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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
letní měsíce a počasí už nezvratně pomíjí a blíží se
barevný podzim. Je potřeba myslet a připravovat se
na deštivější a zamračenější dny než dosud a věřit, že
s počátkem adventu nebude na ulicích jen bláto, ale
i trocha toho sněhu, aby ty Vánoce byly skutečně
vánoční a veselé.
Bláto na ulicích být nemá poté, co v průběhu podzimu
při dokončení projektu „Vodovod Velký Osek“ jeho
zhotovitel společnosti POHL CZ a TELSIG uvede
do provozuschopného stavu veškeré dotčené povrchy –
chodníky, silnice, zelené pásy, parkovací stání. Na jaře roku
2020 má dojít ke kompletnímu obnovení novým asfaltem povrchu
silnic v ulici Dukelských hrdinů a Havlíčkova, v ulici Nádražní má být
provedena oprava silnice a zbudován nový chodník včetně veřejného
osvětlení. Na ulici Prokopa Holého se plánuje ve spolupráci se
společností AIS vybudování nového chodníku a parkovacích stání.
Dokončením vodovodu bude završena práce na jednom z největších
a nejzásadnějších projektů obce, vodovod je klíčová infrastruktura
pro zajištění dodávek pitné vody a další rozvoj obce. Projektové
náklady dosahují cca 90 mil. Kč, k jejichž krytí slouží zejm. dotace
od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) cca 54 mil. Kč,
Středočeský kraj poskytl dotaci 2,25 mil. Kč a zbývající prostředky
hradí obec z investičního úvěru od SFŽP ve výši cca 23 mil. Kč

s fixním úrokem 0,45 % na 20 let, zbývající část cca
11 mil. Kč hradí obec ze svého rozpočtu. Na úhradu
zapůjčených prostředků i vlastního podílu obce jsou
využívány finanční podíly 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). Majitelům domů, kteří podali přihlášky
k napojení na vodovod, byly odbočky zřízeny
a vyřízen územní souhlas. Tímto náleží poděkování
všem, kteří uhradili příslušný investiční podíl, popř.
tak učiní v nejbližší době. Dne 23. 8. 2019 byl
postaven nový věžový vodojem u strážního domku
při železničním přejezdu na Volárnu, který má tvar
„UFO“ s objemem 300 m3 a napouštěn bude pitnou
vodou z vodovodního přivaděče od průmyslové zóny TPCA. Stávající
věžový vodojem nedaleko zooparku bude po kolaudaci a uvedení
do provozu (zřejmě v lednu 2020) nového „UFO-vodojemu“
zcela odstaven, a jelikož je již dávno za dobou své životnosti, tak
bude „starý“ vodojem demontován a na jeho místě pravděpodobně
vznikne podzemní akumulační nádrž o objemu min. 50 m3 především
pro zalévání zeleně a hasičskou vodu. Napájena bude ze stávajícího
vrtu v ochranném pásmu nedaleko zdymadel u Osady Labe. Pro
získání bližších informací o vodě, její kvalitě a množství nejen v České
republice, ale i v naší obci byl ve spolupráci s velkooseckým rodákem
a předním odborníkem na tuto problematiku doc. RNDr. Martinem
Pivokonským, Ph.D., ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku

Akademie věd ČR, připraven seminář, který se uskuteční 25. 9. 2019
od 17:30 na obecním úřadě Velký Osek.
Pravděpodobně ještě v průběhu podzimu 2019 bude zahájena
realizace projektu „Zeleň a obnova polních cest“, jehož náklady
dosahují cca 1,8 mil. Kč s téměř 80 % dotací od SFŽP a zahrnují
výsadbu přes 200 ks okrasných i plodonosných stromů, úpravu
stávajících dřevin, obnovu polních cest v okolí obce. Účelem
projektu je nejen zkrášlit okolí pro lepší rekreaci, ale podpořit
i různorodost a rozmanitost krajiny.

domu za cca 45 mil. Kč, proto zastupitelstvo musí projednat, zda
tento několikaletý projekt bude zahájen i za podmínky financování
z vlastních nebo půjčených zdrojů (např. od banky).
Obec se snaží vyvíjet řadu aktivit, i tak ne vždy a všechno může
obec sama zvládnout. Věřím však, že i s Vaší podporou a pomocí
je mnohem vyšší šance naši obec rozvíjet a vytvářet z ní příjemné
místo pro život. Přeji Vám krásný, barevný podzim a spoustu
hezkých zážitků.

S létem ovšem nepřichází jen slunečné dny a zprávy, bohužel obci
totiž nebyla poskytnuta žádná dotace na rekonstrukci Dělnického
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Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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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.
Na červnovém zasedání zastupitelstva
obce se projednávala zejména situace v lokalitě Za Lávkami ve čtvrti Šanghaj, kde
se do domu č. p. 685 v ulici Riegrova přistěhovalo mnoho nových obyvatel, kteří
nerespektují pravidla občanského soužití.
Zastupitelstvo jako jednu z možností, jak
tuto situaci vyřešit odsouhlasilo odkup daného domu za cenu 3,5 mil. Kč, ačkoliv jej
nový majitel pořídil v dražbě za 1,3 mil. Kč.
Bohužel tento nový majitel se nakonec
rozhodl dům prodat za cenu 3 mil. Kč nově
nastěhovaným obyvatelům, přestože věděl,
že v dané lokalitě působí řadu problémů,
především nadměrný hluk ve večerních
a nočních hodinách, rychlou jízdou ohrožují
chodce včetně dětí, chovají se a vyjadřují
agresivně a neslušně vůči okolním bydlícím
a sousedům. Státní i obecní policie danou
lokalitu průběžně monitoruje, bylo uděleno i několik pokut za nesprávné nakládání
s odpady, k zásadnímu zlepšení stavu ze
strany nových obyvatel však nedošlo. I nadále bude obec tuto záležitost řešit ve spolupráci s úřady a policií, aby došlo k návratu
do klidné situace.

splácet ještě investiční úvěr cca 23 mil. Kč
od SFŽP na výstavbu vodovodu po dobu
20 let s fixním úrokem 0,45 % ročně.
Ačkoliv obec hospodařila v roce 2018 se
ztrátou, ovšem plně krytou z vlastních nebo
řádně půjčených a splácených zdrojů, tak
mohla investovat a rozšiřovat svůj majetek
(zejm. vodovod, veřejné osvětlení, hřbitov). Rovněž inventarizace majetku za rok
2018 proběhla bez zásadních komplikací
a nedostatků, byla schválena a zpráva o ní
je k nahlédnutí na obecním úřadu. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 vypracovanou v březnu
2019 krajským úřadem Středočeského
kraje, shledala jen méně zásadní nedostatky v účtování, nikoliv v nakládání s penězi či v hospodaření s majetkem obce.
Účetní uzávěrky příspěvkových organizací
obce Mateřská škola (provozní přebytek
402 165,30 Kč) a Masarykova základní
škola (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) byly schváleny bez výhrad.

Zastupitelstvo dále schválilo závěrečný
účet obce za rok 2018, jelikož hospodaření obce je stabilní, i když 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 však kryt
z přebytku hospodaření minulých let díky
naspořeným prostředkům na účtech obce
(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 úvěrů začít

V zájmu vypořádání dlouholetého právního i faktického stavu se obec a společnost
GEOINDUSTRIE dohodly na vzájemném
převodu formou odkupu pozemků o výměře cca 650 m2 za cenu 100 Kč/m2 uvnitř
a okolo bývalých Vodních staveb. Obec
tím získala prostor na možnou cyklostezku
a GEOINDUSTRIE scelila své pozemky
uvnitř areálu.
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Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se
stavem řady projektů a dotačních žádostí,
kde bohužel žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj nebyly podpořeny –
a) žádost o 70% dotaci z MMR rekon-
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Rada obce
Rada obce v červnu 2019 po provedeném konkurzu schválila
paní Blanku Šindelářovou v pozici ředitelky Mateřské
školy na dalších 6 let. Dále se shodla, že se zatím nebude
rozvíjet projekt na rozšíření kapacity základní školy, jelikož
z 350 žáků jí využívá cca 230 pocházejících z Velkého Oseka
a 1/3 kapacity využívají děti z okolních obcí (Veltruby, Volárna,
Jestřábí Lhota aj.), přičemž tyto obce by nemohly na investici
15 – 20 mil. Kč poskytnout příspěvek; případný nedostatek
míst v základní škole ve Velkém Oseku budou nahrazovat
dohodami s jinými obcemi, např. Libice nad Cidlinou, Býchory,
nebo s městem Kolín. Rada nesouhlasila se zřízením vjezdu
na obecním pozemku do areálu MDT Jelínek do doby, než

dojde k dohodě se žadatelem o majetkoprávním a finančním
řešení tohoto návrhu. Rada vstoupila do jednání s majitelem
pozemků o výměře cca 2 700 m2 mezi obecními pozemky před
obecním úřadem, na kterých jsou umístěny technické a sběrné
dvory obce, jednání se vede o výši kupní ceny, účelem bude
scelení těchto všech pozemků pro budoucí veřejně prospěšné
záměry, např. dům pro seniory apod. Rada rovněž souhlasila,
aby se v ceně do cca 140 tis. Kč zrenovovaly webové stránky
obce a dalších organizací (MŠ, ZŠ, hasiči, knihovna). Z důvodu
snadnější a rychlejší údržby obce rada rozhodla o vypsání
poptávky na komunální maloktraktor s příslušenstvím (sekací
rameno, radlice, kartáč aj.) v ceně do 720 tis. Kč bez DPH.

strukci Dělnického domu (I. etapa obecní
knihovna) za cca 18 mil. Kč (bez mobiliáře)
z toho uznatelných nákladů cca 12 mil. Kč;
b) žádost o 70% dotaci z MMR na projekt rekonstrukce školních hřišť za cca
4,9 mil. Kč (téměř vše uznatelné); c) žádost
o 70% dotaci z MMR na projekt na rekonstrukci povrchu včetně zvýšených křižovatek v ulici Jiráskova za cca 7,2 mil. Kč,
z toho uznatelných cca 6 mil. Kč. I nadále
však bude obec hledat zdroje pro realizace
těchto záměrů.
Zastupitelstvo projednalo základní koncept
rozvoje sportoviště v areálu fotbalového
hřiště, který by se v následujících letech
měl začít ve spolupráci se spolky realizovat.
Celkové náklady lze odhadovat na několik
desítek miliónů korun, ovšem mělo by být
vytvořeno zázemí nejen pro fotbalisty velké
i malé, ale i pro příznivce tenisu, volejbalu, florbalu, basketbalu, házené, baseballu,
work-outu a mnoho dalších. Finální koncept bude průběžně zpracováván do projektových dokumentací a dle dostupných
finančních prostředků budou sportovní
plochy stavěny. Vyžití by pak mohl v tomto
areálu najít každý.
Z důvodu nárůstu administrativní agendy,
velkého rozvoje obce a nutnosti koordinace
řady aktivit, bylo vypsáno výběrové řízení
na pozici vedoucího úřadu za vnitřní vedení úřadu. V něm byl vybrán dosavadní člen
zastupitelstva Mgr. Martin Tázler, k jehož
zaměstnání zastupitelstvo obce vyslovilo
souhlas. Přínos Mgr. Tázlera bude nesporný, s ohledem na jeho dlouholeté zkušenosti ve veřejné správě, zejména ve vedoucí pozici na Generálním ředitelství cel Celní
správy ČR.

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
podzimní dny a veselou mysl.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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Projekty obce a jak vše pokračuje

Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné babí léto
nad řádky podzimního
Osečanu.

Vážení spoluobčané,
dovolím si v tomto čísle ještě shrnout pár informací
o veřejném osvětlení v obci a vizi jak dále.
Teď trochu konkrétněji, kde se plánuje nová
výstavba a osvětlení:
Chodník Prokopa Holého směrem k AIS
Ulice Jiráskova, případně navazující
Lokalita u Máčidla
Ulice Nádražní
Ulice Kmochova
Okolí náměstí Petra Bezruče
Ulice Palackého v celé délce přes obec
Samozřejmě bych velmi rád, aby se termíny
těchto akcí dařilo posouvat co nejrychleji
k realizaci, u mnohých je projektová dokumentace hotova. U mnohých je však realizace závislá na dalších proměnných, jako
investice ČEZ, Kraje, SFDI, SŽDC atd.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Pokud se podívám do minulosti, nebylo
veřejné osvětlení nikdy v takovém rozsahu a kvalitě jako dnes. Tím nechci usínat
na vavřínech, ale konstatovat, že se v posledních letech veřejné osvětlení nejen
rozšířilo do míst, kde jsme na něj nebyli
zvyklí, ale svítíme skoro ve všech lokalitách
modernějšími a úspornějšími svítidly. Svítíme hlavně celou noc, to je pro bezpečnost
a komfort nás všech podstatné.
V současné době jsme zajistili i z důvodu
údržby zúžení portfolia svítidel prakticky na tři výrobce, tak aby bylo pro údržbu
jednodušší specifikovat druh svítidla a následně zajistit jeho případnou a snadnou
opravu. V minulosti jsme využívali na území
obce tzv. co dům a dvůr dal, a proto byly
některé světelné poměry v místech ulic
chodníků nevhodné a nedostatečné.
Hlavním impulsem byla obnova 220 svítidel v rámci projektu EPC. Zde jsme na investici použili finanční prostředky vysoutěženého investora ve výši cca 3,5 mil. Kč
a veškeré náklady na obnovu splácíme po-
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stupně z provedených úspor, které za období 7/2017 – 31. 12. 2018 dosáhly cca
330 tis. Kč. Tyto úspory se podle předpokladu daří generovat a je tedy jisté, že tato
metoda má svůj smysl a funguje.
Bohužel v současné době neexistuje dotační program, který by umožnil obnovu
veřejného osvětlení komplexně s výměnou
stožáru, kabeláže i koncového světelného
bodu. Je nutno konstatovat, že v dnešní
době je velmi nákladné tyto rekonstrukce
hradit z obecního rozpočtu. Zejména část
zemních prací a celkové kompletace jsou
částkami velmi limitujícími.
I přes výše popsané se daří každý rok z rozpočtu vyčlenit finanční prostředky, které
posunou některou z lokalit do 21 století.
Našim úkolem je samozřejmě vyčleněné prostředky využít tak, aby se svítilo co
nejrychleji všude, kde je třeba a za cenu,
která je rozumná a akceptovatelná. Dále
je samozřejmé, že v době ekonomické
konjunktury je cena práce a projekce poměrně vysoká, ale ani to by se nemělo stát
limitující pro rozšiřování a údržbu této, tak
potřebné infrastruktury.
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Ohledně rychlosti údržby a její kvality je
vše na samostatný a rozsáhlý článek, který jistě zpracuji. Pouze bych vás všechny
poprosil o shovívavost. Zatím si realizujeme veškeré opravy a údržby sami. Firmy
na naše tři lampy, které zlobí, nemají čas
a nejsou pro nikoho jako zakázka zajímavé.
P. Kolínský kromě všech Vašich požadavků
na nefunkční minerálku, přerostlou trávu, plné odpadkové koše a mnoho dalších
podnětů řeší i nefunkční veřejné osvětlení.
V době výstavby vodovodu je problémů
a poruch více než dost.
Jedním z možných řešení je i zřízení a zapojení technických služeb, ale to je další
kapitola vývoje obce naší velikosti, která
bez investic do lidských zdrojů a technického zázemí je neudržitelná a neživotaschopná.
Věřím, že komfort každého z nás se bude
jenom zlepšovat, děkuji všem, kteří se
na tom podílí, a těším se, že bude i nadále
možno psát pozitivně o vývoji obce.
Váš místostarosta,
Jan Fagoš

KANALIZACE
Pro mnohé je podzimní čas časem bilančním, časem kdy je možno říci, zda
byla úroda dobrá a dostatečná.
Pokusím se tedy drobně bilancovat i já.
Možná si někdo uvědomí (ale docela bych se divil), že obec Velký Osek
dne 1. 9. oslaví třetí rok provozování
podtlakové kanalizace. Pro někoho je
to nepodstatné datum a výročí, pro
někoho zásadní milník ve vývoji obce.
Před třemi lety se obec a její činitelé
rozhodli, že dokáží něco, co umí velmi
málo měst, a ještě méně obcí. Vydali
jsme se na cestu zodpovědně a pilně
vykonávat službu, s kterou jsme dosud
nebyli spokojeni a chtěli jsme ji dělat
lépe. Dělat lépe a pokud možno levněji
než někdo, kdo to umí, dělá dlouho a je
to jeho hlavní podnikatelskou činností
čili na tom musí i vydělávat.
Před třemi lety jsem nastoupil
do rychlíku bez záchranné brzdy, kterému selhávají brzdy a netušíte v kterém nádraží, nebo na které mezi vyletíte z dráhy.
Kanalizační vlak se i nadále řítí mnohdy
vysokou rychlostí, ale podařilo se jet
tak, že před zatáčkou nezavíráme strachy oči a kolemjdoucím občas máme
čas i zamávat.
Dovolím si uvést jen pár čísel, za tři
roky jsme z domácností a závodů odvedli více než 240 000 m3 splaškových vod. Vyřešili jsme a zvládli mnoho
desítek přívalových dešťů a zatopených šachet. Naučili jsme se provozovat podtlakovou kanalizaci lépe než
předchozí nájemci a jsme na to patřičně hrdí.

Zprávy
z obecní matriky
ČERVEN–SRPEN 2019

ke kanalizaci chovat lépe, pocítíme to
i na nákladech a provozu. Pak může
být i pro Vás běžné uživatele cena příznivější.
Nemusím být profesorem matematiky, abych si dokázal spočítat jednoduchý příklad:
Pokud by provozoval kanalizaci někdo
jiný, byla by průměrná cena v posledních 3 letech 70 Kč/m3
Obec provozuje
50 Kč/m3

za

průměrných

Výše jsem popsal, že odvedeno bylo více než 240 000 m3,
a to je, pokud je rozdíl 20 Kč/m3,
suma, ke které se dopočítáme
4 800 000 Kč…
Necelých pět milionů pro nás všechny
je dobrý argument, nemyslíte???
A kolik je to na každého z nás???
Každý, kdo používá paušál, si to může
snadno spočítat…
35 m3 × 20 Kč úspory = 700 Kč/rok
V letošním roce se znovu pokusíme
poptat případné provozovatele s cenovým návrhem na provoz podtlakové
kanalizace. Jsem zvědav, kolik zájemců
a za jaké ceny se do pořádaného koncesního řízení přihlásí.
V příštím čísle Osečanu Vás, které
problematika zajímá, seznámíme snad
i s výsledkem koncesního řízení, dále
podniknutými opatřeními na kanalizaci
v roce 2019.

Životní jubilea:
80 let: Josef Bendík
85 let:

Anna Procházková
Jindřiška Bejstová

90 let: Hana Kahlová
Marie Šrámková
93 let:

František Karban

96 let:

Jiřina Nováková

Narození:
Anděla Koutová
Tomáš Moravec
Viktorie Moličová
Klaudie Zengerová
Uzavření manželství:
Jakub Mokráček & Hedvika Brozmanová
Zlatá svatba:
František & Růžena Švejdarovi
Josef & Helena Malí
Úmrtí:
Libuše Podolínská (95 let)
Jiří Kočí (84 let)
Jiří Šimůnek (74 let)
Jaroslav Kubíček (69 let)
Ludmila Matuchová (29 let)

Děkuji Vám všem zákazníkům za důvěru, včasné platby a správné užívání kanalizace. Všem ostatním krásný
a klidný nástup podzimu a začátek
školního roku.

Ivana Adamcová,
matrikářka

Váš výkalový referent
a místostarosta,
Jan Fagoš

Ale není to jenom námi provozovateli,
ale i vámi uživateli. Pokud se budeme
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Odpady
Prázdniny utekly jako voda, léto se s námi
pomalu loučí, dětem začíná nový školní rok
a život se nám tak vrací do zaběhnutých
kolejí…
Když si vzpomenu, na své začátky školního
roku, vždy nás čekalo opakování a jak ráda
říkala většina kantorů: „Opakování je matka
moudrosti.“ Tak to zkusím i já.
Ve Velkém Oseku máme nastaven
systém nakládání s odpady velmi dobře
a to není můj názor, ale slýcháváme tento
kompliment od občanů z okolních obcí
a zkušenosti od nás čerpají i kolegové z obcí

vzdálenějších, a to nejen „odpadáři“, ale
díky panu starostovi i starostové obcí v celé
republice. Každý občan má možnost odložit
téměř jakýkoli odpad, který vyprodukuje
ve své domácnosti. Záměrně píši „občan“
a „domácnost“. Odpady z podnikání
a odpady, které sice vyprodukuje občan, ale
běžně se v domácnosti nevyskytují (tady se
nejčastěji setkáváme s částmi automobilu,
jako jsou plastové součástky, nárazníky,
autosedačky, polstrování, autobaterie,
apod.), si je každý povinen zlikvidovat sám
zákonným způsobem. Zákonný způsob je
ten, kdy své odpady předá oprávněné osobě,

tj. osobě - zařízení, které má příslušné
povolení k provozování zařízení, např.
skládka, sběrna, recyklační zařízení, udělené
krajským úřadem. Zařízení vydá potvrzení
s kódem a množstvím odpadu a podnikatel
je povinen tento doklad archivovat pět let.
Archivaci dokladů doporučuji i občanovi,
který odpady předává sám oprávněné osobě.
Může totiž nastat situace, že bude vyzván
k doložení dokladu např. při stavebním řízení
nebo prošetřování uložení odpadů mimo
místa vyhrazená, apod.

… a ještě pár informací: pneumatiky a autobaterie můžete bezplatně
odevzdat u kteréhokoli prodejce
(pneuservis) těchto výrobků, každý prodejce má povinnost tyto
dosloužilé výrobky od vás odebrat
zdarma a bez podmínky nákupu
nového zboží.
Rovněž tak prošlé nebo zbylé léky,
máte možnost odevzdat bezplatně v kterékoli lékárně. Tento sběr
hradí krajský úřad. V případě, že
je odevzdáte při sběru nebezpeč-

ných odpadů, máte to sice zdarma,
ale obec musí tuto likvidaci zaplatit.
… tak a opakování máme úspěšně
za sebou…
Nezbývá, než poděkovat těm, kteří
si našli cestu k barevným kontejnerům, potkáváme se ve sběrném
dvoře a své popelnici naordinovali
dietu…
Mimo jiné svým počínáním - odevzdáním 5 812,47 kg vysloužilých
elektrospotřebičů pomohli uspořit:

A jak to tedy je…
Obec Velký Osek

NÁZEV
ODPADU

Barva sběrné nádoby, místo odložení

Papír a lepenka

zelená

bílé
bílé a barevné

Plasty a nápojové
kartony

dělený „DUO“
bílá - zelená

Sběrná hnízda v obci. Vytříděné odpady se ukládají podle
druhu odpadu do kontejneru příslušné barvy. Plastové
a nápojové kartony se dávají do kontejneru sešlápnuté,
papírové obaly rozložené, aby mohl být co nejvíce využit
objem kontejneru.

Do těchto kontejnerů nepatří znečištěné odpady (např.
mastný papír, případně obaly se zbytky potravin, obaly
se zbytky barev od malířských nátěrů, se zbytky tmelů,
montážních pěn), směsný komunální odpad, dětské
pleny, biologicky rozložitelný odpad!

Nádoba 120 a 240 litrů – plast, musí být označena
známkou “BIO“, kterou obdrží občan od obecního
úřadu. Svoz je v období prosinec - březen 1× za měsíc,
po zbylou část roku zpravidla v období 1. 4.–31. 10. 1×
za 14 dní. Přesný harmonogram je vyhlášen na počátku
kalendářního roku.

Lze využít kompostování odpadu na vlastním pozemku.
Do těchto nádob nepatří směsné komunální odpady,
dětské pleny, uhynulá zvířata, maso a kosti, plastové
sáčky.
Do nádob lze dávat již recyklovaný papír, např. ruličky
od toaletního papíru, nosiče na vejce mastný papír,
rozmočený karton, skořápky vajec, apod.

2× ročně je svoz větví organizován obecním úřadem.

Obec informuje občany způsobem v místě obvyklém
o termínu (vyhlášení rozhlasem, vyvěšení na úřední
desce, uvedení v obecním časopise).

hnědá

Obecní dvůr

Nádoby vyhrazeny pro sběr kovů.

Sběrna kovů

Vladimír Anderle, CZS00541, U Máčidla 717, Velký Osek.

Tato sběrna je zapojena do systému obce.

Objemný odpad

Obecní dvůr

Velkoobjemový kontejner.

Lze odložit rozměrné odpady s původem v domácnosti,
např. nábytek, koberce, apod.

Dřevo

Obecní dvůr

Kontejner nebo vyhrazené místo.

Jde o dřevěný odpad, stará prkna, trámy, demontovaný
nábytek, mimo větve - tento odpad je uveden
o bioodpadu výše.

Nebezpečný
odpad

2× ročně mobilním
svozem oprávněnou
osobou

Předání nebezpečného odpadu je přímo občanem
na určeném stanovišti obsluze, kterou zajišťuje
Obec informuje občany způsobem v místě obvyklém
oprávněná osoba.
o termínu (vyhlášení rozhlasem, vyvěšení na úřední
Lze předávat pouze odpady uvedené v informaci o sběru desce, uvedení v obecním časopise).
nebezpečeného odpadu.

Stavební odpad

Obecní dvůr

Velkoobjemový kontejner.

Lze odložit stavební odpady do 0,5 t /rok a č.p.
Při větších stavebních úprvách si občan objedná
přistavení kontejneru a odvoz odpadů na vlastní
náklady.

Jedlý olej a tuk

Obecní dvůr

Do označené sběrné nádoby
(kanystr 5 -50 litrů)

Oleje jsou předány obsluze obecního dvora v uzavřené,
nejlépe průhledné nádobě.

Textil, obnošené
šatstvo

Speciální kontejner

Umístěný v obci.

Za budovou OÚ Revoluční 36.

Výrobky
s ukončenou
životností

Speciální červené
kontejnery v obci,
E-boxy, a E- domek

Červené kontejnery umístěné v obci, E-box MZŠ a OÚ,
E-domek - obecní dvůr.

Do červených kontejnerů a E-boxů patří malé
elektrospotřebiče, které projdou vhozem do kontejneru
a speciální vhozy na těchto kontejnerech na baterie. Velké
spotřebiče (lednice, mrazáky, mikrovlnné trouby, tiskárny,
vysavače, apod., televizory, monitory v obecním dvoře.

Papír, plasty,
nápojové kartony,
kovy, obnošené
šatstvo

Sběrové akce
pořádané subjekty,
jejichž zřizovatelem je
obec nebo občanská
sdružení a spolky
v obci Velký Osek

Předání odpadu je přímo na určeném stanovišti obsluze,
kterou zajišťuje pořadatel této akce, který zodpovídá
za zabezpečení a odvoz odpadu.

Akce musí být oznámena obci před zahájením.
Pořadatel oznámí termín konání a následně předá
obecnímu úřadu informaci - kopii dokladu o předání
odpadu oprávněné osobě, na kterém bude informace
o množství a druhu odpadu.
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323,856 tun
6 483 873 MJ

žlutá

Biologicky
rozložitelný
odpad

Kovy

00235873

modrá
barevné

Sklo

Poznámka
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
Pro ty, kteří ještě netřídí vůbec nebo třídí
nedostatečně a nestačí jim předchozí výsledky naší obce, tu mám ještě jeden argument:
V minulých dnech nám bylo avizováno navýšení poplatku za uložení odpadů na skládky o 200 Kč na 1 tunu směsných komunálních odpadů a o 20 Kč na 1 tunu biologicky
rozložitelných odpadů. Uložení 1 t komunál-

PŘEDPOKLAD RŮSTU NÁKLADŮ
NA ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ V ROCE 2020
Využitelný odpad (barevné kontejnery)
Nebezpečný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný a stavební odpad, dřevo
Průměrná produkce všech odpadů na osobu

ních odpadů se bude v příštím roce pohybovat okolo 1 200 Kč a 1 t biologicky rozložitelných odpadů 170 Kč.
Poplatek za odpady na poplatníka na rok
2019 byl schválen zastupitelstvem
na 550 Kč. Poplatek na rok 2020 se bude
počítat z produkce odpadů roku 2018. Pokud by poplatek na odpady zůstal v roce
2020 opět v této výši, obec by doplácela
MNOŽSTVÍ
ODPADŮ
V R. 2018
KG/OS
71,4
0,57
157,24
163,03
84,06
476,3

PŘEDPOKLÁDANÉ
NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ
V R. 2020
NA 1 OBYVATELE (KČ)
289
14
143
442
75
963

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude nutné poplatek
za odpady pro rok 2020 zřejmě navýšit. O kolik to bude,
rozhodne zastupitelstvo obce
v prosinci letošního roku.

netříděných odpadů, které
se jim do popelnice nevejdou
nebo jsou líní dojet do sběrného dvora, aby zde své odpady
uložili do kontejnerů a nádob,

kam patří. Stále je i dost těch,
kteří se rozhodnou, že začnou
bioodpad třídit a chtějí nádobu
nebo jim jedna nádoba nestačí,
mohou si vzít počet nádob, kolik

NÁKLADY
NA 1 OBYVATELE
V R. 2018 (KČ)
275
14
135
391
65
880

330 Kč za každého občana ze svého rozpočtu. Vzhledem k avizovaným navýšením
poplatků za ukládání odpadů na skládku
a při počítání s nárůstem cen služeb o cca
5 %, by se mohl skutečný náklad na jednoho obyvatele vyšplhat až na cca 963 korun,
dotace obce by potom mohla dosáhnout až
413 korun.

A JEŠTĚ NĚCO:
I v odpadech platí přísloví:
„Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne.“

O tom by mohli vyprávět ti,
kteří se pod rouškou anonymity a mnohdy i tmy vydávají ke kontejnerům na tříděný
odpad, aby si ulevili od svých
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Vážení spoluobčané,

potřebují. Na poplatku za odpad nic víc nezaplatí. Jediné, co musí udělat, je domluvit
se na obecním úřadě, kde jim bude připravena smlouva o výpůjčce, kterou podepíší,
protože nádoby byly pořízeny z dotace a je
třeba je evidovat. Pak už nebrání nic tomu,
aby si po dohodě nádobu na obecním dvoře
vyzvedli.

Začátkem měsíce května bylo zjištěno uložení
biologicky
rozložitelného
odpadu v modrém kontejneru na papír na sběrném
místě u křižovatky ul. Palackého a Nádražní. Prověřením
za pomoci kamerového záznamu a šetření na místě byli
přistiženi viníci, kteří pokračovali v ukládání stavebních
odpadů do dalších kontejnerů. Viníkům byla vyměřena
sankce v řádu tisíců korun.
Téměř stejný případ se opakoval dne 22. srpna. Strážník
obecní policie vyhodnocoval
online běžící záběry z kamer
umístěných v obci. Na kameře umístěné u fotbalového hřiště zaregistroval neobvyklý pohyb několika občanů,
kteří do modrého kontejneru
na papír pravděpodobně
vhodili předměty, které tam
nepatří. Občany identifikoval

Na místě u kontejneru
byl v řádu několika minut
od shlédnutí záznamu a zjistil, že do modrého kontejneru byla vyhozena krabice
obsahující plasty, bioodpad,
textilie.

trávy na zahradě jedné z nemovitostí, která prochází rekonstrukcí. I toto počínání je
nezákonné. Viník byl vyzván
k uhašení a bylo mu uděleno
napomenutí s tím, že pokud
by se měla situace opakovat,
bude záležitost oznámena
a předána k projednání příslušnému správnímu orgánu,
Městskému úřadu Kolín.

Provedl šetření (v místě bydliště osoby a také u kontejneru) s podezřelou osobou,
která se k činu doznala. Přestupce musel vložené věci
z kontejneru vyndat a odnést
si je do místa bydliště. Současně byl přestupce upozorněn na to, že nesmí s těmito
věcmi takto nakládat a v příkazním řízení mu byla uložena pokuta v řádu tisíců korun.

Dalším rizikovým místem,
kde si několik občanů plete
barevné kontejnery s kontejnery na směsný komunální odpad, je na křižovatce
ulic Havlíčkova a Palackého.
I na tomto místě je otázkou
času, kdy budou původci
odpadů, které do kontejnerů nepatří, dopadeni s pomocí kamerového systemu
a po zásluze „odměněni“.

Dne 6. srpna bylo řešeno
obecní policií pálení odpadů -

Ilona Tučímová,
výbor ŽP obce

dle své místní znalosti a ihned
se vydal prověřit výše popsanou skutečnost.

jelikož jsem se od 1. 6. 2019 stal vedoucím
zaměstnancem obecního úřadu ve Velkém Oseku, dovolte mi, abych se krátce
představil. Celý svůj život (tedy již 44 let)
žiji v naší obci, stejně jako několik generací mých předků. Mám ženu a dvě dospívající dcery. Více než 20 let jsem byl
příslušníkem Celní správy České republiky. Postupně jsem v celní správě zastával
řadu postů s různými činnostmi. Vstupem
České republiky do Evropské unie v roce
2004 vznikly nové kontrolní útvary (velmi často tyto celníky potkáváte na silnici
nebo v provozovnách). Jeden z takových
útvarů jsem pomáhal zakládat u Celního úřadu Kolín. V roce 2010 jsem odešel
na Generální ředitelství cel na odbor Dohledu, kde jsem začal působit jako metodik
a předával tak ostatním zkušenosti získané
během praxe. Před třemi lety bylo založeno oddělení, které kromě dalších činností
koordinovalo velké kontrolní akce útvarů
Dohledu v rámci celé republiky. Také toto
oddělení jsem pomáhal zakládat a stal se
jeho vedoucím. Na začátku tohoto roku
jsem se po delší době a velmi zralé úvaze
rozhodl z celní správy odejít. Předpokládal
jsem využití svých zkušeností nejen ve veřejné správě, ale i v soukromé sféře.
Protože mě práce na obci a pro obec vždy
zajímala, tak v květnu tohoto roku jsem se
úspěšně účastnil výběrového řízení na post
vedoucího obecního úřadu Velký Osek.
Plně si uvědomuji, že se v případě činnosti
pro obec nejedná o výkon práce, ale o poslání. Zatímco v celní správě jsem sloužil
ve prospěch všech občanů ČR, na obci
budu vykonávat službu ve prospěch především občanů naší obce. A to je samozřejmě
výzva, protože reakce na každé rozhodnutí
bývá rychlá, bezprostřední a často nekompromisní. Velmi si též uvědomuji, že práce
pro obec je o každodenním řešení problémů občanů, komunikaci, vysvětlování,
obhajování zvolených postupů a řešení,
na což jsem připraven.

Zajišťování výkonu činností obecního úřadu ve prospěch občanů obce je v posledních letech náročnější, zejména s ohledem
na požadavky státu, který na obce přenesl
(a do budoucna ještě přenese) řadu povinností. Současně se obce musí správně
orientovat v rozsáhlém množství nařízení,
zákonů a vyhlášek, bojovat u státu o každou korunu do svého rozpočtu. Procesy
získávání financí pro obec například prostřednictvím dotací jsou každým rokem
složitější. Na jednu stranu narostl požadavek administrace prováděných úkonů
(tzv. papírování), na druhou stranu je třeba
transparentně, rychle a efektivně komunikovat s občany.
Dalším významným faktorem pro činnost
obecního úřadu je poměrně rychlé rozrůstání obce. Bytová výstavba probíhá zejména v lokalitě Za Lávkami (pro starousedlíky
na Šanghaji) a bude pravděpodobně pokračovat dále směrem na Volárnu. Právě na výše popsané oblasti (samozřejmě
kromě zajišťování běžných každodenních
potřeb občanů) bych chtěl významně
upřít svou pozornost. Zejména se jedná
o zajišťování procesu výběrových řízení
na zakázky obce (včetně získávání dotací) tak, aby bylo v co nejmenší míře třeba
využívat služeb najímaných externích firem. Další jistě potřebnou problematikou
k řešení je oblast tzv. eGovernmentu, tedy
ve zkratce elektronická správa obce a komunikace s občany. Občan nemusí (ale
může, záleží na jeho rozhodnutí) s každým
problémem, úhradou poplatků, informací
nebo požadavkem chodit na obecní úřad.
Může s obcí komunikovat prostřednictvím
moderních technologií, například počítače
v klidu domova nebo odkudkoliv pomocí
svého chytrého telefonu. V současné době
probíhá komunikace se společností, která
pro obec, školu, školku, knihovnu a hasiče
připravuje nové moderní webové stránky. Snad mohu říci, že rada obce i na můj
podnět schválila pořízení aplikace, pomocí
které budou moci občané prostřednictvím svých chytrých telefonů komuniko-

vat s obecním úřadem. Ten tak rozšíří své
možnosti informování občanů o další komunikační prostředek.
Obec také musí reagovat například na potřeby občanů v oblasti zajišťování údržby
veřejného prostranství a rozvoje veřejného majetku (např. mobiliář – lavičky,
odpadkové koše, dětská hřiště, kolostavy
aj.) a poskytování dalších služeb, třeba odpadového hospodářství, možnost využití
obecního dvora pro odložení věcí, správy
hřbitova, provozování veřejného osvětlení,
rekonstrukce chodníků a silnic, zajištění
kvalitního školství a mnoho dalšího. V této
souvislosti se nabízí otázka k diskusi, zda
by nebylo vhodné a efektivní zřídit v obci
menší technické služby, které by poskytovaly služby nejen obci, ale i občanům a případně sousedním obcím.
Z uvedeného vyplývá, že pokud obec chce
zajistit občanům kvalitní podmínky pro
bydlení a život, bude se mimo plnění stávajících služeb občanům muset v budoucnu vypořádat s řadou výzev. Dovolte mi,
abych se mohl podílet na jak běžném provozu obecního úřadu ve prospěch občanů,
tak na pokořování těchto výzev a přispěl
tak určitou měrou ke kvalitě života v obci.
Chci být profesionální a výkonný pracovník
podílející se na realizaci cílů a vizí přijatých
vedením obce a konstruktivních požadavků
ze strany občanů.
Je zřejmé, že výkon funkce vedoucího úřadu je spojen s nezávislostí rozhodování a úředník by neměl být členem
politické strany, hnutí nebo jiných subjektů. Na zasedání zastupitelstva dne
19. září 2019 (tedy po skončení zkušební doby) rezignuji na post zastupitele a současně vystoupím z kandidátky
za Nezávislé. Věřím, že toto rozhodnutí je
správné a bude prospěšné pro všechny.
Těším se na spolupráci a další rozvoj obce.
Vedoucí obecního úřadu obce
Velký Osek,
Mgr. Martin Tázler

V poslední době, se ve spolupráci s obecní
policií a díky kamerovému systému, podařilo odhalit několik takových „kontratřídičů“,
kteří toto počínání pocítili na vlastní peněžence. A věřím, že nikdo z nich se svým počínáním a následnou „odměnou“ v řádech
několika tisíc korun, veřejně nechlubil.

10

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

11

Kácení dřevin
rostoucích mimo les

Zpráva o činnosti JPO III Hasiči Velký Osek od 1. 1. 2019.
zprávy o zásahu importují přímo Hasičskému
záchrannému sboru.

Pomalu ale jistě se nám léto překlápí do času
podzimního, z hlediska údržby dřevin jde
o začátek tzv. období vegetačního klidu,
které začíná 1. října a končí 31. března. Toto
období je nejvhodnější dobou pro kácení
nevyhovujících, suchých nebo provozně
nebezpečných dřevin, a tak věřím, že
Vám přijde vhod pár informací o tom, jak
vše zadministrovat, aby kácení proběhlo
v souladu se zákonem.
Z hlediska vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
rozlišujeme dva druhy dřevin, podlimitní
a nadlimitní dřeviny. Podlimitní dřevinou je
strom, který má ve výšce 130 cm od země
obvod kmene menší 80 cm, případně jde
o dřeviny (zapojený porost1 a keře), kdy jejich
souvislá plocha je menší 40 m2. Takovéto
dřeviny lze skácet bez „Povolení ke kácení
dřevin“ za předpokladu, že kácení provede
vlastník pozemku, na kterém se dřeviny
nacházejí, nebo osoba jím přímo zmocněná.
Toto však neplatí, jedná-li se o stromořadí,
zde je nutné zažádat o vydání „Povolení
ke kácení dřevin“ i u dřevin podlimitních.
V případě, že dřevina určená ke kácení je
nadlimitní (obvod kmene větší 80 cm,
plocha větší 40 m2), je nutné požádat
Obecní úřad obce Velký Osek o „Povolení
ke kácení dřevin“ rostoucích mimo les.
Příslušná žádost je umístěna na stránkách
obce Velký Osek, sekce životní prostředí.

Jednotce požární ochrany Velký Osek byl
od 1. 1. 2019 vyhlášen poplach celkem devatenáctkrát, z toho bylo 13 požárů, 3 technické
pomoci a 3 plané poplachy. JPO se účastnila
dvou prověřovacích cvičení a pětkrát asistovala u kulturní akce.

Z této povinnosti jsou zcela vyjmuty ovocné
dřeviny, nacházející se na pozemku vedeném
v katastru nemovitostí jako zahrada nebo
zastavěná plocha a nádvoří. Současně se
musí tento pozemek nacházet v zastavěném
území obce. U těchto dřevin, stejně tak
jako u dřevin podlimitních, není nutné žádat
o „Povolení ke kácení dřevin“ a lze je skácet
bez povolení.
Výjimkou v povolování nadlimitních dřevin
jsou tzv. havarijní dřeviny, tedy dřeviny,
jejichž bezprostředním stavem (tedy ne
např. dva měsíce uschlý strom, zde jde o stav
setrvalý) je zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu, např. v případě, kdy při bouřce
dojde k vyvrácení dřeviny, nacházející se
nad rodinným domem apod. Ten, kdo
za těchto podmínek provede kácení, oznámí
jej na Městském úřadě v Kolíně do 15 dnů
od provedení kácení. Za účelem prokázání
bezprostřední nutnosti kácení, je dobré

pořídit si několik fotografií.
Ve věci ořezu dřevin, není třeba žádat
o žádné povolení. Ořezem však nesmí dojít
k zásahům, vyvolávajícím poškozování nebo
ničení dřevin, které způsobí podstatné
nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo
společenských funkcí nebo bezprostředně
či následně způsobí jejich odumření. Ořezy
je dobré provádět ve vhodném ročním
období. Současně upozorňujeme, že ořez lze
provádět pouze u dřevin, které se nacházejí
na pozemku toho, kdo ořez provádí či
provedení ořezu zadal.
Doufám tedy, že Vám výše uvedený text,
který však není taxativní, poskytne vodítko,
jakým způsobem ve věci kácení dřevin
postupovat. Závěrem snad jen jedna lidová
pranostika. „Dvakrát měř a jednou řež“.
S pozdravem,
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
při obci Velký Osek

Jednotka je zřízena obcí dle zákona o požární
ochraně a řídí se dalšími zákony a vyhláškami,
které ji například určují početní stavy, vybavení mobilní požární technikou a jinými věcnými
prostředky požární ochrany. Dle zákonů a vyhlášek se členové jednotky požární ochrany
účastní například pravidelné odborné přípravy,
je jim pravidelně posuzována zdravotní způsobilost a účastní se cvičení či výcviků s technickými prostředky PO.
Za posledních dvanáct měsíců se pro jednotku
mnohé změnilo. Proběhla výměna nespoleh-
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1) zapojený porost dřevin - porost
dřevin, v němž se jejich nadzemní
části vzájemně dotýkají, prorůstají
nebo překrývají, a obvod kmene
jednotlivých dřevin měřený ve výšce
130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm;
jestliže některá z dřevin v porostu
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje
se vždy jako jednotlivá dřevina

2) stromořadí - souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými
rozestupy; chybí-li v některém
úseku souvislé řady nejméně deseti
NÁVODY
1. ČTĚTE
stromů některý
strom,
je i tento úsek
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
výrobce.
považován zas průvodní
součástdokumentací
stromořadí;
za stromořadí
se nepovažují
stromy
OTEVŘENÝ
OHEŇ
2. HLÍDEJTE
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporostoucí v ovocných
sadech,
školkách
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
a porostech energetických dřevin
NA CIGARETY
3. POZOR
nebo vánočníchPřistromků.
kouření a odhazování nedopalků do odpadkových

5.
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Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
TOPTE, JAK SE MÁ
požáru
nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklánedocházelo
a nedocházelo
dejte do nehořlavé
nádoby. k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

5.
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BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

Závěrem snad jen poděkování všem členů
jednotky za čas, práci a nadšení pro pomoc
druhým.
Jakub Mokráček,
velitel JPO III Hasiči Velký Osek
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Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.
© MV–generální ředitelství
Hasičského
záchranného
sboru
UDRŽUJTE
V POŘÁDKU
UZÁVĚRY
České republiky

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.
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OSEČAN

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO
UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
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KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

stav
a šňůrových
vedení.
MěliKontrolujte
byste sipravidelně
uvědomit,
žespotřebičů
odpovědnost
za své
chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
UDRŽUJTE
CHODBY
SCHODIŠTĚ
požáru
nesetePRŮCHODNÉ
pouze vy sami!
Aby k Atěmto
požárům
V případě požáru
oceníte, že budete
mociaz zraněním,
hořícího
nedocházelo
a nedocházelo
k úmrtím
domu
rychletoto
utéctBEZPEČNOSTNÍ
a zachránit členy rodiny.
dodržujte
DESATERO.
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Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,
oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

d

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

POUČTE SVÉ DĚTI

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLA KOMÍNŮ

Informace o výjezdech a činnosti naleznete
na www.hasicivelkyosek.cz

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4.

12

livého svolávacího systému KANGO za moderní svolávací systém FIREPORT, který je
moderní aplikací umožňující nejen jednotku
svolávat, informovat o místě a typu události, ale i jednotku dokáže navigovat k místu
události a to vše prostřednictvím aplikace
v mobilním telefonu každého člena jednotky.
Další novinkou u jednotky je právě probíhající výměna dopravního automobilu Avia 30
za Ford Transit, který je již zařazen do Integrovaného záchranného systému, prozatím jako
osobní automobil. Další, nemalou novinkou
je elektronická evidence události, ze které se

Jednotka se potýká s mnoha problémy, které
průběžně řeší, ale nejpalčivějším problémem je
nedostatek strojníků neboli řidičů skupiny „C“
tento problém může vyvolat i neschopnost
jednotky výjezdu k události.
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Novinky ze sokolovny
Ať už je vám známo, či možná neznámo, letošní rok je pro
Sokol Velký Osek rokem velkých změn. V březnu na základě místních voleb pozici
starosty T.J. Sokol převzal David Kratochvíl a tím ve funkci
vystřídal předchozího starostu, Jiřího Ottu. Přestože spolu s Davidem přišlo do spolku
poměrně dost nových tváří, bohužel některé ty staré
a dobře známé, se naše řady
zase rozhodly opustit. Paní
Helena Babáková, dlouholetá
vedoucí sokolské všestrannosti, bohužel nesdílela směr,
kterým chceme Sokol vést
a z organizace odešla. Od září
letošního roku už nebude v oddílu působit. Za veškeré úsilí,
které této činnosti věnovala,
bychom jí rádi tímto ještě jednou ze srdce poděkovali.

v sokolské klubovně, kde si
vymění recepty a ochutnají
kuchařský um jeden druhého
na dané téma pro daný měsíc.
Také máme v plánu oživit oddíl Společenských her, který

doposud fungoval jako „oddíl
rekonstrukce“ a jeho členové
si hráli jen s cihlami a maltou.
Čerstvě máme za sebou akci
Loučení s prázdninami, kde
jste kromě skotačení také

mohli nahlédnout i trochu pod
pokličku právě probíhajícím
rekonstrukčním pracím na budově sokolovny. Ty se díky
grantu od TPCA a obce Velký
Osek ve větším rozjedou už

v říjnu. Pokud jste to nestihli a chtěli byste se o našich
plánech dozvědět něco víc,
doporučujeme Vám nás navštívit v sobotu 28. 9. 2019,
kdy bude probíhat Noc so-

koloven. V obzoru letošního
roku máme v plánu ještě několik dalších kulturních akcí
(koncertů a autorských čtení),
které byste si rozhodně neměli
nechat ujít!

Budova sokolovny odedávna
nesloužila nejen jako místo pro
sportovní aktivity, ale i jako
centrum kulturního vyžití
jako místo setkávání. Navrátit jí tuto funkci by však nešlo

bez pomoci dalších oseckých
spolků; Rejnoci, oddíl Vodních
skautů, kteří nabývají v naší
obci na oblibě, se nejspíše
budou stěhovat do Sokolovny do prostor bývalé “Veselky“. S FK Viktorií Velký Osek
máme velké plány na sportovní ples. Naději o. p. s. se zase
zalíbil nově zrekonstruovaný
sokolský klub, jako dělaný pro
různé sedavé akce pro dříve
narozené.
Doufáme tedy, že jsme Vaše
obavy o budoucnost Sokola trochu zmenšili a budete
nám držet palce, aby vše dobře dopadlo. Nebude to totiž
lehké. Pokud nás budete chtít
podpořit, nemusíte tahat peněženku, ani posílat peníze
na účet. Daleko víc nás potěší, když nám příjdete pomoci,
ať už prací či vlídným slovem.
Brigády budeme vypisovat
na Facebooku „Club Velkooseckých Gentlemanů“ a v kalendáři na čerstvě zrekonstruovaných webových stránkách
www.sokolvelkyosek.cz, kde
se můžete průběžně dovídat
všechny aktuality. Pokud nejste technicky zdatní, můžete
nás odchytit i osobně v sokolském klubu, kde býváme každý
pátek od šesté hodiny večer.

Toto nás ovšem postavilo před
problém: Kdo povede oseckou Všestrannost? Naštěstí je
Velký Osek plný milých a obětavých lidí, tedy jsme nemuseli
hledat dlouho. Pod vedením
Marcely Muniové bude Všestrannost pokračovat. Repertoár nabízených oddílů navíc
doplní i Baseball pod vedením
Petry Rypkové, která nám
podala pomocné ruce hned
od začátku (a že těch pomocných rukou bylo). Vaše děti si
navíc budou moci vybrat i mezi
kroužkem šermu pod vedením
Jiřího Sichy, kroužkem jógy
pro první stupeň s Danielou
Dittrichovou, a oddílem stolního tenisu s Lubošem Čebišem.
A pro předškolní dítka a jejich
rodiče tu máme cvičení pod
vedením Báry Polákové.

Za T.J. Sokol Velký Osek,
Martina Dohnalová

Nezapomínáme ani na sokolíky starší 18let. Jiří Mlýnek
se chopil vedení oddílu degustace. Televizní “Prostřeno“
se může jít klouzat, jednou
za měsíc mají gurmáni pré
14
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Loučení
s prázdninami
Loučení s prázdninami, které jsme pořádali v sobotu 31. srpna 2019 se velmi vydařilo. Děkuji všem, kteří se přišli podívat
a viděli jen to dobré i přes pár nedostatků
(kdyby to bylo dokonalé nemáme na čem
příští rok zapracovat :)).

T.J. Sokol Velký Osek
oddíly pro mládež

2019/2020
1. Sokolská všestrannost 7-17let - Marcela Muniová
Pondělí 15:30-16:30 - gymnastika, atletika, sportovní hry...
Čtvrtek 15:30-16:30 - gymnastika, atletika, sportovní hry...
Pátek 13:00-14:30 - sportovní gymnastika

že jednou přece stačí. Nestačí, lidí
co dělají něco pro děti, dobrou věc
a vyšší dobro, za dobrý pocit ve své
skromnosti je v této době sakra málo,
ale odpovídá to sokolskému „ni zisk,
ni slávu“

Takže sokolíci a návštěvníci
Zdar, Nazdar:)
Budeme se na Vás těšit příště, třeba
hned v sobotu 28. 9., kdy se koná
Noc sokoloven nebo 12. 10. na Poetickém prorokování vol. 2 (autorské
čtení a koncert).

2. Baseball 5-9 let - Petra Rypková
Úterý a Pátek 17:30-18:30

3. Stolní tenis od 10ti let - Luboš Čebiš
Pátek - 19:00

4. Šerm od 12ti let - Jirka Sicha
Čtvrtek 17:00-18:00

Doufám, že se dětem
atrakce líbily, mohly se buď
zúčastnit soutěže se stanovišti, kde musely splnit
několik úkolů, Veruš Karbanová, Adélka Koutová a Radim Liška podrobovaly pážata tvrdému rytířskému
výcviku, zatímco Zdenda
Hubst je procvičil ve šplhání na nové sokolské horolezecké stěně. Ondřej
Kurka mystický to kejklíř se
je pokusil zmást ve hře „kde
je kulička“ (dorazily opravdu
bystré děti a nedaly Ondrovi
šanci). Speciální úkolem bylo
odchytnutí Jiřího Mlýnka a pohlazení jeho dvoumetrové Kleopatry. Jirka
Sicha ve své blyštivé zbroji
zlepšil dětem jejich mušku
při lukostřelbě. Na posledním stanovišti Ann Martinková a Martina Dohnalová pokračovaly ve velkolepé
sokolské tapiserii, v níž kdysi
v dávných dobách před půl
rokem vznikl sokollol.
Středověké beaty nám tam
našteloval Jiří Dohnal, který lítal provozně, kde bylo
třeba a do toho se ještě rozdvojil na bar, aby Vám mohl
s šikovným Adamem načepovat vynikající Koli Bezinkovou a tatínkům jednu
orosenou zrzku z Poděbrad16
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ského pivovaru. (sponzorům
děkujeme!)
Nesmíme ani zapomenout
na tandem Radka Fischová a Petra Rypková. Holky nám vymalovaly snad
všechny děti, co dorazily :)
Bára Podvalová Poláková se
postarala o zábavu pro nejmenší.
Mimo řízenou zábavu tu
byl skákací hrad, trampolína, výstava drahého
dovozového
zboží
od CHLADNEZBRANE.EU.

5. Dětská jóga pro děti 6-10 let - Daniela Dittrichová
Středa 16:00-17:00

6. Skotačivé cvičení pro děti 3-5 roky s rodiči - Bára Poláková
Úterý 16:30-17:30

7. Divadelní improvizace 13-20 let - Kateřina Váňová
Pondělí 18:30-19:30

8. Deskoherna 12-15 let - Ondřej Kurka
Čas bude upřesněn na webu

Více informací a možnost přihlášení naleznete na

www.sokolvelkyosek.cz

Skvělou rytířskou show zajistili Helios Argenteus,
krom toho byli také skvělými
pomocníky.
Stany a pivní sety jsme
si zapůjčili od obce Velký Osek a skákací hrad
od spolku Naděje.
Všem, kteří se na akci podíleli, ať větším či menším
dílem chci velice poděkovat
(doufám, že jsem na nikoho
nezapomněl), kdyby nám
chyběla jen jedna ručička,
která byla navíc, nepovedlo
by se to v takovém rozměru:)
A jsem rád, že Vás nadchla
myšlenka T. J. Sokol Velký
Osek a jste natolik skromní, že při díku mě odbýváte,
OSEČAN
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2019/2020
Pondělí 15:30-16:30 - gymnastika, atletika, sportovní hry...
Čtvrtek 15:30-16:30 - gymnastika, atletika, sportovní hry...
Pátek 13:00-14:30 - sportovní gymnastika

2. Baseball 5-9 let - Petra Rypková
Úterý a Pátek 17:30-18:30

3. Stolní tenis od 10ti let - Luboš Čebiš
Pátek - 19:00

4. Šerm od 12ti let - Jirka Sicha
Čtvrtek 17:00-18:00

5. Dětská jóga pro děti 6-10 let - Daniela Dittrichová
Středa 16:00-17:00

V. ročník
běžeckého
závodu
ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ „12“
SOBOTA 12. 10. 2019 - AREÁL MOTELU U JEZERA

6. Skotačivé cvičení pro děti 3-5 roky s rodiči - Bára Poláková

Běžecké závody v krásném prostředí
národní přírodní rezervace za úžasné
vůně a barev podzimního listí.

7. Divadelní improvizace 13-20 let - Kateřina Váňová

• Závod pro děti na 2 km 11:00 hod.

8. Deskoherna 12-15 let - Ondřej Kurka

• „Běh pro Českou asociaci paraplegiků,“
beneční běh na 1 km veřejnost 11:45 hod
.“

Úterý 16:30-17:30

Pondělí 18:30-19:30

Čas bude upřesněn na webu

Více informací a možnost přihlášení naleznete na

www.sokolvelkyosek.cz

• Závod vozíčkářů na 14 km 12:00 hod.
• Hlavní závod na 6 a 12 km 13:00 a 13:15 hod.
Svým během, nančně podpoříte činnost
České asociace paraplegiků.
DOPROVODNÝ PROGRAM 10-16 HOD.
• soutěž pro děti „chyť si bílého tygra“
o vstupenky do ZOO Liberec
• výstava vozů SUZUKI HRON CZ
• prodejní stánky sportovního oblečení
• bohatá možnost občerstvení
podrobnosti a přihláška na:
www.rypsport.cz
OBEC VELKÝ OSEK

her®cik

1. Sokolská všestrannost 7-17let - Marcela Muniová

Oddíl Rejnoků
Když jsem před rokem začal
chodit na schůzky skautského oddílu Rejnoků, který vznikl
ve Velkém Oseku nečekal jsem,
že mě to bude tak moc bavit.
Každou schůzkou jsem se cítil
čím dál více být skautem. Napomohlo k tomu to, co jsem se
naučil v průběhu roku. Umím
rozdělat oheň i v dešti a uvařit
na něm polévku pro sebe i kamarády z družiny, uvázat loď
ke stromu i zavázat ambulantní
uzel na obvazu, dojít s buzolou
a mapou v ruce podle azimutů
do cíle výletu, vyluštit zprávu
zašifrovanou morseovkou.

Velkoosecký
trojzubec

bavné rozcvičky, večery u ohně
s kytarou, vodní bitvy, výlet
na Les Království, spousty her
i práce při přípravě dřeva do táborových kamen. To vše byl jedinečný zážitek.

V sobotu 7. září se na Máčidle uskutečnily
letos poslední dětské rybářské závody ze
série „Velkoosecký trojzubec“.
Dorazilo šestnáct dětí, které se nezalekly
tak trochu již podzimního počasí. Jedenáct chlapců a pět dívek. Lehce sprchlo,
ale ryby braly dětem výborně. Tentokráte
nebyl bez úlovku nikdo. Největší rybou závodu byl krásný kapr 89 cm. Další pak jeseter 78 cm. Děti celkem nachytaly 2950
cm ryb. Nejúspěšnějším lovcem závodu
se stal Luboš Halamka - 546 bodů. Druhá byla Kateřina Vodičková - 466 bodů.
Třetí místo obsadil Vít Loužil - 364 bodů.
Náš osecký rybář Jan Švanda se umístil
na pěkném 5. místě s 217 body. Vítězkou
všech tří závodů Trojzubce se letos stala
Kateřina Vodičková s 2706 body. Druhý
pak byl loňský vítěz Vít Loužil s 2647 body.
Třetí se umístil Jan Švanda s 1023 body.

Ale nejvíc jsem se těšil na víkendové akce. Výprava do lužního
lesa v okolí Oseka i do Prahy,
oddílové Vánoce, vodácký výcvik v bazénu, dubnová výprava do Nové Paky s výstupem
na Kumburk. Akce, které přepsali můj pohled na skauting.
Když něco potřebuju půjčit,
pomoci, vysvětlit, vždycky mám
několik ochotných kamarádů,
kteří mi pomůžou. Jsme banda
různých lidiček, ale táhneme
za jeden provaz.

Všem vítězům gratulujeme a na všechny
mladé rybáře se budeme těšit i příští rok.
Děkujeme všem pořadatelům za vynikající
přípravu závodů. Hlavně pak sponzorům
Policii ČR Nymburk, MO Českého rybářského svazu Velký Osek, Obci Velký Osek
a spolku ZO Český svaz ochránců přírody
Hastrman.

A pak následoval letní tábor,
který byl úplně skvělý. Naším
úkolem bylo ochránit naší “táborovou vesnici”, která byla inspirována pohádkou Jak vycvičit
draka. Pravidelně se tak v táboře scházel Škyťák s Bezzubkou, Astrid nebo Kliďas a my
jsme od nich získávali indicie
k odchycení a cvičení dračích
mláďat a pomohli jim zachránit vesnici před zlým Dragem.
Spaní v podsadovém stanu, zá-

Za spolek ZO ČSOP Hastrman,
Jarmila Dařílková

Protože oddíl má omezený
počet míst, ale vedoucí chtěli
umožnit podobné dobrodružství
i dalším dětem rozhodli se, že
během léta uspořádají několik
příměstských táborů. I na nich
probíhala táborová hra s jednotlivými etapami, trocha tvoření, další drobnější hry, výlet.
Vše, jako na oddílovém táboře, jen spát chodili děti domů
a ráno se opět sešli v klubovně.
20
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Co říct na závěr? Jsem hrdý
na to, že jsem skaut a že můžu
být Rejnok. Mohu se dál učit
od svých vedoucích, je ještě
spousta věcí, které neumím.
A být s kamarády, se kterými
mám hodně společného. Nevěříš? Tak se přijď podívat k nám
na schůzku.
Stanislav Jan Stejskal,
14 let
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1
FŠ Velký Osek
16
16
0
0
155:10
48

2
Sokol Jestřabí Lhota
16
13
0
3
117:24
39

3
FK Týnec nad Labem
16
12
0
4
157:43
36

4
Čechie Veltruby
16
11
0
5
79:33
33

5
SK Krakovany
16
7
0
9
50:75
21

6
Sokol Býchory
16
3
1
12
32:111
10

7
Štítarský SK
16
3
1
12
24:114
10

8
Sokol Starý Kolín
16
3
1
12
37:144
10

9
SK Žiželice
16
2
1
13
25:122
7

Finále okresního přeboru mladších žáků

SK Český Brod – FŠ Velký Osek 4:5
FŠ Velký Osek – SK Český Brod 6:1

Martin Koška,
předseda Fotbalové školy Velký Osek z.s.
Rk. Družstvo

Rk. Družstvo
Záp. +
0
Skóre
Body

1
SK Sparta Kolín, z.s. A
16
15
0
1
341:48
45

2
SK Český Brod A
16
15
0
1
287:49
45

3
FŠ Velký Osek
16
12
0
4
131:148
36

4
SK Český Brod B
16
8
1
7
157:171
25

5
SK Sparta Kolín, z.s. C
16
7
2
7
134:173 23

6
SK Sparta Kolín, z.s. B
16
5
2
9
138:184 17

7
FC VELIM
16
4
0
12
95:206 12

8
Sokol Jestřabí Lhota
16
2
2
12
82:182

9

Červené Pečky
16

0
1
15
74:278 1
8

Okresní přebor mladší přípraky skupina A tabulka sezóny 2018/2019

Záp. +
0
Skóre
Body

1
SK Český Brod A

22
19
2
1
492:175
59

2
FŠ Velký Osek
22
19
1
2
418:161
58

3
SK Sparta Kolín, z.s. A
22
17
0
5
501:201
51

4
SK Konárovice
22
15
1
6
301:218
46

7
SK Sparta Kolín, z.s. C
22

8

FK Týnec nad Labem
22

7
1
14
247:447

9

SK Český Brod B
22
4
1
17
256:405 13

10

Viktoria Radim
22
4
1
17
173:373
13

11

TJ Tři Dvory
22
4
0
18
130:395
12

12

Sokol Zásmuky
22
1
1
20
132:427
4

5
SK Sparta Kolín, z.s. B
22
14
1
7
398:263
43

6
AFK Pečky
22
9
6
7
273:262
33

10
3
9
356:350
33

22
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Ml. žáci
St. přípravka
Ml. přípravka
Ml. přípravka
Ml. žáci
A mužstvo
Dorost
St. žáci
B mužstvo
Ml. přípravka
St. přípravka
A mužstvo
St. žáci
Dorost
B mužstvo
St. přípravka
A mužstvo
St. žáci
Dorost
Ml. žáci
St. přípravka
B mužstvo

Úterý 10. 9. 2019
Úterý 10. 9. 2019
Úterý 10. 9. 2019
Středa 11. 9. 2019
Sobota 14. 9. 2019
Sobota 14. 9. 2019
Neděle 15. 9. 2019
Neděle 15. 9. 2019
Neděle 15. 9. 2019
Pondělí 16. 9. 2019

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Úterý 17. 9. 2019
Sobota 21. 9. 2019
Sobota 21. 9. 2019
Neděle 22. 9. 2019
Neděle 22. 9. 2019
Pondělí 23. 9. 2019
Sobota 28. 9. 2019
Sobota 28. 9. 2019
Neděle 29. 9. 2019
Neděle 29. 9. 2019
Neděle 29. 9. 2019
Neděle 29. 9. 2019

Velký Osek - FK Uhlířské Janovice
Sokol Jestřabí Lhota - FŠ Velký Osek
Sokol Sendražice - FŠ Velký Osek
Velký Osek B - Sokol Býchory B

Velký Osek A - FC Ovčáry
Velký Osek - AFK Milovice

Čechie Veltruby - FŠ Velký Osek

TJ Sokol Družba Suchdol - Velký Osek
Velký Osek B - TJ Union Hradčany

Velký Osek A - SK Křečhoř
Velký Osek - TJ Křinec

Sokol Býchory - FŠ Velký Osek

FK Týnec nad Labem - FŠ Velký Osek

Velký Osek - SK Úvaly
SK VYŽLOVKA - Velký Osek
TJ Tři Dvory B - Velký Osek B

SK Konárovice - FŠ Velký Osek
Sokol Sendražice - Velký Osek A

FŠ Velký Osek - SK Sparta Kolín A

FŠ Velký Osek - Sokol Jestřabí Lhota
FŠ Velký Osek - Sokol Sendražice
Veltruby/ Štítarský SK - FŠ Velký Osek

10:15
12:15
14:00
16:00

10:15
13:30

17:00

10:15
16:30

10:15
13:30

17:00

17:00

10:15
14:00
16:30

14:00
16:30

17:00

17:00
17:00
17:00

6. kolo I.A třídy C
6. kolo OP C
6. kolo OP A
6. kolo IV. Třídy A

6. kolo III. Třídy A
6. kolo I.A třídy B

5. kolo OP A

5. kolo I.A třídy C
5. kolo IV. Třídy A

5. kolo III. Třídy A
5. kolo I.A třídy B

3. kolo OP A

4. kolo OP A

4. kolo I.A třídy C
4. kolo I.A třídy B
4. kolo IV. Třídy A

4. kolo OP C
4. kolo III. Třídy A

3. kolo OP A

1. kolo OP C
1. kolo OP A
1. kolo OP A

2. kolo OP A
3. kolo OP C
3. kolo IV. Třídy A

Okresní přebor mladších žáků skupina B tabulka sezóny 2018/2019

14:00
14:30
17:00

14

SK Konárovice - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - SK Krakovany/ Žiželice
Velký Osek B - FK Červ. Pečky/Pašinka B

17

40:117

Ml. přípravka
Ml. žáci
B mužstvo

28:119

21

Neděle 8. 9. 2019
Neděle 8. 9. 2019
Neděle 8. 9. 2019

20

2

3. kolo III. Třídy A
3. kolo I.A třídy B

2

4

10:15
13:30

5

27

Velký Osek A - TJ Nebovidy
Velký Osek - TJ Slavoj Vrdy

27

TJ Slavoj Vrdy

A mužstvo
St. žáci

TJ Sokol Jestřabí Lhota

Sobota 7. 9. 2019
Sobota 7. 9. 2019

9

10

1. kolo I.A třídy B

22

13:30

42:79

Velký Osek - Viktoria Radim

15

St. žáci

7

Čtvrtek 5. 9. 2019

5

2. kolo OP C

27

17:00

TJ Křinec

FK Týnec nad Labem - FŠ Velký Osek

8

Ml. žáci

23

Úterý 3. 9. 2019

25

50:96

2. kolo OP A

34:82

16

17:00

16

5

FŠ Velký Osek - SK Sparta Kolín A

4

6

St. přípravka

7

27

Pondělí 2. 9. 2019

27

FK Dobrovice

2. kolo IV. Třídy A

SKP Mladá Boleslav

7

17:00

6

Sokol Radovesnice II - Velký Osek B

48

B mužstvo

52

118:42

Neděle 1. 9. 2019

62:31

9

2. kolo I.A třídy B
2. kolo III. Třídy A

7

3

10:15
17:00

4

15

FK Dobrovice - Velký Osek
Sokol Cerhenice - Velký Osek A

16

27

St. žáci
A mužstvo

27

TJ Straky

Sobota 31. 8. 2019
Sobota 31. 8. 2019

FC VELIM

5

2. kolo I.A třídy C

4

17:00

55

Velký Osek - TJ Sokol Jestřabí Lhota

80:39

Dorost

6

Pátek 30.8. 2019

4

3. kolo I.A třídy C

17

17:30

27

TJ Slavoj Vrdy - Velký Osek

TJ Sokol Družba Suchdol

Dorost

3

Středa 28.8.2019

59

1. kolo I.A třídy C
1. kolo IV. Třídy A

70

102:34

10:15
17:00

107:24

4

Velký Osek - SK Český Brod
Velký Osek B - Sokol Starý Kolín

1

5

Dorost
B mužstvo

4

18

Neděle 25. 8. 2019
Neděle 25. 8. 2019
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27

1. kolo III. Třídy A

27

Mnichovohradišťský SK

10:15

FŠ Velký Osek

Ml. přípravka
A mužstvo
Ml. žáci
St. žáci

Středa 9. 10. 2019
Sobota 12. 10. 2019
Sobota 12. 10. 2019
Sobota 12. 10. 2019

St. žáci
A mužstvo
B mužstvo

Neděle 17. 11. 2019
Neděle 17. 11. 2019

A mužstvo
St. žáci

Sobota 9. 11. 2019
Sobota 9. 11. 2019

Sobota 16. 11. 2019

B mužstvo
St. žáci

Neděle 3. 11. 2019
Neděle 3. 11. 2019

B mužstvo

A mužstvo
Dorost

Sobota 2. 11. 2019
Sobota 2. 11. 2019

Neděle 10. 11. 2019

St. přípravka

Pondělí 28. 10. 2019

Dorost
B mužstvo

Neděle 27. 10. 2019
Neděle 27. 10. 2019

Ml. přípravka

Středa 23. 10. 2019

A mužstvo
St. žáci

Ml. žáci
A mužstvo

Neděle 20. 10. 2019
Neděle 20. 10. 2019

Sobota 26. 10. 2019
Sobota 26. 10. 2019

Dorost
St. žáci
B mužstvo

Sobota 19. 10. 2019
Sobota 19. 10. 2019
Sobota 19. 10. 2019

Pondělí 14. 10. 2019 St. přípravka
Pondělí 14. 10. 2019 Ml. přípravka

Dorost
B mužstvo

St. přípravka

Pondělí 7. 10. 2019

Neděle 13. 10. 2019
Neděle 13. 10. 2019

Dorost
Ml. žáci
B mužstvo

Neděle 6. 10. 2019
Neděle 6. 10. 2019
Neděle 6. 10. 2019

www.fotbal-velky-osek.webnode.cz
www.fsvelkyosek.estranky.cz

Aktuální informace naleznete na:

Štítarský SK - Velký Osek A
UNION OHAŘE - Velký Osek B

Mnichovohradišťský SK - Velký Osek

Velký Osek B - SOKOL BĚLUŠICE

Velký Osek A - Sokol Nová Ves I.
Velký Osek - TJ Sokol Jestřabí Lhota

Meteor Hradištko I. B - Velký Osek B
SK POLABAN Nymburk - Velký Osek

Meteor Hradištko I. A - Velký Osek A
FK Čáslav "B" - Velký Osek

FŠ Velký Osek - Čechie Veltruby

Velký Osek - Štítarský SK
Velký Osek B - SK Krakovany B

Velký Osek A - Čechie Veltruby
Velký Osek - SKP Mladá Boleslav

FŠ Velký Osek - FK Týnec nad Labem

FŠ Velký Osek - SK Konárovice
TJ Polepy - Velký Osek A

FC Tuchoraz - Velký Osek
TJ Sokol Družba Suchdol - Velký Osek
FC Němčice - Velký Osek B

FŠ Velký Osek - Sokol Býchory
SK Sparta Kolín A - FŠ Velký Osek

Velký Osek - AFK Pečky
Velký Osek B - Sokol Volárna

Velký Osek A - SK Konárovice
SK Krakovany/ Žiželice - FŠ Velký Osek
Velký Osek - FC VELIM

FŠ Velký Osek - SK Konárovice

SK Sparta Kolín A - FŠ Velký Osek

TJ Mnichovice - Velký Osek
FŠ Velký Osek - FK Týnec nad Labem
FK Týnec nad Labem B - Velký Osek B

FK Týnec nad Labem A - Velký Osek A

FŠ Velký Osek - Veltruby/ Štítarský SK

9. kolo OP A

9. kolo OP C
9. kolo III. Třídy A

9. kolo I.A třídy C
9. kolo I.A třídy B
9. kolo IV. Třídy A

8. kolo OP A
8. kolo OP A

8. kolo I.A třídy C
8. kolo IV. Třídy A

8. kolo III. Třídy A
8. kolo OP C
8. kolo I.A třídy B

7. kolo OP A

7. kolo OP A

7. kolo I.A třídy C
7. kolo OP C
7. kolo IV. Třídy A

7. kolo III. Třídy A

6. kolo OP A

10. kolo OP A

13:30 13. kolo III. Třídy A
13:30 13. kolo IV. Třídy A

10:00 13. kolo I.A třídy B

14:00 12. kolo IV. Třídy A

10:15 12. kolo III. Třídy A
13:30 12. kolo I.A třídy B

14:00 11. kolo IV. Třídy A
14:00 11. kolo I.A třídy B

14:00 11. kolo III. Třídy A
14:30 11. kolo I.A třídy C

16:30

10:15 10. kolo I.A třídy C
14:30 10. kolo IV. Třídy A

10:15 10. kolo III. Třídy A
13:30 10. kolo I.A třídy B

17:00

13:00
15:30

10:15
10:15
15:30

16:30
17:30

10:15
15:30

10:15
13:00
13:30

17:00

17:00

10:15
13:30
16:00

16:00

17:00
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1

2

Velký Osek A - Sokol Jestřabí Lhota B

Body

Body

A mužstvo

Skóre

Skóre

A mužstvo

-

-

Sobota 5. 10. 2019

0

0

Ml. přípravka

Záp. +

Záp. +

Středa 2. 10. 2019

Rk. Družstvo
Rk. Družstvo

Sobota 24. 8. 2019

Fotbalová škola Velký Osek vznikla v roce 1998. V sezóně, která
začínala v roce dvacetiletého výročí se podařilo vrcholové kategorii starších žáků jednoznačně ovládnout krajskou soutěž a s velkým
náskokem obsadit první místo. V minulých letech jsme několikrát
vyhráli okresní přebor v různých kategoriích, ale na krajské úrovni
se to podařilo poprvé. K úspěchu starších žáků se přidali i mladší žáci, kteří zvítězili v okresním přeboru, kdy ve finálovém souboji
porazili mužstvo Českého Brodu.
Umístění na stupních vítězů dosáhli i obě naše přípravky v okresním přeboru, když starší obsadila třetí místo a mladší nakonec o jeden bod místo druhé.
Vedení Fotbalové školy Velký Osek děkuje všem hráčům jednotlivých kategorií za vzornou reprezentaci naší obce, zároveň děkujeme i rodičům za spolupráci v soutěžním ročníku 2018/2019.
Poděkování patří i trenérům jednotlivých kategorií, a to panu
Zdeňkovi Novákovi (starší žáci), Martinu Koškovi (mladší žáci),
Vladimíru Melounovi (starší přípravka), Vítu Melicharovi a Miroslavu Vokálovi (mladší přípravka).

1.A třída starších žáků skupina B –
tabulka sezóny 2018/2019

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FK VIKTORIE A FOTBALOVÉ ŠKOLY VELKÝ OSEK - PODZIM 2019

Úspěšná sezóna 2018/2019
Fotbalové školy Velký Osek

Okresní přebor starší přípravky skupina A tabulka sezóny 2018/2019
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Benefiční
koncert
v oseckém
kostele

ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK

Letošní prázdninové léto
je za námi!

V minulém čísle jsme vás informovali o plánovaných opravách
kostela ve Velkém Oseku. Dnes
vás chci informovat o dalších novinkách. Na stránkách obce přibyl odkaz – Kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, kde vás budeme
informovat o průběhu oprav, výši
dobrovolných příspěvků, akcích.
Rádi bychom, aby se kostel stal
součástí života obce. Zveme vás
na benefiční koncert, country setkání v kostele. Představí
se hned dvě kapely, a to osecká
Mi(s)tři band a Staré dříví z Nebovid. Veškeré vaše dobrovolné
příspěvky poslouží k opravě kostela. Těšíme se na vás v neděli
6. října v 17 hodin.

O prázdninách proběhlo v mateřské škole opět mnoho příprav, úklidů a úprav. Místa
loňských předškoláčků, které
2. září už přivítali ve škole, zaplnily nově příchozí děti.
Ačkoliv školní rok začíná, vzhledem k dešťovým přeháňkám
trochu uplakaně, ve školce
slzičky rychle zaženeme. Letos máme v kolektivu mnoho
nových tváří (dospělých i dětských). Na pomoc jsme pořídili i novou výukovou techniku

(Multiboard). Plánujeme, jako
každoročně, mnoho akcí. Ať už
půjde o tvoření s rodiči, či divadélka a představení pro děti,
máme se na co těšit! A až se
po zimě zase oteplí, jistě vyrazíme (i s těmi nejmenšími
dětmi) na několik výletů také
mimo MŠ.
Všem přejeme krásný, pohodový a klidný školní rok
2019/2020!
Kolektiv MŠ

Oprava varhan zdárně pokračuje, nicméně se objevilo další silné poškození červotočem
ve vzdušnici. Doufejme, že se
varhany podaří opravit do konce
roku a budeme moci uspořádat
první varhanní koncert v našem
kostele.
Na podporu obnovy kostela a instalace vitráže ve věži vytvořil pro
účely peněžní sbírky velkoosecký
rodák a akademický malíř Jan Tichý zdarma 200 ks originálních
leptů s motivem křížku u bývalé hasičárny, podepsané přímo
autorem, které se od září 2019
prodávají na obecním úřadě Velký Osek za min. cenu 999 Kč /
1 ks. Zakoupením tak nejen získáte originální autorské dílo, ale
i podpoříte obnovu kostela.
Ing. Šárka Kurková,
farník
Mgr. Veronika Křičková,
místostarostka
obce
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Zase tu máme
podzim, prázdniny
a dovolené
skončily, rok se
překlopil do své
druhé části.
Dny se krátí, přichází čas na chvíli
se zajímavou četbou.

Co nového můžete
objevit v novinkách
naší knihovny?

Tradičně začněme tituly určenými hlavně čtenářkám.Populární
české autorky nabízejí: „Tiché
roky“ /Mornštajnová/-román
o složitosti rodinných vztahů,
která jsou hlavně ve v zájemném nepochopení a odcizení,
„Těžká noc“ /Lanczová/ - hrdinka
po přítelově nevěře řeší vztah
jeho ukončením, nová láska však
také není bez mráčku a ještě je tu
určité tajemství. „Hlas kukačky“ /
Körnerová/- dívka nedopatřením
vyslechne svou matku, začne
pátrat po svém původu. Příběh
se odehrává v dramatickém
období let 1938-1945. „Country“ /Steel/-romance americké
autorky o ženě, která si ve zralém
věku a po nepříliš vydařeném
manželství musí vybojovat svou
šanci na nový začátek a vztah.

dětinského dědice“ /Šoltész/historická detektivka z Prahy 15.
století v níž mladý právník Peregrin Kameník vyšetřuje vraždu.
„Pach krve“ /Niedl/- historický
román z Čech 14. stol. v době
vlády Jana Lucemburského
s hlavními hrdiny-rytíři Benešem z Vřesova a Wolframem
Katzingerem, „Ruso a mizející
tanečnice“ /Dawnie/- nás zavede
až do nejzapadlejšího koutu
Římské říše-do Británie roku
117n.l., kdy armádní lékař Gaius
P. Ruso má mnoho svých starostí
s nemocnicí a ještě musí pátrat
po sériovém vrahovi místních
tanečnic.

Z dobrodružné a krimi
literatury stojí za upozornění:
„Bílý oheň“ /Preston/ - zvláštní
agent vyšetřuje v horském lyžařském letovisku případy žháře,
který zde zapaluje milionářská
sídla, přičemž v plamenech
nalézají smrt majitelé a to ne
náhodou.

26

„Můj příběh“ /Obama/-silné
a inspirativní osobní vzpomínky
bývalé první dámy USA Michelle
Obamové, „Dějiny antického
Říma“ /Grant/- vývoj i osobnosti Říše římské od dob slávy
až k úpadku. „Vatikán.Tajemství
a poklady Svatého města“ /
Collins/- výpravná publikace
přinášející informace i spoustu
nádherných fotografií-dějiny,
architektura, umělecká díla,
slavnosti a svátky, osobnosti,
všední den v životě představitelů
i zaměstnanců.

Pro malé čtenáře podle věku od nejmladších:

Milovníkům historických románů a tzv.
„historických detektivek“

jistě neujde novinka V.Vondrušky
„Křišťálový klíč.1.Falknovská
huť“- první část cyklu z historie
sklářského rodu Heřmanů z konce 17.stol. až po revoluční rok
1848. Do severních Čech přichází ze Šumavy mladý Leopold
Heřman se svým otcem, který se
stává huťmistrem ve Svoru. Znají
způsob jak tavit křišťálové sklo
a toto tajemství si střeží. „Případ

Z naučné literatury
nabízíme:

„Špína za nehty“ /Saudková+Čermák/- detektivní thriller
vyprávěný z pozice mužského
hrdiny-architekta Karla a i z pohledu ženy-fotožurnalistky Kláry.

Bojíte se rádi?

Pak je „Řbitov zvířátek“ /King/ to
pravé tajemné.

OSEČAN

„Myšák jménem Julian“ /Todd-Stanton/- příběh o nečekaném přátelství malého myšáka
a velkého lišáka, „Víla Jahůdka“
/Dahle/- tříminutové pohádky
z jahodové zahrádky o vílách
a zvířátkách, „Karlík a továrna
na čokoládu“ /Dahl/- moderní
pohádka o chudém chlapci,
kterému se splní sen-dostane se
do továrny na čokoládu, „Vilma
běží o život“ /Pažoutová/- dívenka Vilma ráda běhá a má ráda
zvířata. Poběží závod až v Africe
o záchranu deštného pralesa
a ztratí se v džungli, „Ďábelská
zubařka“ /Walliams/ - nedejte se
strašit zubařem!

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

„Deník báječného kamaráda“
/Kinney/- hrdina z Deníků
malého poseroutky má kamaráda Rowleye, který se také dal
na psaní svého deníčku.

Tradičně se knihovna podílela
i na slavnostním zakončení prvních tříd, kdy žáci ukázali rodičům
a známým, co se za celý rok naučili a jak umí číst. Zvládli to –proto mají právo získat titul „čtenář“
a možnost navštěvovat místní
knihovnu s registrací pro letošní
rok zdarma. Tato akce „slavnost
čtenářů“ proběhla ve dnech
10. a 11. 6. 2019 v MZŠ V.Osek
ve třídách 1.A /pí učitelka Babáková/ a 1.B /pí učitelka Tomsová/.
Domů si žáci odnášeli jako dárek
od rodičů knihu, kterou budou
číst společně v novém školním
roce.
Hezký podzimní čas s knihou
přeje J. Dohnalová,
knihovnice

Nahlédněme trochu do historie.
Mladá Československá republika
měla při svém vzniku plno starostí, přesto se však nezapomnělo
na kulturu, knihovny, jmenovitě,
a to i zákonem. Zákon o

„Atlas vyhubených živočichů“ /
Malý/ -velkoformátový atlas
zvířat, která obývala naši planetu,
„Jaká známe povolání.Vyber si
z 250 profesí tu svou“ /Holl/ bohatě ilustrovaná knížka přináší
stručnou charakteristiku mnoha
povolání současnosti, „Velká
kniha nápadů pro šikovné ruce“
/Lohf/- jak na výrobu hraček,
dekorací, dárků, nástrojů s využitím různých materiálů. Končíme
tímto ukázku z knižních novinek
naší knihovny. Přijďte se sami
podívat a vybrat tu „svoji“.

Těšíme se na Vás!

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

Opět jedno výročí…
V letošním roce si připomínáme opět výročí týkající se i naší
obce. Je tomu již 100 let, kdy se
v kronice Velkého Oseka objevila
zmínka o obecní knihovně.

Z naučné literatury
pro děti a mládež:

Obecní knihovna Velký Osek
otevřena pro veřejnost takto:

veřejných knihovnách obecních
č. 430/1919 byl schválen Národním shromážděním 22. 7. 1919.
Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit
veřejnou knihovnu „na doplnění
a prohloubení vzdělanosti všech
vrstev obyvatelstva“. Díky tomu
má ČR dodnes jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu vždy nablízku.
Zvláště významná byla možnost
a přístup ke vzdělání na venkově.
K tomuto období se vztahují i nejstarší zápisky o knihovně v obecní
kronice. Jsou to stručné záznamy
říkající, že v roce 1919 byla v obci
tříčlenná knihovní komise /K.
Zeman, K. Vondra, F. Spálovský/
a příspěvek na knihovnu 200 Kč.
V roce 1928 byla taktéž tříčlenná
knihovní rada a dar od obce činil

nevídaných 4.388 Kč. Významným datem byl i den 6. 7. 1929,
kdy byla slavnostně otevřena rozšířená knihovna obce s názvem
Husova knihovna. Půjčuje se 2 x
týdně. Pak přicházejí těžká léta
hospodářské krize, německá okupace, válka i osvobození a první poválečná léta. Další zmínka
o knihovně je z roku 1948, kdy
dostává knihovní rada 5.000 Kč
na knihy a 200 Kč na odměnu
knihovníkovi měsíčně. V roce
1949 se objevují jména v knihovní
komisi: F. Moravec, M. Hlaváčková, F. Výtvar, V. Klíma, J. Javůrek. V roce 1960 má knihovna
3.484 svazků a 6.169 výpůjček,
registrováno 319 čtenářů. Knihovníkem je pan Stránský, pomocník pan O. Borecký. V 1964
je knihovna přestěhována do jiné
místnosti v budově tehdejšího
MNV.
Předpokládáme, že knihovna byla
umístěna v této budově od počátku až do roku 1972. V letech
1966-68 půjčují knihovníci: paní
Petránová, Veverková, pan Štoček, Borecký. V roce 1970 vzniká
knihovna jako profesionální, středisková s knihovníky paní Šmídovou a panem Štočkem. Půjčuje se
2× týdně. V roce 1972 se knihovna stěhuje do budovy bývalé
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EN
TÝDEN KNIHOV
30. 9. - 6. 10. 2019

V tomto týdnu:
ářů zdarma
- Zápis nových čten
ínky
- Amnestie na upom
jčky
pů
vý
a dlouhodobé
ších knih
- Prodej nových star
za nízké ceny
k prohlídce
- Možnost zájemců
knihovny

školky, kde je i v současné době.
Zde dochází v roce 1973 k velkým
stavebním úpravám. Profesionální knihovníci v letech 1973-1996:
M. Němcová, Z. Dyková, H.
Krčilová, J. Stránská. Stav fondu v roce 1982 je 8.145 svazků.
Knihy i odebírané časopisy byly
hrazeny státem až do počátku
90.let. Situace se mění po roce
1990, kdy po tzv. „sametové revoluci“ dochází všude k velkým
změnám, a to i v knihovnách.
Dlouho očekávané politické
uvolnění, svoboda tisku a projevu přináší velký nápor na čtenáře množstvím nových tiskovin,
časopisů i knih. Vracejí se a opět
vydávají dříve zakázaní autoři,
vychází i překlady, encyklopedie
atd. Knihovny však místo očekávaného vzestupu musí bojovat
s novými problémy a těmi jsou
převážně finance, neboť současná společnost je hlavně tržní.
Veřejné knihovny začínají přecházet po nové zřizovatele a těmi
jsou města a obce. Do knihoven
se dostává nová technika, a to
hlavně internet. V roce 1996
odchází náhle dlouholetá knihovnice J. Stránská a po ní nastupuje
po mateřské dovolené J. Dohnalová. V roce 1999 probíhá rozsáhlejší rekonstrukce knihovny/
podlahy, dveře, osvětlení elektr.
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vytápění/. V roce 2000 dostává
knihovna grantem MK první počítač, který slouží veřejnosti i knihovnici a zájemci mohou využít
služby internetu. V současnosti
má knihovna počítače dva-jeden
pro veřejnost/internet, tiskárna,
čtenářský katalog/ a druhý pro
práci knihovníka, neboť od roku
2014 se půjčuje „přes počítač“automatizovaný výpůjční systém
Clavius.
Co říci na závěr? To, že knihovna
má v obci své důležité místo je nesporné. Její činnost není již pouhé
půjčování knih a časopisů/ i když
je to základ/- současná knihovna provádí besedy, inf. lekce pro
děti, spolupracuje se školami atd.
Důležité je i prostředí, výpůjční
prostory, zázemí, místo ke studiu,
u počítače, k posezení. Nároky
na prostory rostou i zub času se již
začíná na budově nemile projevovat. Snaha obce o získání dotace
na novou knihovnu/rekonstrukce
zadní části Dělnického domu/ se
dosud, bohužel, neukázala úspěšná, a tak čekáme a těšíme se dál
na lepší, důstojnější prostředí pro
naše čtenáře, knížky i zaměstnance.
J. Dohnalová,
knihovnice
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DĚNÍ V DS VOJAN
Libický divadelní
podzim 2019
Divadelní spolek Vojan si Vás dovoluje
pozvat na 18. ročník přehlídky Libický
divadelní podzim. Program přehlídky je
následující:
Maryša

PROGRAM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2019
Září
SO 21. 9. od 15.00		
pohádka „Kufr plný pohádek“ + tvořivá dílna
			Tomáš Čivrný
			DIVADLO NA CESTÁCH
Děti se mohou těšit na 3 pohádkové příběhy a také na výtvarnou dílnu ihned po představení.
SO 21. 9. od 19.00		
komedie „Nevěsta k pohledání“
			Jaroslav Vondruška
			
DS Vojan, Libice n. C.
Mladý, ne příliš úspěšný, malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné svatby
s „nevěstou k pohledání“. Pronajme si prostorný byt a objedná si v agentuře reprezentativní
obsluhující personál. Dostaví se ale prostá venkovská dívka a následuje kolotoč nečekaných
událostí…
Říjen
SO 5. 10. od 19.00		
komedie „Mandragora“
			Niccoló Machiavelli
			
Divadlo Václav, z.s., Václavov – Zábřeh
Hra je skvělým důkazem toho, že v renesanci to rozhodně s lidmi a morálkou nebylo o nic lepší
než dnes… zvláště, když účel světil prostředky a ani duchovním nebylo nic svaté. Kalimach šílí
po krásné Lukrecii. A udělá cokoli, aby s ní strávil alespoň jedinou vášnivou noc. Ta je ale vdaná
za pana Mikulu a k tomu navýsost počestná…
Inscenaci doprovází živá hudba – BUGR BAND.
ÚT 8. 10. od 9.00 a 10.30
ST 9. 10. od 9.00		
			
			

pohádka „Medová královna“
Radek Beran, Marie Nováková
Divadlo Drak, Hradec Králové
pohádka pro ZŠ a MŠ

Dědeček včelař pošle svou malou vnučku do úlu pro med. Vnučka se postupně dozvídá, kde
se takový med vůbec bere a jak jej získat. Děvčátko poznává tajemství úlu, získá důvěru včelí
královny a stane se dobrou včelařkou.
NE 20. 10. od 15.00
pohádka „Tři kmotřinky“
			B. Němcová, V. Tomšovský, M. Král
			
1. neratovická divadelní společnost, Neratovice
Výpravná inscenace Tři kmotřinky vypráví příběh chudého rybáře Jakuba, který se díky kouzelným schopnostem své dcery Milady stává nelidským boháčem. Do Milady se zamiluje krásný
princ Jaroslav, o kterého se ale uchází kněžna Johanna, jejíž matkou je zlá čarodějnice Sykorax.
Noc před svatbou s princem ale Milada beze stopy zmizí. Princ se ji vydává hledat. Čeká jej
cesta plná nástrah, kdy musí dokázat velikost své lásky i pevnost charakteru.
Listopad
NE 3. 11. od 18.00		
drama „Maryša“
			
Alois a Vilém Mrtštíkové
			Divadlo Antonína Dvořáka,
Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Nejspíš
se nenajde nikdo, kdo by o Maryše alespoň neslyšel. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily
obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela.
Prožijte s námi ten velký dramatický a očistný příběh.
V hlavních rolích Anna Fixová a Tomáš Töpfer. Ve vedlejší roli H. Vondrušková - členka DS
Vojan Libice n. C.
SO 16. 11. od 18.00		
			

zábavný pořad „Padesátiny vesele i vážně“
DS Vojan, Libice n. C.

- V první části bude uvedeno monodrama Jiřího Hlávky „Jenom herec aneb Střípky ze
života Eduarda Vojana“, sepsané k padesátiletému výročí činnosti libického divadelního
spolku.
- Ve druhé části se představí členové spolku ve známých scénkách, zahrají a zazpívají
známé písně. Výběr a nastudování si vzali za své O. Růžička, J. Vondruška a M. Čejka.
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NE 17. 11. od 15.00		
		

pohádka „Kašpárek a čerti“
Loutkářský spolek Před Branou, Rakovník

Pohádka na lidové motivy s písničkami pojednává o tom, jak bída přiměla Kašpárka uzavřít nevýhodnou
smlouvu s peklem, jak se mu vyplatil dobrý skutek a o kouzlech, která mu nakonec v boji s čerty pomohou.
Prosinec
SO 7. 12. od 18.00		
			
			

„Adventní koncert“ orchestru Harmonie 1872 Kolín
Dirigují Petr Stříška - libický rodák a Irena Pithartová
Program uvádí Renée Nachtigallová

Šedesátičlenný orchestr nabídne divákům krásnou hudbu, která navodí tu správnou náladu předvánočního
adventu. Do programu jsou zařazeny nejen lidové písně, ale i melodie ze známých muzikálů a filmů
a samozřejmě i vánočně naladěné tituly.
NE 8. 12. od 15.00		
pohádka „Komedie o narození Ježíška aneb Betlém“
			Vlastimil Peška
			
Divadelní studio D3, Karlovy Vary

Na všechna představení je možno
rezervovat místa - volejte nebo pište
H. Vondruškové (tel.: 604 283 433)
nebo dsvojan@gmail.com.
Můžete využít i nabídky nákupu
dárkového poukazu na vybraná
představení.
V prodeji je též Almanach, vydaný
k 50. výročí DS a látkové tašky
s logem Vojanu.
Více o DS Vojan na www.vojanlibice.
cz nebo www.facebook.com/
vojanlibice.

Po pohádce přijde Mikuláš, který předá ceny výtvarné soutěže dětí a všem dětem drobnou sladkost.

Festival Libický divadelní podzim
finančně podpořila Obec Libice n. C.
a Krajský úřad Středočeského kraje.

SO 21. 12. od 18.00		
komedie „Slaměný klobouk“
			Miroslav Horníček
			
DS Vojan, Libice n. C.

TĚŠÍME SE NA VÁS V SÁLE
KULTURNÍHO DOMU V LIBICI
NAD CIDLINOU.

Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami
z Moravy.

Pro diváky je připravena bohatá a mistrně rozvinutá zápletka o svatbě pana Fadinarda a Helenky
Nonacourtové. Vše se točí okolo slaměného klobouku, náhodou sežraného Fadinardovým koněm.
Získání nového stejného klobouku brání svatbě, a naopak chystaná svatba zase brzdí hledání klobouku…

Michaela Jílková

Ze služební knihy obecní policie
Dne 12. 7. 2019 v čase 10:53 hod.
bylo kamerovým systémem zjištěno
odkládání velkého domovního odpadu
u kontejnerového stání na tříděný odpad v ul. Palackého. Odpad byl přivezen
motorovým vozidlem, které po vyložení
odpadu zaparkovalo v ul. U Hřiště. Byla
zjištěna řidička vozidla, která se pod tíhou důkazů přiznala k vyhození odpadu
tam, kam nepatří, a za tuto činnost jí
byla udělena bloková pokuta příkazem
ve výši 1 000 Kč.
Vytěžením kamerového záznamu, kdy
v noci ze dne 12. na 13. 7. 2019 došlo
k vytrhání okrasných rostlin z betonových květináčů a pohozením na zem,
umístěných na Husově náměstí. Místní
znalostí byl zjištěn pachatel, podezřelý
ze spáchání přestupku proti majetku.
V tomto případu hrozí udělení správního
trestu až do výše 10. 000 Kč a náhradu
způsobené škody.
24. 7. 2019 v čase 11:50 hod. oznámil
občan, že u benzínové čerpací stanice
PAPoil se povalují na trávě zřejmě podnapilí lidé. Kamerovým systémem zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě,

proto hlídka strážníků vyrazila na místo.
Tam byly zjištěny známé osoby, konzumující alkoholické nápoje. A jelikož
je v platnosti obecně závazná vyhláška
obce, zakazující na některých místech
veřejných prostranství konzumovat alkoholické nápoje, hrozí v těchto případech správní trest udělením pokuty příkazem až do výše 10. 000 Kč na místě.
Dne 2. 8. 2019 v čase 10:11 hod. zjištěn kamerovým systémem muž v ul.
9. května, kterak si dopřává pivo a lihovinu, kde je tato konzumace obecně závaznou vyhláškou obce zakázána. Jelikož
se jednalo o nám známou osobu, která
již byla v minulosti upozorněna na toto
své protiprávní jednání a nesouhlasila
s vyřízením přestupku na místě, byla věc
oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání i s vizuálním záznamem
z kamery.
Dne 6. 8. 2019 v 18:30 hod. přijala OP
oznámení o pálení čehosi na soukromém pozemku v ul. Prokopa Holého.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nedovolené pálení suché trávy. Osoba,
která trávu pálila vyzvána, aby byl oheň
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uhašen, čehož uposlechla a poučena
o dovoleném nakládání s bioodpadem
a v opačném případě s postihem.
7. 8. 2019 v čase 19:20 bylo občany
nalezeno kotě a jelikož se nepodařilo najít, komu se kotě zatoulalo, bylo
následující den převezeno do kočičího
útulku v Kolíně, kde ho odbleší, odčerví
a dají k adopci novému páníčku, či paničce.
Obsluhou kamerového systému zjištěn
dne 15. 8. 2019 v čase 17:00 hod. řidič
motocyklu, který na něm přijel až k minerálnímu prameni na Husově náměstí
a jal se tankovat minerálku do PET lahví. Na místo vyslána hlídka OP a i když
je minerálka zdarma, tato ho vyšla
na 500 Kč za jízdu po chodníku.
Dne 22. 8. 2019 řešila hlídka nesprávně
vytříděný odpad vyhozený do kontejneru na papír v ulici Prokopa Holého. Celý
případ je popsán v článku tohoto čísla,
týkající se problematiky odpadu.
Krásný zbytek léta
a ničím nerušený podzim Vám všem
přejí strážníci Obecní policie
Velký Osek
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