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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

V průběhu července byl spuštěn kamerový systém
v obci, jehož zřízení odsouhlasilo zastupitelstvo.
Pravidelně je sledováno 5 míst – obecní úřad, Dělnický dům, park u minerálního pramene, pošta s nádražím a hřbitov s cykloaltánem, budoucnu mohou
být přidána další místa. K případnému využití je
i mobilní kamera, kterou lze instalovat na těch místech, které je třeba aktuálně sledovat. Jde o zcela
standardní prvek zvyšování bezpečnosti, nejde jen
o represi a řešení nastalých deliktů, ale i prevenci,
aby byl chráněn majetek veřejně prospěšný užívaný
všemi, ale i majetek obyvatel, jejich zdraví a životy.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je po letních prázdninách, kdy jsme si zažívali teplotní
rekordy dosahujících téměř 40 stupňů, ale bohužel
na většině míst naší republiky i extrémní sucha a vyschlé studny. Takovým místem byl, je a s vysokou
pravděpodobností bude i Velký Osek. I to je jeden
z důvodů, proč se realizuje plošný (tj. dostupný pro
každou domácnost) projekt „Vodovod Velký Osek“
s napojením na vodovodní přivaděč od TPCA. Tím
se předejde situaci, že kdokoliv v obci by neměl pitnou
vodu. Obdobný přístupem se řídili v sousední obci Volárna,
kde nový vodovod byl spuštěn v polovině tohoto roku.
Voda je totiž základní životní potřeba, bez vody není život, a proto
věřím, že se k vodovodu připojí každý, aby si zajistil kvalitní, kapacitně dostačující, stálý a zdravotně nezávadný zdroj pitné vody
do domácnosti. Není nutné ji mít v celé domácnosti, ale určitě je
dobré mít ji v kuchyni. Po vybudování a spuštění (1. polovina roku
2019) nového, 35 m vysokého věžového vodojemu o objemu
300 m3 u silnice na Volárnu (naproti strážnímu domku) se stávající věžový vodojem v ulici Dukelských hrdinů z důvodu nevyhovujícího technického stavu demontuje, vrt u zdymadel k Labi zůstane
však nadále aktivní, jeho konkrétní využívání (např. na zálivku zeleně, pro dorovnání špiček odběru pitné vody) bude řešeno v návaznosti na spuštění nového vodovodu do provozu od ledna 2020.
Vlastní přípojky do domácnosti na pozemcích majitelů domů se
mohou budovat až v roce 2019, protože v roce 2018 se vybudují
na veřejném prostranství (silnice, zelené pásy, chodníky) teprve
hlavní řady s odbočkami k jednotlivým nemovitostem v obci a odzkouší se, že jsou v pořádku. Vlastní užívání pitné vody bude možné
až po kolaudaci celé vodovodní sítě v 2. polovině 2019, přičemž
musí být do té doby vysoutěžen nový provozovatel celého vodovodu.
Po jarní obnově hřbitovní zdi se na hřbitově dokončují práce na jeho
revitalizaci, kdy se vypevnily cesty, upravila místa pro kontejnerová
stání, doplňuje se mobiliář (lavičky, odpadkové koše), instaluje se
veřejné osvětlení a čerpadla do studní a zřizuje se v jihozápadním
rohu hřbitova rozptylová loučka. Do zimy mají být všechny velké
stromy ze hřbitova pokáceny a má být vysázena nová zeleň, která
bude průběžně udržována, aby nepřerostla a neohrožovala hroby
nebo návštěvníky hřbitova. Jistě se již všichni těšíme, že díky těmto
opravám bude hřbitov příjemným místem pro důstojný odpočinek
našich blízkých i pro návštěvníky.
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Tento zpravodaj se Vám dostane do rukou v samotném závěru volebního období 2014 – 2018, a proto chci tímto jednoznačně deklarovat, že jsem se vždy snažil pro obec Velký Osek
a její obyvatele dělat jen to nejlepší. A jelikož je Velký Osek pro
mě místem naprosto srdečním, niternou součástí mého života,
zcela jednoznačně zde prohlašuji, že mám i nadále zájem v této
činnosti pokračovat, a proto jsem se rozhodl znovu kandidovat
na pozici starosty obce. A v případě, že uspěji, chci opětovně věnovat maximum své energie, znalostí a zkušeností pro další prosperitu naší obce, aby se lidem v ní dařilo jen a jen dobře. Všem
kandidujícím subjektům byl určen stejný, bezplatný prostor pro
prezentaci ve vývěskách obce, a to 2 strany A4. Chci věřit, že jej
všichni kandidáti využijí jen důstojně, že budou uvádět jen reálné
informace, a že se o Vaši přízeň budou ucházet jen lidé, kteří mají
skutečný zájem o obec a o lidi v ní. Rozhodujete totiž Vy, bez Vás
další rozvoj obce nejde, protože práce ve vedení obce je s lidmi
a pro lidi. Vážím si a děkuji všem svým kolegům v zastupitelstvu,
ve výborech, v radě, na obecním úřadu i všem lidem v obci za
jejich spolupráci, podporu a budu doufat, že v ní bude příležitost
pokračovat.
Přeji Vám krásné podzimní dny, mnoho hezkých, barevných zážitků a šťastnou ruku v komunálních volbách do Zastupitelstva
obce Velký Osek dne 5. – 6. 10. 2018 ve volební místnosti v Masarykově základní škole.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou a přáním všeho dobrého,
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva se konají vždy na obecním úřadě obce Velký Osek a jsou oznámena 7 dní před jejich
konáním včetně návrhu programu zasedání, a to na úřední desce před obecním úřadem, na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách po obci. Každé zasedání zastupitelstva je
veřejné, pracovní, k jednotlivým bodům programu se může vést diskuse, kdokoliv z veřejnosti, občanů má
právo vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění v obci přímo osobně.
Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva obce, je možné se seznámit se zápisy z jeho zasedání
na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce www.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce
výbory v levém sloupci. Další zasedání zastupitelstva je plánováno na 25. 9. 2018 od 19 hod. na obecním
úřadě Velký Osek.
V červnu 2018 zastupitelstvo řešilo předžalobní výzvu od Ing. Jiřího Otty,
aby mu obec Velký Osek uhradila částku
ve výši 978 957,99 Kč, a to z titulu toho,
že jde o neuhrazenou část závazků vůči
panu Ing. Jiřímu Ottovi (celková výše činila
1 782 752,05 Kč) od společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. (VOS), a protože obec
Velký Osek je 100% akcionářem této společnosti. Zastupitelstvo toto jednoznačně
odmítlo, jelikož tato byla řešena v soudem
nařízeném insolvenčním řízení na společnost VOS 2011 – 2017; všichni věřitelé byli
uspokojeni ve výši cca 42,3 % z původní
výše svých pohledávek. V roce 2011 úkony
Ing. Jiřího Otty v čele představenstva VOS
mohly naopak způsobit, že by byl uspokojen
jen jeden věřitel pan prof. Ing. arch. Arnošt
Navrátil CSc., jelikož mu Ing. Otta v pozici
předsedy představenstva VOS odsouhlasil exekuci pohledávky prof. Navrátila vůči
majetku VOS. Obec však v roce 2011 obec
navrhla insolvenci a díky tomu byl spolu s dalšími věřiteli uspokojen i Ing. Otta.
Obec ze zákona ani dle žádné smlouvy neručí za závazky společnosti VOS, požadavek Ing. Jiřího Otty je tak zcela bezdůvodný
a nepodložený.
Zastupitelstvo v červnu také stanovilo počet členů zastupitelstva volených v komunálních volbách 5. a 6. října 2018 na 15 členů. S ohledem na požadavky mládeže byla

vyčleněna částka až 500 tis. Kč k instalaci
work-outových (posilovacích a obratnostních) herních prvků na vhodném místě
ve správě či ve vlastnictví obce Velký Osek.
Dne 8. srpna 2018 se konalo mimořádné
zasedání zastupitelstva za účelem přijetí dotace od Středočeského kraje ve výši
2,2 mil. Kč a současně investičního úvěru
na dofinancování vlastní spoluúčasti obce
k dotaci cca 57 mil Kč od Státního fondu
životního prostředí ČR (SFŽP) na výstavbu
nového vodovodu s novým věžovým vodojemem, vodovodním přivaděčem od TPCA
a vodovodními řady s odbočkami po celé
obci. Jelikož celá akce má stát cca 90 mil.
Kč, tak obec musí zbývající část dofinancovat na své náklady. Proto se rozhodla přijmout 25 mil. Kč úvěr se splatností 20 let.
Počátkem srpna obec neměla stále reakci
o schválení investičního úvěru od SFŽP
s úrokem 0,45 % krytého bankovní zárukou s úrokem 0,43 %, a protože bylo nutné
doložit poskytovateli dotace spolufinancování ze strany obce, rozhodlo zastupitelstvo
o přijetí úvěru od ČSOB s úrokem 0,97 %.
V době uzávěrky tohoto čísla Osečanu obec
obdržela informaci, že dne 20. 9. 2018 má
zasedat Rada SFŽP, která by měla schválit
pro obec Velký Osek poskytnutí investičního úvěru 25 mil. Kč se splatností 20 let
s fixním úrokem 0,45 % na akci Vodovod
Velký Osek. Toto rozhodnutí může Rada
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SFŽP učinit na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí z počátku srpna 2018
o dodatečném zvýšení objemu finančních prostředků o 190 mil. Kč z původních
500 mil. Kč na 690 mil. Kč pro poskytování investičních úvěrů na akce dotované
ze SFŽP (EU) pro rok 2018. Na podkladě
výše uvedeného bude navrhováno na dalším zasedání zastupitelstva dne 25. 9. 2018
revokování usnesení ze dne 8. 8. 2018
o přijetí investičního úvěru od ČSOB, jelikož ve spojení s 20-letou bankovní zárukou
s úrokem 0,43 % od ČSOB zajišťující úvěr
od SFŽP je dosaženo snížení celkového
procenta úročení na 0,88 % oproti úroku
0,97 % ze schváleného investičního úvěru
od ČSOB. Jde tak o pozitivní zprávu přinášející úsporu prostředků z rozpočtu obce
v řádech statisíců za dobu trvání úvěru.
Za období leden až červen 2018 byly příjmy
obce ve výši 28 363 914,43 Kč a výdaje
ve výši 22 632 258,28 Kč, tj. je generován provozní přebytek hospodaření ve výši
5 731 656,15 Kč. V reakci na aktuální vývoj
hospodaření i v souvislosti s výše uvedenou
dotací od Středočeského kraje na vodovod
přijalo zastupitelstvo rozpočtové opatření, kterým se příjmy v roce 2018 zvyšují
z 94 955 000 Kč na 97 320 000 Kč, výdaje byly upraveny na shodnou výši.
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Rada obce

Vodovod v obci

Rada obce v období června až září kontrolovala práce prováděné
na revitalizaci hřbitova za cca 1,5 mil. Kč, na opravě silnice v ulici
U Máčidla s novým osvětlením za cca 900 tis. Kč, vybrala dodavatele kamerového systému za cca 600 tis. Kč, zadala z důvodu
zvýšení bezpečnosti provést zpomalovací křižovatku u mateřské
školky za 750 tis. Kč a schválila instalaci dalších sloupů veřejného osvětlení včetně nové kabeláže v centru obce u základní školy
a mateřské školky v ulici Komenského, Vrchlického, Masarykova,
Žižkova, Jeronýmova a Kpt. Jaroše za cca 1,6 mil. Kč. Všechny tyto
akce mají být hotovy do konce září 2018. Dále se rozšířila, vypevnila nebo zřídila nová místa pro kontejnery na tříděný odpad (např.
na Stráži, u fotbalového hřiště, pod vodojemem, v ulicm Měsíční,
na Náměstí Petra Bezruče aj.).

Harmonogram výstavby vodovodu je navržen rámcově dle
možnosti zhotovitele a požadavků správců sítí s tím, že se
začíná od jižního konce obce.
Nejprve došlo a průběžně bude
docházet k vytýčení inženýrských sítí (oranžové, zelené,
žluté čáry na silnici, chodnících, zelených pásech), aby
pracemi na vodovodu nedošlo
k narušení plynového, telekomunikačního nebo elektrického
vedení. Následně byla v červenci stavba zahájena protlaky
nových vodovodních v ulicích
Měsíční, Sluneční, následně se
v srpnu přesunula na náměstí
Petra Bezruče, do ulice Chelčického, Tyršova, Kpt. Jaroše,
Alešova, Boženy Němcové,
následovat budou ulice Komenského, Dukelských hrdinů,
Náměstí Mistra Jana Husa,
Žižkova, Masarykova, Havlíčkova, U Máčidla, Přemyslova,
Smetanova, Za Drahou, Budovcova, Nerudova, Prokopa
Holého. Průběžně v návaznosti
na tyto hlavní vodovodní řady
budou propojovány odbočné
větve, jelikož vodovod se musí
tzv. cyklit, aby voda v potrubí cirkulovala i při minimálním
odběru (např. v době dovolených) a bylo tak zabráněno
usazování kalu a případnému
zahnívání. Do konce roku by

Dokončená zvýšená křižovatka u mateřské školky

Nové cesty a dlažba na hřbitově

Stavba vodovodu v ulici Měsíční

Stavba vodovodu na Náměstí Petra Bezruče

měly být postupně zřízeny odbočky k jednotlivým nemovitostem na veřejném prostranství. Vlastní vodovodní přípojky
bude možné zřizovat a využívat
v 2. čtvrtletí roku 2019, kdy
mají být spuštěny do provozu
hlavní řady a zejména vodovodní přivaděč z TPCA a nový
věžový vodojem u silnice
na Volárnu za železničním přejezdem.
Pro zřizování vodovodní přípojky do domácnosti (nejdříve od 2. čtvrtletí roku 2019)
na pozemku majitele nemovitosti (uživatele) platí následující
pravidla:
- vodovodní přípojka musí být
zřízena v hloubce 80 – 130 cm
pod zemí kvůli ochraně proti
zamrznutí;
- musí být řádně označena
chránící fólií cca 20 – 30 cm
nad vlastním potrubím;
- musí být řádně podsypána,
zasypána štěrkopískem nebo
hlínou a zhutněna po každých
20 cm, aby případným propadem zeminy nedošlo k jejímu
poškození;
- výkopové, zásypové (průměrná cena cca 250 – 400 Kč/
bm) a instalační práce si hradí
majitel nemovitosti na své náklady;

Stavba vodovodu v ulici Sluneční

- přípojka nesmí být na soukromém pozemku delší než 20
metrů a musí být dovedena
do domu buď do sklepa, nebo
do technické místnosti, kde
bude umístěn vodoměr; v případě, že toto není možné, bude
řešeno individuálně pomocí
vodoměrné šachty, na jejímž
zřízení se bude zčásti finančně
podílet majitel domu;
- k přípojce bude do výkopu
přikládán optický kabel pro zvažované využití na dálkový odečet vodoměru nebo pro datové

přenosy od dodavatelů služeb
dle zájmu uživatele;
- materiál na přípojku včetně
optického kabelu, potrubí a vodoměru dodává (a hradí) obec;
- nesmí dojít k mísení rozvodů
studniční (domácí) vody a vody
z vodovodu (tj. jedny rozvody
v domě, bytě mohu být využity
pouze pro jednu vodu), jelikož
provozovatel vodovodu pak nenese odpovědnost za dodávky
pitné vody do dané domácnosti, a naopak majitel domu
nese odpovědnost za případné

Rekonstruovaná ulice U Máčidla - podél zookoutku

znečištění pitné vody v přípojce,
popřípadě ve vodovodním řadu;
- zájemce o zřízení vodovodní přípojky se může přihlásit
na obecním úřadě Velký Osek
v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 –
17 hod., dále prostřednictvím
pošty, mailu podatelna@velky-osek.cz nebo datové schránky
a52bam3; přihlášením se zájemce zavazuje odebírat aktivně vodu z vodovodu (alespoň
v části domácnosti – např. jen
v kuchyni, koupelně aj.), který

bude spuštěn do standardního
provozu od roku 2020.
- v souladu s usnesením zastupitelstva z 21. prosince 2017
hradí žadatel (majitel nemovitosti) finanční podíl kryjící část
investičních nákladů nutných
ke zřízení vodovodu v obci, a to
ve výši 5 tis. Kč za rodinný dům
a 3 tis. Kč za bytovou jednotku,
přičemž tak lze učinit formou
daru (který si může člověk odepsat ze základu daně z příjmů),
nebo formou účelového příspěvku.

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. Přeji všem krásný a barevný podzim
plný hřejivých zážitků a budu se těšit na setkání s Vámi na obecním
úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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Kanalizace 2016 - 18
Vážení spoluobčané, dovolte, abych v kostce shrnul dvouleté kanalizační výročí.
Obec přišla k povinnosti spravovat si kanalizaci jako slepý k houslím. Koncesní řízení
a následné tahanice nepřinesly výsledek,
který by zaručoval za rozumnou cenu provozování této infrastruktury.
Samozřejmě jsme šli do provozování s obavami a bylo pro nás krokem do neznáma
prohlásit, že se provoz zajistí vlastními silami. Do konce roku 2016 jsme prakticky
plavali v různých povoleních, papírech
a úředních nutnostech.
Také jsme úspěšně, nebo méně úspěšně,
sháněli pracovníky na provoz. Čas to byl
neradostný a hektický. Pomalu jsme odhalovali, v jakém stavu nám byla kanalizace
předána. Tento stav byl žalostný. První
etapa byla zanedbána takovým způsobem,
že připojení druhé etapy bylo prakticky
posledním
hřebíčkem
do kanalizační
rakvičky. Strávili jsme mnoho a mnoho nočních směn, kolegové najeli tisíce
kilometrů na kolech. Povolali jsme pomoc
projektantů, specialistů a pustili se do boje.
První rok se nám vše sypalo pod rukama, každou chvíli zde byl Vodos a čerpal
v nefunkčních částech obce splašky
do fekálního vozu. Jedinou možnou variantou se stal soubor opatření a doporučení,
které jsme byly nuceni akceptovat.

Ze služební knihy obecní policie
Dalším krokem byla investice do seřízení
a pořízení některých ventilů, síly se vrhly
i na běžné úkony nutné údržby.
V srpnu 2017 jsme přijali druhého
zaměstnance tak, aby byl servis zajištěn
v co nejdelším časovém období pro komfort obyvatel, a hlavně funkčnost celku kanalizace.
Vyslechly jsme si mnoho nehezkých
komentářů, zaručených pravd o tom, proč
kanalizace nefunguje (špatný projekt, díry
a propady v kanalizačních řadech, špatně
provedená stavba druhé etapy...). Někdy mi
bylo do smíchu, ale spíše většinou do pláče.
Chtěl jsem vše vzdát, rodina se mi divila,
přátelé mne nechápali a spolupracovníci
jen tiše čekali, zda a jak to dopadne.
Výsledkem byla koncem roku 2017 funkční
a zrevidovaná kanalizace.
Pokud použiji příměru, asi bych se rozhlédl
a přirovnal celý proces k tomu, co je mi
dnes velmi dobře známo. K narození
a výchově dítěte.
Přišlo na svět, křičelo, stále chtělo naši pozornost a umělo se jen pokakat a počůrat.
Počáteční nadšení a radost se rychle vytratila a nahradilo ji vyčerpání a pocit zmaru.
Ale nic Vám nezbývá, zatnete zuby a každý
den se přemluvíte k tomu, že to stojí za to.
Máte radost z prvních úsměvů, zavýsknutí,

Magické osmičky
V tomto roce je věnována velká pozornost číslu osm. Osmičky se
letos označují jako magické, zlomové, osudové, významné. A roky,
které si letos připomínáme, takové určitě pro naši zemi, naše
prarodiče, rodiče i pro nás samotné byly, ať už jsme je zažili či ne:
1918 - založení samostatného státu Čechů a Slováků
1938 – Mnichovská dohoda
1948 – Vítězný únor
1968 – vpád pěti armád států Varšavské smlouvy
A pro Velký Osek bych připomněla ještě letopočet 1228 – kdy se
objevila první zmínka o naší obci a toto výročí jsme letos společně
oslavili.

pasení koníčků… (funkčních šachet, dní bez
Vodosu a nově připojených uživatelů).
Pak si ani neuvědomíte a děťátko začne
samo lézt a žvatlat, snaží se vstát na vlastní
nohy a pokouší se o první nejisté krůčky
(sami si umíme vyměnit olej, repasovat centra a efektivně najít vzniklý únik).
Po prvním roce se kroky stanou jistější,
začne se pouštět ruky, která ho vede a nechá se udivovat a učit se okolním světem.
Stává se dítětem učenlivým a do jisté míry
samostatným (postaráme se o repase
vývěv, jsme schopni zvládnout výpadky
systému z přívalových dešťů nebo výpadků
proudu).
Takovým dítětem je i naše kanalizace.
Je životaschopná, funkční, avšak křehká
a zranitelná. Čeká nás ještě mnoho práce
a úsilí, aby se z ní stalo samostatné, spolehlivé a slušně vychované děcko, o které
budeme rádi pečovat a těšit se z jeho
zdravého vývoje a růstu.
Děkuji všem, kteří neškodí a pomáhají
zodpovědným přístupem k tomu, aby nám
naše nezbedné kanalizační dítě dělalo radost a bylo přínosem pro všechny, kteří se
rozhodli být jeho opatrovníky a vychovateli.
Výkalový referent a chůva,
Jan Fagoš

Dne 21. 06. 2018 v dopoledních hodinách při běžné
hlídkové činnosti spatřili
strážníci doutnající odpadkový koš umístěný na rohu
OÚ. V důsledku včasného
uhašení svépomocí strážníci
zabránili rozsáhlým škodám.
V důsledku bouřky a silného větru došlo k vyvrácení
stromu a zneprůjezdnění cesty do chatové osady
Oseček. Strážníci událost
oznámili IZS, který zalarmoval místní dobrovolné
hasiče a ti už se postarali
o nápravu.
Dne 25. 06.2018 v 19:00
hod. prováděli strážníci hlídkovou činnost na Husově
náměstí, když spatřili řidiče
skútru odjíždět po chodníku
přímo od minerálního pramene. Po zastavení řidiče
bylo zjištěno, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění
a skútr, který neměl platnou technickou prohlídku,
si půjčil od svého kamaráda, který je na minerálce.
Bohužel ani kamarád ještě
nevlastnil řidičský průkaz
a skútr byl údajně jeho otce.
Obecní policie musela přivolat na místo policii státní,
která provedla lustraci obou
kamarádů i skútru a událost
si převzala k dalšímu opatření. A co hrozí oběma (ne)
řidičům? Vysoká pokuta
a zákaz činnosti ve správním
řízení.
Dne 10. 07. 2018 v čase
09:15 hod. v ulici Přemyslova hlídka OP při své běžné
kontrolní činnosti nalezla
vedle zaparkovaného vozidla svazek klíčů. Jelikož
se nikdo poblíž nezdržoval,
hlídka OP klíče uschovala
na služebně OP a za stěrač
vozidla byl ponechán vzkaz,
kde si může řidič klíče vyzvednout. K předání klíčů
došlo ještě týž den.

Dne 02. 08. 2018 byla
strážníkům
telefonicky
oznámena dopravní nehoda mezi obcemi Velký
Osek a Veltruby. Hlídka
OP na místě zjistila, že se
jedná o malou dopravní
nehodu, kdy řidič, zřejmě
vlivem mikro spánku, sjel
s vozidlem do příkopu. Nicméně na místo byly přivolány všechny složky IZS, PČR
–vyšetření dopravní nehody, RZS – ošetření zraněné
osoby a HZS – zabránění
úniku provozních kapalin.
Chtěli bychom upozornit občany Velkého Oseka, zejména seniory, že se
v posledních měsících opět
na naši obec zaměřili tzv.
podomní prodejci se zaručeně „nejlevnější“ energií
a neváhají vniknout za vrátka, pokud jsou odemčena.
Doporučujeme, aby si občané svá obydlí uzamykali
a s takovými lidmi vůbec
nekomunikovali.
Oznamujeme všem občanům, ale i návštěvníkům
Velkého Oseka, že v obci
byl již zprovozněn kamerový dohlížecí systém a jeho
provoz pomáhá při odhalování pachatelů protiprávního jednání, či objasnění
skutečného stavu věci.
Např. dne 27. 08. 2018 se
v čase 14:53:54 hod. stala
dopravní nehoda před přechodem u hřbitova a řidiči
obou vozidel se nemohli
shodnout, čí to vlastně byla
vina. Policisté z tzv. „nehodovky“ si záznam prohlédli
hned měli o vině jasno.
Krásný zbytek léta
a ještě krásnější babí léto
Vám všem přejí Vaši strážníci
Obecní policie Velký Osek

Zprávy
z obecní matriky
ČERVEN–SRPEN 2018
Životní jubilea:
80 let: Zdeněk Jedlička
Anna Jindrová
Rudolf Potměšil			
Ladislav Serbus
Sonja Jehličková
85 let: Alena Kličková
Miloslava Novotná
Josef Novotný
92 let: František Karban
93 let: Anna Dařílková
95 let: Jiřina Nováková
Narození:
Anežka Nigrinová			
Vojtěch Pelc
Petr Horváth				
Ella Cigániková
Amálie Vašková			
Patrik Stránský
Vítání občánků:
Denis Demeter
Filip Stárek
Martin Sádek Štolba Martin Machurka
Hugo Polák		
Sofie Pelcová		
Patrik Tesař
Eliška Anna Ondovčíková
Uzavření manželství:
Radek Klepal & Věra Vokounová
Lukáš Vinopal & Miloslava Tyková
Lukáš Grulich & Miroslava Skřivánková
Jan Martinec & Klára Parkanová
Úmrtí:
Jiřina Hoffmannová (76 let)
Věra Fišiová (74 let)
Jiří Pešina (64 let)
Věra Matějíčková (88 let)
Ivana Adamcová,
matrikářka

Přeji všem spoluobčanům krásné další dny roku 2018. Užijme si
tuto osmičku, další tu bude až za 10 let..
Helena Erbenová
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VOLTE KANDIDÁTY SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÍ PRO VELKÝ OSEK

1

JDEME DO VOLEB
JAKO Č. 1
Kandidáti Nezávislí pro Velký Osek

1.

Mgr. Pavel Drahovzal, 36 let, starosta obce Velký Osek, právník

2.

Jan Fagoš, 43 let, živnostník

3.

RNDr. Jakub Munzar, 39 let, projektový manažer

4.

Mgr. Veronika Křičková, 43 let, oblastní ředitelka středisek Kolín a Nymburk FOKUS Mladá Boleslav

5.

Mgr. Michal Dupák, 39 let, komisař, vedoucí oddělení kolínské kriminální policie

6.

Ing. Svatopluk Čech, 38 let, státní správa lesů a orgán ochrany zemědělského půdního fondu
na Městském úřadu Poděbrady

7.

Ilona Tučímová, 52 let, referentka Odboru životního prostředí Městského úřadu Český Brod

8.

Mgr. Martin Tázler, 43 let, Generální ředitelství cel, Celní správa České republiky

9.

Ing. Petr Váňa, 56 let, agronom

10. Roman Dittrich, 52 let, manažer správy majetku a údržby, spol. SODEXO s.r.o.

VAŠI SOUSEDÉ S REÁLNÝMI
SLIBY A JASNOU VIZÍ

11. Ing. Petr Vokřál, 44 let, regionální ředitel pro Prahu a Střední Čechy,
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
12. Arnold Soboslai, 41 let, vedoucí montážního provozu AŽD Praha, s.r.o.
13. Jan Tučím, 71 let, vodohospodář

Zleva: Michal Dupák, Vlastimil Soukup st., Martin Tázler, Petr Vokřál, Petr Váňa, Marie Bujková, Jan Kulhánek, Veronika Křičková, Ilona Tučímová,
Svatopluk Čech ml., Jan Fagoš, Pavel Drahovzal, Lubomír Šmidrkal, Miroslav Fotr, Jakub Munzar, Vojtěch Hrabánek, Jan Tučím.

14. Vojtěch Hrabánek, 43 let, dispečer ve spol. GEFCO Česká republika, s.r.o.
15. MUDr. Jan Kulhánek, 64 let, lékař

Přijměte pozvání na příjemné posezení s kandidáty

22. září 2018 v areálu Máčidlo
7.00 –11.30

dětské rybářské závody

od 13.30

ukázky vojenské techniky, soutěže pro děti, malování na obličej, dětský
skákací hrad, příjemné posezení s jídlem a pitím.

Po celou dobu jsou k dispozici kandidáti Nezávislých k diskusi, k naslouchání Vašich podnětů.

Přijďte nás podpořit svými hlasy

5.–6. října 2018
VOLTE

Č. 1!

za Velký Osek, ve kterém bude radost žít!

Vaši sousedé s reálnými sliby a jasnou vizí.

JSME PRO VÁS NA FACEBOOKU.

NEZÁVISLÍ PRO VELKÝ OSEK

WWW.NEZAVISLIPROVELKYOSEK.CZ

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
KERAMICKÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Letošní školní rok 2017-2018 byl pro předškolní třídu dost špatný.
Některé jejich hodiny vycházely na státní svátek, nebo zimní a jarní
prázdniny, takže mají letos děti bohužel méně výrobků oproti jiným
předškolním třídám. Opět ale musím tyto předškoláčky velmi pochválit, jak byli po celou dobu keramického kroužku šikovní. Vždy

pečlivě vytvářeli zadané úkoly k připravovaným tématům, která
jsem jim během celého roku připravovala.
Celkem se za celý rok spotřebovalo 83 kg hlíny a na keramický
kroužek docházelo 167 dětí, které vyrobily 258 ks výrobků.
Jindřiška Štěpařová

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Čas neúprosně běží,
horké a suché léto
spolu s dovolenou
a prázdninami je minulostí.

Snad se dočkáme i správného
podzimu, kdy nebývá o děšťové
kapky nouze. Šumění deště – to
je ta správná doba k četbě knih.

Co nového máme pro
naše čtenáře a čtenářky?

ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK
Prázdniny pomalu končí a v naší mateřince vrcholí přípravy
na začátek školního roku.
Celý kolektiv se snaží o to, aby děti přišly do čisté, uklizené
školky. Generálnímu úklidu předcházela výměna linolea v celém 1. patře nové budovy, a tak práce bylo opravdu hodně.
Paní učitelky si připravují třídní plány s pestrou, zajímavou i zábavnou vzdělávací nabídkou a chystají výzdobu tříd a přilehlých
prostor. Vše doladí nově přesazenými květinami.
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Ani na školní zahradu jsme nezapomněly. Byl vyměněn písek
v pískovištích, a tak mohou mít děti „pro velkou radost dospěláků :-)“ opět plné boty písku :-)!!! Velké pískoviště bylo také
opraveno. Jen ten trávník!!! Jako všude v okolí čeká na déšť!!!
A na co se mohou děti těšit?? Především na odpočaté a usměvavé paní učitelky, na přívětivé paní uklízečky, a hlavně na své
kamarády. Paní kuchařky se zase těší na děti s několika novými
recepty :-)!!!.
kolektiv MŠ

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

„Co neodvál čas“ /Körnerová/osudy tří mladých žen, kamarádek z vesničky v Polabí, kam
se stále i jako dospělé vracejí,
„Všude manžel o dvou kůrkách“
/Jakoubková/- nevěru svého
muže oplácí hrdinka stejným
způsobem. S napínavým románem, ve kterém se dva povahově
odlišní bratři pokoušejí po dlouholetém odcizení najít cestu
porozumění, přichází americká
bestsellerová autorka: „Marnotratný syn“ /Steel/. „Jedna želva za druhou“ /Green, J./-čtivý
psychologický román, příběh
dvou studentek Azy a Daisy,
„Hana“ /Mornštajnová/- silný
příběh od české autorky, zachycuje životní dráhu dívky Miry, její
tety Hany a celé rodiny v době
těsně před 2. světovou válkou
až do let padesátých na základě
skutečných událostí.
Mnoho autorů i autorek přechází při své tvorbě z jednoho žánru
do druhého, často do žánru detektivního či s kriminální zápletkou. K nim patří například i Sára
Saudková svou knihou „Déšť“kriminální román ze současné
Prahy, nález zavražděné mladé
ženy přivádí k vyšetřování ráznou
vyšetřovatelku Oldřišku s její vycvičenou „mordpartou“.

Mezi historickou
detektivku můžeme
již tradičně zařadit:

„Jičínské pole mrtvých“ /
Vondruška/- z cyklu Letopisy
královské komory. Jiří Adam
z Dobronína objasňuje vraždu
velišského lesmistra, nezůstane
však jen u jedné vraždy..., „Pouť
oběšenců“ / Hrdlička/- pátý
příběh podrychtáře Václava
od Černého koně z Prahy roku
1405 za vlády krále Václava IV.,
kde o záhady a mrtvoly není
nouze.

K mezinárodně známým autorům dobrodružné a napínavé
literatury patří

Wilbur Smith: „Nad propastí“-ctižádostivá hrdinka z Afriky,
ze statku v Keni, nastoupí studia
v anglickém Oxfordu, „Tygr“
/ Vaillant/ - skutečný příběh
o pomstě a přežití – autor
s citem pro dobrodružný příběh
a s úctou a láskou k přírodě
zpracoval sugestivní téma
problematického vztahu současného člověka s přírodou-příběh
lidožravého sibiřského tygra.

Špetku vzácného humoru přináší: „Saturnin

se vrací“ /Macek/ -oficiální
pokračování známého příběhu
o výjimečném sluhovi Saturninovi Z. Jirotky.
OSEČAN

„Kapka do žil“ / Jiří Werich
Petrášek/ - krátké texty, glosy,
aforismy i milé vzpomínky na otce-herce Jana Wericha.
Z naučné literatury:

Jistě vás zaujmou
tituly životopisného
charakteru: „Marián La-

buda. Slovák v Česku milovaný“
/Formáčková/- životní příběh
známého a oblíbeného herce,
vzpomínky kolegů a přátel,
„František Josef a jeho rodina“
/Grössing/ - pohled na život
významného evropského panovníka, rakouského císaře, z jiného
pohledu, „V osmnácti do války.

Po stopách našich předků“ /
Horký/ - legionáři v 1. sv. válce,
čsl. střelecký pluk T.G.Masaryka
v Rusku-deníkové zápisky, doplněno dobovými fotografiemi,
historickými událostmi-sibiřská
anabáze do Vladivostoku a dlouhý návrat do vlasti.

Pro dětské čtenáře
od nejmenších:

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

„Banán. Podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až
do koše“ /Novotná/- seznámení
s dlouhou cestou tohoto ovoce na náš stůl, „Kouzelná cesta
domů“ /Beránková/ - jak Honzík
a Barunka přeletěli moře – děti
se touží vrátit domů do Čech
k babičce do Prahy. „Kocourek
Matýsek“ /Hurtíková/- pohádky
pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému i mluvenému textu.

Dětem zhruba od 7-9
let jsou určeny publikace:

„Herkules na zámku“ /Dvořáková/ -další dobrodružství kocoura
Herkula, tentokrát se dostává se
svou majitelkou, restaurátorkou
starých obrazů, na zámek.
„Ariščina dobrodružství“ /Müllerová/ - dvanáct poutavých příběhů pasteveckého psa Ariky,
„Ema a lesní zvířátka“ /Nováková/ - holčička Ema se vydá
do lesa – příběh s úkoly-poznávání rostlin, barev atd.

Pro starší a zkušenější čtenáře je určena
kniha:

„Kdo zabil Snížka?“ /Soukupová/
- příběh s detektivní zápletkou,
parta dětí v čele s Martinou,
majitelkou psa Snížka, pátrá
po osobě, která má na svědomí
smrt jejího psa.
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Z naučné literatury
pro děti a mládež

stojí za povšimnutí „Malované
dějiny Evropy“ /Haškovec/ osmdesát komiksových příběhů
líčí historické mezníky Evropy
od pravěku po EU a rozpad
SSSR – volně navazuje
na Obrázky z českých dějin
a pověstí.
Z akcí knihovny:

„Slavnost čtenářů“

- žáků 1.A a 1.B třídy
MZŠ Velký Osek
– tradiční podpora
čtenářství-

V úterý 19.6.2018 prvňáčkové
pod vedením svých třídních
učitelek /paní učitelka Šátková
a Kampeová/ -předvedli při
slavnostním odpoledni rodičům
i hostům, co se za celý rok naučili,
hlavně jak jim jde čtení. Pozdravit
je přišla i paní knihovnice, která

ocenila jejich četbu, přinesla
malé dárečky, a hlavně je pozvala
do osecké knihovny, kde na ně
čekají krásné knížky, které si
mohou půjčovat, vždyť už se stali
čtenáři!

Současně zveme
i všechny „dospěláky“,
kteří dosud nenašli
cestu do naší
knihovny, případně

Knihovna V. Osek otevřena pro veřejnost takto:
Po: 9 – 11, 12 – 15 hod.

St, Čt: zavřeno

Út: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

Pá: 9 – 11, 12 – 17.30 hod.

i ty, kteří z různých
důvodů udělali
přestávku v docházce
a půjčování. Těšíme se
na Vás!
Příjemné podzimní dny
a večery se zajímavou knihou!
J. Dohnalová,
ObK V. Osek

1. - 7. říjen
TÝDEN KNIHOVEN

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

PRŮBĚH 28. ŘÍJNA 1918
VE VELKÉM OSEKU
ZÁPIS Z KRONIKY OBCE
Dne 28. 10. 1918 došel z Prahy telegram ve znění:
Z nařízení Dr. Zahradníka prohlášení československého státu u sochy sv.
Václava v Praze v 11 hodin.
„Nařizuji, aby veškeré odznaky bývalého rakouského státu se odstranily.
Veškeré zásilky vozové i kusové jdoucí
do Vídně a do Německa ihned zastaviti, právnímu úřadu telegraficky oznámiti za příčinou ohlášení Národní Radě.
Provoz v našem vnitrozemí nepřetržitě
v dobrém pořádku udržeti. Ať žije československý stát!
Nazdar!“ Dr. Zahradník
Civilnímu obyvatelstvu hlásaly převrat
ověnčené nápisy „Ať žije československý stát!“ a vyzdobené vlaky od Prahy
přijíždějící. Nálada zdejšího obyvatelstva byla napjatá a směřovala ke změně
všeho, co připomínalo Rakousko.
Větší počet mladíků vtrhl na nádraží a trhal německé vyhlášky. Místním
starostou pověřen občan Polesný, aby
promluvil k rozechvělému davu. Tento vyzval lid k rozchodu a pozval jej
na 29. 10. k důstojnému oslavení samostatnosti. Po této výzvě se lid roze14

šel a po cestě zničil nápisy „c.k. pošta,
c.k. tabák apod. V noci z 28. na 29. 10.
byly odstraněny dopravním úřadem
veškeré německé nápisy na nádraží.
Noviny z 29. 10. přinesly prohlášení prozatímní vlády v Praze, které lid
ve Velkém Oseku přijal s obrovským
nadšením. Vojenská hlídka ve zdejší
stanici byla odvolána a osečtí, službou
vojenskou povinní občané, nastoupili na jejich místa. Sokolem a DTJ byli
odzbrojeni maďarští a němečtí vojáci
stanicí projíždějící. O páté hodině podvečerní byl konán slavnostní průvod,
v jehož čele byly neseny obrazy budovatelů naší samostatnosti. Po průvodu
byl konán před nádražím veliký tábor
lidu, kde promluvil občan Mariánek
z Nymburka. Zdůraznil nutnost klidu
a udržení pořádku, nedat se strhnout
vírem událostí. Po provolání „slávy“
a zapění hymny se lid ve slavnostní
a radostné náladě rozešel.
Dne 30. 10. utvořil se „Místní národní
výbor“ se zastoupením všech politických stran obce a složen slib věrnosti
republice do rukou zástupce „Okresního národního výboru“ z Kolína pana
Koudelky.
J. Dohnalová
OSEČAN

Hledáme
holky a kluky
ve věku 18-60 let,

kteří mají chuť pustit se
s námi do organizací kroužků
a různých společenských akcí.
Ozvěte se nám,
rádi Vás mezi sebou přivítáme.
;)

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Více naleznete na
FB Baryba
nebo volejte
731 549 724.
Díííky,
tým Baryba.
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KULTURA
Divadelní spolek
Vojan Libice nad Cidlinou
připravil pro diváky

Ferda Mravenec

Libický divadelní
podzim 2018.
Jako každoročně i letos Vás Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou srdečně zve na tradiční divadelní přehlídku Libický divadelní
podzim, která se koná od 6. října do 1. prosince 2018.
V letošním roce divadelní přehlídku doprovází několik novinek. Zaprvé, bude nově možné zakoupit vstupenku na divadelní představení on-line, a to prostřednictvím portálu SMS Ticket. Vstupenky se
budou samozřejmě prodávat také před představením, přímo v sále
divadla. Po vzoru minulých let je opět možno zakoupit si přenosnou
permanentní vstupenku na všechna představení LDP 2018 v ceně
450 Kč. Letos k permanentce zdarma získáte unikátní tričko s potiskem LDP a budete automaticky zařazeni do slosování soutěže
„Vyhraj s LDP“, která doprovází letošní ročník přehlídky. Pro účast
v závěrečném slosování stačí navštívit 5 představení LDP 2018
a Vaše soutěžní karta, kterou obdržíte u vstupu, bude zařazena
do slosování, které proběhne bezprostředně po posledním představení (v sobotu 1. 12. 2018). Hlavní cenou soutěže je křovinořez
značky VARI 522HB v hodnotě 3990 Kč.
Při tvorbě programu letošní přehlídky jsme opět mysleli jak na velké, tak na malé diváky. Na své si tedy přijdou jak milovníci dramatu,
tak komedie a v neposlední řadě i pohádek. Pro divadelní fajnšmekry jsme dokonce přichystali Večer plný překvapení (3. 11. 2018).
Těšíme se, že s námi přijdete strávit příjemné chvilky v divadelním
hledišti.
Michaela Jílková

Grönholmova metoda

Veroničin pokoj

Rezervace vstupenek a míst na představení:
Kontaktní osoba:
Jakub Starý, tel. 702 045 912,
e-mail: jakub.stary@kraftaci.eu

Zakoupení permanentní vstupenky
na Libický divadelní podzim 2018:
Kontaktní osoba:
Veronika Mňoučková, tel. 737 936 485,
e-mail: veronika.mnouckova@seznam.cz
Pro více informací navštivte naše nové stránky:
www.divadelnipodzim.cz
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Viktorka vstupuje do další sezóny.
Jaká bude?

Prázdninová pauza utekla jako voda a je tu
nová sezóna. FK Viktorie Velký Osek do ní
vstupuje s cílem navázat na úspěšné jaro
a bojovat tak o postupové příčky, které by
zajistily návrat A mužstva do okresního přeboru.
Shrňme si nejdříve sezónu minulou.
Dorostenci a B mužstvo uhájili své pozice
v I. A třídě, respektive ve IV. třídě. Mládežníci skončili desátí a Béčko obsadilo 8. příčku.
A mužstvo po rozpačitém začátku podzimu
šlo postupně nahoru a po jarním angažování
nového hlavního trenéra dosáhlo 4. místa
ve III. okresní třídě.
V sezóně 2018 / 2019 nás čeká spousta

Poslední zastavení u historie fotbalu ve Velkém Oseku bude patřit zajímavostem
a rekordům místního klubu Viktoria. Tato
kapitola je podrobně popsána ve vydané
publikaci Historie velkooseckého sportu,
v tomto článku uvádím některé její úpravy
a doplnění.

Nejvyšší soutěží, kterou hrála mládežnická družstva Viktorie byl Krajský přebor.
Dorost ho hrál v sezóně 1979–1980, žáci
1980–81. K nejlepším střelcům 20. století
O. Kutěnovi, Z. Novákovi, J.Kubíčkovi a M.
Vilímkovi st. se zařadil J. Sodoma, nejlepší
střelec 90. let a začátku 21. století. Nejvíc
sezon v dresu Viktorie a Tatranu odehráli V.
Špinka 34, J. Kolínský 28, M. Vilímek st. 26,
Jar. Novák 22.

Jako divácký rekord je ve zmíněné publikaci
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zápasů, které nám přinesou jistě lepší, ale
i horší výsledky. Věřme tomu, že těch lepších, tedy výher, bude podstatně více a tato
sezóna bude nakonec řazena mezi ty úspěšné.
Trénovat jsme začali jako jedni z prvních
na okrese, ne-li v kraji. Přípravné zápasy
leccos naznačily a pocity jsou veskrze pozitivní.
Cíl pro A mužstvo je zmíněn výše. Dorostenci a B mužstvo budou usilovat o minimálně udržení pozic z minulé sezony.
Naplnění uvedených cílů je v rukách samotných fotbalistů a členů klubu. Pokud
budeme k přípravě a zápasům přistupovat
odpovědně, pokud budeme vystupovat jako

uvedeno 1000 diváků na přátelském utkání
Viktorie se Slávií Praha (4:7) 4. srpna 1940.
Tento rekord vydržel až do roku 2012. Tehdy
přijelo 12. srpna do Oseka fotbalové mužstvo Sokola Houslice, známé z filmu Okresní přebor. Tato spíše společenská než sportovní událost přilákala na stadion Viktorie
1200 platících diváků. Skutečný počet byl
určitě vyšší, protože mládež a čestní hosté
měli vstup zdarma. Tento divácký rekord
pravděpodobně zůstane navždy nepřekonán. Při pohledu na davy diváků na přiložených fotografiích musí být dnešním fotbalistům Viktorky smutno. Nízká návštěvnost
fotbalových zápasů není však specifikem
pouze oseckého fotbalu, je to problém celého našeho fotbalu.
Nakonec jsem si nechal novou kapitolu,
kterou jsem zařadil mezi Viktoriánská fot-
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jeden tým, plody to musí přinést.
Dobré výsledky jdou ruku v ruce s podporou
fanoušků. Tímto chceme všechny naše příznivce pozvat na naše zápasy. Jak domácí,
tak i na hřištích soupeře.
Podpory si vážíme a budeme se snažit ji nezklamat. Těšit se budeme na každého z vás.
Rozpis zápasu Viktorky i Fotbalové školy
naleznete jako přílohu aktuálního čísla Osečanu.
Přejeme
všem
úspěšnou
sezónu
2018 / 2019.
Vlastimil Hovorka,
předseda FK Viktorie Velký Osek

Historie velkooseckého fotbalu – závěr

balová – NEJ. Nazval jsem ji Nejvěrnější
Viktoriáni a je to vlastně hold a poděkování
těm členům v klubu, kteří v něm „odsloužili“
nejvíce let. Jsou to:

Milan Vácha – 57 let
(20 let hráč + 37 let funkcionář)

Zdeněk Novák (roč.1921) – 52 let
(21 let hráč + 31 let funkcionář)

Ladislav Melichar – 48 let
(18 let hráč + 30 let funkcionář)

Jindřich Procházka st. – 40 let
(funkcionář)

Jaromír Kolínský – 38 let
(28 let hráč + zatím 10 let funkcionář)

A to je ode mne konec procházky oseckým
fotbalem.

Václav Židů
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2. kolo
Neděle 2. 9. 2018 17:00
Krakovany B - V. Osek B
3. kolo
Neděle 9. 9. 2018 17:00
V. Osek B - Němčice
4. kolo
Neděle 16. 9. 2018 17:00
V. Osek B - Týnec n. Lab. B
5. kolo
Neděle 23. 9. 2018 13:30
Konárovice B - V. Osek B
6. kolo
Neděle 30. 9. 2018 16:00
V. Osek B - Nebovidy
7. kolo
Sobota 6. 10. 2018 16:00
Hradčany - V. Osek B
8. kolo
Neděle 14. 10. 2018 15:30
V. Osek B - Tři Dvory C.
9. kolo
Sobota 20. 10. 2018 15:30
Býchory B - V. Osek B
10. kolo
Neděle 28. 10. 2018 14:30
V. Osek B - Hradištko I.B
11. kolo
Neděle 4. 11. 2018 14:00
Bělušice - V. Osek B
12. kolo
Neděle 11. 11. 2018 14:00
V. Osek B - Ohaře
13. kolo
Sobota 17. 11. 2018 13:30
Volárna - V. Osek B

2. kolo
Sobota 1. 9. 2018 17:00
Sendražice - V. Osek A
3. kolo
Sobota 8. 9. 2018 17:00
V. Osek A - Tři Dvory B
4. kolo
Sobota 15. 9. 2018 17:00
V. Osek A - Týnec n. Lab. A
5. kolo
Sobota 22. 9. 2018 16:30
Konárovice A - V. Osek A
6. kolo
Sobota 29. 9. 2018 16:00
V. Osek A - Č. Pečky-Pašinka
7. kolo
Sobota 6. 10. 2018 16:00
Ovčáry - V. Osek A
8. kolo
Sobota 13. 10. 2018 15:30
V. Osek A - J. Lhota B.
9. kolo
Neděle 21. 10. 2018 15:30
Nová Ves I - V. Osek A
10. kolo
Sobota 27. 10. 2018 14:30
V. Osek A - Hradištko I. A
11. kolo
Neděle 4. 11. 2018 14:00
Štítary - V. Osek A
12. kolo
Sobota 10. 11. 2018 14:00
V. Osek A - Veltruby
13. kolo
Sobota 17. 11. 2018 13:30
S. Ratboř - V. Osek A

13. kolo
Sobota 17. 11. 2018 10:15
Č. Brod - V. Osek

11. kolo
Sobota 3. 11. 2018 10:15
Štítary - V. Osek

10. kolo
Neděle 28. 10. 2018 10:15
V. Osek - Mnichovice

9. kolo
Neděle 21. 10. 2018 10:15
Mukařov - V. Osek

8. kolo
Neděle 14. 10. 2018 10:15
V. Osek - Suchdol

7. kolo
Neděle 7. 10. 2018 10:15
Uhl. Janovice - V. Osek

6. kolo
Neděle 30. 9. 2018 10:15
V.Osek - Vrdy

5. kolo
Sobota 22. 9. 2018 10:15
Úvaly - V.Osek

4. kolo
Neděle 16. 9. 2018 10:15
V. Osek -J. Lhota

3. kolo
Neděle 9. 9. 2018 10:15
V. Osek - Kutná Hora

2. kolo
Neděle 2. 9. 2018 10:15
Pečky - V. Osek

1. kolo
Neděle 26. 8. 2018 10:15
V. Osek - Čáslav B

Dorost
I. A třída skupina C

www.fotbal-velky-osek.webnode.cz

1. kolo
Neděle 26. 8. 2018 17:00
V. Osek B - Radovesnice II

B mužstvo
IV. Třída A

1. kolo
Sobota 25. 8. 2018 17:00
Cerhenice A - V. Osek A

A mužstvo
III. Třída A

9. kolo
Sobota 27. 10. 2018 13:30
FŠ V. Osek - Žiželice

8. kolo
Neděle 21. 10. 2018 13:30
Veltruby - FŠ V. Osek

7. kolo
Sobota 13. 10. 2018 13:30
FŠ V. Osek - Štítarský SK

6. kolo
Sobota 6. 10. 2018 10:15
Starý Kolín - FŠ V. Osek

4. kolo
Úterý 18. 9. 2018 17:00
Týnec n. Labem - FŠ V. Osek

3. kolo
Sobota 15. 9. 2018 15:00
FŠ V. Osek - Krakovany

2. kolo
Sobota 8. 9. 2018 15:00
Býchory - FŠ V. Osek

1. kolo
Neděle 2. 9. 2018 12:15
Jestřabí Lhota - FŠ V. Osek

Mladší žáci
Okresní přebor

www.fsvelkyosek.estranky.cz

13. kolo
Sobota 17. 11. 2018 10:00
Jestřabí Lhota - FŠ V. Osek

12. kolo
Neděle 11. 11. 2018 10:00
Dobrovice - FŠ V. Osek

11. kolo
Sobota 3. 11. 2018 10:15
FŠ V. Osek - Straky

10. kolo
Sobota 27. 10. 2018 10:15
Družba Suchdol - FŠ V. Osek

9. kolo
Neděle 21. 10. 2018 15:00
Křinec - FŠ V. Osek

8. kolo
Sobota 13. 10. 2018 10:15
FŠ V. Osek - Vrdy

7. kolo
Sobota 6. 10. 2018 10:00
Mnich. Hradiště - FŠ V. Osek

6. kolo
Sobota 29. 9. 2018 10:15
FŠ V. Osek - VELIM

5. kolo
Sobota 22. 9. 2018 10:30
Mladá Boleslav - FŠ V. Osek

4. kolo
Sobota 15. 9. 2018 10:15
FŠ V. Osek - Jestřabí Lhota

3. kolo
Sobota 8. 9. 2018 10:15
FŠ V. Osek - Dobrovice

2. kolo
Sobota 1. 9. 2018 10:15
Straky - FŠ V. Osek

1. kolo
Sobota 25. 8. 2018 10:15
FŠ V. Osek - Suchdol

Starší žáci
I. A třída skup. B

9. kolo
Středa 31. 10. 2018 17:00
Sparta Kolín C - FŠ V. Osek

8. kolo
Pondělí 22. 10. 2018 17:00
FŠ V. Osek - VELIM

7. kolo
Středa 17. 10. 2018 17:00
Sparta Kolín B - FŠ V. Osek

6. kolo
Pondělí 8. 10. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Jestřabí Lhota

5. kolo
Středa 3. 10. 2018 17:00
Sparta Kolín A - FŠ V. Osek

4. kolo
Pondělí 24. 9. 2018 17:00
FŠ V. Osek - AFK Pečky

3. kolo
Pátek 21. 9. 2018 16:40
Český Brod B - FŠ V. Osek

2. kolo
Pondělí 10. 9. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Červené Pečky

1. kolo
Pondělí 3. 9. 2018 17:00
Český Brod A - FŠ V. Osek

Starší přípravka
Okresní přebor

10. kolo
Středa 31. 10. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Sparta Kolín A

9. kolo
Pátek 26. 10. 2018 16:45
Český Brod B - FŠ V. Osek

8. kolo
Středa 17. 10. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Český Brod A

7. kolo
Středa 10. 10. 2018 17:00
Pečky - FŠ V. Osek

6. kolo
Středa 3. 10. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Týnec n. Labem

11. kolo
Pátek 28. 9. 2018 10:15
Sparta Kolín B - FŠ V. Osek

5. kolo
Sobota 22. 9. 2018 10:45
Konárovice - FŠ V. Osek

4. kolo
Středa 19. 9. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Radim

3. kolo
Středa 12. 9. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Tři Dvory

1. kolo
Úterý 11. 9. 2018 17:00
FŠ V. Osek - Sparta Kolín C

2. kolo
Čtvrtek 6. 9. 2018 17:00
Zásmuky - FŠ V. Osek

Mladší přípravka
Okresní přebor

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FK VIKTORIE A FOTBALOVÉ ŠKOLY VELKÝ OSEK - PODZIM 2018
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Sportovně
turistický tábor
v Jizerských
horách
V neděli 15. července se více
jak čtyřicítka dětí nejen z Velkého Oseka vydala autobusem
do hotelu Semerink v Janově
nad Nisou, který se na týden
stal jejich domovem. Po příjezdu
a prozkoumání hotelu, jeho prostor a okolí jsme se vydali lesem
na rozhlednu Bramberk, cestou
jsme se rozdělili do týmů a započali naše celotáborové soutěžení. Celý týden jsme sportovali,
chodili na túry, poznávali krásy
Jizerských hor, běželi orientační běh a hráli nejrůznější hry.
V hotelu a jeho blízkém okolí se
nacházela spousta sportovišť,
které jsme mohli po dobu našeho pobytu využívat, takže si
každý přišel na své. Gymnastky
si naplno užily airtrack a trampolíny, fotbalisté trénovali a hráli
na fotbalovém hřišti a všem
se moc líbily lanové překážky,
a hlavně bobová dráha. Během
týdne jsme zažili spoustu legrace a dobrodružství, naučili se, jak
přežít v džungli, uzlovat, opékali
speciální chobotnice a zvládli
jsme i noční hru. Podívali jsme se
k josefodolské přehradě, na rozhlednu Slovanku a Královku, kde
jsme dokonce potkali i velblouda. Na táboře se všem moc líbilo
a všichni se těšíme na příští rok.
Zuzana Muniová
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Prázdninový sportovní týden
Předposlední prázdninový týden probíhal již tradičně, letos
po osmé, sportovní týden. Každé ráno se u školy sešlo přes
100 malých i velkých sportovních nadšenců, na které čekal pestrý sportovní program.
Děti byly rozděleny podle věku
do osmi skupin, ve kterých se
svými vedoucími trávily celý
týden. Všechny děti si během
týdne vyzkoušely různé sporty a tradiční i netradiční hry
jako například jugger. Velkým
zážitkem pro všechny byla horolezecká stěna, výlet do bazénu, lukostřelba, a především
středeční výlet. Menší děti se
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vydaly do Duhového parku
v Třebovli, kde zažily spoustu
legrace a starší děti jely vlakem
do Prahy na laser game, který si
všichni moc užili.
V pátek se děti rozdělily do deseti týmů napříč všemi věkovými kategoriemi a vydaly se
na dobrodružnou cestu do vesmíru. Všem dětem se podařilo
splnit vesmírnou misi a přistát
zpět na školním hřišti, kde jsme
se všichni společně rozloučili.
Tak snad příští rok zase!
M. Muniová,
H. Babáková
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CVOG / SOKOLSKÝ KLUB
Říká se, že se tam rekonstruuje
klubovna. Slyšel jsem, že by tam
měl být filatelistický spolek.
Dle štěbetání na šanghaji pod
sokolovnou vznikne zverimex
spojený s drobnou drogerií.
Už vim, co tam bude, v hospodě
To prokec Luděk, co tam prej
dělal podlahy, bude tam prvorepublikovej hampejz!
Verzí je spousta, ale rád bych
Vám uvedl na pravou míru, co
vlastně pod sokolovnou vzniká.
Luďka neposlouchejte, ten
jen šel párkrát okolo a zamával
do okna, podlahy jsou tam původní.
Primární určení bývalé vinárny
bude klubový prostor pro Sokol.
Měl by sloužit pro porady, valné
hromady, schůze a další stěžejní události, při kterých se bude
řešit chod a budoucnost velkooseckého Sokolu. V druhé řadě

bych byl rád, aby byl v prostorech zachován oddíl společenských her.
V ideálním případě se vytvoří druhý oddíl, a to deskových
her, kdy by klub sloužil i těmto
účelům. Oslovit bychom tedy
chtěli hlavně mládež 10-17,
která ve Velkém Oseku nemá
útočiště, v němž by mohla řešit
lysvé věci v klidu a příjemném
prostředí.
Třetí bodem je využití pro mimo
sokolské spolky a širokou veřejnost pro oslavy, narozeniny
a další akce.
Jarmila řikala, že už to maj rozdloubaný 5 let a furt to nechtěj
dodělat z těch daní a dotací
žejo!
Věc se má tak, že již cca rok
a půl tento prostor rekonstruujeme. K hlavní místnosti vinárny nám přibyly další místnosti

OSEČAN

a další zodpovědnost, bohužel
nám ale ubyly síly. Aktivně rekonstruujeme v pár lidech v dobách našeho volna. Všichni to
děláme zadarmo a v zájmu vyššího dobra.
Je mi jasné, že v této době, kdy
mají lidé mezi sebou vysoké zdi
a spíše se řeší, co ten druhý
zase neudělal, než jak bych mu
s tím mohl pomoci, pro PRÁCI
ZDARMAa na cizím, ale přitom
tak trochu na svém, tu moc
nadšenců neseženeme.
Není to však ryze na cizím,
pokud jsme ávšichni Osečáci,
děláme to pro nás. Zdarma to
také úplně není, dobrý pocit
se penězi nevyčíslí. A v neposlední řadě rekonstrukce bývalé
vinárny je teprve začátek toho
všeho. Chceme snad všichni,
aby sokolovna byla opět živým
místem, a ne polorozbořenou

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

ruinou. Snažíme se navázat také
spolupráci s obcí, která nám
může v mnoha věcech pomoci. I obec má totiž velký zájem
z tohoto místa udělat prostor
pro volnočasové aktivity a snad
se jí na to podaří získat finanční prostředky, které by nám
pomohly postupně vytvořit ze
sokolovny opět příjemné místo.
Ptám se tedy, chcete začít
s námi?
Pokud nás chcete podpořit finančně, či přiložit ruku k dílu,
kontaktujte mě na Info@artofoto.cz
Využití máme pro lidi s chutí
něco dělat. Neumíte nahazovat? Najdeme nějakou práci,
která Vám bude sedět. Nejdůležitější, co musíte mít, je Velké
osecké srdíčko.
David Kratochvíl
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Rybářský ples
Pořádaný dne
9. února 2019

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

Když se tak ohlédnu za minulým
číslem Osečanu, tak vidím, že zasáhl redakční „Šotek“ a z neznámého důvodu nebyl otisknut můj
příspěvek s historickou pohlednicí
obce. Takže nyní druhý pokus.
Pohlednice s detailním záběrem
nádraží byla odeslána c.k. poštou
v roce 1917.
Tomáš Kliment

od 20.00 hod.
v sále Dělnického domu ve Velkém Oseku.
K tanci a poslechu hraje skupina

DOMINO

Osmisměrka – Citát
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním,. . . . . . . . . . “ Seneca (římský filozof)
Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.
ALTÁN
ANTÉNA
ATOM
ATLET
BAJKAL
BAZILIKA
BERAN
BRADA
BUCHTA
BUK
HELMA
HLAVICE
HŘIB
JABLKO
KLAM
KNÍŽE
KOALA
KOKOS
KONIKLEC
KOSATKA
KOTLETA

Bohatá soutěž o věcné ceny včetně živých kaprů.
Vstupné: 150 Kč

KRKAVEC
KROJ
KŮLNA
KŘIK
LÍCE
LOVEC
LŽÍCE
MALTA
METEOR
MLÝN
MRKEV
NANUK
NÁPIS
OCET
OLŠE
OPAR
OPÁL
OSNOVA
OTEC
PÁLAVA
PLANETA

RACEK
ROTYKA
SALÁM
SICÍLIE
SIVEN
SKOKAN
SKUNK
SLEPICE
SVÍCE
SVÍTILNA
ŠACHTA
ŠAKAL
ŠIŠKA
ŠKOLKA
TULIPÁN
VEVERKA
VOLAVKA
VRBA
ŽELVA

Roman Dobřichovský
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Rozpočtová odpovědnost obcí

Reakce k článku Ing. Jiřího Otty „Rozpočtová odpovědnost obcí“

Vážení občané Velkého Oseku,
počátkem roku 2017 byl našimi zástupci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijat zákon č.23/2017 Sb. o rozpočtové
odpovědnosti. Obcí se týká hlavně §17 a §18 o hospodaření územních samosprávných celků (viz.níže).
Na webových stránkách Ministerstva financí ČR je detailní rozbor hospodaření jak Vaší obce Velký Osek, tak i příspěvkových organizací
MZŠ a MŠ. To vše za léta 2010 – 2017.
Poslední aktualizace je k 31. 3. 2018 a na webových stránkách se mimo jiné dočtete o stavu závazků Vaší obce Velký Osek:
Dlouhodobé (k uhrazení ne dříve než za 12 měsíců)................ 33.017.000,-Kč
Krátkodobé (mají se uhradit do 12 měsíců) .............................. 14.997.000,-Kč
Cizí zdroje celkem ...................................................................... 48.014.000,-Kč
Více na:
http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00235873

Hospodaření územního
samosprávného celku
§ 17
(1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila
k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
(2) Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,
územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu
a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní
o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.
(4) Příjmy územního samosprávného celku se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých
do rozpočtu13) v průběhu rozpočtového roku, konsolidovaných podle jiného právního předpisu18).

Začnu od konce. Nikdo z Vás fakticky nedluží 30 tis. Kč. Tento dluh, závazek, je
v dohodnutých termínech a částkách obcí
Velký Osek řádně a včas splácen. A to bance ČSOB (úvěr na 2. etapu kanalizace 22,5
mil. Kč se splatností do roku 2030), Státnímu fondu životního prostředí ČR (půjčka
na 2. etapu kanalizace 5,5 mil. Kč se splatností do 2025), dodavateli nového LED
veřejného osvětlení, obměny topné soustavy v základní škole a mateřské školce ve výši
11 mil. Kč do 2027. Jde o velké investice,
které obec ze svých prostředků není schopna uskutečnit, ale protože jde o tak zásadní
a veřejně prospěšné projekty, tak je obec
zrealizovala s pomocí cizích – půjčených
zdrojů. Jde o obdobu hypotéky na dům. Tj.
tyto peníze nejdou na provoz, ale na pořízení majetku, který tu bude dlouhá léta sloužit
všem obyvatelům.
Obec Velký Osek se chová zcela zodpovědně a plní podmínky zákona o rozpočtové odpovědnosti. A proto říkám, pane Ing. Otto,
neuvádějte nepravdy a nemaťte lidi.
Obec má investiční úvěry na pořízení veřejně prospěšného majetku - kanalizace a vodovod, které řádně splácí, což potvrzuje každoroční audit krajského úřadu. Vy jste tyto

základní věci a vybavení pro lidi zajistit nedokázal, nesplácel jste řádně dluhy a půjčky,
a faktury jste neplatil dodavatelům i několik
let. Obec řádně platí, má v pořádku audity,
jinak by dotace ani nezískala. A díky tomu
se obec zvelebuje. Nebo podle toho, co
píšete a říkáte, mají lidé mít suché záchody
a studně bez vody? Vy jste chtěl jen projekt
bruslařský stadion, a co z něho zbylo - dluhy
a ještě je chcete pro sebe zaplatit od obce
viz Vaše předžalobní výzva. Je vidět, že demagogie a míchání jablek s hruškami, Vám
je vlastní.
Lidé potřebují pitnou vodu na pití, protože
jim vysychají studny, kanalizaci na odvádění splašků. K zadlužení obce lze dodat,
že investiční úvěry jsou standardem při financování realizace velkých infrastrukturních projektů, dělají to tak města a obce
v celé ČR i v Evropě i ve světě. Proto banky
nebo státní fondy poskytují obcím úvěry.
Úvěr a dotaci mohou dostat, jen když obce
dobře hospodaří a jsou schopny je splácet.
Což Vy jste neuměl a evidentně jste zapomněl, že jste obec předal s dluhy a závazky
ve výši cca 25 mil. Kč, které jste nesplácel.
Dále jste měl mínus na účtu a špatný výhled
hospodaření, takže dotaci a úvěr do roku
2010 na dostavbu kanalizace a vodovod,

zateplení školy a školky, opravy silnic nikdo
obci nedal. A oproti Vašemu starostování
má obec v současnosti díky úsporám a dotacím na účtu k dispozici přes 20 mil. Kč
vlastních prostředků, které budou postupně
využívány na projekty bez možnosti dotace
nebo na spolufinancování k dalším dotacím.
Od roku 2010 totiž obec Velký Osek vyjma
roku 2015, kdy byl přijat úvěr na dostavbu
kanalizace, končila v přebytku. Je zcela zarážející, že nepoužíváte nejaktuálnější údaje,
ale k datu 31. 3. 2018. A ještě používáte jen
určitá data, protože byste si jistě všiml, že
mezi roky 2014 – 2018 vzrostla hodnota
majetku obce z 246 mil. Kč na 363 mil. Kč,
a to obec řádně majetek odepisuje, tj. snižuje účetně hodnotu majetku dle předpisů. Jinými slovy, obec se rozvíjí, prosperuje, řádně hospodaří a splácí své závazky, a má tak
možnosti realizovat další užitečné projekty,
s pomocí dotací i cizích zdrojů, protože jinak
by např. vodovod za 90 mil. Kč nepostavila.
Vy řešení nenabízíte, jen shazujete prospěšnou práci řady lidí. Ale i to mě posouvá dál,
protože je to jeden z impulsů, který mě nutí
neustále přemýšlet nad tím, jak ještě zlepšit
hospodaření obce.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

Hospodaření obce je v dobré kondici. Obec se od roku 2010 z krize a hrozby bankrotu dostala k dotacím a realizaci řady investic.

(5) Dluhem územního samosprávného celku se pro účely tohoto zákona rozumí hodnota nesplacených závazků z
a) vydaných dluhopisů,
b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
c) realizace plnění ze záruk,
d) vystavených směnek.
§ 18
(1) Ministerstvo každý rok vyhodnocuje údaje o příjmech a dluzích územních samosprávných celků a ministr financí informuje
o výsledcích hodnocení vládu. Současně ministerstvo uveřejňuje seznam územních samosprávných celků, jejichž výše dluhu převyšuje
60 % průměru jejich příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
(2) Ministerstvo každoročně zveřejní seznam územních samosprávných celků, které porušily povinnost podle § 14 písm. c).
P.S. O prázdninách, dne 8. 8. 2018 byl na 29. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek schválen další účelový investiční úvěr na dofinancování výstavby vodovodu od ČSOB a.s. ve výši 25 milionů s 20 letou splatností.
Po výstavbě vodovodu bude tedy mít Vaše obec Velký Osek celkové závazky ve výši cca 70.000.000,-Kč.
Každý z Vás tak dluží zhruba 30 tisíc korun.
Jiří Otta
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KOMPLETNÍ ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SAMOSTATNÁ POKLADNÍ
DO ZÁVODNÍ KANTÝNY.

Pro naši závodní restauraci u klienta hledáme vhodného kandidáta/
kandidátku na pozici: pokladní/k, který je zodpovědný, týmový,
s příjemným vystupováním.

Informace o pozici:
Montáž a opravy elektroinstalací
Rekonstrukce elektroinstalací
Kompletní údržba elektroinstalací
Opravy elektroinstalací
Montáže a opravy hromosvodů
Elektroměrové přípojky

- příprava snídaní, doplnění zboží, příprava a objednávky surovin, nápojů,
baget apod.
- ranní/odpolední směna (5:00-13:30/10:30 -18:30 hod.)
- jídelna se nachází v průmyslové zóně Ovčáry 292 v areálu firmy
Ingersoll Rand -Thermo King - malý a nový provoz, solidní prostředí
závodní jídelny.

Nabízíme:
Zázemí velké stabilní společnosti, výplatu formou garantované smluvní
mzdy, výhodné závodní stravování (25,- Kč – svačina + oběd).

Revize elektroinstalací do 1kV
Revize elektroměrových přípojek
Revize hromosvodů
Revize el. strojů a přístrojů
Revize el. nářadí a spotřebičů

Plat až 17 000 Kč/hr. za dodržování docházky. Práce od PO do PÁ,
svátky a víkendy volné.
Celozávodní dovolená 14 dní o prázdninách apod.
Všechny případné přesčasy placené na DPP.
Požadujeme:
Týmového ducha.
Příjemný vzhled a vystupování.

Mgr. Tomáš Valtr

Potravinářský průkaz.

Tel.: + 420 605 864 509

Zodpovědný přístup ke svěřeným hodnotám.

Email: info@valtr-elektro.cz, web: www.valtr-elektro.cz
Adresa: Křečhoř 131, 280 02 Kolín

Dochvilnost, racionální myšlení a chuť pracovat v tomto oboru.

Kontakt:
Šemberová Šárka , tel.: 730 598 787

Milan Zoubek - ÚDRŽBA ZELENĚ
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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 Velký Osek: první 1⁄4 A4
zdarma, 200 Kč za každou další 1⁄4 A4, nepodnikatelské
subjekty se sídlem v obci Velký Osek: zdarma.
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Nabízím tyto služby
l Kácení stromů
l Úpravy a redukce keřů a živých plotů
l Sekání trávy a náletových dřevin
l Prořez stromů, vyjma ovocných stromů
l Další činnosti dle domluvy

Tel.: 605 280 940
Velký Osek

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

www.udrzbazelene-vosek.cz
e-mail: mila_z@seznam.cz
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sklárna
Artcristal Bohemia s.r.o
Hledáme zaměstnance
na úklid a do výrobního procesu
ve Velkém Oseku
KONTAKT :
Ing. Jan Machálek - 321 795 220
Velký Osek, Revoluční 760

18 LET JSME PARTNEREM PŘI KOUPI
A PRODEJI VAŠICH NEMOVITOSTÍ
Ing. Jiří Otta, obchodní zástupce
V Zahradách 755, Velký Osek

Proč platit to, co nemusíte!
Osobní přístup
Bezplatná konzultace a fotodokumentace nemovitosti
Neplacená reklama po celé České republice
Zajištění kupní smlouvy a znaleckého posudku zdarma
Zachování anonymity klienta
Obstarání vkladu do Katastru nemovitostí
Pomoc při získání hypotéčního úvěru, pojištění a stavebního spoření
Zajištění právního poradenství
Žádné poplatky po skončení platnosti zprostředkovatelské smlouvy
(pokud Vaši nemovitost neprodáme, neplatíte nám žádné náklady)
Zajištění geodetických prací
Zajištění firmy pro stěhování

Naše služby platíte tehdy, až je pro Vás vykonáme.
Zaujala Vás naše nabídka?
Volejte ! 724 017 018 Pište ! j.otta@email.cz

