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a návštěvníky. Další krásnou akcí byl adventní vánoční
jarmark ve spolupráci s místními spolky pod záštitou
Výboru sociálního. O těchto a řadě dalších akcí se
dozvíte uvnitř tohoto čísla Osečanu nebo na webu či
na facebooku obce.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se čas vánoční, čas rozjímání, období sdílení zážitků
a času se svými blízkými. Bez nich by to nebyly ani ty
pravé Vánoce. Snad se ještě k tomu přidá nějaký sníh a
příjemný mráz, aby bylo kde sáňkovat a bruslit.
V průběhu podzimu se zhotovitel projektu „Vodovod
Velký Osek“ společnosti POHL CZ a TELSIG snažili
„zahladit veškeré stopy“ zejm. spravit povrchy silnic a
chodníků „rozvrtaných“ při výstavbě vodovodu. Po zimě
se ukáže, jak kvalitně toto bylo provedeno, případně to
bude vyreklamováno. Nejzásadnější však je možnost
konstatovat, že dosud jeden z největších projektů obce za
cca 90 mil. Kč, s využitím dotací od Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) cca 54 mil. Kč a od Středočeského kraje 2,25 mil.
Kč a s investičním úvěrem od SFŽP ve výši cca 23 mil. Kč (fixní úrok
0,45 % na 20 let), byl stavebně dokončen. Vodovodní přivaděč a věžový
vodojem jsou funkční a po proběhnuvší kolaudaci jej bude dočasně
provozovat společnost ENERGIE AG Kolín (dříve VODOS Kolín),
čímž bude zajištěna dodávka pitné vody do domácnosti napojených na
„starý“ věžový vodojem. Na provozování nejen vodovodního přivaděče
a věžového vodojemu, ale i nových vodovodních řadů a odboček se
soutěží nový provozovatel vodovodu, pod jehož dohledem následně
dojde k uzavírání smluv o odběru pitné vody včetně instalace vodoměru
(zřejmě od 2. čtvrtletí 2020). Děkujeme všem, kteří se dosud přihlásili,
uhradili finanční podíl (dar) a jsou připraveni k aktivnímu odběru
vody z vodovodu. Ti, kteří dosud přípojku nemají zřízenu na „starých“
vodovodních řadech (např. v ulici Jiráskova, v ulici Revoluční od kostela
k hasičárně) a mají o ni zájem, nechť podají příslušnou přihlášku na
obecním úřadě (pokud tak již neučinili) do 28. 2. 2020 a zaváží se
odebírat pitnou vodu do konce roku 2020 (tj. fyzicky propojí odbočku
s domácností a budou mít odběr pitné vody), stavba těchto odboček
a přípojek bude probíhat v 1. polovině roku 2020. Pro přihlášky
podané po 1. 3. 2020 bude výstavba vodovodních přípojek probíhat
individuálně, přičemž majitel přihlášené nemovitosti si hradí veškeré
náklady s tím spojené, které jsou mnohem vyšší (cca 25 tis. Kč), než
finanční podíl pro přihlášení do 28. 2. 2020, tj. 5 tis. Kč za rodinný
dům / 3 tis. Kč za bytovou jednotku.
Pro rozhodování, zda se připojit na vodovod, či nikoliv mohou být
důležité informace o vodě, její kvalitě a množství nejen v České
republice, ale i v naší obci, ze semináře, který proběhl ve spolupráci
s velkooseckým rodákem a předním odborníkem na tuto problematiku
doc. RNDr. Martinem Pivokonským, Ph.D., ředitelem Ústavu
pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, dne 25. 9. 2019 od 17:30
na obecním úřadě Velký Osek. Celý průběh semináře lze nalézt
v elektronické podobě na odkaze www.velky-osek.cz/obec-197/
vodovod/seminar-o-pitne-vode/. Jednoznačně z tohoto semináře
vyplynulo, že obecní vodovod je jedno z nejefektivnějších řešení, jak
zajistit obyvatelům stálou, kapacitně a zdravotně nezávadnou vodu.

Jelikož se blíží závěr roku, tak si obec připravuje
rozpočet a plány na investice v roce 2020 a v dalších
letech (více uvnitř Osečanu). V 1. pololetí roku
2020 má dojít ke kompletní opravě povrchu silnice,
rekonstrukci chodníku a k výstavbě nového veřejného
osvětlení v ulici Nádražní (od sokolovny ke křižovatce
s ulicí Palackého, jelikož od sokolovny k poště je silnice
ve vlastnictví ČD). V ulici Prokopa Holého od křižovatky
se Smetanovou ulicí k fotbalovému hřišti se připravuje ve
spolupráci s finanční spoluúčastí společnosti AIS k výstavbě nového
chodníku, parkovacích míst a nového veřejného osvětlení. Dále se
předpokládá opětovné podání žádosti o dotaci o cca 8 mil. Kč na
I. etapu rekonstrukce Dělnického domu – knihovna k Ministerstvu
pro místní rozvoj. Po získání stavebního povolení v roce 2020
na kompletní opravu chodníku v ulici Palackého včetně veřejného
osvětlení za cca 7,5 mil. Kč bude také podána žádost o dotaci cca
3 mil. Kč ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury, přičemž realizace
by měla proběhnout v roce 2021.
Je zřejmé, že v rámci možnosti se snaží obec žádat o dotace, pravidla
jsou však velmi specifická a přísná, dotačních peněz je vždy méně
než podaných žádostí, takže se ne vždy podaří dotaci získat. I tak
nezbývá, než věřit, že štěstí přeje připraveným, a proto je třeba mít
vždy připraveny nějaké projekty, které mohou být podány na žádost
o dotaci, nebo si na jejich realizaci obec nakonec ušetří sama, jako
např. na parkovací pás a chodník u mateřské školy. A ve spolupráci
a s podporou Vás se může naše obec rozvíjet a všichni se v ní mohou
cítit spokojeně a zažívat spoustu pěkných chvil. Přeji Vám proto
krásný, klidný a pohodový adventní čas a příjemné prožití svátků
vánočních v okolí svých blízkých a spoustu hezkých zážitků nejen pod
stromečkem, ale i v obci a v jejím okolí.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

Nový věžový vodojem

Z akcí, které během podzimu a adventního času obec pořádala, lze
vyzdvihnout tradiční běžecké závody „Velkoosecká ELEVEN 12“
v říjnu 2019, ve spolupráci s řadou partnerů a sponzorů (TPCA, Písek
– Beton, MVV Energie, Empemont, AIS, ENERGIE AG Kolín,
EKO-KOM, Elektrowin, auto Hron, ELEVEN, Pivovar Svijany, Kiss
rádio a mnoho dalších) se podařilo vytvořit skvělé prostředí pro běžce
2

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Opravy silnic po vodovodu

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 zasedání v září 2019 zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup
několika pozemků o celkové výměře 2 769 m2 (konkrétně st. p.
č. 40/1, st. p. č. 40/2, p. č. 17/1
a p. č. 18/1) v ulici Revoluční naproti obecnímu úřadu mezi dvěma obecními pozemky – technickými dvory za celkovou kupní
cenu 2,75 mil. Kč, čímž dochází
ke scelení plochy o výměře cca
6 300 m2 s možným využitím
pro občanskou vybavenost –
např. dům pro seniory, mateřská
školka. O dalším způsobu využití
v budoucnu rozhodne zastupitelstvo obce.
Opětovně se řešila situace
v lokalitě Za Lávkami ve čtvrti
Šanghaj, kde dochází k narušování občanského soužití novými
majiteli domu č.p. 685 v ulici
Riegrova. Obec projevila o nákup této nemovitosti zájem,
nicméně tito noví majitelé požadují nyní od obce částku několikanásobně převyšující faktickou cenu cca 1,3 mil. Kč, resp.
jimi zaplacenou cenu 3 mil. Kč,
což je mimo finanční možnosti
obce, a proto tuto nabídku zastupitelstvo neschválilo. I nadále bude v dané lokalitě probíhat
kontrola ze strany státní nebo
obecní policie, aby byly dodržovány povinnosti a nenarušováno
občanské soužití.
Zastupitelstvo v souvislosti
s odsouhlaseným konceptem
sportoviště v lokalitě fotbalového areálu podpořilo převod
vlastnictví plechového hangá-

ru z T. J. Sokol Velký Osek na
obec za 1 Kč, čímž může dojít
po dlouhých letech k majetkovému i právnímu vypořádání ve
prospěch obce v lokalitě fotbalového hřiště. Lze předpokládat,
že s ohledem na snahu obce
nastavit dobré a konstruktivní
vztahy s T. J. Sokol Velký Osek
tento převod schválí i vrcholné
orgány České obce sokolské
do 1. pololetí roku 2020.
Zastupitelstvo projednávalo stav
projektů a dotačních žádostí,
např. výstavbu vodovodu, výsadbu zeleně, koncept sportovního areálu v lokalitě fotbalového hřiště, rekonstrukce hasičské
zbrojnice, rekonstrukce chodníků v ulici Palackého, Masarykova a Prokopa Holého.

999 Kč na obecním úřadě Velký
Osek, přičemž výtěžek z jejich
prodeje bude využit zejména na
instalaci vitráže ve věži kostela.
Bohužel oprava kostelních varhan si s ohledem na jejich stáří
a opotřebení bude vyžadovat
delší čas než bylo předpokládáno, takže se na adventní koncerty nemohou využít, nejbližší
datum uvedení do provozu je
květen 2020 na Noc kostelů. Dále informovala o průběhu rekonstrukce sokolovny, do
které se v září 2019 přestěhoval
skautský oddíl Rejnoci; od jara
2020 by měl velký sál sokolovny

sloužit všem spolkům a organizacím, např. na plesy či sportovní činnost.
K 20. 9. 2019 rezignoval na
svou pozici člena zastupitelstva
obce Mgr. Martin Tázler, jelikož mu skončila zkušební doba
a nemůže tak z důvodu svého
zaměstnání na pozici vedoucí obecního úřadu Velký Osek
nadále vykonávat funkci zastupitele. Tímto mu náleží díky za
jeho pracovitost a konstruktivní
přístup při jednáních a řešení
záležitostí v rámci zastupitelstva obce.

Průběh rekonstrukce chodníku před mateřskou školkou

Dále zastupitelstvo rozhodlo
nabídnout veřejně k prodeji pohledávku vůči bývalému správci obecních lesů společnosti
Lesy Novák, která obci dosud
nezaplatila cca 600 tis. Kč za
dřevo vytěžené v letech 2007
až 2015, přičemž dle soudního
rozhodnutí celá částka činí téměř 1 mil. Kč. Nabídková cena
musí být min. ve výši 2/3 pohledávky, tj. 650 tis. Kč.
Na zasedání zastupitelstva místostarostka Mgr. Křičková informovala o aktivitách kolem
obnovy kostela včetně prodeje
leptů vytvořených velkooseckým rodákem akademickým
malířem Janem Tichým, které
jsou k zakoupení za min. částku
OSEČAN
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Průběh rekonstrukce chodníku před mateřskou školkou

Nový chodník v mateřské školce

Projekty obce a žádosti o dotace
A) VODOVOD

Rada obce
Rada obce se v období od září
do prosince 2019 zabývala realizací projektů a mnoha organizačních a provozních záležitostí, např. výstavba vodovodu,
rekonstrukce chodníku a nové
parkovací stání před mateřskou
školkou, nové webové stránky, nákup malotraktoru zejm.
pro údržbu zeleně, nový Řád
veřejného pohřebiště včetně
Smlouvy o nájmu hrobového
míst a Ceníku za nájem a služby s ním spojené s platností od
1. 1. 2020, příprava rozpočtu
na rok 2020, poplatek za odpady na rok 2020, jehož zvýšením se z 550 Kč/osoba/rok
(obec v roce 2019 ještě doplácí
v roce 2019 cca 170 Kč/osoba)
s ohledem na stoupající náklady
za skládkování o cca 260 Kč/
tuna a zpracování bioodpadu
o cca 60 Kč/tuna bude zastupitelstvo v prosinci 2019 zabývat v rozmezí 550 - 700 Kč/
osoba/rok. Dále se rada rozhodla uzavřít spolupráci na rekonstrukci sokolovny s T. J. Sokol, kdy obec do projektu
poskytne cca 500 tis. Kč a T. J.
Sokol zajistí pro ostatní spolky
prostory na sport a jiné aktivity zejm. na velkém sále. Byl
podpořen návrh místostarosty
obce pana Fagoše na rozšíření
kamerového systému za cca
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Nový chodník v mateřské školce
230 tis. Kč přidáním dalších
2 kamer u obchodu „Desítka“
a na ulici Riegrova u nové bytové výstavby. Projednáván byl
i požadavek spolku nájemníků
obecního bytového v ulici palackého č.p. 777 („Špejchar“)
na zajištění opravy balkónu,
jelikož se již rozpadají, což odpovídá kvalitě provedení i stáří
stavby (cca 15 let), v 1. pololetí 2020 by měla být oprava
provedena za cca 400 tis. Kč.
Členové rady podpořili záměr
na osazení vánoční světelné výzdoby na veřejném osvětlení při
hlavní silnici a pořádání ohňostroje na 1. 1. 2020. Dle informací místostarosty obce pana
Fagoše funguje kanalizace bez
zásadnějších problémů, více
než 170 nemovitostí však ještě
napojeno není, a proto byl doručen Městskému úřadu v Kolíně seznam s čísly popisnými, na
kterých by měla být provedena
kontrola, jak nakládají s odpadními vodami. Na podkladě sdělení o zvýšení ceny od ENERGIE AG Kolín (dříve VODOS
Kolín) za předávanou a čištěnou odpadní vodu na čistírnu
odpadních vod v Kolíně bude
zřejmě zvýšeno stočné na rok
2020 o cca 2 Kč/m3 bez DPH,
tj. na cca 57 Kč/m3 bez DPH.
Rada rovněž rozhodla o vyvě-
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Nové parkovací stání u školky

šení ankety na webu obce, jak
naložit s hodinami v rohu hřiště
u základní školy, jelikož již jsou
zastaralé a oprava je velmi nákladná – a) opravit, b) demon-
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tovat bez náhrady, c) nahradit
novými digitálními hodinami,
d) nahradit novými ručičkovými
hodinami.

Projekt vodovod za cca 90 mil.
Kč podpořený dotací SFŽP ve
výši cca 54 mil. Kč se dostal do
své finální stavební fáze, dokončují se vodovodní odbočky
a asfaltují se silnice. V průběhu 1. pololetí 2020 se budou
stavět další odbočky zejm. na
starých vodovodních řadech
(např. ulice Jiráskova), a to na
podkladě přihlášek podaných
do 28. 2. 2020 na obecní úřad
(pokud tak již nebylo učiněno)
včetně závazku zahájit odběr pitné vody do konce roku
2020, aby nový provozovatel
vodovodu znal počet nových
přípojek a počet osob odebírajících vodu v roce 2020. Rovněž se od 1. 3. 2020 změní pravidla finančního podílu majitelů
napojovaných nemovitostí. Pro
přihlášky podané po 1. 3. 2020
si bude muset majitel veškeré
náklady s vodovodní přípojkou
hradit sám (cca 25 tis. Kč), zvýhodněný finanční podíl hrazený
do rozpočtu obce ve výši 5 tis.
Kč/rodinný dům nebo 3 tis. Kč/
bytová jednotka se již nebude
uplatňovat, jelikož výstavba vodovodu bude ukončena a předána do provozu.

C) OPRAVY CHODNÍKŮ
A SILNIC

D) REKONSTRUKCE
DĚLNICKÉHO DOMU

Byl dokončen projekt na vybudování nového parkovacího stání, chodníku a zvýšené
křižovatky v ulici Masarykova
u mateřské školky v celkové
hodnotě 1,9 mil. Kč. Silnice podél mateřské školky by tak měla
být lépe průjezdnější a pohyb
chodců bezpečnější. Připravují
se k realizaci další projekty na
rekonstrukce chodníků v ulici
Palackého, Prokopa Holého,
Nádražní a na Jiráskově ulici,
a to dle finančních možností
obce, popř. s pomocí dotace.
Dále se v roce 2020 předpokládá v celé šíři a délce obnova
jedné vrstvy asfaltu (cca 4 cm)
v ulici Havlíčkova a Dukelských
hrdinů, na které dojde i k předláždění zvýšených křižovatek
na obdobný typ dlažby jako na
zvýšené křižovatce u mateřské
školky.

I když se obci nepodařilo získat
dotaci na rekonstrukci objektu Dělnického domu v tomto
roce, pokusí se ji získat v roce
následujícím. Dle jejího výsledku se bude rozhodovat, zda
jít do této investičně náročné
akce (cca 35 mil. Kč) pouze ze
svých prostředků, popř. z půjčených prostředků od banky.
E) KONCEPT
SPORTOVNÍHO
AREÁLU V LOKALITĚ
U FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ
Na podkladě diskuse se spolky,
s vedením základní školy a v zastupitelstvu vznikl koncept
multifunkčního
sportovního
areálu v lokalitě fotbalového
hřiště, plán je uveden níže. Záměrem je umožnit občanům
vyžití pro další sporty, např. tenis, volejbal, házenou, florbal,
malou kopanou, work-out atd.

V roce 2020 se budou postupně sportoviště rozkreslovat
ve spolupráci s odborníky a dle
finančních možností obce nebo
dle získaných dotací se budou
postupně realizovat.
POPIS SPORTOVIŠŤ:
1. Fotbalové hřiště
2. Multifunkční hřiště
3. Lanové centrum
4. Work-out (fitness)
5. Baseball
6. Pumptrack
7. Tréninkové hřiště na fotbal
8. Kabiny a budova restaurace
9. Posezení s pergolou
10. Dětské hřiště
11. Pétanque
12. Parkoviště
13. Technická budova
Černá barva v plánku jsou
obslužné cesty šířky cca 4 m.

B) OBNOVA ZELENĚ
A POLNÍCH CEST
V OKOLÍ OBCE
Projekt na obnovu zeleně
a polních cest v okolí obce za
cca 1,8 mil. Kč získal 70% dotaci od SFŽP, realizace dosud
však nezačala z důvodu vážných
pochybnosti o reálném splnění
podmínek dotace, že po dobu
10 let nedojde k úhynu ani jednoho z více než 200 ks nově
vysazených stromů. Vzhledem
ke klimatickým podmínkám je
tato podmínka velmi obtížně
naplnitelná a může být ekonomicky velmi zatěžující provádět
zálivku a údržbu všech 200 ks
stromů. Toto v průběhu zimy
2019/2020 bude vyhodnoceno a na jaře 2020 bude rozhodnuto, zda projekt realizovat,
či nikoliv.
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
Jako každý rok musí obec připravit rozpočet na následující
rok. V příštím roce má obec
v plánu řadu investičních záměrů, proto rada obce připravila rozpočet, kde část výdajů
ve výši 12,7 mil. Kč bude kryta z přebytků, tj. z naspořených peněz z minulých let.
Vše podstatné je uvedeno níže
a v tabulkách. Návrh rozpočtu
je předmětem projednání zastupitelstva dne 17. 12. 2019,

Výdaje 2020

o finální podobě budete informováni.
KLÍČOVÉ V ROZPOČTU JE
PŘEDEVŠÍM TOTO:
a) obec podpoří formou předfinancování ve výši 6,5 mil. Kč,
tj. než obdrží dotaci ve výši cca
4,5 mil. Kč dva projekty Masarykovy základní školky (1. bezbariérovost zahrnující zejm.
výstavbu výtahu; 2. odborná
výuka - počítačová učebna
a kuchyňka);

b) obec vyčlenila na rekonstrukci chodníků a silnic (zejm.
Nádražní, Prokopa Holého) cca
5 mil. Kč;
c) obec předpokládá výstavbu
vodovodních odboček za cca
1,5 mil. Kč;
d) obec vyčlení na přímou finanční podporu spolkům částku ve výši 500 tis. Kč;
e) obec předpokládá výstavbu
multifunkčního hřiště a work-

-out hřiště v lokalitě fotbalového areálu;
f) obec má záměr zahájit v návaznosti na získání dotace rekonstrukci Dělnického domu;
g) obec chce mít do poloviny
roku 2020 stavební povolení
na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou č.p. 558 na
ulici Revoluční a následně podat žádost o dotaci.

Příjmy 2020
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ
Paragraf Název
000

Daňové příjmy a transfery

Schválený 2019

Plnění 10/2019

Návrh 2020

69 700 000

62 572 119,62

40 000 000

- daně 35 mil. Kč,poplatky 1,2 mil. Kč,příspěvek st.spr.0,8 mil. Kč
- dotace SFŽP pro 2020 na zeleň 1 mil.Kč
- příjmy z prodeje dřeva obecních lesů

103

Lesní hospodářství

1 000 000

132 016,2

1 000 000

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

250 000

188 296,47

250 000

- zábor dobývacího prostoru Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

40 000

35 000

50 000

- nájem kadeřnictví u hasičárny

231

Pitná voda

2 000 000

887 750

1 250 000

- podíl majitelů na vodovodních přípojkách

ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ
Paragraf Název

Schválený 2019

Plnění 10/2019

Návrh 2020

103

Lesní hospodářství

350 000

78 839,07

350 000

- údržba lesa, odbor. lesní hospodář

221

Pozemní komunikace

3 000 000

67 804

5 000 000

- opravy silnic, chodníků, dešť. kanalizace, projekce

231

Pitná voda

55 000 000

40 315 322,81

1 500 000

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 200 000

4 053 418,49

5 200 000

311

Předškolní a základní vzdělávání

5 800 000

7 659 536

11 100 000

331

Kultura

550 000

520 148,95

600 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

25 000

7 015,48

25 000

- údržba nového rozhlasu

339

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

10 000 000

242 129

10 000 000

341

Tělovýchova

250 000

235 000

3 500 000

342

Zájmová činnost a rekreace

350 000

275 000

500 000

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

400 000

157 889,28

250 000

363

Komunální služby a územní rozvoj

3 000 000

2 363 519,30

2 000 000

372

Nakládání s odpady

2 600 000

1 786 081,90

2 600 000

374

Ochrana přírody a krajiny

2 500 000

2 755 333,75

3 500 000

- vodovod 90 mil. Kč s dotací SFŽP cca 54 mil. Kč
- opravy a údržba vodovodu, vodojemu, vrtu
- provoz kanalizace 5 mil. Kč
- opravy a údržba 0,2 mil. Kč
- provoz.příspěvek MZŠ 2,95 mil. Kč, MŠ 1,4 mil. Kč
- tělocvična 0,25 mil.Kč,projekty IROP v ZŠ 6,5 mil. Kč

- vítání občánků, dary seniorům 60 tis. Kč
- rekonstrukce Děln.domu 10 mil. Kč
- podpora spolků-FK, FŠ,TJ Sokol,rekonstrukce hřiště
- akce organizované obcí nebo s podporou obce
- podpora spolků - NADĚJE, BARYBA,
- myslivci, rybáři, včelaři,VO divadlo
- vodné, stočné v obecních bytech 723, 724, 777
- provoz, údržba, správa veřej. osvětlení a hřbitova
- splácení investice EPC do veřejného osvětlení
- odvoz a zpracování odpadů od NYKOS 2,4 mil. Kč
- údržba veř. zeleně, využití dotace na VPP 0,5 mil. Kč

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

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

435

Služby sociální péče

1 000 000

706 928

1 000 000

- stočné 4,75 mil. Kč (52,90 Kč/m3 bez DPH)

521

Ochrana obyvatelstva

25 000

1 455,63

15 000

- srážkoměr, siréna, hladinoměr

- ekologické dary a příspěvky

- projekce na rekonstrukci č.p. 558

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 250 000

4 898 816

5 250 000

331

Kultura

20 000

11 292

20 000

- půjčovné v knihovně

527

Krizové řízení

10 000

9 833,67

10 000

- protipovodňový plán a činnost

339

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

141 762

150 000

- nájemné za Dělnický dům

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 000 000

1 822 167,84

1 250 000

- provoz obecní policie, asistenti prevence kriminality

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

207 611

250 000

- nájemné v obecních bytech 723, 724, 777

551

Požární ochrana

500 000

385 641,94

500 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek, údržba zbrojnice

Zastupitelské orgány

1 350 000

1 546 690

1 500 000

- zastupitelstvo obce, volby

Regionální a místní správa

6 785 000

7 379 759,45

6 600 000

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

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

1 785 000

1 744 500

5 785 000

- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva 1 785 000 Kč

500 000

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

27 784

50 000

- nájemné za hrobová místa

611

372

Nakládání s odpady

420 000

394 738,82

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

617

374

Ochrana přírody a krajiny

100 000

82 957

100 000

- ekologické dary na obnovu zeleně

435

Služby sociální péče

60 000

43 100

60 000

- platby za pečovatelské služby

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

500 000

456 385,77

500 000

- platba úroků a pojištění

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

150 000

74 600

150 000

- pokuty udělelné obecní policií

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

87 242 268,06

0

- vnitřní převody mezi účty obce

617

Regionální a místní správa

250 000

721 571,4

250 000

- nájemné mobilních opertátorů, věcná břemena

639

Ostatní finanční operace

250 000

784 587

1 000 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

115

0

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 000

11 473,09

15 000

- úroky

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

87 242 268,06

0

- vnitřní převody mezi účty obce

640

Ostatní činnosti - fin. vypořádání minulých let

0

28 472

0

- pokuty, příspěvky udělené jinými orgány

Financování z cizích zdrojů

25 000 000

16 290 340,12

0

čerpání inv.úvěru SFŽP na vodovod

0

0

12 735 000

104 945 000

173 991 967,78

62 000 000

Třída 8

Přebytky minulých let
CELKEM PŘÍJMY

plnění rozpočtu bez § 633 - Převody vlastním fondům v rozp.územní rovině

Třída 8

Financování

CELKEM VÝDAJE

3 500 000

2 059 075,06

3 500 000

104 945 000

162 911 830,45

62 000 000

plnění rozpočtu bez § 633 - Převody vlastním fondům v rozp.územní rovině

- vratky
- splátka úvěrů SFŽP a ČSOB na kanalizaci 2,25 mil. Kč
- splátka úvěru SFŽP na vodovod 1,25 mil. Kč

75 669 562,39

86 749 699,72

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 zimní a především vánoční dny
a veselou mysl.
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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Adventní zamyšlení
Většinou na těchto řádcích píši o věcech spojených s obcí,
její infrastrukturou a projektech.
Dovolte mi, prosím,
pro jednou napsat něco trochu jiného.
Blíží se již znovu čas adventu, pro
maminky a babičky je to čas úklidu, shonu a příprav. Pro dědečky
a tatínky období, kdy jsou jejich
drahé polovičky více unavené,
podrážděné. Nejkrásnější bývá
toto období pro naše děti, kdy
nám na besídkách chtějí ukázat
co se naučily, jak nás mají rády.
I ty starší školáky, co na ježíška
nevěří, tak nějak začne lechtat u
pupíčku z napětí a očekávání Vánočního dne, dárků a atmosféry
kolem.
V dnešní uspěchané době povrchních vztahů a emočních
výlevů na sociálních sítích bych
Vám všem přál najít sílu odložit
mobil, počítač. Vzít do dlaní ruku
své lásky, příbuzného nebo dítěte. Je přeci tak jedinečné, neza-

pomenutelné a silné být opravdu spolu. Pokusme si uvědomit
a cítit to krásné co máme kolem
sebe. To důležité, nenahraditelné a opravdové. Věnujme úsměv
a dobrou náladu nejenom svým
blízkým, ale i těm, s kterými se
potkáváme v práci, obchodě,
škole nebo jen při letmém setkání na ulici. Zkrátka pojďme
si udělat advent ve svém srdci.
Zapalme svíčku, která tam bude
plápolat celý Vánoční čas a třeba některým z nás vydrží hořet
déle. Nebude nás to nic stát,
buďme pro své okolí příjemnější,
milejší, vlídnější.
Chce to trochu odvahy a úsilí, každý v sobě může udržovat
plamínek dobré nálady a lásky
k bližnímu svému.

Přeji Vám, aby ten
plamínek uvnitř
Vás nezhasl,
naučili jste se
o něj pečovat, a on,
aby Vám svítil
na cestu celý rok
2020. Pomáhal
Vám rozpoznat
lásku a opravdové
hodnoty od lží,
závisti a hlouposti.
To Vám,
občanům Velkého Oseku,
přeje Jan Fagoš
místostarosta

Informace
z finančního
výboru obce

Informace
z činnosti
obecního úřadu

Vážení
spoluobčané,

Vážení
spoluobčané,

ráda bych Vás informovala
o činnosti finančního výboru
obce, který v tomto volebním
období vedu. Dalšími členy výboru jsou Bc. Karel Slanina,
Ing. Petr Váňa, Roman Dittrich
a Mojmír Bursa.

dovolte mi, abych vám sdělil aktuální informace z činnosti obecního úřadu. Mimo běžně vykonávaných agend a služeb pro občany
došlo v uplynulém období mimo
jiné k těmto událostem.

Posláním finančního výboru je
provádět kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce a plnit další úkoly,
jimiž jej pověří zastupitelstvo.
Do uzávěrky tohoto čísla Osečanu jsme provedli 2 kontroly
na obecním úřadu, 2 kontroly
v mateřské školce a 1 kontrolu v základní škole. V prosinci
máme v plánu ještě 1 kontrolu
v základní škole a 1 na obecním
úřadu.

Dne 19. listopadu byl obci předán
společností P&L spol. s. r. o. Biskupice (vítěz výběrového řízení)
komunální malotraktor KIOTI CK
2810 s příslušenstvím pro letní
a zimní údržbu v celkové hodnotě
cca 840 tis. Kč. Letní set obsahuje zametací kartáč vpředu a příkopové rameno pro sekání trávy
vzadu. Zimní set se skládá z přední radlice a zadního rozmetadla.
Malotraktor byl pořízen záměrně,
neboť ho lze používat jak na silnicích, tak i na chodnících nebo
cyklostezkách. Jeho použití v obci
bude všestranné a dojde tak k zefektivnění práce zaměstnanců
a zejména úspoře času u jednotlivých prováděných typů prací.

Ve škole a školce jsme kontrolovali především vynakládání
příspěvku obce na jejich provoz.
Na obecním úřadu jsme kontrolovali vybrané výdaje obce
a stav vybírání plateb z poplatku
za psy, odvoz komunálního odpadu a stočné. S panem starostou jsme diskutovali o možnostech snížení výdajů v několika
oblastech a na základě podnětu
občanů jsme doporučili rozšířit
informace o opravě kostela na
internetových stránkách obce
o přehled přijatých darů od občanů a o účelu jejich použití pro větší transparentnost.

Dovolte mi, abych Vám
všem za finanční výbor
obce popřála příjemné
Vánoční svátky
a šťastný nový rok.
Ing. Helena Erbenová
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Malotraktor Kioti – letní set

MALOTRAKTOR

Malotraktor Kioti – zimní set

MOBILNÍ APLIKACE
Webové stránky obce, základní
školy, mateřské školy, knihovny a hasičů dostávají postupně
nový kabát. Stránky budou přehlednější, modernější a současně
s ohledem na požadavky právních norem budou splňovat tzv.
standardy přístupnosti. Webové
stránky jsou nyní ve výrobě a již
v průběhu prosince a ledna budou postupně nasazovány do
provozu. Vedle nových webových
stránek byla pořízena mobilní aplikace „V OBRAZE“. Ta je rozdělena na čtyři základní moduly
– Zprávy, Akce, Úřední deska,

Galerie. V jednotlivých modulech aplikace se bude automaticky zobrazovat vše, co obecní úřad
zveřejní jako novinku na svých
webových stránkách v uvedených oblastech. Aplikace funguje
v rámci operačního systému Android a iOS. Občan tak dostává
do rukou (prostřednictvím svého
chytrého telefonu) další moderní
nástroj na sledování dění v obci,
aniž by musel stále navštěvovat
web obce. Aplikace je již spuštěna v pilotním provozu, tak neváhejte a nainstalujte si ji zdarma
z Obchod Play nebo App Store.
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Zprávy z obecní matriky

PLATEBNÍ TERMINÁL
V souladu s moderními trendy
a usnadnění plateb obecní úřad
v současné době zprovoznil platební terminál pro platby kartou.

ZÁŘÍ–LISTOPAD 2019

Myslivecký bál

Prosinec 2019 bude zkušebním obdobím a od ledna 2020 lze předpokládat
již jeho plné vytížení v běžném provozu např.
při platbě poplatku za odpady, stočného, za psy atd.
Občan při vyřizování svých záležitostí tak již nebude muset
chodit na obecní úřad pouze s hotovostí, ale bude moci využít svou
platební kartu, případně jiné chytré zařízení s technologií NFC
(chytrý telefon, tablet, hodinky atd.). Samozřejmě stále zůstává
možnost platbu zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím internet
banky z pohodlí domova.

V souvislosti s novelou zákona
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví připravil obecní úřad nový
Řád veřejného pohřebiště.
Návrh byl nejprve schválen Radou obce Velký Osek, poté byl
postoupen Krajské hygienické
stanici v Kolíně, která posoudila dodržení podmínek dle provedeného hydrogeologického
průzkumu a tlecí doby 10 let.
Následně byl Řád veřejného
pohřebiště odsouhlasen Krajským úřadem Středočeského
kraje. Řád veřejného pohřebiště upravuje například provoz
pohřebiště, stanoví povinnosti
pro provozovatele pohřebiště i nájemce hrobového místa, upravuje podmínky užívání

25. ledna 2020

Vážení spoluobčané, zase utekl jeden rok, nám myslivcům
vrcholí sezona, kdy jsme po zásluze odměněni za svou práci
a péči o zvěř. Nezadržitelně se blíží i pro nás ta největší
akce, kterou je pořádání mysliveckého plesu.

SKARTACE

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
hrobového místa a pořádek na
pohřebišti. Současně s Řádem
veřejného pohřebiště bylo vypracováno rovněž nové znění
Smlouvy o nájmu hrobového
místa a nově byly Radou obce
Velký Osek stanoveny poplatky
za nájem a užívání hrobového
místa. Vyvěšen bude na úřední desce obce a nově zřízené
informační desce na hřbitově
v měsíci prosinci 2019, s účinností od ledna 2020.

Poslední
skartace
dokumentů na obecním úřadu
byla provedena k roku 1988.
Od té doby (tedy již 30 let)
jsou všechny dokumenty na
úřadu pouze skladovány a nikoli vyřazovány. Starosta obce
rozhodl, že se obecní úřad pustí
do dalšího skartačního procesu.
Postupně tak pracovníci úřadu
(v mezičase, kdy na úřadu občané nevyřizují své potřeby) od
letních prázdnin třídí dokument
po dokumentu. V době vydání tohoto čísla bude probíhat
první skartační řízení se Státním okresním archivem v Kolíně, a to za roky 1989 – 1992.
Po jeho úspěšném provedení
budou následovat další řízení za
jednotlivá období.

OPRAVA SVODŮ A ŽLABŮ
U BYTOVÉHO DOMU Č. P. 777
S ohledem na zhoršující se
stav svodů a žlabů na obecním
bytovém domě č. p. 777 v ulici
Palackého, zajistil obecní
úřad jejich výměnu včetně
provedení úprav za celkovou
cenu 70 000 Kč. Protože
svody a žlaby byly při výstavbě
domu zhotoveny nevhodně

a v průběhu času nebyly již
plně funkční, muselo při jejich
výměně dojít také k jejich
částečné úpravě a přidání
dalšího svodu v kritickém místě
střechy. Sdružení nájemníků se
na realizaci podílelo zaplacením
poloviny ceny.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA OBCE
O MÍSTNÍM POPLATKU
ZE PSŮ
V listopadu 2019 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích. Novela výrazně a na poslední chvíli
změnila obcím parametry pro
možnost vybírání místních poplatků, zejména poplatku ze psů.
Pro obecní úřad to znamenalo urychleně vypracovat návrh
znění obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů. Velké poděkování patří kontrolnímu
výboru a finančnímu výboru,
kteří se aktivním a konstruktivním způsobem podíleli na připomínkách a úpravách návrhu.
Návrh znění vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem vnitra
České republiky. Zastupitelstvo
obce o návrhu vyhlášky (a stanovení výše poplatků) jednalo
na svém zasedání v prosinci po
uzávěrce vydání tohoto čísla.

Na obecním úřadu se v uplynulém období samozřejmě řešilo a stalo více věcí a událostí, a o některých dalších vás
informoval ve svém článku starosta obce. Touto cestou
bych chtěl vás občany obce vždy seznamovat s událostmi
a děním na obecním úřadu.
Mgr. Martin Tázler
vedoucí Obecního úřadu obce Velký Osek
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Životní jubilea:
80 let: Ludmila Mašková
Jana Englicová
Lidmila Šedivá
85 let: Vratislav Šedivý
91 let: Hana Veselá
93 let: Helena Klátilová

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

V roce 2020 oslavíme dvacáté výročí, kdy jsme pro Vás,
zejména obyvatele naší obce, připravovali nejen ples, ale i
dětský karneval. Snažíme se zachovat trvalou kvalitu hudební
produkce a samozřejmě i vysokou atraktivitu tomboly věcné
i zvěřinové.
Dne 25. 1. 2020 napneme všechny naše síly, aby jubilejní
20. ples byl výjimečný, povedený a po všech stránkách
příjemný pro Vás, naše hosty, sponzory i návštěvníky.
Dovolte nám Vás tedy pozvat do Lidového domu na
odpolední karneval, který začne od 14.30 a samozřejmě
hlavní ples,
který začne v obvyklých 20.00.
Již tradiční zárukou skvělé hudební produkce je hudební
skupina Unikát pana Brtka a můžeme slíbit i netradiční
překvapení v průběhu plesu.
Přijďte podpořit dobrou věc, pobavit se
a třeba i vyhrát některou z hodnotných cen.
Srdečně Vás zve parta chlapů v zeleném, Vaši myslivci.
25. 1. 2020 tedy na viděnou.

Narození:
Marek Fiala		

Alex Čejka

Vítání dětí:
Matyáš Stařinský		
Anna Petružálková
Tereza Hamplová		
Terezie Machová		

Diana Zbořilová
Michaela Skalová
Jan Kratochvíl
Vladislav Jakeš

Uzavření manželství:
Michal Suchý & Barbora Takáčová
Robert Szabo & Eliška Machová
Zlatá svatba:
Josef & Vlasta Pelcovi
Úmrtí:
Miroslav Musílek (50 let)
Oldřich Dostál (64 let)
Jiřina Nováková (96 let)
Anna Serbusová (79 let)
Pavlína Jirkovská (69 let)
Bohumil Mokráček (74 let)
Jiří Kupec (67 let)
Helena Beňová (94 let)
Martin Černý (50 let)
Ladislav Špinka (49 let)
František Karban (93 let)
Rudolf Novák (72 let)
Jiří Bohunek (47 let)
Ivana Adamcová, matrikářka

BLAHOPŘÁNÍ
KE 100. NAROZENINÁM
Dne 3. 12. 2019 oslavila své krásné jubileum 100 let života
paní Marie Schillerová, která v obci Velký Osek žije téměř po celý svůj
život. Díky vzorné péči své rodiny, zejm. svých dcer Hany Průchové
a paní Evy Fromové je v poměrně dobré kondici, neustále se zajímá
o dění v Oseku i v okolí a užívá si lásky svých nejbližších, mnoha vnoučat
a pravnoučat. Věříme, že se jí bude i nadále krásné žít a přejeme jí vše
dobré, ať jí zdravíčko slouží a má kolem sebe jen dobré lidi.

BLAHOPŘEJEME!

OSEČAN
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Benefiční koncert
5. 10. v kostele
ve Velkém Oseku

Osecký
adventní jarmark
Již po páté jsme v neděli 1. 12. ve spolupráci s obcí pořádali adventní jarmark, který
se stává tradicí naší obce. I přes chladnější
počasí jsme mohli být venku před Lidovým
domem, kde opět prodávali své výrobky či
občerstvení, jak osečtí obyvatelé, tak místní
spolky, škola, a také FOKUS Mladá Boleslav středisko Kolín, Nymburk. Sokol-oddíl Tvořílek, Spolek Baryba, Skautský oddíl
Rejnoci se pěkně postarali o program pro
malé návštěvníky. Osecká Naděje o.p.s. se
postarala o horké nápoje a sladké zákusky.

Country v kostele? Ano, v neděli v zaplněném
kostele se sešli příznivci tohoto hudebního
žánru. První hodinu kapela Starý dříví zahrála
písně a skladby ve vlastní úpravě. Zazněla skvělá kytara i neméně skvělá basa. A další hodinku
rozezpívala posluchače kapela Mi(s)tři band.
Kytarová sóla se nesla akustikou kostela, až příjemně mrazilo po zádech. A koho mrazila zima,
tak příště se, prosím, tepleji oblečte. Protože
toto byl první benefiční koncert, kterým jsme
odstartovali zpřístupnění našeho kostela všem
občanům s vyznáním či bez vyznání.

Oproti minulému roku nám po celou dobu
jarmarku hrála živá hudba koledy a umocnila
tak kouzlo začátku adventu. V pět hodin se
rozsvítil vánoční strom a Osecký skřivánek
nám koledami zakončil letošní jarmark.

Zakoupením obrázku – leptu Osecký křížek
a dobrovolným vstupným jste přispěli ve výši
26. 729 Kč do sbírky na opravy a nové vitrážové okno ve věži. Moc děkujeme!

Doufáme, že jarmark vám příjemně přispěl
k předvánoční atmosféře, a že jste si ho užili,
tak jako my. Přejeme vám požehnané vánoce a v novém roce vše dobré.

Vánoční benefiční koncert

Finanční dary, které posíláte na opravu kostela, jsou uveřejněny na stránkách obce v odkazu
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

komorní akordeonový soubor z Kolína a Kutné Hory
zahraje a zazpívá skladby starých mistrů.

Ing. Šárka Kurková,
Mgr. Veronika Křičková,
místostarostka obce

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat
všem prodejcům, spolkům, panu Kolínskému, obecním strážníkům, provozovatelům
restaurace Dělnický dům a lidem, kteří
tak přispěli k příjemné adventní atmosféře
a doufáme, že se všichni ve zdraví sejdeme
příští rok.

V sobotu 21. prosince od 15.30 hod.
Kostel Velký Osek

Za Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví,
školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky

Třetí benefiční koncert v kostele

3.

Stalo se milou tradicí, že se v našem kostele pořádají koncerty pro širokou veřejnost.
Prvním koncertem v říjnu byla country
hudba.

K adventní době patří zklidnění, a tak v neděli 15. prosince jsme se zaposlouchali do
vánočních populárních písní a koled. Zazpíval je tenorista pan Petr Horák s klavírním
doprovodem a milý dětský pěvecký sbor
Osecký Skřivánek.
Děkujeme Osecké naději za skvělé občerstvení při koncertech

Ještě v tomto roce vás srdečně zveme na
unikátní vánoční akordeonový koncert.
V sobotu 21. prosince zahraje a zazpívá Komorní akordeonový soubor ze ZUŠ Kolína
a ZUŠ Kutné Hory vánoční hudbu starých
mistrů. I při této příležitosti je připraveno

12
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Mgr. Veronika Křičková,
místostarostka obce

něco pro zahřátí od Osecké naděje. Moc
děkujeme.
Na každé benefiční akci je možné zakoupit lept od oseckého rodáka akademického
malíře Jana Tichého s tématem „Osecký
křížek“. Zakoupením leptu v minimální hodnotě 999 Kč přispějete na instalaci vitráže
do věže kostela, na kterou jde i veškerý výtěžek z benefičních koncertů. Vždyť téměř
před sto lety byl kostel postaven právě z příspěvků našich předků.
Moc děkujeme obecnímu úřadu za velkou
podporu jak finanční, tak organizační nejen
při koncertech, ale i celé rekonstrukci kostela. Také děkuji všem přátelům za nezištnou
pomoc, nápady a podporu.
Ing. Šárka Kurková

OSEČAN
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Oškubaný advent
Mnozí z Vás si jistě pamatují dobu ne příliš vzdálenou, kdy
místem setkání v čase adventním a hlavním vánočním stromem v obci, byl smrk u minerálního pramene. Vzhledem ke
špatnému přístupu, mohutnosti
stromu, a i nedostatku prostoru
pro účastníky bylo však nutné
najít místo nové. Tímto místem
se stal prostor před Dělnickým
domem, který i letos krášlí vánočně oděný strom.
Obec však na výše popsanou
tradici vánočně vyzdobeného
stromu v parku u minerálního

Topná sezóna začala, víte, jaké máte povinnosti?
pramene nerezignovala a v parku
byl v roce 2015 vysazen strom
nový, jehličnan Cedr atlantský.
Tento strom se měl v budoucnu
stát novým vánočním stromem,
který by náměstí Mistra Jana
Husa v čase adventním zkrášlil.
Vzhledem k tomu, že stromek
dobře prospíval, košatěl a mohutněl, zvažovali jsme, zda čas
dospěl a mohl by být v letošním
roce vánočně ozdoben. Některý
z občanů nebo snad návštěvníků
obce nás této starosti však zbavil, zřejmě potřeboval větvičky
na vánoční výzdobu, a tak se

Cedr atlantský, r. 2015

chopil nůžek a strom dle svého
pokřiveného svědomí a vědomí
oškubal, zprznil a zakrátil. Většina jehličnanů, nejenom vánočních stromků má tvar jehlanu,
náš dobrý soused však z tohoto
stromku vytvořil válec či snad
něco na způsob přesýpacích hodin, strom neuhyne ale tak nějak
už to není zkrátka ono, že.
Co k tomu dodat. Věřím, že tohoto člověka, hyenu s lidskou
tváří, hřeje v kapse pár ušetřených korun nebo ušetřených
kroků, které by musel udělat
do nedalekého lesa, kde přeci

Detail poškození

jen se výše uvedené lépe ztratí,
případně pocit dobře odvedené
práce a možnost blýsknout se
před sousedy něčím extra, nedej
bože snad čin záměrně konaný,
ve snaze zpříjemnit vánoce nám
všem.
Všem ostatním přeji v čase adventním hodně pohody, klidu
a míru a do nového roku co nejméně takovýchto zážitků.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
při obci Velký Osek

Cedr atlantský, r. 2019

Do 31. 12. 2016 ukládal zákon
o ochraně ovzduší provozovatelům zdroje vytápění na tuhá
paliva provést kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná
paliva (dále jen TKZ) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění (nejde jen
o kotle, ale krbová kamna nebo
krbové vložky s teplovodním výměníkem).
Kontrola technického stavu byla
původně stanovena opakovaně, každé dva roky, novelou byla
prodloužena na 3 roky. V letošním roce tedy končí lhůta těm
provozovatelům, kteří prováděly
TKZ v roce 2016 a měli by nechat
provést kontrolu novou.
Provozovatelům nově instalovaných spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW, který slouží jako zdroj
tepla, pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění nově instalovaným běží tříletá lhůta pro

provádění TKZ od doby instalace zdroje, tedy od data, kdy byla
provedena revize spalinových
cest (více o revizi níže).
Kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu
a údržbě. O provedené kontrole vystaví tato osoba Doklad
o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje.
Seznam odborně způsobilých
osob proškolených pod dohledem
Hospodářské komory ČR je zveřejňován Hospodářskou komorou
ČR na jejích webových stránkách
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
nebo www.topenaridotace.cz
Tyto osoby uvádějí na svých
stránkách i někteří výrobci kotlů.
Neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje nebo nepředložení (na vyžádání orgánu

ochrany ovzduší) potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, je pod sankcí
u fyzických osob až 20.000 Kč
a u podnikatelů až 50.000 Kč.
Provozovatelé měli povinnost
provést první KTZ nejpozději do
konce roku 2016. Tzn., že nejpozději po tomto datu by měl být
každý provozovatel schopen na
vyžádání obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (pro naši
obec je jím Městský úřad Kolín,
Odbor životního prostředí) tento doklad předložit. Vzhledem
k tomu, že 31. prosinec 2016 byl
nejzasším termínem pro provedení této kontroly, není vyloučeno,
že provozovatel jím bude disponovat již před tímto datem. Lhůta
pro opakování provedení kontroly
technického stavu a provozu je
stanovena na konkrétní datum,
proto provedl-li provozovatel
první kontrolu např. 11. 10. 2016,
další kontrolu musí provést nejpozději do 11. 10. 2019.
Podrobnější informace lze najít na
webových stránkách Ministerstva
životního prostředí SDĚLENÍ,

MŽP-Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole
spalovacích stacionárních zdrojů
o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším
www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni
Provedením kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje nejsou nijak
dotčeny (tedy nadále platí a musejí být splněny) další povinnosti
provozovatele vyplývající z jiných
právních předpisů, např. vyhlášky
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty, nebo vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole
kotlů a rozvodů tepelné energie, či
z pokynů výrobce spalovacího stacionárního zdroje.

JSOU POVINNOSTI, KTERÉ UKLÁDÁ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ VŠEM PROVOZOVATELŮM ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ,
TEDY BEZ ROZDÍLU PŘÍKONU A DRUHU SPALOVANÉHO PALIVA.
K těmto povinnostem patří zejména:

Anketa - Venkovní hodiny u Masarykovy základní školy
Obec Velký Osek spravuje venkovní hodiny umístěné na pozemku Masarykovy základní školy v těsné blízkosti Bačovky a křižovatky ulic Revoluční
a Komenského. V současné době jsou hodiny funkční pouze částečně. S ohledem na stáří hodin lze již velmi složitě pořídit příslušné náhradní díly a některé
potřebné díly již nejdou pořídit vůbec. Z tohoto důvodu se obec obrací na vás se žádostí o vyslovení názoru, jakým způsobem naložit se stávající situací.
Při případném pořízení nových hodin ve stejném místě by se dalo využít stávajícího podkladu a přívodu elektrické energie.

Současný
stav

Analogové
hodiny
- příklad

Digitální
hodiny
- příklad

Anketa Venkovní hodiny u Masarykovy základní školy
Hodiny lze odstranit bez náhrady.
Hodiny lze dle předběžné konzultace a stanovené nabídky částečně
opravit za cenu cca 10 000 Kč. Vzhledem ke stáří ovšem některé prvky
již nelze opravit a budou tak i dále nefunkční.

Lze pořídit analogové hodiny s přidaným digitálním teploměrem
umístěným pod hodinami.
Cenová kalkulace je cca do 100 000 Kč.
Lze pořídit digitální hodiny s teploměrem. Ukazatel času a teploty by se
na displeji zobrazoval střídavě. Cenová kalkulace je cca do 100 000 Kč.

Zaškrtněte preferovanou variantu. Odevzdejte na obecní úřad.

dodržovat, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře
spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu (jsou uvedena
v návodu obsluze, který obdržte při prodeji)
předkládat na vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší informace
o provozu zdroje vytápění, kterými jsou např.:
a) informace o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty,
b) revizní zprávu spalinové cesty,
c) doklad o kvalitě paliva (informaci uvádějí dodavatelé – prodejci na dokladu – u zemního plynu na faktuře u vyúčtování o spotřebě,
u tuhých a kapalných paliv na faktuře. Pokud tam tato informace není
uvedena, vyžádejte si ji u dodavatele – prodejce.

REVIZE SPALINOVÉ CESTY a KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY
Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Revize spalinové cesty je jednorázovou záležitostí, provádí se pro
všechny zdroje (na paliva tuhá, plynná, kapalná, dřevo a biomasu):
před uvedením spalinové cesty do provozu (u nových domů nebo po každé
stavební úpravě komína, např. vložkování),
při změně druhu používaného paliva,
před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv (kotle krbových kamen,
apod.),
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin (i při vzniku podezření na jejich výskyt).

OSEČAN

O provedené revizi komínu vydá odborně způsobilá osoba revizní technik (držitel živnostenského oprávnění na kominictví a současně i dílčí kvalifikace na
revize spalinových cest) písemnou Revizní zprávu spalinové cesty. Ne každý
kominík tedy může provádět revizi spalinových cest. Seznam ověřených revizních techniků naleznete např. zde: www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

Kontrola a čištění spalinové cesty
Pro zajištění správného a bezpečného provozu je třeba provádět čištění a kontroly spalinových cest. Spalinová cesta – má obecně tři části: spotřebič, kouřovod a komín. Předmětem pravidelné kontroly je nejen komín, ale i kouřovod
od hrdla spotřebiče ke komínu. Dále se kontroluje, zda je pro správné hoření
zabezpečen dostatečný přívod vzduchu a jaké je užíváno palivo.
Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW může majitel provádět také svépomocí podle návodu výrobce. Při čištění spalinové cesty svépomocí nebo kominíkem musí být ze spotřebiče, kouřovodu a komínu odstraněny zbytky spalin.
Kontrolu zdroje, - tu provádí pouze kominík – držitel živnostenského
oprávnění na kominictví, o provedené kontrole vystaví Zprávu o kontrole.

Ověřeného kominíka najdete např. zde:
www.skcr.cz/pro-verejnost/hledate-sveho-kominika

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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Četnost kontrol a čištění je uvedena v následující tabulce
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
DRUH PALIVA PŘIPOJENÉHO SPOTŘEBIČE PALIV
VÝKON PŘIPOJENÉHO
SPOTŘEBIČE PALIV

DO 50 KW VČETNĚ

NAD 50 KW

ČINNOST

ČIŠTĚNÍ
SPALINOVÉ CESTY

PEVNÉ

KAPALNÉ

CELOROČNÍ
PROVOZ

SEZÓNNÍ
PROVOZ

CELOROČNÍ
PROVOZ

SEZÓNNÍ
PROVOZ

3× ZA ROK

2× ZA ROK

2× ZA ROK

1× ZA ROK

PLYNNÉ

1× ZA ROK

KONTROLA
SPALINOVÉ CESTY

1× ZA ROK

1× ZA ROK

1× ZA ROK

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA
SPALINOVÉ CESTY

2× ZA ROK

1× ZA ROK

1× ZA ROK

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.
A dále se přestupku na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
UPOZORNĚNÍ:
Ve stacionárních zdrojích vytápění je zákaz spalování odpadu. Zákon o ochraně ovzduší neumožňuje ve spalovacích stacionárních
zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším ani spalování dřevotřísky a jiného lepeného dřeva či spalování odpadních olejů.
Minimalizace negativních dopadů spalování odpadu na životní prostředí
je technicky realizovatelné pouze v zařízeních k tomu určených, které
dosahují potřebných parametrů – spalovnách odpadů, které jsou vybaveny automatickým systémem řízení spalovacího procesu zajišťujícím
optimální přívod spalovacího vzduchu a jsou konstruovány tak, že v určité části jsou zajištěny vysoké teploty a doby zdržení spalin. Jsou také
vybaveny několikastupňovým systémem čištění spalin včetně neutralizace kyselých plynů a vysoce účinné filtrace prachových částic, často
spojené s katalytickým rozkladem chlorovaných organických látek.
Především plastové odpady s obsahem PVC obsahují velmi vysoké množství chlóru, který v reakci s nespálenými organickými látkami
vede ke vzniku tzv. dioxinů, které jsou vysoce toxické, a to i ve velmi
nízkých koncentracích. Podobně může určitý odpad obsahovat vysoké
množství těžkých kovů (včetně rtuti), které se dříve používaly ke konJEŠTĚ JEDNO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy lze používat pouze do 1. 9. 2022.
V případě, že budou provozovány po tomto datu,
hrozí pokuta 50 000 Kč.
PLYNOVÉ KOTLE
– PRAVIDELNÉ KONTROLY, PROVOZNÍ REVIZE - shrnutí
Výchozí revize se provádí po zapojení nového spotřebiče, provádí ji revizní
technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.
Majitelé plynových spotřebičů mají jedinou zákonnou povinnost: provést
jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které odborný technik zjistí
těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje
pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele.
Na plynových zařízeních, která jsou instalována v domácnostech, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly zákon však nařizuje spotřebič
užívat bezpečně. Nedefinuje ovšem, co přesně to znamená.
Výrobci kotlů doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle,
která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Každoroční údržba a servis
kotle významně snižuje jeho spotřebu a také je předpokladem k dlouhé životnosti zařízení.

zervaci dřeva, proto není možné spalovat ani dřevěný odpad, pokud byl
chemicky ošetřen. Kromě významných dopadů na životní prostředí má
spalování odpadu vliv i na životnost a stav vlastního spalovacího zařízení
a kouřovodů. Obsah chlóru v odpadu může vést k tzv. chlorové korozi, jež může v krátké době kotel či kouřovody znehodnotit. Nerovnoměrnost spalovacího procesu často vede k tzv. dehtování, kdy se kotel
a spalinové cesty zanáší dehtovými látkami, které se mohou po čase
vznítit a způsobit požár. Nánosy dehtových látek také snižují účinnost
přenosu tepla ze spalin ve výměníku kotle. Snaha zabránit dehtování při
spalování vysoce hořlavého odpadu zvýšeným přívodem vzduchu může
vést k přílišnému zvýšení teploty ve spalovací komoře nad hodnoty
projektované výrobcem, přičemž toto přehřívání může opět významně
snižovat životnost zařízení a zvyšovat riziko požáru.

OSEČAN

Logická
olympiáda 2019

Plavba lodí po Labi

Logická olympiáda je soutěž
pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatnost a kreativnost.
U dětí nerozhodují naučené
znalosti, ale schopnost samostatně uvažovat a pohotově se
rozhodnout.

Plavba lodí
po Labi
Možnost uvidět provoz oseckého zdymadla nejen ze břehu,
ale také z řeky, měli žáci 2. A,
2. B, 4. B a 5. A třídy. V rámci
exkurze na zdymadlo ve Velkém
Oseku se žáci projeli po Labi
inspekční lodí státního podniku
Povodí Labe. Během plavby jim
byla prezentována funkce jezů
a plavební komory, život ptáků
a ryb. Děti byly plavbou nadšené. Velké poděkování za zprostředkování plavby po Labi patří
panu J. Skokanovi, vedoucímu
jeznému zdymadla Velký Osek.

Této soutěže se v letošním školním roce zúčastnili i žáci našich
druhých tříd, pro které tato
soutěž již nebyla novinkou. Vyzkoušeli si ji totiž už jako prvňáčci. Letos rodiče zaregistrovali do
soutěže 28 druháků, z toho 20
dětí test vyplnilo. K nejúspěšnějším řešitelům našich druháků patří Adam Ešner, Natálie
Heroldová, Lucie Charousová
a Ondřej Nigrin. Celkově v této
kategorii soutěžilo 2 771 dětí
z celé ČR (v kraji 453 dětí).

H. Babáková,
N. Tomsová,
tř. učitelky 2. tříd

Helena Babáková, Naděžda
Tomsová, učitelky 2. tříd
POZOR!

Psovodi

Výrobci nových typů kotlů si pravidelnou revizí podmiňují záruku!
Revizi plynových kotlů vám však s největší pravděpodobností nařizují i všeobecné podmínky vaší pojistky domácnosti nebo nemovitosti.

DNE 2. 10. 2019 nás navštívili
psovodi z VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA BÝCHORY.

Pro plynové kotle tedy platí:
Povinná revizní kontrola - 1× za 3 roky (firemní subjekty),
ostatní viz předchozí odstavec
Servisní kontrola - 1× ročně (doporučeno)
Povinné čištění spalinové cesty - 1× ročně
Povinná kontrola spalinové cesty - 1× ročně

V prvé řadě jsme slyšeli, jak toto
středisko pracuje, o výchově
psů a co vše si pro nás na první
návštěvu připravili. Viděli jsme
vyhledávání trhavin, hořlavin
a drog. Děti byly seznámeny
s výcvikem psů. Jak se hrou dokáží naučit spoustu povelů.

VZORY DOKLADŮ O PROVEDENÍ VÝŠE POPSANÝCH KONTROL
A REVIZÍ naleznete na stránkách obce Velký Osek pod textem:
www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=968

Ilona Tučímová, VŽP obce
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Všichni jsme z této návštěvy
byli velice nadšeni a doufáme,
že nebyla poslední.
Jana Formánková
OSEČAN
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„Polož ten tablet
a běž se učit“
Tuto větu možná některý žáček může slyšet doma, ale ve
škole tomu stále častěji bývá právě naopak. Tablety totiž nabízejí možnosti hry i učení zároveň. A jak věděl už
J. A. Komenský, učení se hrou je nejintenzivnější.
Interaktivní tabule, u ní mladík či slečna zasvěceně přednášející (česky či anglicky) svoji prezentaci s vlastními
fotografiemi či grafy… ne, to není scénka z amerického filmu, ale běžný obrázek z některé třídy v naší škole.
Pro výuku totiž bylo v rámci výzvy Šablony II. zakoupeno
20 tabletů pro podporu digitální gramotnosti.

Kurz OSV 6. A, B
V překrásné krajině u Starého
rybníka ve Zbraslavicích strávili
žáci 6.A a 6.B nádherné dva
dny plné her, sportování a zábavy. Do Zbraslavic se dopravili
vlakem a hned po příjezdu začali
s prvními aktivitami, zaměřenými na rozvoj spolupráce a lepší
poznání kolektivu. Paní učitelky si přichystaly hry, kde bylo
nutné zapojit nejen smysl pro
spolupráci, ale i trochu zapřemýšlet nad nejvhodnější variantou splnění úkolu. Zahráli si
netradiční kopanou, hru zvanou
smyce, proplétanou, na jména,
uzel na laně apod. Žáci museli
zapojit hlavu i pružné tělo. Po
společném obědě se nás ujaly
instruktorky a absolvovali jsme
mnoho her tentokrát z jejich
dílny. Ve chvílích volna zbyl čas
i na stolní tenis, přehazovanou a
volejbal. Nádherné počasí nám
přálo a my mohli až do večerních hodin pobývat venku. Před
noční bojovkou jsme využili čas
na další zajímavé aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce. Vyzkoušeli jsme si například oblíbenou hru šnek. Po setmění se

žáci po dvojicích vydali na cestu
tmou, která byla vyznačena
svíčkami. Museli prokázat tedy
i jistou míru odvahy. Po návratu
už nás čekal zábavný večer plný
her, tance, živé muziky s mlhou
a bublinkovou show. Společně
jsme si zazpívali a odvážní jedinci si vyzkoušeli své pěvecké
nadání na mikrofon. Druhý den
byl ve znamení sportu. Pod vedením instruktorky se žáci naučili, jak správně střílet lukem,
pod vedením paní učitelky zase
jezdit na kajaku. Zasoutěžili si v jízdě na koloběžkách. Po
vydařených dvou dnech nás
čekala již cesta domů, kterou
jsme si ještě zpestřili návštěvou
Muzea Lega v Kutné Hoře, kde
si žáci prohlédli expozice, pohráli si s kostkami a zasportovali
na přilehlé zahradě. Odjížděli
jsme trochu s únavou, ale se
spoustou zážitků a nových dovedností, na které budeme jistě
dlouho vzpomínat. Děkujeme
všem, kteří se s námi podíleli na
přípravě a realizaci kurzu.

Podzimní škola
v přírodě 2. tříd
Letošní druhý školní týden trávili žáci druhých tříd na Hančově Boudě na Benecku. Celý
program jejich školy v přírodě
byl motivován knihou Ondřeje
Sekory O psu vzduchoplavci.
Děti vysvobozovaly ztracená
štěňátka, o která se pak celý
týden staraly. Hrály hru Safari,
učily se zdravovědu, připravovaly pro kamarády loutkové divadlo. Vystoupily na rozhlednu
Žalý, došly na Hucul farmu pod
Janovou horou. Cestou domů
navštívily sklárnu Rautis v Poniklé, kde viděly výrobu skleněných korálků a také si vyrobily

Romana Hartmanová, Radka
Fischová a žáci 6. A, B

hvězdičku. Z Poniklé je ještě
autobus zavezl do ZOO Chleby, kde strávily část dne s průvodcem po zoologické. Návrat
domů byl radostný, v autobuse
se zpívalo z plných plic! Škola
v přírodě se vydařila!

Jako první se do hravého učení s nově pořízenými tablety
pustili žáci 4. A a 5. A. Děti se naučily, že různé aplikace
mohou využít nejen ke hrám, ale také k intenzivnímu procvičování učiva matematiky, českého jazyka a angličtiny,
mohou si vytvářet vlastní prezentace či plakáty. V přírodovědě a vlastivědě už umějí tablety využít k efektivnímu
vyhledávání informací a mohou pracovat také s mapou
světa, která jim umožní přiblížit vše tak, jako by na místě sami byli. Žáci pracují také v prostředí Google učebny
a jejich odpovědi jsou zaznamenávány a ukládány. Ihned
vidí, kde udělali chybu a mohu se nad ní zamyslet. Šetří
tak papír i čas. Paní učitelky vytvářejí různé výukové hry,
kde mohou děti soutěžit proti sobě a na interaktivní tabuli
ihned vidět své výsledky.

Poděkování za zajištění krásné
školy v přírodě patří agentuře
paní Radky Stepakové. Děkujeme i tatínkům za odvoz kufrů
a jedné mamince za skvělé perníčky s psíkem.

Čtvrťáci i třeťáci také plánují komunikaci v angličtině s dětmi z partnerských škol v Srbsku a ve Španělsku
v rámci eTwinningu (program mezinárodní spolupráce).

Naděžda Tomsová,
Helena Babáková,
tř. učitelky 2. tříd

K. Slaninová,
E. Franková

Teď nezbývá než doufat, že v brzké době podobných sad
tabletů bude ve škole více a tablety se stanou samozřejmou součástí výuky.

Osecký Skřivánek
Dne 1. 11. 2019 jsme měli první vystoupení po prázdninách. Už podruhé jsme mohli vystoupit v Diakonii
v Libici nad Cidlinou. Poprvé jsme zpívali s kytarami
a akordeonem. Za to děkujeme Viktorovi, Romanovi
a Kryštofovi. Byla to velká zkušenost pro nové zpěváky. Zpívali jsem písně např. Písnička česká, za 100 let,
Kočka na okně a Kříž sůj neseme. 1. prosince jsme měli
tradiční vystoupení pod rozsvíceným vánočním stromem u Dělnického domu a 15. prosince nás čeká benefiční koncert v kostele ve Velkém Oseku. Na Štědrý
den si nás přijďte poslechnout do kostela, kde zpíváme
při mši. Za všechno děkujeme našim učitelkám Hance
Kotkové, Katce Pořízové a Ivě Turynské.
Za Osecký Skřivánek
Ester Kalašová a Bára Hovorková
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ŠKOLNÍ SPORT
Sprinter školy

Již v prvním zářijovém týdnu proběhl na naší škole závod v běhu na
50 m a 60 m. Žáci si mohli zažít, jak pocit vítězství, tak i dokázat
zvládnout prohru. Pod vedením pomocníků z devátých tříd závod
proběhl hladce.
běh 50 m
dívky 1. třída			

chlapci 1. třída

Bendová Barbora

Fišer Dominik

9,25

Dobiášová Viktorie 9,90		

9,82		

Jedlička Jáchym

9,51

Holečková Terez

Soukup Tadeáš

9,59

10,30		

Přespolní běh
3. místo a bronzové medaile si přivezlo družstvo dívek z pátých
tříd. (Belzová A., Hrabánková, Jindrová, Převrátilová, Svobodová a Žemlová V.).
Mezi nejlepší jednotlivce patří 6. místo Belzová Veronika, 10. místo Belzová Anna, 11. místo Hrabánková Kateřina,
12. místo Jindrová Ema, 13. místa Perl Patrik, Koudelková Kristýna a Paroulek Jakub.

dívky 2. - 3. třída			

chlapci 2. - 3.třída

Řečínská Ella

8.59		

Munzar Tomáš

8,58

Nováková Edita

8,76		

Svinčák Adam

8,60

Kučerová Nela

9,07		

Koloc Tomáš

9,00

Zátopkova štafeta
V úterý patnáctého října jsme si připomněli našeho vynikajícího běžce Emila Zátopka, držitele osmnácti světových rekordů. Společně jsme si vyzkoušeli zaběhnout tratě 5 km a 10 km. Na vlastním těle
jsme poznali, jakým rychlým tempem Emil běhal.

dívky 4. - 5. třída			

chlapci 4. - 5.třída

Svobodová Eliška

8,1		

Košata Josef

8,10

Belzová Anna

8,36		

Benda Tomáš

8,12

Převrátilová Anna

8,73		

Dupák Matyáš

8,57

běh 60 m
dívky 6. - 7. třída			

chlapci 6. - 7.třída

Belzová Veronika

9,28		

Meloun Lukáš

8,47

Svinčáková Dominika 9,38		

Mašek Marek

9,20

Svobodová Rozárie 9,45		

Holub Milan

9,20

dívky 8. - 9. třída			

chlapci 8. - 9.třída

Bašteská Michaela 8,83		

Svoboda Matěj

8,33

Kubišová Kateřina

Legr Matěj

8,76

8,90		

Koudelková Kristýna 9,07		Eger Filip		9,05

Atletický
čtyřjboj

Atletický
trojboj

Dívčí pětičlenné družstvo
přivezlo z Kolína stříbrné
medaile za vynikající druhé
místo. Veronika Belzová,
Rozálie Svobodová, Dominika Svinčáková, Julie Košatová a Lucie Kolarovská nechaly za svými zády dalších deset
týmů.
Chlapci Marek Mašek, Lukáš
Meloun, Aleš Krucký, Damir
Soboslai a Martin Dupák
vystoupili na třetí stupínek a za své bojovné výkony
obdrželi bronzové medaile.

Žáci 4.- 5. tříd soutěžili v běhu na 50 m, ve skoku
dalekém a v hodu kriketovým
míčkem. Nejlepším čtvrťákem byl Tomáš Benda, který
obsadil 1. místo. Třetí byl Jakub Drblík. V kategorii dívek
čtvrtých tříd obsadila Veronika Holečková 10. místo.
Nejlepší naší páťačkou byla
Eliška Nella Svobodová, která si odvezla medaili za místo
sedmé.

Florbal 6. a 7. třída chlapci
3. místo v okrskovém kole a postup na kolínské sportovní dny si
ve čtvrtek čtrnáctého listopadu přivezli chlapci z šesté a sedmé
třídy (Mašek, Soboslai, Bureš, Paroulek, Meloun, Heřmánek,
Pospíšil, Melichar, Vaníček. Mojžíšek, Fisch, Teplý, Kubiš).
Autor: Marcela Muniová
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ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK
A máme tu nový školní rok!

V září jsme v naší MŠ přivítali celou
třídu nových dětiček – třídu Motýlků.
Několik nováčků se najde i v ostatních
třídách - u Veverek, Berušek
a Netopýrků.
Kromě několika divadélek
a akcí pro předškoláky jsme si
na začátku listopadu společně s dětmi a jejich rodinnými
příslušníky užili již tradiční akci
„DÝŇOVÁNÍ“. Při svitu překrásně vyřezaných dýní (za jejichž výrobu a dodání děkujeme
právě dětem a jejich rodinám)
jsme plnili strašidelné úkoly na
zahradě i v blízkém okolí školky.
Večerní setkání bylo naplněno
příjemnou atmosférou, kterou
nemohlo pokazit ani přicházející pochmurné podzimní
počasí. Ve vestibulu MŠ bylo
připraveno malé občerstvení,
včetně čaje a kávy na zahřátí.
Také děti samozřejmě nemohly přijít o zaslouženou odměnu
za splnění nelehkých úkolů, za
odvahu a za statečnost. Máme
velikou radost z hojné účasti
a z milé spolupráce.
V listopadu proběhla oprava
chodníku, nejen v ulici Masarykova, kde se MŠ nachází, ale
opravena byla také přístupová

cesta do budovy školky. Líbí se
to moc nám, dětem i rodičům!
Oprava byla financována obcí
Velký Osek. Děkujeme!
Čas letí a my už skoro slyšíme
klapání zakroucené hole a řinčení řetězů. To asi po novém
chodníku přichází nějaký ten
Mikuláš s čertem. Pro hodné děti se jistě najde nějaký
ten balíček dobrot. Až odejde
nebesko-pekelná
návštěva,
setkáme se s rodiči (a se všemi, kdo budou mít zájem) na
předvánoční dílničce a přivítání
adventu. Na závěr kalendářního roku nás ještě čeká Vánoční
besídka s nadělováním, posezením a ochutnávkou cukroví,
které si děti přinesou. Už se
nemůžeme dočkat :-)!
Vám všem přejeme klidné
a pohodové vánoce
a šťastný nový rok 2020!
Kolektiv MŠ Velký Osek

Novinky
ze sokolovny
Poslední hlášení o Sokolu v minulém Osečanu bylo především o dětském dni. Od té doby
uplynuly 3 měsíce a díky tvrdé
práci našich dobrovolníků Vám
můžeme přinést plno nových
zpráv. Začněme shrnutím rekonstrukčních prací v budově
sokolovny, protože první fáze je
konečně za námi.
1. Vytvořili jsme hlavní páteř kanalizace, která je vedená 40 m
podél celé budovy. Ráda bych
vyzdvihla to, že během cca dvou
měsíců jsme věnovali veškerý
volný čas tomu, aby byla tato
fáze co nejrychleji za námi, potýkali jsme se se spoustou náhlých problémů, které se musely
řešit operativně (někdy i těžkou
technikou). Bohužel musela být
stržena zeď u umýváren, kde už
bylo jen otázkou času, kdy na
někoho spadne. Nejnáročnější
byly dvě poslední brigády. Bratry sokoly s lopatou jste mohli
vidět, když jste šli ráno v 9 hodin
s pejskem na procházku, večer
ve 20:00 už jste se na to museli nahnout do výkopu, ale byli
tam furt. Patří za to velký dík
všem, kteří se podíleli a nezalekli
se těžké práce, která je zdárně za
námi. Tuto rekonstrukci můžeme provádět nejen díky místním
sponzorům, jako je AIS, Písek
Beton a.s. nebo David Adamec, ale i těm přespolním jako
je TPCA a jejich program TPCA
pro Kolínsko.
Zvláštní dík si zaslouží obec Velký Osek, která přispěje největší
částí na rekonstrukci zdejšího
topení, osvětlení a sociálního
zařízení. Právě díky této pomoci,
toho můžeme udělat daleko víc,
než jsme na začátku plánovali.
Takže doufáme, že vás budeme
mít na oficiální otvíračce sokolovny čím překvapit.
2. Veselka zase ožila; druhý
největší zářez za tyto dva měsíce patří oseckým skautům
– Rejnokům, kteří se nám „na-
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stěhovali“ do prostor Veselky
a udělali si z ní novou skautskou
klubovnu. Z původního „krcálku“ udělali důstojnou a funkční
místnost, kam už se nemusíte
bát pustit svou ratolest. Prostor
nově využívá i oddíl Tvořílek, kde
se každou středu v 16:30 scházejí maminky a tatínci s prťaty,
aby se naučili, jak se z věci běžné
dělá věc krásná.
Díky Rejnokům a rodičům skautů už sokolovna začíná žít i z druhé strany od nádraží. Váš obdiv
by jim určitě postačil, ale hvězdičky, které se blyštily v očích jejich malých rejnočků při prvním
vpuštění do „skautovny“, dozajista vynahradily to, že dělají vše
zadarmo, jako my .

☺

3. Oddíly; Všestrannost zažila
drobný přerod ze strany trenérů,
jediný, kdo zatím zůstal ve cvičení dětí je paní Marcela Muniová a
její dcera Zuzana Muniová, kterým za to patří obrovský dík. Bez
nich bychom všestrannost horko těžko dávali dohromady. Dík
patří i ostatním trenérům, kteří
se nově rozhodli cvičit s dětmi.
Repertoár Sokolské nabídky
aktivit rozšířili i další trenéři a činovníci.
Pro děti od 3 do 6ti let Bára
Poláková každé úterý od 16:30
ve školní tělocvičně vymýšlí hry
a pohybové aktivity na skotačivém cvičení, umělecký um
podněcuje Michaela Kratochvílová a Verča Karbanová na
Tvořílkovi přímo v sokolovně (na
rohu ve Veselce) každou středu
od 16:30. pokud jste ještě nezkusili, rádi Vás přivítáme. Starší
děti si můžou vyzkoušet umění
meče a šermu pod vedením Jirky Sichy, protáhnout se na józe
s Dádou Dittrichovou, a nebo se
učit přesnosti na stolním tenisu
pod vedením Luboše Čebiše.
Dospělí a dříve narození můžou
potrápit své mozkové závity na
deskohraní ve zrekonstruované
sokolské klubovně s Ondřejem
OSEČAN
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Kurkou. Mlsné jazýčky potrápí
Jiří Mlýnek v Klubu pečení vaření
a degustace. V neposlední řadě
oddíl Rekonstrukce, rekonstruuje jako nikdy. Všechny oddíly
a kontakty na vedoucí najdete na
www.sokolvelkyosek.cz
pokud

byste se chtěli přidat, popřípadě
přidat své děti, budeme jen rádi.
4. Akce, které jsme pořádali/
spoluúčastnili se – od Loučení s prázdninami proběhlo pár
menších akcí v sokolském klubu,
pomáhali jsme na běhu ELEVEN

v říjnu 2019, dále jsme pořádali Noc sokoloven, župní turnaj
ve vybíjené, Drakiádu a největší
Martinská světýlka (o kterých
se rozepsala Jana Adamová).
O všech akcích se dočtete našich
nových webových stránkách, ne-

najdete i plno fotografií. O Svatomartinských světýlkách se dočtete více na další stránce.
Silou lví, vzletem sokolím
Zdar, Nazdar!
Sestra Martina Dohnalová

Svatomartinská světýlka
Už po páté se obyvatelé Velkého
Oseku i jeho okolí mohli zúčastnit oblíbeného lampionového
průvodu, který obcí prochází na
svátek sv. Martina. Přesto byl
ten letošní ročník zlomový. Vůbec poprvé se do jeho organizace zapojil i TJ Sokol a nutno říct,
že akce vyšla na jedničku.
„Sokol se spojil se Spolkem Baryba a tohle byla největší akce,
kterou jsme naplánovali. Měla
ukázat, jestli naše manželství
bude fungovat nebo shoří na
prvním umytém nádobí,“ konstatoval starosta Sokola David
Kratochvíl.
Průvod včele se svatým Martinem vyrazil z dětského hřiště
u Máčidla směrem k Motelu.
Zhasnuté pouliční lampy a svíčky
podél cesty, které podle tradice rozsvítil žebrák obdarovaný
pláštěm, dokreslovaly magickou
atmosféru podzimního večera.
V cíli pak na všechny zúčastněné čekala oslnivá ohnivá show
v podání jedné z nejlepších českých fireshowskupin, skupiny
T.E.T.R.I.S.
„Show našim světýlkům dodala
tu třešničku na dortu, která této
akci vždy tak trochu chyběla,“
řekla k letošní novince Petra
Rypková ze spolku Baryba.
K vidění bylo snad vše, co tento
druh umění nabízí - od ohnivého
meče po čarování s pyrotechnikou.
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„Ve chvíli, kdy jsem se šel podívat, kde končí průvod, aby Petra mohla fireshow zahájit, došlo
mi, že chytit se za ruce a dělat
dobro společně byla ta nejlepší
cesta. Konec průvodu jsem totiž
hledal dlouho,“ dodal spokojeně
starosta.
Podle odhadu se letošního průvodu zúčastnilo až k 4 stovkám
lidí, což je čtyřikrát více než loni.
„Prima akce, velká účast malých
i velkých. Jen škoda, že Martin neměl živého koně. Ohnivá
show byla suprová,“ zhodnotila
večer Jana Maštalířová z Velkého Oseka.
Na závěr večera se jako už tradičně vypouštěli lampiony štěstí.
„Bylo to moc pěkné. Nejvíc jsem
se těšil právě na lampiony štěstí a to nám jeden málem shořel,“ vzpomíná jeden z dětských
účastníků Tomáš Zámyslický.
„Líbilo se mi to hodně, nejvíc
ohnivá show a jak jedný paní při
zapalování lampiónu štěstí vypadla kostička vosku na zem,“
popisuje svoje dojmy další školák
Šimon Kaluskyj.
Akci si všichni organizátoři pochvalují. „Když se táhne za jeden
provaz, je to fajn. Snad to nebyla poslední takto úspěšná akce
v našem podání,“ dodávají shodně závěrem.

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST A GYMNASTIKA
Župní přebor ve
vybíjené 5. 10.
Tradiční turnaj ve vybíjené proběhl v přátelském duchu a dle
pravidel fair play v tělocvičně
naší školy. Všem dívkám byly
předány poháry i ceny za jejich
bojovné výkony.
Po urputném boji se umístily:
Kategorie: Starší žákyně:
1) TJ Sokol Zásmuky
2) T.J. Sokol Velký Osek
3) TJ Sokol Sokoleč
Kategorie: Mladší žákyně:
1)TJ Sokol Sokoleč
2) T.J. Sokol Velký Osek

Malý TeamGym
23. 11.
V sobotních závodech malé
oblasti v Kolíně družstva našich
gymnastek předvedly akrobatické cvičení na trampolíně
a prostných. Mladší družstvo
za své čisté provedení dostalo
stříbrný pohár za druhé místo. Starší tým obsadil místo
čtvrté. Všem patří velké poděkování, nejen za výkony, ale
hlavně za kolektivní podporu
a týmovou závodní atmosféru.
Svojí účastí na závodech v Kolíně mají naše děvčata možnost předvést svoje sestavy
na závodech v TeamGymu oblast západ v Praze, které se
koná 15. 12.

Text: Jana Adamová
Foto: David Kratochvíl
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Ze života Rejnoků
V září jsme začali náš druhý skautský rok plný nových možností.
Jelikož se náš skautský oddíl stále
rozrůstá tak jsme hledali místo,
kam bychom se všichni vešli a kde
by nám bylo fajn. Proto jsme už
během letních prázdnin kontaktovali velkoosecký sokol s prosbou,
zda by pro nás v sokolovně nenašli nějaké místo. Což se nakonec
i povedlo. A my jsme se mohli
rozrůst o další posádku. Což je
super! Víc lidí, víc přátelství a více
zábavy. Jelikož prostory sokolské
veselky, ale vůbec nevypadaly
jako místo pro děti. Naši vedoucí
se rozhodli toto místo zvelebit. V
sobotu 26.10.2019 se konala velká brigáda s rodiči, kde se bouralo,
škrábalo, zazdívalo a uklízelo. Byla
to velká pomoc, které si ceníme
a tímto způsobem bychom chtěli
poděkovat všem rodičům, kteří se
zúčastnili brigády a dalších čtrnácti
dnů představování, malování, štukování, mytí oken i podlahy, aby se
naše rejnůčátka měla kam vrátit.
Během přestavby nás postihlo
i pár drobných zádrhelů, které se
ale vždy podařilo s pomocí nového
pohledu na situaci vyřešit. Klubovna je totiž pro nás i děti velmi důležitá. Místo, které je pro nás jako
útočiště kde si každý může vše vyzkoušet, aniž by ho někdo hodnotil
nebo opravoval. Je to prostor, kde
vznikají velká přátelství, která mohou vydržet i celý život.

Naše aktivity se ale nezaměřovaly
pouze na rekonstrukci klubovny.
Ještě na začátku září jsme vyrazili
s dětmi na střediskovou výpravu
do Nymburka, kde se děti seznámily s dalšími skauty z našeho
přístavu, pod který patří náš oddíl. V rámci víkendu jsme vyrazili
s dětmi do lanového parku a tak
si vyzkoušeli nový sport, který děti
i vedoucí moc bavil.
V listopadu jsme se vydali na plavecký výcvik do kolínského bazénu. Čekalo nás zdolání základního
plaveckého stylu a plnění úkolů do
skautských stezek. Nezapomněli
jsme si užít i tobogán, klouzačky
a vířivky. Jako každý měsíc se nám
sešla oddílová rada, na které jsme
řešili aktivity oddílu na rok 2020.
Můžeme Vám už nyní slíbit, že
o letních prázdninách přichystáme další příměstské tábory a zábavné léto pro děti z obce i okolí.
Sledujte naše webové stránky
a nic vám neunikne. V letošním
roce se můžeme setkat ještě
23.12.2019 od 17 hod. při rozdávání betlémského světla, pro
které si čeští skauti jezdí každý rok
do Vídně.
Náš oddíl děkuje za Vaši podporu
v roce 2019! Přejeme Vám krásné
a klidné prožití Vánočních svátků
a hodně úspěchu v Novém roce
2020.
Zuzana Ulčová - ZůZa

Fotbalová škola
Velký Osek –
Vzpomínka na
léto 2019
Již čtvrtý rok po sobě proběhl
v předposledním týdnu měsíce srpna od 19. 8-23. 8. 2019
fotbalový kemp zaměřený na
rozvoj fotbalových dovedností našich nejmenších fotbalistů.
Třicet účastníků z kategorií mladší
a starší přípravky a mladších žáků
se celý týden připravovalo na
nadcházející sezónu. Kemp byl
organizovaný formou příměstského tábora, kdy hráči během
dne absolvovali dvě tréninkové
jednotky a jednu jednotku zaměřenou na různé soutěže.
Velké poděkování patří majitelům
a personálu restaurace Motelu
U jezera, kde jsme opět našli zázemí s výbornými obědy. Za pomoc se svačinami zase musíme
poděkovat maminkám některých
účastníků a zásobovacímu vozu,
který nám denně přivážel čerstvé
potraviny.
V rámci fotbalového kempu
FŠ Velký Osek se ve čtvrtek
22. 8. 2019 uskutečnila tisková konference s reprezentanty
ČR a účastníky olympijských her

v Sydney 2000 s panem Martinem Vozábalem a Romanem
Lengyelem. Oba reprezentanti
odpovídali na různé dotazy našich
hráčů, seznámili je se zážitky nejen
z Olympiády, ligy mistrů, zahraničních angažmá, ale přidali i různé
humorné příběhy, které během
své úspěšné kariéry zažili. Na závěr
se hráčům podepsali a rozdali různé dárkové předměty se symbolem Dynama České Budějovice.
„Tisková konference se velmi vydařila díky naším skvělým hostům
panu Vozábalovi a Lengyelovi, kteří si na nás udělali čas a přijeli až z
Českých Budějovic. Jejich zážitky
byli natolik poutavé a zábavné, že
pro naše hráče byla jejich návštěva
opravdu velkým zpestřením fotbalového kempu, tímto bych chtěl
jim a panu Melicharovi, který celou akci organizoval, ještě jednou
velmi poděkovat.“ Neskrýval svou
spokojenost předseda FŠ pan
Martin Koška.
Samozřejmě ještě musím podě-

kovat mým kolegům trenérům,
bez kterých bych tuto celotýdenní
akci nemohl zorganizovat. Jmenovitě pánům Zdeňkovi Novákovi
staršímu a mladšímu, Martinovi
Koškovi mladšímu a Matěji Semencovi.
Závěrem nemohu jako loni říci sejdeme se opět předposlední týden
v srpnu. Nedokážu odhadnout
v jakém stavu se budou příští rok
nacházet šatny a klubovna Fotbalové školy Velký Osek. Jejich stav

se rychle zhoršuje, a proto budeme pravděpodobně muset hledat
jiné řešení nebo soustředění na
nějakou dobu přerušit.
Děkuji všem hráčům, trenérům,
rodičům a příznivcům Fotbalové
školy Velký Osek za spolupráci
v roce 2019 a přeji všem pohodové prožití svátků vánočních a hodně sportovních a osobních úspěchů v novém roce 2020.
Martin Koška, předseda
Fotbalové školy Velký Osek z.s.

ELEVEN VELKOOSECKÁ
PODZIMNÍ 12
V. ročník běžeckého závodu se konal 12. 10. 2019. Necelé tři
stovky běžců si opět užily za krásného počasí tratě, vedoucí lužním
lesem a bezvadné zázemí Motelu U Jezera. Nejprve startovaly
děti a mládež od 6 do 17 let, následně charitativní běh pro Českou
asociaci paraplegiků, která pomáhá lidem s poraněním míchy
začlenit se zpět do běžného života. A že to má smysl nám hned
v dalším závodu předvedli vozíčkáři na handbicích. Následoval
start závodu na 6 a 12 km. Celá akce byla doplněna o doprovodný
program, při kterém děti soutěžily o vstupenky do ZOO Liberec.
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli na Českou asociaci
paraplegiků, ať už částí svého startovného, účastí na charitativním
běhu, či zakoupením výrobků ve stánku asociace. Dohromady to
byla hezká částka 12 960 Kč.
Děkujeme všem partnerům, všem kdo pomáhali při organizaci
a přípravě závodu.
Výsledky naleznete na www.rypsort.cz fotografie na facebooku rypsportu.
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Vánoce jsou
hezké, že se
nikdo nehádá,
každý každému
přeje to nejlepší
a vyplňují se přání.
O Vánocích je taky
hodně pohádek
v televizi, spousta
cukroví a ovoce“
– tak slavnostně začíná jedna
z vánočních pohádek z knihy
autora Zbyňka Malinského.
Opět přišel čas adventní a Vánoce, Silvestr i nový rok 2020 jsou
zde! Využijme sváteční čas na
příjemnou chvilku s knihou.

Vondruška, v roce 2018 nejvíce
půjčovaný český autor v našich
knihovnách. Přichází s dalším
příběhem z cyklu Hříšní lidé
Království českého z doby vlády
Přemysla Otakara II. s názvem
„Právo první noci“- panoš Ota
vyšetřuje vraždu, ze které je neprávem obviněna jeho sestřenice.
„ Smrt na Karlštejně“ /Bauer/na tomto hradě se schází a splétá
intriky proti králi Václavu IV. skupina šlechticů, při jedné z těchto
schůzek je nalezen zavražděný
Ctibor Berka z Dubé. „Ženy na
pranýři“ /Horáková/- příběh
z Brna roku 1353 na podkladě
skutečných událostí. Hlavní linií
příběhu je vztah manželů Ferreových, který se stává nakonec
předmětem soudního procesu.

Původní česká detektivka jsou
tituly: „Smrt konvertity“/Eidler/vraždu mladého muže vyšetřuje
soukromý detektiv, jehož komplikovaná kauza zavede do prostředí
židovské komunity, „ Josefovská
krev“ / Kuťák/ - detektivní román
s pátráním po pachateli vražd
v labyrintu podzemních chodeb
josefovské pevnosti, „Panny
a netvor“ /Cílek/ - soubor třinácti krimipovídek.

Historické romány
a tzv. „historické
detektivky“

si získávají stále větší oblibu.
Nekorunovaným králem
tohoto žánru zůstává Vlastimil
28

Do žánru detektivních a kriminálních
románů patří:

„Dívka, která musí zemřít“ /
Lagercrantz/- inspirováno sérií
S.Larssona Milénium. Závěrečný
příběh/Milénium 6/ dvojice
novináře Blomkvista a hackerky
Salanderové, kdy pátrají po
vrahovi bezdomovce. Další severskou krimi je „Bez slitování“ /
Voosen/ - vyšetřování brutálních
vražd na švédském venkově.
„Hřbitov nevěst“ /Boukal/ český osamělý etnograf přijíždí
na Sibiř, aby hledal poslední
příslušníky místních domorodých
skupin, kteří zde žijí odříznuti
od světa a civilizace. Celý kraj,
ale zahaluje strach- mizí zde
záhadně mladé dívky. Inspirováno
skutečnými událostmi. Z edice
OSEČAN

„Naší republice je 100 let“ /
Martínek/ - dějiny od r. 1918
do současnosti, státní zřízení,
symboly, atd. a několik světově
známých českých osobností,
„Čeští cestovatelé“ /Jůzlová/přehled cestovatelů a jejich
dobrodružných výprav. „Dinosauři“ – průvodce světem
dinosaurů s mnoha názornými
ilustracemi, „Evropa, náš
domov“ /V.Cílek/ - vývoj a historie Evropy a Evropanů od
pravěku po dnešek, „Duchové
a přízraky“ /Ganeri/ -obrazový
průvodce světem duchů,
přízraků aj.

Z akcí knihovny byla nejdůležitější beseda s nymburským spisovatelem Janem Řehounkem z cyklu „Tajemné stezky regionu“- „Zlatým pruhem Polabí“- o pověstech, folklóru a různých
zajímavostech našeho kraje a V. Oseka přímo, dne 12. 9. 2019
od 17 hodin v sále OÚ V.Osek. Beseda byla spojena s výstavkou knih J- Řehounka z fondu naší knihovny a prodejem nových
knih tohoto autora. Za zmínku stojí také každoroční akce „Týden
knihoven“ počátkem října, kdy se mohli zájemci bezplatně registrovat v knihovně, využít amnestii na upomínky a dlouhodobé
výpůjčky, zakoupit si starší knihy za velmi nízké ceny atd.
4. 10. 2019 byly zprovozněny 2 knihobudky, které vznikly
pod patronací OÚ a naší knihovny a slouží zájemcům v parčíku u Dělnického domu a „Na stráži“. Hezká modrobílá skřínka
vznikla v místní truhlářské dílně pana B. Karbana. Návod na provoz je uvnitř knihobudky. Řeší částečně otázku, kam s přečtenými a nepotřebnými knihami? Návštěvu knihovny však plně
nahradit nemohou, přijďte se sami přesvědčit.

Těšíme se na Vás!
Krásné vánoční a novoroční svátky všem čtenářům knihovny
i Osečanu přeje J. Dohnalová knihovnice

Pro naše mladé čtenáře od nejmenších:

Z nových knih nejen
pro naše čtenářky:

„Hodiny z olova“ /Denemarková/-román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. Kniha
roku Magnesia Litera 2019.
„Chirurg“ /Dvořáková/- příběh
lékaře středního věku z menší
české nemocnice, který zvažuje
co dál se životem, protože prožil
několik profesních i rodinných
„uklouznutí“, „ Podbrdské ženy“
/Poncarová/- zachycení života
jedné rodiny na venkově v průběhu 20. století, „Třicet sezon
lásky“ /Rottová/- události, které
nečekaně spojí osud pražské
tlumočnice a spisovatelky s českým emigrantem, přijíždějícím
na křest své knihy. „Vévodkyně“
/Steel/- historická romance z
Anglie 19. Století, v níž odvážná
mladá šlechtična bojuje o svou
budoucnost po smrti svého otce.
Do romantického prostředí Paříže počátku 20. století nás zavádí
román o velké lásce „Cukrářova
dcera“ /Madeleine/.

ských úřadů a snaha o utajení
exploze. „Války Božích bojovníků“ /Bauer/- populární historie
husitské doby, snaha o seriózní
a nestranný výklad doby od roku
1419- 1437.

Naučná pro mládež:

Milovníky psů potěší: „Gump.
Pes, který naučil lidi žít“ /Rožek/dojemné vyprávění opuštěného
psa, apeluje na lidi, že zvířata
jsou také živé bytosti, „Zvířecí
detektiv“ /Watkins/- příběhy
z anglické pátrací agentury, která
hledá a zachraňuje zatoulané a
ztracené zvířecí miláčky, převážně psy a kočky.

„Krtek kamarád“ /Žáček. Miler/ veselé veršované příběhy o Krtkovi a jeho kamarádech, „Šedík
a Bubi“ /Stará/- ilustrovaný příběh o kotěti Šedíkovi a opuštěné
pletené čepici, Včelka Meduška“
/ Šiborová/ - na příběhu malé
včelky se čtenář doví, jak to chodí
v úlu a kdo má co na starosti a na
práci, jak žijí a pracují včely.

Novinky z naučné
literatury

jsou poznamenány výročími
100 let Českoslovcenska, 30 let
od „sametové revoluce“ a 25 let
od rozdělení republiky:
„Budovatelé státu“ /Zídek/ příběhy osobností, které ovlivnily
vznik ČSR v roce 1918, „Výslech
revolucionářů z roku 1989“ /
Hvížďala/- rozhovory s organizátory akcí pořízené roku 1990,
„Čtvrtstoletí republiky“ /Pacner/
-politický vývoj v naší republice
v letech 1991-2018.Z další
naučné literatury upozorňujeme
na : „Černobyl. Historie jaderné
katastrofy“ /Plokhy/ - havárie
v jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu v dubnu 1986,
příčiny i následky, selhání sovět-
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„Strašidýlko Stráša“ /Mornštajnová/- malé bojácné strašidlo
se spřátelí s klukem Matějem,
„Přece to nevzdáš“ /Žižková/malá Klárka svým optimismem
a statečností překonává těžkou
nemoc. „ Tajemství Oblázkové
hory“ /Dočkalová/- fantasticko-dobrodružný román o
statečnosti, „Rychlé šípy a jejich
úžasná nová dobrodružství“ –
kreslený komiks od 50 nejlepších
výtvarníků k 80. výročí od vzniku
Rychlých šípů.

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

Ze služební knihy obecní policie
Hlídce obecní policie bylo telefonicky
oznámeno, že v lesním porostu za obcí se
nachází ostatky uhynulé ovce. Na místě
zjištěno, že ovce nemá žádnou identifikační známku, která by umožnila kontaktovat
majitele, aby uhynulý kus odstranil. Hlídka
zajistila místo proti vstupu a přivolala vozidlo kafilerní stanice, na které byly ostatky
zvířete následně naloženy a odvezeny k odborné likvidaci.
V průběhu hlídkové služby si strážníci zastavili osobní motorové vozidlo, jehož řidič
překročil nejvyšší povolenou rychlost v
obci. Překvapením na místě kontroly byl
ale především technický stav vozidla. Vozidlo nemělo, mimo jiné, jeden světlomet,
ukazatele směru a zbytky nárazníku, přední
masky a blatníků byly k sobě přilepeny lepící páskou. Z blatníků trčely do boků ostré
kusy plechu. Vozidlo nemělo z evidentních
důvodů platnou technickou kontrolu. Řidič
neměl navíc doklady potřebné k řízení vozidla. Hlídka využila zákonného oprávnění
vyzvat řidiče, aby nepokračoval v jízdě a
celá záležitost byla předána přivolané dopravní hlídce PČR.
Hlídce bylo oznámeno, že kontejner na
tříděný odpad, konkrétně na papír, byl
znečištěn větším množstvím bioodpadu.
Prověřením kamerového systému a vyslechnutím svědků bylo zjištěno, že odpad
do kontejneru odložil pouliční prodejce
zeleniny. Ten byl vyzván, aby se dostavil na

služebnu obecní policie a podal k celé věci
vysvětlení. Protože na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval, byla věc postoupena
správnímu orgánu v Kolíně, kde hrozí pachateli krom správního trestu ještě úhrada
nákladů řízení.

identifikaci. Na dotaz hlídky, jak se jmenuje a kde bydlí, reagovala jen drkotáním
zubů a intenzivním třesem celého těla. Na
místo byla přivolána hlídka PČR a vozidlo
záchranné služby. Osoba předána do péče
lékaře IZS.

Na základě oznámení provedla hlídka kontrolu zanedbaného soukromého pozemku,
kde měla být vyhloubená jáma připomínající zemljanku. Ta byla skutečně nalezena a
vzhledem k tomu, že na místě byly i delší
klacky, které pravděpodobně sloužily k zastřešení, bylo zkonstatováno, že na místě
zřejmě v minulosti někdo používal tento
improvizovaný úkryt. Hlídkou byl zjištěn
majitel pozemku a vyzván, aby jámu zahrnul
nebo celý pozemek zajistil proti vstupu.

Tak jako každý rok před Vánocemi, každý
z nás přemýšlí, čím a jak velkou radost udělá svým blízkým, a hlavně těm nejmenším
pod vánočním stromečkem. Spousta lidí
ale při tomto přemýšlení zapomene na
svoji bezpečnost a ztratí většinu své ostražitosti. Toho využívají hordy nájezdníků,
které obsadí obchodní střediska a Vánoční
trhy a jejich záměr je zcela opačný. Využít
Vaší zaujatosti nakupováním a v nestřežené
chvíli Vás připravit o peníze, doklady, a především o iluzi, že žijete jen mezi slušnými
lidmi. Hlídejte si své osobní věci intenzivněji
než jindy. Zloději využívají davů lidí a zmatku, který způsobuje předvánoční nákupní
horečka jako dokonalé krytí své nekalé činnosti. Nenechávejte své osobní věci a tašky
na sedadlech automobilů, zatahujte roletky
zavazadlových prostor. Auto není trezor
a jeho otevření je pro zloděje, který je lákán
kořistí, otázkou několika vteřin a zbytečně
Vám tak pokazí klid a pohodu Vánoc.

Hlídka při pochůzkové činnosti zjistila na
jednom z neoplocených a volně přístupných pozemků na okraji obce otevřenou
hlubokou studnu. Vzhledem k tomu, že v
dané situaci hrozilo nebezpečí zranění jiných osob, byla studna nejprve provizorně
zajištěna hlídkou položením v okolí nalezených dřevěných desek, následně zjištěn
majitel pozemku, který byl písemně vyzván
k zajištění studny vhodným a bezpečným
způsobem.
Při kontrole nádraží ČD a jeho okolí nalezena hlídkou v ranních hodinách osoba,
která pravděpodobně přečkala chladnou
noc pod širým nebem. Osoba neměla u
sebe žádný doklad, který by umožnil její
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Přání klidného a radostného prožití Svátků
Vánočních a úspěšného vykročení
do nového roku Vám všem
touto cestou posílají strážníci
Obecní policie Velký Osek.
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DĚNÍ V DS VOJAN

POHYBOVÝ TRÉNINK
Trénujeme pohyb, nejen svaly.
Nechte vaše tělo, ať se přirozeně hýbe.
Zahoďte jednostrannost a dopřejte mu
rozmanitost.

Vstupte do nového roku s DS Vojan

pondělí od 18.30

Rok plný divadla nesoucí
se v duchu oslav 50. let
nepřetržité činnosti
divadelního spolku
Vojan Libice nad Cidlinou
pomalu končí, ale činnost
spolku pokračuje dále.
Vstupte s námi do další
padesátky prostřednictvím
zimních a jarních
představení, na která Vás
srdečně zveme.

CHCETE MÍT MÍSTA
V PŘEDNÍCH ŘADÁCH?
Potom využijte možnost
rezervace již nyní.
Volejte nebo pište H. Vondruškové
(tel.: 604 283 433) nebo na email
dsvojan@gmail.com.
Více o DS Vojan na www.vojanlibice.cz
nebo www.facebook.com/vojanlibice.
TĚŠÍME SE NA VÁS V SÁLE
KULTURNÍHO DOMU
V LIBICI NAD CIDLINOU.
Michaela Jílková

Taneční divadlo BUFO

KRUHOVÝ TRÉNINK

NEMUSÍTE BÝT FIT, ABYSTE SE HÝBALI,
MUSÍTE SE HÝBAT, ABYSTE BYLI FIT.

JANA ADAMOVÁ

úterý 17.30 h. a 18.30 h.

JUMPING® FITNESS

• SKUPINOVÉ LEKCE
• OSOBNÍ TRÉNINK

Pátek 7. 2. 2020 v 19.30
Taneční divadlo BUFO Praha

Silový kondiční trénink pro zlepšení síly,
vytrvalosti, držení těla,
rovnováhy a flexibility.
Se zátěží i vlastní váhou.

Instruktor fitness (Akreditovaný rekvalifikační kurz
- trenérská škola FIT Praha), Instruktor Funkčního
tréninku TRX® a Metody přirozeného pohybu
(3D Fitness Akademie Praha), Instruktor Jumping®
fitness (Jumping® fitness Č. Budějovice)

Dynamický
a kondiční trénink
na Profi fitness trampolíně. Zlepšuje
fyzickou kondici a současně šetří klouby.
čtvrtek 18.30 h.

Tel: 774 122 270, www.zijeme-pohybem.cz

Poprvé se nejen v Libici n. C., ale i v širokém okolí, představí Taneční divadlo
BUFO. Uvidíme výběr z lety prověřených veselých a divácky velmi úspěšných čísel
s názvem „Letí smetí“ a dále taneční grotesku „Tadáda dib tadáda“. Soubor má za
sebou účinkování na mnoha festivalech nejen scénického tance, ale i divadelních,
např. Jiráskův Hronov. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost dobré zábavy
s TD BUFO.
Sobota 21. 3. 2020 v 19.00
„Počestné paní aneb Mistr ostrého meče“
DS bratří Mrštíků Boleradice
Tato historická komedie, odehrávající se v Čechách na začátku 18. století, na první
pohled připomíná slavný Cech panen kutnohorských. Humornou formou líčí provokativní osudy kata Zelingera a jeho odvážné manželky Roziny. Žena, která všem
leží v žaludku, se totiž rozhodla udávat tón nejen místní módě. A to je rána pro
městskou honoraci. Zvlášť, když se rodina kata, jíž se „poctiví“ lidé štítí, dostane
do víru milostných, kriminálních, a dokonce i soudních událostí.

Místo mnoha chutí
Rodinná výroba:

MARKET

Džemy
Sirupy
Bylinné sirupy
Sterilované pochoutky (okurky, papriky pálivé i nepálivé)
Chilli
Sušená rajčata a mnoho dalších.

Trhané vepřové i hovězí maso v burger housce naší výroby
Dezerty (kremrole, muffiny, sušenky atd.)
Makronky
Káva z rodinné pražírny "kávypitel"
BISTRO
Teplé i studené nápoje
Obložené housky a sendviče.
Kulinářství - Bistro & Market
Revoluční 26
281 51 Velký Osek
tel.: +420 775 247 136
info@kulinarstvi-vosek.cz
www.kulinarstvi-vosek.cz
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Spolek pomáhá jednotlivcům či organizacím
výrazně zvýšit jejich produkční potenciál
a být jim oporou při řešení smysluplných a užitečných cílů.
Najdete nás na webu: EasyDirection.org, kam postupně přidáváme obsah
a domlouváme realizaci našich projektů v obci Velký Osek:
1. VELKOOSECKÉ VYPRÁVĚNÍ
(Večer spojený se zajímavou cestovatelskou přednáškou nebo jiným,
neméně zajímavým povídáním.)
2. PRVNÍ SMYSLUPLNÁ ÚKLIDOVÁ PYRAMIDA
(Dobrovolnická úklidová akce, která má za cíl zlepšit prostředí kolem nás
a zároveň učit se budovat užitečný zvyk.
Hra na pozadí každého všedního i nevšedního dne.)
E-mail: info@easydirection.org
Mobil: 607 110 828
www.EasyDirection.org

