni šťastně
zpátky domů, i když (věřte
nebo ne), některé děti měly
namále! Ve ŽLEBECH se
nám předvedli překrásní dravci
a prošli jsme si oboru s bílými
jeleny. ZOO LIBEREC byla
letos „v suchu“, ačkoliv některé
děti to zklamalo a se vzrušením
vzpomínaly, jak to bylo loni
v pláštěnkách prima. Výletová
sezona byla zakončena na
ZÁMKU
V
CHLUMCI
NAD CIDLINOU, kde nás
svými pokoji provedla vzácná
komtesa Nora. Prošli jsme
si také pohádkovou cestu
v zámeckém parku a kochali se
patnácti nádhernými pávy!
Co se dá dělat, zase to uteklo
jako voda…!!! Předškoláci
se už chystají do školy a nás
čeká loučení. Během června
se slavnostně rozloučíme na
obecním úřadě a proběhne
tradiční spaní ve školce. Loučit
se budeme i s dětmi, které
ještě do školy nepůjdou, ale
nebojte se, jen na chvíli. Po
prázdninách se ve školce zase
potkáme.
Tak krásné prázdniny
Vám všem!
Kolektiv MŠ
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ŠKOLNÍ SPORT
Čeps Cup
chlapci - kraj

Vybíjená
5. tříd

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.

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.

Čeps Cup chlapci - kraj

25. ročník
Osecké lať ky

Velikonoční
Omnikin volejbal
Letošního školního turnaje se účastnilo
jedenáct šestičlenných družstev. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii
6. - 7. třída se na prvním místě umístilo
družstvo s názvem Raketová srdíčka. Druzí
byli Mozkomoři a třetí místo vybojoval tým
OV Velký Osek. Ve starší kategorii 8. - 9.
třída na první stupínek vystoupili Nollíci,
druhé místo obsadili Kelti a bronzové
medaile si odnesli žáci, kteří soutěžili jako
Jarmilky.

Osm škol kolínského okresu přijelo do
Velkého Oseka na tradiční závod ve skoku
vysokém. K pohodovému průběhu přispěla
organizační pomoc žáků devátého ročníku.
Závod přinesl spoustu osobních rekordů
a nejlepší skokani si odnesli medaile
a těžítka od sponzora Artcristal Bohemia
s.r.o. Žáci naší školy se mezi všemi závodníky
neztratili a Veronika Belzová získala
stříbrnou příčku za výkon 135 cm, třetí
místa obsadili Jakub Svoboda 155 cm
a David Kruliš 155 cm. Diváci mohli
potleskem ohodnotit nejvyšší zdolanou
výšku 180 cm, kterou skočil Jakub Douděra
ze 4. základní školy Kolín.

Vybíjená 5. tříd

Pohár rozhlasu
mladší žactvo

Kolínské sportovní dny
ATLETIKA

Žačky 6.- 7. třídy obsadily i přes nepříznivé
počasí krásné 5. místo. Chlapci se umístili
na místě devátém.

Pořadí

Pohár rozhlasu - mladší žactvo

Mc Donald’s Cup
V okresním finále McDonald’s Cupu
hraném 30. 4. 2019 na umělé trávě
v Kolíně obsadil náš výběr hráčů Jakub
Melichar (5.B), Milan Holub (5.A),
Jakub Fisch (5.A), Martin Kubiš (5.A),
Vít Heřmánek (5.A), Patrik Perl (4.B),
Zdeněk Čáp (4.A), Matěj Pospíšil (5.A),
Lukáš Meloun (5.B) senzační druhé
místo z 18 družstev, když z 9 odehraných
utkání pouze jednou remizoval s pozdějším
vítězem z kolínské školy v poměru 2:2.
Zbylá střetnutí osečtí hráči suverénně
vyhráli jak v základní, tak i finálové skupině
bez jediné obdržené branky.
Mc Donald‘s Cup

25. ročník Osecké laťky

Pohár rozhlasu
starší žactvo
Nejlepším družstvem na týmové atletické
soutěži Poháru rozhlasu se stal Velký
Osek. Chlapci nasbírali nejvíce bodů za své
vyrovnané výkony a odvezli si zlaté medaile
a pohár. Okresními přeborníky pro tento
rok jsou Tomáš Bayer, Jan Žilka, Tomáš
Kalaš, Jaroslav Krejčí, Matěj Legr, David
Kruliš, Martin Průcha a Jakub Svoboda.
Dívčí družstvo obsadilo místo sedmé
a získalo více bodů než v minulém roce.

Jméno

disciplína/výkon

1

Tomáš Bayer

vrh koulí 13,24 m

1

Dominika Svinčáková

hod kriketovým míčkem 36,18 m

1

Lukáš Meloun

skok daleký 4,38 m

2

Lukáš Meloun

čtyřboj 1253 bodů

2

Lukáš Meloun

běh 60 m 8,97 s

2

Lukáš Meloun

běh 600 m 2:00,40

3

Veronika Belzová

běh 800 m 2:44,62

3

Jakub Svoboda

běh 1000 m 3:07,25

3

Dominika Svinčáková

čtyřboj 1316 bodů

4

Michaela Baštecká

běh 60 m 8,72 s

5

Dominika Svinčáková

běh 60 m 9,42 s

5

Dominika Svinčáková

skok daleký 3,80 m

6

Marek Mašek

hod kriketovým míčkem 49,54 m

6

Alice Kredell

běh 600 m 2:09,20

6

Natálie Reisichová

vrh koulí 8,15 m

7

Šimon Řečinský

běh 600 m 2:09,50

7

Lukáš Meloun

hod kriketovým míčkem 33,30 m

8

Michaela Baštecká

skok daleký 3,98 m

8

Šimon Řečinský

skok daleký 3,58 m

9

Alice Kredell

čtyřboj 1013 bodů

9

Šimon Řečinský

čtyřboj 791 bodů

9

Dominika Svinčáková

běh 600 m 2:17,60

Pohár rozhlasu starší žactvo

Kolínské sportovní dny

Omnikin volejbal

„Titul byl velmi blízko, neboť s pozdějším
vítězem jsme ještě 2 minuty před koncem
vedli 2:0 a vyrovnávající branku jsme
obdrželi 30 sekund před koncem. Ta
nakonec rozhodla při shodnosti bodů
o našem druhém místě. I tak jsem velmi
spokojen s přístupem všech hráčů, kdy
jsme díky příkladné disciplíně a bojovnosti
slavili nečekaný, ale zasloužený úspěch“,
sdělil exkluzivně naší škole head coach Vít
Melichar.

Všem blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a k vzorné reprezentaci.
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Zprávy
z obecní matriky
BŘEZEN–KVĚTEN 2019
Životní jubilea:

Chlapci statečně bojovali a každým
zápasem lepšili svou týmovou spolupráci.
Za krásné 2. místo získali pohár a stříbrné
medaile.

Růžena Herčíková
Miroslav Řebíček

91 let:

Anna Kubešová

92 let:

Jaroslava Dvořáková
Ludmila Křivánková

97 let:

Miloslava Lejnarová

6. místo
žlutý volejbal
Munzar, Vokál, Růžička
7. místo
modrý volejbal
6. třída
Soboslai, Mašek, Průcha, Teplý

Vítání občánků:

10. místa
oranžový volejbal
4. třída
Mentel, Dupák, Košata

Amálie Vašková
Vojtěch Pelc
Ella Cigániková
Matyáš Duršpek
Štěpán Mach
Josefína Velechovská
Oldřich Klepal
Alexandr Thürner
Narození:
Jan Kratochvíl
Vladislav Jakeš
Marek Gašpar
Dominik Jecelín
Patrik Jecelín
Julie Stoklasová
Edmund Jakub Adamec

Závody sokolské
všestrannosti

1. místo
žlutý volejbal
Kupr, Panc, Melichar

94 let: Helena Beňová
95 let:

4. místo chlapci 8.- 9. třída Kalaš, Legr,
Kruliš, Bayer, Novák, Průcha, Svoboda,
Žilka, Šamša

Volejbal

florbal 4. - 5. třídy

80 let: Markéta Adamcová
Václav Melezínek
85 let:

Fotbal
8. a 9. tříd

Florbal
4. - 5. třídy

modrý volejbal
6. třída Otta, Dupák, Vaníček, Paroulek
11. místo
šestkový volejbal
8. třída Reisichová, Hovorková, Slavíková,
Šibrava, Mach, Perl, Karban, Legr

Florbal
8. a 9. tříd

12. místo
oranžový volejbal
4. třída Jindrová, Karban, Klouda

8. místo chlapci 8.- 9. třída Kalaš, Legr,
Richter, Šibrava, Bayer, Průcha, Svoboda,
Mach, Meloun.

Za školní sport,
Mgr. Marcela Muniová

V Župních závodech se i letos naši svěřenci
neztratili. Dobře reprezentovali naši tělovýchovnou jednotu. V gymnastice Zuzana
Muniová v kategorii žen zvítězila, Kateřina
Kubišová si odvezla bramborovou medaili za
4. místo, pátá příčka náleží Kateřině Hovorkové, Nela Moravcová obsadila 7. místo.
Ve šplhu získaly Veronika Belzová a Anna
Vacková bronzové medaile za 3. místo,
čtvrtá byla Kateřina Kubišová, Zuzka Richterová vyšplhala na místo sedmé.
V plavání si ve své kategorii vyplavala zlatou

medaili Magda Rypková, Zuzana Muniová
byla třetí, Kateřina Kubišová si odvezla již
třetí bramborovou medaili, ostatní dívky si
zlepšily své osobní rekordy a v bazénu si užily spoustu legrace.
Posledním závodem byla atletika. Prostředí
kolínského atletického stadionu nám svědčilo. Dominika Svinčáková, Veronika Belzová, Kateřina Hovorková a Zuzana Muniová
vybojovaly v atletickém čtyřboji 1. místa.
Kateřina Kubišová a Adam Svinčák obsadili
3. místa.

Všechny závody sokolské všestrannosti dokončily a velký obdiv si zaslouží Laura Vokřálová, Zuzka Richterová, Nela Moravcová,
Belzová Anička, Kateřina Legrová v kategorii II., Veronika Belzová, Matylda Krejčová
a Ester Kalašová v kategorii III. Celkově třetí místo obsadila Kateřina Hovorková a osudová čtvrtá příčka patří Kateřině Kubišové
v kategorii IV. První místo v ženské kategorii
získala Zuzana Muniová a tím se nominovala
na přebor republiky, který se koná v Praze.
M. Muniová,
H. Babáková

florbal 8. a 9. tříd

Uzavření manželství:
Jakub Mašín & Markéta Nesládková
Heřman Mensa & Lenka Pištěcká
Jan Bukáček & Lucie Benešová
Úmrtí:
Marie Černá (79 let)
Jiří Šafránek (79 let)
Zdeňka Kalašová (76 let)
Josef Hoffmann (72 let)
Blanka Matějová (66 let)
Jiřina Karbanová (88 let)
Anna Švandová (92 let)
Zdeněk Plášil (24 let)
Ivana Adamcová,
matrikářka
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Z historických romáZájemcům
nů si můžete přečíst:
o knižní novinky
„Duch znojemských katakomb“
v naší knihovně
/Vondruška/ - nejnovější přípřinášíme opět
běh středověkého vyšetřovatele
Oldřicha z Chlumu, tentokrát
plno informací.
vyšetřuje záhadné zmizení česJistě si každý
kého šlechtice v podzemí města
Znojma, „Císařský kurýr Marie
vybere podle
Terezie“ /Grmolec/ - v románu
svého zájmu, kniha se prolínají osudy kurýra Šimona, barona von Dobenaua, ale
přinese pobavení
i císařovny M. Terezie, „Znesvěi poučení.
cený hrob“ /Koubková/- histoJaké knižní novinky
Co máme nového pro
naše čtenářky?

Pro milovníky romantiky to jsou:
„Milenci v Londýně“/Cartland/-příběh unesené dívky z doby
viktoriánské Anglie 19. století.
„Mizera“ /Cartland/-historická
romance kdy hejsek a flamendr projde proměnou a stane
ochráncem a ctitelem dívky v nesnázích. Z Anglíe ale tentokrát ze
17. století je „Stříbrná labuť“ /
Jeffries/- osudy krásné londýnské
herečky, jdoucí za svým plánem
pomsty a svůdného markýze.
„Byt v Paříži“ /Musso/- nesourodá dvojice policistky a spisovatele
se vydává postopách úspěšného
malíře potom, co omylem oba
získali pronájem jeho bytu. „Povídky o nelásce“ /Viewegh/- současné vztahy mezi lidmi, hlavně
mezi muži a ženami, „Námluvy
s kocourem“ /Metz/ - laskavý
příběh o tom, jak se kocour snaží
své mladé a osamělé paničce najít
vhodného partnera, „Nebezpečné hry“ /Steel/ - nahlédnutí do
zákulisí americké politiky - televizní reportérka odhaluje skandál
v Bílém domě.

rický detektivní příběh s johanitou bratrem Zdislavem, který na
podnět rychtáře z Kostelce nad
Černými lesy vyšetřuje záhadnou vraždu na tamním hřbitově.

A takto jsme již
u skutečných
detektivních a krimi
publikací:

„Narušitel“ /Balda/- příběh
vojenských letců z dob tvrdé
normalizace podle skutečných
událostí, „Zpověď agenta StB“
/Novotný/- román zachycující
na jedné straně současné české
literární prostředí, na druhé pak
příběh fanatického příslušníka
StB v 80. letech 20. století.

Z humoristických
titulů:

„Prodloužená jízda“ /Kopta, V./
-ve vzpomínkové knize popisuje
autor s humorem své zážitky od
dětství do současnosti, „Zkrocení mlsného muže“ /Ludvíková/ -slasti a strastri života muže
v „nejlepších letech“.

Z naučné literatury
upozorňujeme na:

„Starobylým Českobrodskem“
/Řehounek/ - mezi Výrovkou
a Šemberou - krásná příroda
a historické památky, „Skrytá
krása Čech“ /Dvořák/- tipy na
cesty za opomíjenými skvosty
ČR.

Z edice Původní česká
detektivka jsou:

„Odkaz mrtvého kostelníka“ /
Růžička/- umírající kostelní střeží
tajemství o vzácné relikvii,
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Nejmladším čtenářům jsou určeny
publikace:

„Prasátko Pigy a jeho kouzelný
svět“/Karpianus/ - pohádkové
putování s kamarády kocourem,
myškou, veverkou, sovou a dalšími zvířátky.
„Nejlepší příběhy o zvířátkách“
/Scheuering/ - 25 příběhů
o zvířatech žijících na statku
i v přírodě, doprovod krásnými
barevnými ilustracemi, „Velká
pohádka o malé víle“ /Hladký
- hodná víla Mimi dokáže pomáhat během roku zvířátkům
i rostlinám. „Zachumlané pohádky“ /Křesťanová/-sedmero
pohádkových vyprávění, které
maminka vypráví svému synkovi
Tomíkovi před spaním, „Pohádka lesa“ /Kožíšek/- klasika české literatury pro děti - příběhy
o lesních zvířátkách v próze
i ve verších, „Pohádky mašinky
Lízy“ /Řehounek/ - vyprávění o zapomenuté smutné parní
lokomotivě za nymburským nádražím-tam vzpomíná na doby
své dřívější slávy.

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

Blíží se netrpělivě očekávaný čas
prázdnin a dovolených. Všichni se
těšíme na zasloužené dny volna
a k nim patří také zajímavá a poutavá
kniha. Jistě takovou najdete i v naší
osecké knihovně.

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

J. Dohnalová,
knihovnice

Osmisměrka – Citát
„Až bude pokácený poslední strom a poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy….….““
Varování indiánského kmene Cree.
Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.
LACHTAN

PAVIÁN

LASICE

PISILA

LEDOVEC

PLATAN

LEKNÍN

POLÁK

LELEK

PRALES

LÍPA

„Velké dobrodružství Čtyřlístku“ /Němeček/ - příběhy
známých komiksových hrdinů,
které inspirovaly nový animovaný film, „Lapuťák a kapitán
Adorabl“ /Landsman/- dobrodružství, které zažívá kluk Čeněk s kapitánem Sedmimoří při
cestě za neobyčejným tvorem
lapuťákem.

„Dívky z trajektu“ /Theils/ pátrání novinářky N. Sandové
po dvou dívkách, které se beze
stopy ztratily z paluby trajektu
na cestě mezi Kodaní a Anglií.

„Krátké setkání s vraždou“ /Škvorecký/ - vražda české dívky v prostředí českých emigrantů v Kanadě po roce 1968. „Pohřbení“
/Elliot/- kriminální thriller otevírá
starou záhadu ztraceného autobusu s dětmi, po letech je nalezen
jejich masový hrob.
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Z doby nedávno minulé:

Z akcí knihovny za poslední období stojí za zmínku „Den s Andersenem“/obdoba Noci s Andersenem/ dne 28. 3. 2019 ve třídách
1. A 1. B MZŠ V. Osek. Děti se dozvěděly proč se slaví „Den dětské
knihy“, o spisovateli H.CH. Andersenovi, ale hlavní „oslavenec“ byl
český spisovatel František Nepil, by se letos v únoru dožil 90. narozenin. Z jeho rozsáhlé tvorby jsme si připomenuli tu věnovanou dětem –
a že těch dětských knížek není málo /např. Makový Mužíček, Polní
žínka Evelínka, Já Baryk, Strakaté pohádky, Štuclinka a Zachumlánek
a další/. Jeho laskavý humor chybí dnes dětskému i dospělému čtenáři
a posluchači.

LOSOS
LOUKA
LUMÍK
MAJKA
MAJNA
MAKI
MALPA
MANTA
MARABU
MODRÁSEK

„Receptář prima nápadů“ - pro
pěstitele, chovatele, chalupáře,
kutily… z oblíbeného TV magazínu uváděného Václavem Postráneckým. „Pěstování hub“
/Lynch/- metody, postupy,
zpracování-vše co chcete vědět
o omácím pěstování hub hlívy
ústřičné, žampionů, penízovky
aj. „Psi v džungli velkoměsta“ /
Oehme/- užitečné rady, jak
cvičit a chovat psa, aby pro něj
byl život ve městě příjemný.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Toto byl pouze „vzorek“ z nabídky nových knih. Přijďte si
sami vybrat – půjčujeme i celou
řadu oblíbených časopisů!

BOBR

HAVRAN

JELEN

KOBRA

ČÁP

HLOH

JESETER

KOJOT

ČOLEK

HOHOL

JEZERO

KOPRETINA

DAMAN

HULMAN

JEZEVEC

KOSTLÍN

DELFÍN

HÝL

KAKADU

KOZLÍK

DLASK

CHALUHA

KAKOST

KRAB

DUB

CHRPA

KARETA

KRAKATICE

DUDEK

IBIS

KLIKVA

KRKAVEC

EMU

IMPALA

KLOKAN

KRTEK

GEPARD

JALOVEC

KOALA

KRUTIHLAV

NANDU
NOREK
OCEÁN
OKAPI
OKOUN
OLŠE

RMEN
RYS
SASANKA
SAVANA
SEDMIHLÁSEK
SEKVOJ
SERVAL
SKUNK
SOJKA
SOPKA
SRNEC
SYSEL
SÝČEK
TOPOL
UPOLÍN
VARAN

OSTROREP

VEVERKA

OTAKÁREK

VODOPÁD

OVÁD

VŘES

OVCE

ZEBRA

PANDA

ZUBR

Autor osmisměrky: Roman Dobřichovský
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Změny v krajině
kolem nás
Když procházím
naší obcí, či jejím
blízkým okolím,
často se přistihnu,
jak vzpomínám,
jaké to tu bylo
dříve.
Zaznamenávám všechny ty
změny, a to nejen v podobě
nových zástaveb, modernizací, nebo zaniknutých budov a podniků, ale především
změn přírodního rázu. A ačkoli
jsem ještě ani zdaleka nedosáhl
věku, kdy bych se měl cítit jako
nějaký zasloužilý pamětník,
často si tak bohužel připadám.
Ono to přitom ale není zase
tak dávno. Nutno podotknout,
že se změnami se potýkají lidé
po celém světě.

Pojďme se alespoň
okrajově seznámit
s některými problémy, které velkou
měrou ovlivňují
zdraví naší planety
a životy všech živých
organismů, a tedy
i životy nás všech.
Asi nejvíce se hovoří o změně
klimatu, nutnosti snížení emisí
skleníkových plynů, kvůli nimž
se celá planeta ohřívá. To má
mimo jiné za následek ubývání
ledovců, či extrémních výkyvů
počasí. Podle poslední studie
vydalo letos na jaře australské
Národní centrum pro obnovu
klimatu zprávu, kde se uvádí,
že pokud se výrazně nepodaří
snížit produkci skleníkových
plynů, může být již rok 2050
hranicí k postupnému zhroucení všech ekosystémů. To by
vedlo ke sledu událostí, které
by mohly mít fatální následky
pro naši civilizaci.
26

kde naše lesy na Šumavě, Českém Švýcarsku a momentálně
asi nejvíce na Jesenicku mizí
před očima a po odtěžení takto napadaného dřeva vznikají
jen nevzhledné holiny. Lesníci
se mnohdy odvolávají na to, že
na vině je sucho, které nahrává
vývoji a množení tohoto nepatrného brouka. Ale kdo tu vysazoval smrkové monokultury?
Samozřejmě člověk s vidinou
rychlých přírůstků a zisku z jeho
následného vykácení a prodeje.
Globální oteplování však není
jediný problém lidstva, ačkoli
je možná nejzávažnější. Mezi
další patří bezesporu kácení
deštných pralesů kvůli dřevu,
zemědělské půdě, či jejich katastrofální odlesňování a vypalování za účelem pěstování
palmy olejné, z níž lidé získávají palmový olej.
V
těchto
případech
se

tyto
na
život bohaté
oblasti přeměňují
v jednotvárné plantáže bez života.
Dále je tu všudypřítomný plast,
který nás úplně pohltil a nevíme co s ním. Najdeme ho
úplně všude a je jedno, zdali
jde o Mariánský příkop, který
je se svou hloubkou 10 994 m
nejhlubším místem planety, či
OSEČAN

lidmi zcela neobydlené ostrůvky kdesi v Tichomoří. Jen na
hladině oceánů se podle vědců
nachází zhruba 268 000 tun
plastu. Další ohromné množství je na jejich dně.
Neméně závažným problémem je také nadměrný rybolov ve světových mořích
a oceánech, kdy
se některé
druhy
ryb

dostaly až na
samou hranici vyhubení. Zároveň tím dochází k ohrožení
podmořských
ekosystémů.
Množství rybářských sítí, nebo
vlasců, které se volně pohybují v mořích a oceánech mají
společně s již zmíněnými plasty
každoročně na svědomí smrt
tisíců a tisíců živočichů. Ať už
jsou to mořští ptáci, mořské

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

želvy, velryby, či další druhy,
které se do takového odpadu
zamotají, či ho pozřou, čímž si
ucpou trávicí trakt. Ale nechci
tu vypisovat všechny problémy, se kterými se nyní v různých koutech světa potýkáme,
jelikož by na to ani všechny
stránky tohoto časopisu nestačily.

Možná si mnozí
řeknou, že se jich to
netýká, že se to děje
daleko od naší země,
ale dotýká se to
všech lidí na světě.
Jakákoliv ekologická katastrofa, či citelný zásah do přírody,
se začne ve větší, či menší míře,
a třeba v různých podobách,
projevovat po celé naší planetě. Vždyť i u nás v posledních
letech řešíme problémy týkající se např. sucha. Až nyní si
začínáme uvědomovat, že dřívější cílené vysušování mokřadů, nebo narovnávání říčních
koryt, byla chyba. Nyní se naopak pracně snažíme co nejvíce vody v naší krajině zadržet.
Začíná se také mluvit o velkém
úbytku hmyzu a ptáků, což
velkou měrou souvisí s intenzivním zemědělstvím a používáním pesticidů, herbicidů atd.
Máme tu kůrovcové kalamity,

Bez přírody člověk žít
nemůže, a přesto se
v drtivé většině případů upřednostňuje
ekonomické hledisko.
Kam až je ochoten člověk zajít,
než si uvědomí, že takhle to už
dlouho nepůjde?
Lidský věk je v porovnání
s ostatními geologickými obdobími naší planety naprosto
zanedbatelný, nicotný a přesto, kolik toho člověk dokázal za
tak krátkou dobu zničit a kolik
druhů živočichů vyhubit? Nejčastěji za vidinou velkých zisků,
ale i pro zábavu. Výčet by byl

velmi dlouhý a bohužel stále se
rozšiřující.
Mezi nejznámější lidmi vyhubené druhy zvířat patří např.
Dronte mauricijský. Tento velký nelétavý pták, který žil na
ostrově Mauricius, byl objeven
námořníky kolem roku 1581 a za
pouhých 100 let již neexistoval. Stejný osud potkal i největší ptáky, kteří obývali naši
planetu. Na Novém Zélandu
to byli pštrosům podobní ptáci Moa, kteří dosahovali výšky
3,6 m a vážili kolem 230 kg a na
Madagaskaru tzv. „sloní ptáci“
z rodu Aepyornis, jenž se svou
výškou kolem 3 m a průměrnou váhou 600 kg patřili mezi
nejtěžší ptáky, kteří kdy na Zemi
žili.
Mezi nejrychleji vyhubená zvířata patří méně známý Pes bojovný z Falklandských ostrovů.
Když byl v roce 1860 ostrov
osídlen britskými farmáři, byl
jeho osud zpečetěn. Již roku
1876, tedy za pouhých 16 let,
se stal výskyt tohoto druhu minulostí. Velmi rychle člověk vyhubil i kdysi nejpočetnější ptačí
druh, kterým byl Holub stěhovavý. Ten žil na území Severní
Ameriky v počtech odhadovaných až na 5 miliard jedinců.
Za zhruba 50 let byl uloven ve
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volné přírodě poslední exemplář, a to v roce 1900.

Jak jsem již na začátku tohoto článku psal,
i v naší obci můžeme
pozorovat významné
změny, které se dotýkají přírody kolem
nás.
Možná nejvíce je to viditelné na
říčce Bačovce, která protéká
naší obcí. Pamatuji si, jak ještě
před necelými 30 lety byla plná
života. Bylo v ní spoustu bezobratlých, ať už se jednalo o hmyz
v podobě brouků potápníků, larev chrostíků, vodních ploštic,
či plžů, mlžů, nepopulárních
pijavic, ale také velkého množství ryb. Jen na úseku od železničního přejezdu na Šanghaji po
most u Dělnického domu, byla
k vidění hejna plotic, hrouzků
a nebyl problém zahlédnout štiku. A dnes? Spatřit v ní jakýkoli
život je poměrně vzácnost. Ano,
jsou tu nutrie, které se šíří celou
republikou a na několika úsecích
několik ryb, ale co dál?
Velký úbytek živočichů, a to
především hmyzu, lze pozoro-
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vat i v okolní krajině. Ostatně
jako v celé republice, jak jsem
již dříve zmínil. Nejnápadnější je
to zřejmě u motýlů a čmeláků,
kterých bývaly plné louky a zahrady.
Mizí i ptáci, a tak i např. dříve
poměrně hojná hrdlička divoká,
či koroptev, jsou již také vzácností.
Carl Gustaf Jung kdysi napsal:
„Nebezpečí, které nám všem
hrozí, nepochází z přírody, nýbrž od člověka.“
Bohužel nezbývá, než souhlasit.
Člověk tak možná způsobil začátek 6. hromadného vymírání
druhů.
Článek nechci zakončovat nějak skepticky. Myslím, že si snad
čím dál více lidí začíná uvědomovat dopad lidské činnosti na
životní prostředí a jak moc krajinu měníme. Pokud totiž jako
lidstvo nezměníme svůj postoj
a nebudeme vůči přírodě více
zodpovědní, může být zanedlouho na nějaké nápravy příliš
pozdě.
Pojďme tedy každý převzít svůj
podíl zodpovědnosti vůči naší
planetě, abychom jí ještě dlouho
mohli nazývat modrou planetou.
Roman Dobřichovský
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DĚNÍ V DS VOJAN
„Slaměný klobouk“
v podání DS
Vojan Libice
nad Cidlinou
Ve středu 10. dubna se v rámci oslav 50 let
nepřetržité činnosti DS Vojan Libice nad Cidlinou v libickém kulturním domě uskutečnila
premiéra hry „Slaměný klobouk“ pod režijní
taktovkou Jaroslava Vondrušky. Tato premiéra byla významná nejen v tom, že se na její
přípravě podílela více než polovina divadelního spolku, včetně tří velkooseckých občanů,
ale také v tom, že se konala přesně 50 let od
premiéry první hry, kterou v Libici divadelní
spolek Vojan odehrál. Ještě před začátkem
hry bylo při této významné a krásné příležitosti
uděleno sedmi členům Vojanu významné ocenění od Svazu českých divadelních ochotníků.
První i druhá premiéra „Slaměného klobouku“
a také první repríza se k naší radosti těšily velké divácké přízni, o čemž svědčí 3× za sebou
vyprodaný sál kulturního domu. Největšího
úspěchu u obecenstva pokaždé dosáhly naše
krásné kankánové tanečnice, které se do tance pustily opravdu s obdivuhodným nasazením.
Že jste náš „Slamák“ ještě neviděli? Nemusíte
mít strach, že už se Vám to nepodaří - další
repríza na „domácí půdě“ se chystá v závěru programu Libického divadelního podzimu
(21. 12. 2019).
Jsme moc rádi, že jsou naše činnost a oslavy
k 50. výročí Vojanu finančně podpořeny obcí
Libice n. C., Krajským úřadem Středočeského
kraje a obcí Opolany. Velmi si toho vážíme.

Slaměný klobouk

ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ 12
V. ročník běžeckého závodu - sobota 12. 10. 2019.
Start závodu v areálu Motelu U Jezera.
TRATĚ: 2km, 6km, 12km.
Charitativní běh: 1km (výtěžek půjde na podporu činnosti České asociace paraplegiků).
Závod vozíčkářů na handbicích: 14km.
Podrobnosti a přihlášku naleznete na www.rypsort.cz

PROGRAM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2019
Září
SO 21. 9. od 15.00		
			

pohádka „Kufr plný pohádek“ + tvořivá dílna
DIVADLO NA CESTÁCH, Poděbrady

SO 21. 9. od 19.00		
			

komedie „Nevěsta k pohledání“
DS Vojan, Libice n. C.

Říjen
SO 5. 10. od 19.00		
poetická komedie „Velice hojný Fénix“ a jednoaktová
			hra „Noc v hotýlku U velikého kance“
			
DS Vojan, Libice n. C.
ÚT 8. 10. od 9.00 a 10.30
			

pohádka „Medová královna“
Divadlo Drak Hradec Králové

ST 9. 10. od 9.00		

pohádka pro ZŠ, MŠ i veřejnost

NE 20. 10. od 15.00
pohádka „Tři kmotřinky“
			DS 1. neratovická, Neratovice
Listopad

Více o DS Vojan, chystaných
představeních a 18. ročníku divadelní přehlídky „Libický divadelní
podzim“ najdete na
www.vojanlibice.cz
nebo
www.facebook.com/vojanlibice/.
Těšíme se na vás v sále kulturního
domu v Libici nad Cidlinou. Již
nyní je možné rezervovat vstupenky na jednotlivá představení,
a to u Heleny Vondruškové (tel.
604 283 433) nebo e-mailem na:
dsvojan@gmail.com
Michaela Jílková
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NE 3. 11. od 18.00		
			
			
			

hra „Maryša“
Divadlo Ant. Dvořáka, Příbram
V hlavních rolích A. Fixová a T. Töpfer,
ve vedlejší roli H. Vondrušková - členka DS Vojan

SO 16. 11. od 18.00		
			

„Jenom herec“ + Komponovaný zábavný pořad
DS Vojan, Libice n. C.

NE 17. 11. od 15.00		
pohádka „Kašpárek a čerti“
			LS Před Branou, Rakovník
Prosinec
SO 7. 12. od 18.00		
			

„Adventní koncert“ Harmonie 1872 Kolín
dirigent Petr Stříška - libický rodák

NE 8. 12. od 15.00		
			

pohádka „Komedie o narození Ježíška aneb Betlém“
Studio D3 Karlovy Vary + přijde MIKULÁŠ

SO 21. 12. od 18.00		
			

komedie „Slaměný klobouk“
DS Vojan Libice n. C.
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ici 3+kk.

dstav vyhledají.

ZÍSKEJTE ODMÌNU

100.000,- Kè

Víte o nìkom, kdo chystá stavìt rodinný dùm?
Napøíklad nìkdo z rodiny, známý, soused, spolupracovník nebo kdokoliv jiný ?

Máme pro Vás vyjimeènou nabídku.
Pokud nám doporuèíte zájemce, který využije naší nabídky výstavby domu,
odmìníme Vás èástkou 100.000,- Kè
Sdìlte nám prosím na dotyèného kontakt, nebo se mùže zájemce obrátit pøímo
na nás a my již si s ním možnosti dojednáme.
Stavby provádíme po celé Èeské republice.

kontakty: e-mail: info@investicnipronajmy.cz
tel.: +420 723 851 579
Více info najdete na: https//investicnipronajmy.cz/nemovitosti/

OSEČAN - PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO
SAMOSPRÁVNÍHO CELKU OBCE VELKÝ OSEK

Vydavatel: OÚ Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek,
www.velky-osek.cz / email redakce: osecan@velky-osek.cz /
grafické zpracování: Tereza Zukalová / tisk: Decibelproduction,
s.r.o., decibelproduction.cz / registrace: MK ČR E 10637 / náklad:
1.100 výtisků / vychází: čtvrtletně / distribuce do domovních schránek
zdarma, elektronickou verzi Osečanu naleznete na internetových
stránkách obce Velký Osek / redakce si vyhrazuje právo krátit
a upravovat příspěvky po stylistické stránce, nepřijímáme anonymy,
maximální rozsah příspěvku je 1 a 1⁄2 stránky A4, jednoduché
řádkování / uzávěrka příštího čísla 3/2019 je v pátek 30. 8. 2019.
Inzerce: Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Velký Osek:
200 Kč za každou 1⁄4 A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo
obec: 100 Kč za každou 1⁄4 A4, firmy a podnikatelé se sídlem v obci
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VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMÙ
PO CELÉ ÈESKÉ REPUBLICE

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ
SE ZAJIŠTÌNÝM ÚROKEM

Máte své peníze na bìžném bankovním úètu, kde Vám nic nevydìlávají, nebo je máte na spoøícím úètu,
kde je úrok kolem 1% roènì, ztrácíte úroky na podílových fondech nebo jim nevìøíte?
Nechcete investovat do akcií a jiných riskantních obchodù?

Nabízíme dlouhodobé zhodnocení Vašich penìz s úrokem 6% každý rok.
Investujeme primárnì do nemovitostí.
Bez vstupních i výstupních poplatkù, žádné poplatky nejsou úètovány ani v prùbìhu zhodnocování.
Nejedná se o akcie ani podílové fondy, úroky jsou tedy bez èasového kolísání a úrok je vždy
pøedem smluvnì pevnì nastaven.
Váš vklad je zajištìn zástavami nemovitostí, které jsou v našem výhradním vlastnictví, proto se jedná
o faktické zajištìní a velmi bezpeèné uložení a zhodnocení financí.

Nabízíme k výstavbì krásný montovaný rodinný dùm o minimální dispozici 3+kk.
Užitná plocha domu je 96m2
Cena domu již od 1.500.000 Kè
Po dohodì je možné dùm libovolnì dispoziènì upravit.
Dùm Vám postavíme i na Vašem pozemku.
Pokud vlastní pozemek nemáte,naši spolupracovníci Vám pozemek dle Vašich pøedstav vyhledají.

%

kontakty:
e-mail: info@investicnipronajmy.cz
tel.: +420 723 851 579

Pro bližší informace navštivte naše webové stránky: https://investicnipronajmy.cz
nebo vyzkoušejte webovou kalkulaèku zhodnocení: https//investicnipronajmy.cz/sporeni

Za klienty jako bonusové služby øešíme veškeré stavební a další povolení.
Vyøizujeme také všechny úøední a zákonné podmínky a požadavky.
V cenì domu je i samotný projekt od certifikovaného architekta.
Celkový technický popis domu najdete na našich webových stránkách:
https://investicnipronajmy.cz/nemovitosti/
Tyto stavby provádí spoleènost Invest Rent Property s.r.o.

kontakty: e-mail: info@investicnipronajmy.cz
tel.: +420 723 851 579

