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tak má být na vodovod do 31. 12. 2020 napojeno cca
830 nemovitostí, což je přes 90 % domácností, jež
mají možnost odebírat pitnou vodu z vodovodu.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se čas jarní, Velikonoční svátky a opětovně začíná
všude kolem nás čilý ruch, na zahradách, v lesích, na
loukách i v ulicích obce. Po zimním odpočinku jsme plni
sil a nadšení a můžeme se tak vrhnout do realizace řady
plánů a záměrů, ať ve svých domovech, tak v obci.
Tento rok je pro obec významný, jelikož se bude uvádět
do provozu nový vodovod s napojením na zónu TPCA,
který umožňuje napojení všech domů v obci. Projekt
za cca 90 mil. Kč s dotací od Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) cca 54 mil. Kč a jeho investičním
úvěrem cca 23 mil. Kč s fixním úrokem 0,45 % na 20 let,
rovněž s dotací Středočeského kraje cca 2,25 mil. Kč
a finanční spoluúčastí od majitelů napojovaných obyvatel ve výši cca
3 mil. Kč (zbývajících cca 8 mil. Kč z obecního rozpočtu) se skutečně
po 7 letech příprav a realizace podařilo dovést ke zdárnému konci,
resp. ke kolaudaci. Tím je v této době rapidního úbytku podzemní vody
a sucha zajištěn stabilní zdroj zdravotně nezávadné pitné vody nejen
pro současnou zástavbu Velkého Oseka, ale i pro plánované záměry
v příštích cca 10 letech na výstavbu až cca 300 rodinných domů
ve čtvrti Šanghaj nebo v jižní části obce.
Nyní soutěžíme odborného provozovatele vodovodu, dle kterého
bude určena cena vodného, a ve 2. čtvrtletí 2020 by měl nový
provozovatele uzavírat smlouvy s majiteli domů na odběr vody
a instalovat vodoměry (případné náklady jdou za obcí). Je však
třeba být dobře připraven, tj. mít hotovo (nejlépe odbornou osobou
- instalatérem či firmou) propojení mezi odbočkou (přípojkou)
z vodovodního řádu a stávajícími rozvody vody v domě, případně
novými rozvody. Provozovatel totiž pouze zkontroluje technické
provedení a nainstaluje vodoměr. Provozovatel bude kontrolovat i to,
zda rozvody v domě napojené na veřejný vodovod nejsou propojené
na vodu ze studně, takové propojení je nepřípustné z důvodu ochrany
pitné vody ve vodovodním řadu. Je možné mít oddělené rozvody
v domě, tj. vodu ze studně používat např. na splachování v toaletě
a ve zbytku domácnosti mít samostatné rozvody pro pitnou vodu
z vodovodu. V případě kombinovaného zdroje se má stočné (platba
za vypouštěnou odpadní vodu do kanalizace) počítat paušálem dle
příslušné vyhlášky Ministerstva zemědělství (tj. ročně 36 m3/osoba).
O aktuálním vývoji budete informováni na vývěskách v obci, na webu,
Facebooku, prostřednictvím mailu, mobilní aplikace V OBRAZE
nebo rozhlasu. Samozřejmě můžete obecní úřad vždy kontaktovat
osobně či mailem nebo telefonicky.

V průběhu jara 2020 dojde ke komplexní opravě
povrchu ulice Havlíčkova a Dukelských hrdinů, tj.
vrchní vrstva asfaltu bude stržena a položena nová,
celistvá vrstva, a to zcela na náklady zhotovitele
v rámci řešení reklamací. Rovněž křižovatky na ulici
Dukelských hrdinů budou namísto z dlažebních
kostek nově provedeny zámkovou dlažbou, obdobně
jako na křižovatce u mateřské školky.
V rámci záměru rekonstrukce Dělnického domu
byla na SFŽP podána žádost o dotaci cca 10,5 mil. Kč
z celkových cca 35,5 mil. Kč na projekt energeticky účinných
opatření (zateplení obvodových stěn, výměna a renovace oken
a dveří, zateplení střechy, výměna zdroje tepla, vybudování nové
otopné soustavy, nucené větrání s rekuperací odpadního tepla,
modernizace vnitřního osvětlení, opatření zlepšující prostorovou
akustiku, instalace fotovoltaického systému), do června 2020 má
obec obdržet rozhodnutí, zda dotaci obdrží, či nikoliv. Opětovně jde
o příležitost, jak nastartovat celkovou rekonstrukci objektu Dělnického
domu, protože bez dotace by musela obec veškeré náklady (od 35 do
45 mil. Kč) hradit zcela sama nebo s pomocí investičních úvěrů.
Na zasedání v prosinci 2019 zastupitelstvo stanovilo poplatek za
odpady pro rok 2020 ve výši 650 Kč na občana. Bohužel zvýšení
o 100 Kč oproti roku 2019 je způsobeno vysokým meziročním
nárůstem cen za dopravu, skládkování směsných odpadů, zpracování
a využití tříděných odpadů – zejm. papír a plast. I nadále obec
podporuje další třídění odpadů, i proto se budou další místa na třídění
odpadů zavádět, zvažován je i svoz plastů v pytlích od každého domu
jedenkrát měsíčně, vše je však otázkou vložených nákladů a očekávané,
resp. konečné efektiktivity. Již tradičně je zaveden svoz směsných,
netříděných odpadů v období leden až březen jedenkrát za měsíc a od
poloviny března 2019 je zaveden svoz bioodpadů jedenkrát za 14 dní.
Zastupitelstvo dále rozhodlo pro rok 2020 o výši stočného 56,16 Kč/m3
bez DPH, přičemž kalkulace nákladů je 61,47 Kč/m3 bez DPH, rozdíl

V průběhu roku 2020 ještě bude vyhotoveno cca 60 ks vodovodních
odboček zejm. na starých vodovodních řadech (např. ulice Revoluční,
Jiráskova, Palackého). Do 28. 2. 2020 bylo možné podat na obecní
úřad žádost o napojení na vodovod, přičemž žadatel se zavázal uhradit
do 30. 6. 2020 poplatek 5 tis. Kč/rodinný dům, popř. 3 tis. Kč/
byt a do 31. 12. 2020 začít odebírat pitnou vodu z vodovodu (min.
odběr na domácnost je 1 m3 čtvrtletně). Obecní úřad následně
zajistí realizaci vodovodní odbočky z řadu na veřejném prostranství
(na hranici pozemku/domu) a stavební povolení u Městského úřadu
v Kolíně, majitel domu si na svém pozemku hradí náklady s výkopy
a pokládkou vodovodní přípojky až do domu, obec hradí materiál na
tuto část vodovodní přípojky. Do června 2020 bude hotovo v akci
„VODOVOD Velký Osek“ cca 620 ks vodovodních přípojek, celkově
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ve výši ve výši 5,31 Kč/m3 bez DPH (celkově cca 450 000 Kč)
bude hrazen z rozpočtu obce Velký Osek, protože i nadále obec jako
provozovatel kanalizace se má snažit o efektivní fungování kanalizace.
Důvod navýšení o cca 3,30 Kč/m3 bez DPH (cca 275 tis. Kč) tkví
v rostoucích cenách energie, materiálu a externích služeb nutných pro
provoz podtlakové kanalizace. Je třeba poděkovat obsluze kanalizace
panu Kelešovi a panu Litenovi a jejich vedoucímu, panu místostarostovi
Janu Fagošovi, že kanalizace v roce 2019 byla bezproblémově funkční.
Je to rovněž i výsledek spolupráce Vás s nimi, kdy jim ohlašujete včas
závady na kanalizaci a tím jsou minimalizovány případné škody. Za toto
rovněž patří poděkovat Vám.
Pokud jde o vodné, zastupitelstvo rozhodlo o jeho stanovení ve výši
34,52 Kč/m3 bez DPH, přičemž kalkulace očekávaných nákladů je
42,32 Kč/m3 bez DPH. Důvod navýšení oproti minulému roku je, že
obecní vodovod využívá kvalitnějšího zdroje pitné vody z pramenišť ve
Třech Dvorech.

v ulici Politických vězňů, nové solární veřejné osvětlení v ulici Za Drahou
a bývalého obchodního střediska nebo na ulici Prokopa Holého.
Jsou podány žádosti o dotaci na modernizaci školních hřišť nově
s umělým povrchem a nové work-outové hřiště u fotbalového hřiště
ve čtvrti Šanghaj. V dohodě s ředitelkami přispíváme na provoz základní
a mateřské školky a do těchto investujeme (např. zámkvoá dlažba ve
školce, plánovaný výtah ve škole). S pomocí nového víceúčelového
traktůrku, i s pomocí Vaší a technických pracovníků obce chceme
udržovat obec čistou, upravenou s posekanou trávou a udržovanými
dřevinami, aby byla i nadále příjemným místem pro život i pro práci.
Děkujeme Vám za Vaši za dosavadní důvěru, podporu i konstruktivní
přístup a přejeme Vám v novém roce 2020 vše jen to nejlepší,
především pevné zdraví, mnoho úspěchu v životě soukromém
i osobním a zejména samé dobré lidi kolem sebe.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

Ve spolupráci s kolegy ze zastupitelstva, rady a obecního úřadu
připravujeme a realizujeme další aktivity, např. rekonstrukci chodníku

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva se konají vždy na obecním úřadě obce Velký Osek a jsou oznámena 7 dní před jejich
konáním včetně návrhu programu zasedání, a to na úřední desce před obecním úřadem, na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách po obci. Každé zasedání zastupitelstva je
veřejné, pracovní, k jednotlivým bodům programu se může vést diskuse, kdokoliv z veřejnosti, občanů má
právo vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění v obci přímo osobně.
Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva obce, je možné se seznámit se zápisy z jeho zasedání
na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce www.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce
a výbory v levém sloupci.
V prosinci 2019 zastupitelstvo
projednávalo situaci ohledně nového vlastnictví pozemků pod silnicemi v ulici V Zahradách (pod
vodojemem), kdy v září 2019 byly
prodány mezi dvěma soukromými vlastníky za cca 240 tis. Kč,
aniž by byla obec oslovena, zda je
nechce koupit, ačkoliv o tom už
s původním majitelem několikrát
jednala. Nový majitel je nabídl obci
za 10-násobně vyšší cenu, což
zastupitelstvo odmítlo a navrhuje
cenu max. 100 Kč/m2 tj. za cca
350 tis. Kč). V této věci budou
probíhat další jednání, silnice však
uzavřeny soukromý majitel nemůže, jelikož jde o místní komunikace
dle rozhodnutí obce a odboru dopravy Městského úřadu Kolín.

Sportovní areál
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Na podkladě novelizace zákona o místních poplatcích se zastupitelstvo shodlo na
jednotné sazbě poplatku za psa, který od
1. 1. 2020 činí 120 Kč, bez ohledu o kolikátého psa v domácnosti jde. Poplatek za odpady
z důvodu zvyšujících se nákladů na sběr, svoz,
zpracování a využití tříděných odpadů nebo
skládkování směsných odpadů byl pro rok
2020 zastupitelstvem schválen o 100 Kč
vyšší než v roce 2019, tj. na 650 Kč/osoba/
rok; obec však bude i tak na 1 osobu doplácet cca 170 Kč ročně, tj. 425 000 Kč
ročně z obecního rozpočtu. Rovněž vodné
a stočné muselo být z důvodů meziročního
nárůstu nákladů na energie, služby, materiál i využívání kvalitnějšího zdroje pitné vody
do nového vodovodu zvýšeno; vodné pro
rok 2020 činí 34,52 Kč/m2 bez DPH, přičemž obec doplácí ročně cca 7,80 Kč/m2
bez DPH (celkově tedy cca 300 tis. Kč),
a stočné je pro rok 2020 ve výši 56,16 Kč/m2
bez DPH, obec na něj doplácí 5,31 Kč/m2
bez DPH (celkově cca 450 tis. Kč). Obec
rovněž prodloužila do výběru nového provozovatele vodovodu smlouvu s ENERGIE AG
Kolín (dříve VODOS Kolín), aby byl „starý“

i nový vodovod udržován a provozován pro
současné odběratele.
Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen
dle návrhu zveřejněného v listopadu 2019
(viz Osečan 4/2019), tj. příjmy a výdaje jsou vyrovnané ve výši 62 000 000 Kč,
přičemž na straně příjmů bylo převedeno
jako přebytky minulých let 12 765 000 Kč,
které budou využity na investice. Hospodaření obce je stabilní, za rok 2019 skončilo po
konsolidaci příjmů a výdajů v provozním přebytku cca 1 mil. Kč. (příjmy celkem po konsolidaci 93 828 908,10 Kč a výdaje celkem
po konsolidaci 92 767 674,64 Kč). Veškeré
splátkové kalendáře na splácení investičních
úvěrů SFŽP a ČSOB v celkové výši cca
51 mil. Kč na 2. etapu kanalizace a vodovod
jsou včas a řádně hrazeny a byly řádně využity na investice a tím zhodnocování veřejně
prospěšného majetku.
Na zasedáních zastupitelstva v únoru 2020
byly kromě schválení inventarizace majetku obce za rok 2019 odsouhlaseny žádosti
o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj
na modernizaci sportovních hřišť v základ-

ní škole (náklad cca 5 mil. Kč, dotace cca
3,9 mil. Kč) a na nové work-outové hřiště
u fotbalového hřiště (náklad cca 1 mil. Kč,
dotace cca 700 tis. Kč).
Zastupitelstvem v prosinci 2020 schválený rozpočtový výhled obce na roky 2020
- 2022 viz níže a schválený investiční plán
na roky 2020 – 2024 ukazují, že obec
chce realizovat mnoho záměrů, kromě
rekonstrukce Dělnického domu (cca až
45 mil. Kč) by se měly rekonstruovat dům
s pečovatelskou službou (cca 15 mil. Kč), obnovit polní cesty v okolí obce a vysadit zeleň
u nich (cca 1,5 mil. Kč), rekonstrukce ulice
Jiráskova (cca 7,5 mil. Kč) a Prokopa Holého
(cca 4 mil. Kč) i Palackého (cca 9 mil. Kč),
revitalizovat sportovní areál u fotbalového
hřiště (cca 35 mil. Kč), rozšířit mateřskou
školku (cca 15 mil. Kč). Na řadu těchto záměrů se obec pokusí získat dotaci, nicméně na všechno dotaci není možné dostat,
krom toho dotace obvykle kryje část nákladů
v rozmezí od 40 – 80 % v závislosti na účelu projektu a zbývající část financuje obec ze
svého rozpočtu nebo s pomocí cizích zdrojů
– investičních úvěrů.

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2020 - 2022
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2020 - 2022 - VÝDAJE V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf Název

Plnění 2019

Schválený 2020 Schválený 2021 Schválený 2022

000

Daňové příjmy a transfery

62 572 119,62

40 000 000

40 000 000

40 000 000

- daň. příjmy, dotace, poplatky, st. příspěvek

103

Lesní hospodářství

132 016,2

1 000 000

250 000

250 000

- příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

188 296,47

250 000

235 000

235 000

- dobývací prostor Písek - Beton

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

35 000

50 000

50 000

50 000

- nájem kadeřnictví u hasičárny
- příspěvky (dary) na vodovod

231

Pitná voda

887 750

1 250 000

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 898 816

5 250 000

5 500 000

5 500 000

- stočné, příspěvky (dary) na kanalizaci

331

Kultura

11 292

20 000

20 000

20 000

- půjčovné v obecní knihovně

339

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

141 762

150 000

150 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

207 611

250 000

250 000

250 000

- nájemné v obecních bytech 723, 724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

27 784

50 000

50 000

50 000

- nájemné za hrobová místa

372

Nakládání s odpady

394 738,82

420 000

420 000

420 000

- příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu

374

Ochrana přírody a krajiny

82 957

100 000

100 000

100 000

- ekologické dary na obnovu zeleně

435

Služby sociální péče

43 100

60 000

60 000

60 000

- platby za pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

74 600

150 000

150 000

150 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

721 571,4

250 000

250 000

250 000

- prodej nemovitostí, nájem od mobilních opertátorů

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

11 473,09

15 000

15 000

15 000

- úroky

Financování z cizích zdrojů

16 290 340

0

0

0

- investiční úvěr na vodovod

Přebytky minulých let

0

Třída 8
CELKEM

12 735 000

0

0

62 000 000

47 500 000

47 500 000

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 17. 12. 2019.
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2020 - 2022 - VÝDAJE V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf Název

Plnění 2019

Schválený 2020 Schválený 2021

Schválený 2022

103

Lesní hospodářství

78 839,07

350 000

350 000

350 000

221

Pozemní komunikace

67 804

5 000 000

1 000 000

1 000 000

231

Pitná voda

40 315 322,81

1 500 000

250 000

250 000

- údržba vodovodu, vodovod 90 mil.Kč s dotací 54 mil.Kč ze SFŽP

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 053 418,49

5 200 000

5 750 000

6 250 000

- provoz obecní kanalizace

311

Zařízení předškolní výchovy
a základního vzdělávání

7 659 536

11 100 000

5 500 000

5 500 000

331

Kultura

520 148,95

600 000

600 000

600 000

- provoz obecní knihovny

334

Sdělovací prostředky

7 015,48

25 000

25 000

25 000

- údržba nového bezdr.rozhlasu

339

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

242 129

10 000 000

10 000 000

10 000 000

341

Tělovýchova

235 000

3 500 000

2 500 000

2 500 000

342

Zájmová činnost a rekreace

275 000

500 000

350 000

350 000

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

157 889,28

250 000

250 000

250 000

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

363

Komunální služby a územní rozvoj

2 363 519,30

2 000 000

1 000 000

1 000 000

- provoz, údržba a rozšiřování veřejného osvětlení, údržba hřbitova

372

Nakládání s odpady

1 786 081,90

2 600 000

2 600 000

2 600 000

- sběr, svoz, třídění, odvoz a zpracování odpadů

374

Ochrana přírody a krajiny

2 755 333,75

3 500 000

1 500 000

1 500 000

435

Služby sociální péče

706 928

1 000 000

2 000 000

2 000 000

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

521

Ochrana obyvatelstva

1 455,63

15 000

25 000

25 000

- srážkoměr, siréna, hladinoměr

527

Krizové řízení

9 833,67

10 000

10 000

10 000

- protipovodňový plán a činnost

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 822 167,84

1 250 000

1 250 000

1 250 000

- obecní policie, asistenti prevence kriminality

551

Požární ochrana

385 641,94

500 000

500 000

500 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek, údržba zbrojnice

611

Zastupitelské orgány

1 546 690

1 500 000

1 500 000

1 500 000

- zastupitelstvo obce, volby

617

Regionální a místní správa

7 379 759,45

6 600 000

5 540 000

5 040 000

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

1 785 000

1 600 000

540 000

40 000

- odbor. lesní hospodář, údržba, výsadby
- oprava silnic, chodníků, mostů, dešť.kanalizace, dopr. značení

- v případě získání dotací bude výdaj vyšší na rekonstrukce

- provoz.příspěvek MZŠ
- provoz obecní knihovny

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

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

- OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba, správa popl.,
CZECH POINT, znalecké a odborné služby
- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

456 385,77

500 000

500 000

500 000

- platba úroků a pojištění

639

Ostatní finanční operace

784 587

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

Financování

2 059 075,06

3 500 000

3 500 000

3 500 000

62 000 000

47 500 000

47 500 000

Třída 8
CELKEM

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

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 17. 12. 2019.

Obec kromě investic provádí
údržbu a obnovu již stávajícího
veřejně prospěšného majetku
a vybavení – chodníky, silnice,
kanalizace, veřejné osvětlení
a rozhlas, veřejná zeleň, zajišťuje chod obecního úřadu včet-

ně sociálních služeb, obecní
knihovny a obecního dvora, financuje základní provoz mateřské a základní školy, podporuje
finančně a materiálně činnost
spolků, pečuje o obecní lesy,
řeší ekologické nakládání s od-

pady. Tyto provozní záležitosti
tvoří téměř 28 mil. Kč (70 %)
cca běžných výdajů z ročního
obecního rozpočtu obce. Obec
je i provozovatelem kanalizace (provozní výdaje ve výši
cca 4,5 mil. Kč ročně kryty ze

stočného), spolu se soutěží na
nového provozovatele vodovodu bude soutěžen i nový provozovatel na kanalizaci.

obec do projektu v roce 2020
poskytne cca 500 tis. Kč, přičemž od září 2020 T. J. Sokol
zajistí pro ostatní spolky prostory na sport a jiné aktivity
zejm. na velkém sále. Dále rada
rozhodla o nákupu a dalším
rozšiřování veřejného osvětlení,
proto bylo pořízeno nových 75
ks LED svítidel a 6 ks solárních
světel, která budou postupně
umístěna v ulicích Za Drahou,
Prokopa Holého, Nádražní,

Politických vězňů aj. Na podkladech od místostarosty obce
Jana Fagoše a obecního úřadu
podpořila nucené odpojování nemovitostí od kanalizace
v případě, že téměř rok navzdory veškerým výzvám k úhradí
nezaplatili dlužné stočné, první
odpojování bude provedeno
v březnu 2020. Rada na podkladě jednání starosty obce
a místostarostky Mgr. Křičkové
s římskokatolickou církví od-

souhlasila poskytnout účelový
příspěvek na obnovu průčelí
kostela ve výši cca 370 tis. Kč
a na dokončení restaurování
varhan další finanční podporu
ve výši 90 tis. Kč, vše by mělo
být hotovo do září 2020, resp.
varhany zprovozněny v květnu
2020.

Rada obce
Rada obce se v období od prosince 2019 února 2020 zabývala realizací projektů a mnoha
organizačních a provozních
záležitostí, např. dokončení výstavby vodovodu, rekonstrukce chodníku v ulici Politických
vězňů, přeprojektování chodníku podél krajské silnice v ulici
Palackého a Prokopa Holého.
Dále rada rozhodla o další spolupráci s T. J. Sokol Velký Osek
na rekonstrukci sokolovny, kdy

OSEČAN
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Podpora spolkům a dalším
volnočasovým a kulturně
společenským aktivitám
v obci na rok 2020:

Ulice Politických vězňů - pokládka kabelu elektřiny
a veřejného osvětlení včetně rekonstrukce chodníku probíhá
od 2. 3. 2020 do 7. 5. 2020

6
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schopna uhradit veškeré náklady spojené s energií, úpravou, přepravou a údržbou. Daří
se nám i generovat přiměřenou
rezervu, která je průběžně spotřebována na opravy a drobné
investice.

Dokončili jsme po kanalizaci
další dílo, jehož přesah a význam zhodnotí možná i další
generace. Vodovod a kanalizace jsou výdobytkem moderní
doby, jsou pro nás známkou
jistoty komfortu a spolehlivosti, která by ve 21. století měla
být standardem.

Nebudu zastírat, stále se najdou i tací, kteří se rozhodli, že
placením se přichází o peníze…
co vzkázat těmto chytrolínům,
snad jen to, že na každého dojde. Vedení obce, rada a všichni zainteresovaní se rozhodli
vyhlásit nulovou toleranci tomuto stavu a budou se vydávat
podněty k exekucím a uzavírat
kanalizační šoupata.

Ano, tyto infrastruktury vyžadují další péči, údržbu a rozvoj,
to něco stojí. Všem se nám
zvyšují životní náklady. Ale je-li
s nákladem spojena jistota nezávadné vody a nezpůsobování
budoucí ekologické zátěže, považuji s tím způsobené náklady
za opodstatněné a do jisté míry
i nutné.

a)
b)
c)
d)

Byla opět schválena spolkům i materiální podpora, a to v podobě hrazení nákladů z rozpočtu obce spojených za provoz a úklid
(v podstatě nájemné a spotřeba energií) v objektech, které obec
vlastní nebo má ve správě (zejm. školní tělocvična a hřiště, fotbalové hřiště, Dělnický dům), a které spolky v podstatě využívají dle
svých požadavků. Tato „nefinanční“ podpora dosahuje za všechny
aktivity spolků ročně hodnoty cca 500 tis. Kč z rozpočtu obce,
a vedle toho je přímá finanční podpora z rozpočtu obce celkem pro
spolky dohromady ve výši 500 tis. Kč na rok 2020. Jinak řečeno,
obec na spolkovou činnost přispívá z ročního rozpočtu obce min.
1 mil. Kč. Zastupitelstvo tímto jednoznačně za obec deklaruje podporu, aby ve Velkém Oseku existoval a fungoval spolkový a zájmový
život obyvatel, zejm. pro děti a mládež. A v zájmu další podpory
volnočasových aktivit v obci pro děti a mládež zastupitelstvo chce
postupně revitalizovat sportovní areál v prostoru fotbalového hřiště, aby okolo něho vznikla další sportoviště (multifunkční hřiště
s umělým povrchem, work-out hřiště, malé přírodní a umělé travnaté hřiště).

Vážení
spoluobčané,
Dovolte mi na několika řádcích
zhodnotit a zamyslet se nad
minulým rokem.

Obec by měla podporovat aktivity i v řadě jiných oblastí, ve spolupráci s dalšími subjekty, aby se zlepšilo prostředí a život pro obyvatele v obci, např. opravy železniční stanice a jejího okolí, oprava kostela, podpora společenských a kulturních akcí (např. plesy,
Den s historickou technikou, Staročeské Máje, závody dračích
lodí, loučení se školkou a se školou, podzimní běžecká akce „VELKOOSECKÁ ELEVEN 12“). I proto obec každoročně vyčleňuje
nemalou částku na přímou finanční podporu spolkovým aktivitám,
pro rok 2020 bylo vyčleněno až 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly
rozděleny na zasedání zastupitelstva dne 25. 2. 2020 takto:

133 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek, IČ: 14802724;
75 000 Kč pro FK Viktorie Velký Osek, IČ: 61882861;
75 000 Kč pro FŠ Velký Osek, IČ: 67776353;
40 000 Kč pro Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek,
IČ: 16590538;
e) 36 000 Kč pro Český rybářský svaz – Místní organizace
Velký Osek, IČ: 48663379;
f) 8 000 Kč pro Český svaz včelařů – organizace Velký Osek,
IČ: 66493226;
g) 50 000 Kč pro Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek,
IČ: 25070231;
h) 10 000 Kč pro sdružení fyzických osob Májovci;
ch) 7 500 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami –
organizace Poděbrady, IČ: 75008157;
i) 4 000 Kč pro sdružení fyzických osob Osecký Skřivánek
převodem nespotřebované finanční podpory pro rok 2019
do roku 2020 k využití na činnost;
j) 18 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky, IČ: 03603610;
k) 5 000 Kč pro Tenisovou akademii Velký Osek, org. Jiří Váňa;
l) 20 000 Kč pro skautský oddíl Rejnoci Velký Osek,
IČ: 62444107.

Jarní zamyšlení

Každý by si měl uvědomit, že
to, co máme zadarmo, mnohdy není dostatečně vnímáno
jako jistota a nezbytnost.

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 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 krásné, slunečné jarní dny, mnoho povznášejících zážitků a zejména
řadu příjemných setkání a chvil s blízkými a přáteli.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Ještě nemůžeme využít zcela
zbudovaného vodovodu, jelikož ke zdárnému provozování potřebujeme vybrat toho,
kdo bude svědomitě v souladu
s dotačními podmínkami tuto
infrastrukturu provozovat.
Pan starosta spolu s ostatními
zainteresovanými jistě napne
všechny síly, aby v dalším čísle
Osečanu byl jasný neochvějný
termín napojení všech nemovitostí, ke kterým je přípojka
zřízena a mají zájem o spolehlivý a nezávadný zdroj vody.
Budování vodovodu také trochu zastínilo některé další projekty, na kterých se ale i nadále
pracuje. Dokončují se projekce
a předkládají žádosti o dotace,
o kterých Vás informuje ve
svých příspěvcích pan starosta.
Jak už vyplývá z mé funkce
místostarosty pro technické
záležitosti, chci a musím Vás,

Je nepřípustné, aby slušní lidé
dopláceli na několik nezodpovědných občanů… zákazníků.
jako zákazníky, informovat
o stavu a výhledech fungování
podtlakové kanalizace.
Kanalizace je v tuto dobu
funkční a schopna splnit požadavky na ní kladené. V minulém roce jsme připojili více
než dvacet nových zákazníků,
podařilo se doinstalovat záložní vývěvu. Vývěva je užívána
v případě servisních zásahů
na podtlakové stanici nebo při
poruchách některé vývěvy,
či jejího ovládání. Podařilo se
zmonitorovat starou první etapu, kde bylo odhaleno několik
míst, která si v letošním roce
vyžádají nějakou intervenci
a nápravu.
Dále se podařilo technické
propojení hlavních řadů, které přispělo k lepšímu rozložení
nátokových poměrů a tím i optimalizaci využití přepravních
čerpadel podtlakových tanků.
Při tvorbě výroční zprávy jsme
se dopočítali potěšujících dat,
že úniků a servisních zásahů
OSEČAN

ubylo v řádech desítek procent. Není to jenom zásluha
obsluhy, které patří obrovský
dík. Chci zde jmenovat pana
Keleše a Litena. Oba tito pracovníci jsou těmi, kteří řeší,
hledají a přijali za své odpovědnost za chyby nás, uživatelů.
A co je potěšitelné, tak chyb,
kterých se při vypouštění dopouštíme, je čím dál méně.
Přesto mi dovolte zopakovat,
že každá lenost nebo nezodpovědnost nás později, nebo
v případě podtlaku spíš dříve,
dožene.
Tuky v jímce ucpou technologii, spláchnuté vlhčené
ubrousky, hračky a kamení z kapes a stavby do kanálu
zkrátka nepatří!!!!!
Jistě, jako občané a zákazníci
máte právo se ptát, co se děje
s prostředky, které platíte za
odvod odpadních vod. Cena
stočného, která se stále mírně zvyšuje zejména z důvodu
růstu cen elektřiny a služeb, je

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Chci jako vždy skončit pozitivně, svět kolem nás vystavuje
mnoha výzvám, těm osobním
i společenským. Mějte sílu se
jim vždy postavit čelem, řešit je
a vyřešit ku prospěchu svému
a prospěchu společnosti, obce,
rodiny nebo spolku, jehož jste
součástí. Je k tomu potřeba
jen chuť, odhodlání a výsledek
se jistě dostaví.

Přeji Vám všem
krásné jarní dny,
hodně sil a radosti
k překonávání
překážek a mnoho
radostí z dosažených
úspěchů Vás, vašich
blízkých i nás všech.
Jan Fagoš,
místostarosta obce
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Obecní úřad informuje

INFORMAČNÍ
A ORIENTAČNÍ
SYSTÉM OBCE

Vážení spoluobčané,
za obecní úřad si vás
dovoluji informovat
o vybraných novinkách
a dění na úřadu.
PLATEBNÍ TERMINÁL
Zprovoznění platebního terminálu v prvních dnech nového
roku neprobíhalo tak hladce,
jak se předpokládalo. Důvodem
byla skutečnost, že platební terminál dodaný bankou nechtěl
komunikovat s účetním softwarem, který nám dlouhodobě
dodává jiná společnost. Platební
terminál je již zprovozněn a občané tak mohou na obecním
úřadu zaplatit prostřednictvím
platební karty nebo jiných zařízení s funkcí NFC (chytrý telefon, hodinky atd.).

MOBILNÍ APLIKACE
V OBRAZE
Obec spustila od nového
roku novou mobilní aplikaci
V OBRAZE. Všechny zprávy,
informace o pořádaných akcích,
dokumenty zveřejňované na
úřední desce můžete dostávat
prostřednictvím této aplikace
na svůj chytrý telefon nebo
tablet. Aplikace funguje v rámci
operačního systému Android
a iOS. Nainstalovat si ji můžete
zdarma z Obchod Play nebo
App Store.

Hodiny staré

Obec připravuje pořízení informačně orientačního systému,
tedy aktuální značení ulic a významných míst v obci a jejím
okolí pomocí směrových ukazatelů umístěných například na
sloupech veřejného osvětlení.
Ke každé křižovatce v obci se pořizuje fotodokumentace s rozpisem, jaké směrové ukazatele
zde budou umístěny a poté bude
vyhotoven kompletně zpracovaný situační přehled s vyznačením
poloh stávajících sloupů veřejného
osvětlení, případně nových sloupů
a rozmístění směrových ukazatelů v rámci celé obce. Následně
bude vytvořena poptávka odborným firmám za účelem zjištění
kompletních nákladů na realizaci
informačního a orientačního systému v obci.

MULTIFUNKČNÍ SOLÁRNÍ STANICE
Obec připravuje pořízení dvou
kusů multifunkční solární stanice. Každá bude obsahovat
2 zásuvky na 230 V pro nabíjení například elektrokol nebo
elektrokoloběžek, kompresor
s pumpou pro nafouknutí pneumatik, 4 zásuvky USB pro
dobíjení mobilních zařízení,
autozásuvku 12 V, WIFI router

a kameru. Jedna multifunkční
solární stanice bude umístěna
v ulici Revoluční u cyklo altánu
vedle hřbitova a druhá stanice
bude stát v ulici Komenského
u autobusové zastávky. Celkový náklad cca 285 tis. Kč
a předpokládané spuštění do
provozu do konce května tohoto roku.

Multifunkční solární stanice

Zprávy
z obecní matriky
PROSINEC 2019 – ÚNOR 2020

Životní jubilea:
80 let: Miroslava Civínová
Vlasta Šubrtová
Josef Pospíšil
Blanka Fischová
85 let: Miloš Novák
Danuše Psotová
90 let: Hedvika Chládová
Lidmila Pikorová
91 let: Jaroslava Červená
Věra Neumannová
92 let: Josef Pučelík
Marie Pivokonská
93 let: Miloš Pták
František Hamrník
100 let: Marie Schillerová
Narození:
Tereza Štěpařová		
Jan Kryštof Dudek
Nela Čábelková
Lukáš Vocásek

Hodiny nové

Přejeme všem
klidné jarní dny, pohodové
svátky velikonoční
a neustále slunce nad
hlavou i v mysli.

Úmrtí:
Růžena Herčíková (85 let)
Jaroslava Jindrová (67 let)
Věra Kottnauerová (87 let)
Jaroslav Dalecký (75 let)
Lidmila Pikorová (90 let)
Marie Novotná (82 let)

HODINY V AREÁLU
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

Ivana Adamcová,
matrikářka

Všímavý občan zjistil, že z hodin
umístěných v areálu Masarykovy základní školy u Bačovky byla odstraněna vnitřní část s hodinovým strojem.
Některé komponenty hodinového
stroje budou repasovány a použity do
hodin nových. Také starý sloup bude
odstraněn a na jeho místě bude stát
v průběhu jarního období sloup nový
s analogovými hodinami a digitálním
teploměrem. Celkový náklad cca 120
tis. Kč. Bude tak naplněn výsledek
ankety, která proběhla v závěru loňského roku.
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Benefiční koncerty v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Srdečně zveme všechny, kdo si rád
poslechne koncerty a komu není lhostejný stav našeho kostela. I letos za
podpory obecního úřadu, kolínské farnosti, Osecké NADĚJE a dobrovolníků se budou konat benefiční koncerty.
Veškeré finanční příspěvky jsou určeny
na opravu varhan a kostela.
Cimbálová muzika Michala Horsáka – Cimbál Praha zahraje v neděli
25. dubna od 15 hodin.

Reportáž o Mysliveckém bálu.
Dne 25. 1. 2020 se konal již tradiční Myslivecký bál. Předzvěstí této události bývá dětský maškarní rej, který i letos přivítal více než
200 účastníků z řad dětí i rodičů a prarodičů.
Děti se skvěle bavily soutěžemi a tancem až
do vyhlášení těch nejkrásnějších masek. Zde
je na místě poděkovat Sokolu za pomoc při
hrátkách našich ratolestí. Po krátkém úklidu
jsme zahájili tradiční zábavu. Ta byla, jako již
každý rok, vyprodána a skvělí návštěvníci plesu se bavili až do brzkých ranních hodin. Tento rok jsme završili dvacáté výročí obnovené
tradice plesu. Každý z nás jistě vzpomněl na
pana Jaromíra Sommera, který s myšlenkou
obnovit tuto tradici přišel.

lo shromáždit nebývale bohatou tombolu.
A v neposlední řadě podtrhli slavnostní atmosféru skvělí trubači. Další nedílnou součástí se
stává Hudební těleso pana Brtka Unikát, který dokáže udržet vysokou laťku produkce až
do posledního tónu. Je skvělé, že tato kapela
nás může i za rok přesvědčit, že o rok starší
může znamenat i ještě lepší

Tomboly, jak věcná, tak zvěřinová, nalezly své
šťastné majitele a Myslivecký Spolek Pětidubí Velký Osek se mohl spokojeně s ostatními
rozejít do svých domovů.

Budeme se těšit na podporu všech našich
spolehlivých sponzorů a hlavně na přízeň
všech návštěvníků, kteří svou přítomností
podporují dobrou věc. Nejenom setkávání
lidí dobré vůle, ale i podpora činnosti několika chlapů v zeleném, kteří mají radost z radosti ostatních a chuti zachovat tradici, jejíž
myšlenka vznikla již v minulém tisíciletí.

Ano, tento ples byl něčím zvláštní, nejen kulatým výročím, ale i klidem a pohodou, v které
probíhal. Obecnímu úřadu se podařilo zvelebit výmalbou a drobnými opravami taneční
sál, za což patří velké díky zejména partě pana
Kolínského. Nám, Myslivcům, se podaři-

Příští ples je plánován
na 23. 1. 2021.

S pozdravem Myslivosti Zdar!
Vaši Velkoosečtí Myslivci

Opět jsme přihlásili náš kostel do celostátní akce Noc kostelů - otevření
kostelů veřejnosti. V pátek 5. června
od 20 hodin zveme na prohlídku interiéru. Při této příležitosti slavnostně zazní varhany, které prošly náročnou revitalizací. Jejich zvuk předvede
varhaník Michal Hanuš. Koncert začíná ve 22 hodin.
Podrobnosti ke koncertům budou na
plakátech.
Ing. Šárka Kurková
a Daniela Ditrichová DiS.

V květnu se uskuteční první setkání
dětských sborů z okolí. Osecký skřivánek a z Nebovid Čepevidy Band
vystoupí na Den matek 15. v pátek od
17 hodin.

Železniční osmisměrka s citátem.
„Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl ….......“
Antonín Dvořák ( 1841 – 1904 ) český hudební skladatel a velký nadšenec vlaků.
Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.
ALTERNÁTOR

ODKLON

BATERIE

ODZNAK

ČEKÁRNA

OKNO

DIODA

OSA

DOPRAVA

PANT

GRAFIKON

PERÓN

HALA

PLÁN

HLAVA

PODNIK

INFORMACE

POKLADNA

KABEL

PRAŽEC

KABINA

RÁM

KAMERA

RELÉ

KLIKA

REPRODUKTOR

KOLEJ

SEDADLO

KOMPRESOR

SLOUP

KORIDOR

SOUPRAVA

KUPÉ

SPOJENÍ

MADLO

SPONA

MAPA

STANICE

MOTOR

TABULE

NÁDRAŽÍ

TEST

OBVOD

TROLEJ

VAGON

VIADUKT

VLEČKA

ZHLAVÍ

ODJEZD

TUNEL

VESTA

VLAK

ZDRŽ

ZNAČKA

Autor osmisměrky: Roman Dobřichovský
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Naše odpady v číslech a několik novinek
2019

DOČETETE SE:

PRODUKCE ODPADŮ
CELKEM
OBEC
V TUNÁCH

NA 1
OBYVATELE
V KG

KOLIK NÁS
TO CELKEM
STÁLO V KČ

Papír

78,41

32,19

294 911

Plasty

60,65

24,90

315 841

Sklo

48,21

19,79

50 037

• Zda bude zaveden svoz tříděných
odpadů od domu

Nápojový kartón (tetrapak)

0,18

0,07

náklad je
společně
s plastem

• Známky na svoz odpadu

Nebezpečný odpad

4,40

1,81

42 840

• Svoz větví a jiné

Biologicky rozložitelný odpad

444,88

182,63

308 532

Směsný komunální odpad

415,15

170,42

937 830

Objemný odpad

93,51

38,39

151 216

Směsné stavební odpady

12,70

5,21

56 785

Dřevo

15,92

6,54

11 432

Pneumatiky

1,20

0,49

864

Plastové obaly (polystyrén)

0,12

0,05

0

Jedlé oleje a tuky

0,12

0,05

0

103,36

42,43

0

1 278,81

524,974

2 180 028

POČET OBYVATEL VČETNĚ
POPLATKŮ REKREAČNÍCH
OBJEKTŮ 2 436

• Kolik odpadů jsme vyprodukovali
v roce 2019 a kolik nás to stálo
• Kdy a jak bude probíhat svoz
nebezpečného odpadu
na jaře 2019

Na úplném začátku bych chtěla
poděkovat všem poctivým „třídičům“.
Díky jejich snažení obsadila naše obec
v soutěži pořádané Středočeským
krajským úřadem v kategorii obcí
od 2 do 10 tisíc obyvatel krásné 2. místo,
z 96 zúčastněných obcí.
A jak, že jsme na tom v tom
loňském roce byli?
Velký dík patří MZŠ, která organizuje sběr papíru a plastových
víček. V loňském roce nám pomohla v hodnocení obcí odevzdáním 6,79 t papíru a 0,51 t plastových víček.

Prostřednictvím kontejneru na
textil a díky charitativní sbírce
Naděje odešlo posloužit na dobrou věc a neskončilo v odpadu
34,2 tuny oblečení, obuvi a hraček, což představuje 14 kg na
jednoho obyvatele. A tady je na
místě 1. novinka: Další kontejner
na odložení obnošeného šatstva,
obuvi, hraček, ale třeba i povlečení, použitého bytového textilu,
který může ještě někomu poslou12

Kovy*
Celkem:

*/ do této produkce jsou započítány kovy odevzdané občany obce prostřednictvím sběrny

žit, byl umístěn na křižovatku ulic
Palackého a Nádražní.
2. novinka se týká svozu nebezpečného odpadu: zbytky barev,
obaly od barev, chemikálie, motorové oleje, jiné nebezpečné
látky a věci (absorpční činidla,
filtrační materiály, kyseliny, tuky,
tiskařské potřeby, lepidla, pryskyřice, léky pokud je nemáte možnost vrátit přednostně v lékárně).
Nebezpečný odpad bude možné odevzdat pouze v neděli
17. 5. 2020 v obecním dvoře
od 9.00 do 11.30 hod. obsluze
obecního dvora. Všechny tekuté
odpady noste dobře uzavřené!
Následně bude předán oprávněné osobě k zneškodnění. Sběr
nebude probíhat svozem z obvyklých stanovišť, jak tomu bylo
v minulých letech.
V tomto termínu bude možné
v obecním dvoře odložit i eternit (azbest), lepenku v množství
do 150 kg na jednu nemovitost
(č. p.) za úhradu 3 Kč/kg. V příOSEČAN

padě většího množství tohoto
odpadu si jeho odvoz musí zajistit
každý občan na své náklady sám.
Drobné části (úlomky) musí být
vloženy do plastového pytle!
3. novinka: Během jara by se,
cca na pěti stanovištích sběrných
hnízd (barevných kontejnerů),
měly objevit dvě nové nádoby.
Jedna na použitý jedlý - kuchyňský olej a tuk a druhá na drobné
kovové odpady. Tím bychom
chtěli, Vám, poctivým třídičům
zpříjemnit třídění a umožnit odložení těchto odpadů kdykoli, nejen
v době otevírací doby obecního
dvora, kde bude možnost jejich
odevzdání i nadále zachována.
4. novinka: Vzhledem k několika
dotazům na svoz vytříděných odpadů „door to door“ – od dveří, ať
už za pomoci nádob, či pytlů, jsme
zvažovali zavedení svozu, zatím
jen plastů na zkoušku.
Zabývali jsme se zkušenostmi
z jiných měst a obcí, dotazy mezi
vámi občany. Shrnu-li stručně

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

zkušenosti: 30 % domácností si
další nádobu vezme, protože je
zadarmo, 30 % domácností nechce již další nádobu a 30 % vyhovuje sběr tříděných odpadů tak
jak je a zbylých 10 % připadá na
ty, kteří nevědí a spíše se dá předpokládat, že netřídí a ani nádoba
zdarma je k tomu nepřesvědčí.
V obcích, kde se dříve třídilo dobře, to velký efekt nepřineslo.
Jak už jsem uvedla, cca od dubna
do října letošního roku jsme zvažovali pytlový sběr z domácností
na zkoušku, abychom věděli, zda
máte o tento typ svozu zájem
a přinese efekt zvýšení třídění.
Uvažovali jsme o svozu, zatím
tedy jen plastů 1× v měsíci. Domácnost by obdržela žluté plastové pytle 120 l, v předpokládaném
množství 2 ks na měsíc. Určil by
se svozový den, např. poslední
čtvrtek v měsíci a v tento den by
proběhl svoz pytlů s plasty tak,
jak probíhá svoz směsného odpadu nebo biologického v nádobách, tedy sběr pytlů od domu.

Nechali jsme si tuto službu nacenit od svozové společnosti.
Vzhledem k tomu, že takový
svoz by představoval další nárůst nákladů na odpady a to
z ceny, která nám byla nabídnuta, představuje 87 Kč na
občana, v „testovacím“ období
6 měsíců, zatím jsme spuštění
projektu pozastavili a jednáme
o ceně svozu. Chtěli bychom
vyjít vstříc občanům, kteří by
o tuto službu měli zájem, odzkoušet, zda tento typ třídění
přinese efekt, nevylučujeme,
že pokud se nám podaří vyjednat příznivější cenu od svozové
společnosti, vyzkoušíme tento svoz během roku na kratší
dobu, např. tři měsíce.
Chtěla bych také připomenout
svoz větví, který bude probíhat v březnu, již zavedeným
způsobem. Od 2. 3. 2020 do
3. 4. 2020 budou techničtí
pracovníci obce zajišťovat odvoz větví z ořezu stromů a keřů
ze soukromých zahrad a veřejných prostranství obce. Větve
je třeba umístit před dům na
veřejné prostranství tak, aby
neohrožovaly chodce, cyklisty,
bruslaře a řidiče. V případě zájmu o využití této služby nahlaste na Obecní úřad obce Velký
Osek osobně, či telefonicky na
čísle 321 672 837, 724 277 691
nebo na mail: obecni.urad@
velky-osek.cz. K větvím nepřikládejte žádný další odpad. Tráva, listí a drobné větvičky patří
do hnědé nádoby na bioodpad.
Pokud ji ještě nemáte nebo
vám nestačí objem, můžete si
po dohodě na obecním úřadě
vyzvednut zdarma nádobu další.
Připomínám, že poplatek za
odpady na rok 2020, v částce 650 Kč za osobu (poplatníka) je třeba uhradit do
31. 3. 2020 na obecním úřadě
v hotovosti, nebo bankovním
převodem. Více informací
najdete na stránkách obce:
www.velky-osek.cz
Vzhledem k aktuální situaci
(koronaviru) poplatníci, kteří uhradí poplatek za odpady
opožděně a to v období duben-červen 2020, nebudou
sankcionováni a považováni
za dlužníky.

!

Inzerce

DŮLEŽITÉ
UPOZORŇENÍ

(na základě aktuálního vývoje)
Od 1. 7. 2020 budou
vyvezeny pouze nádoby
– popelnice na směsný
komunální odpad
a bioodpad, které budou
opatřeny evidenční
známkou na rok 2020.
Všechny staré evidenční
známky z popelnic je
třeba k tomuto datu
odstranit (na nádobě
zůstane vylepena známka
pouze na rok 2020).
Do 30. 6. 2020 budou
sváženy i nádoby označené
známkou na rok 2019.
Po dohodě se svozovou
společností bude i nadále
probíhat kontrola
svozových nádob, zpřísní
se kontrola u nemovitostí
- nádob, kde se bude
vyskytovat přeplněnost
nádob (nádoby, které
mají „čepici“, u kterých
se opakovaně objevují
stojící pytle nebo kde se
opakovaně objevuje odpad,
který lze vytřídit). Při
opakujícím se stavu nebude
nádoba svezena.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají
k lepšímu vzhledu obce nejen
tím, že odpady třídí, ale do
barevných kontejnerů, dávají
odpady se zmenšeným objemem – sešlápnuté plastové
lahve, krabice rozložené, velké
rozřezané nebo roztržené na
menší části. Obalový polystyrén z papírových krabic vyndávají a odevzdávají v obecním
dvoře, protože je odevzdáván
výrobci nového polystyrénu.
Připomínám, že od dubna
bude v obecním dvoře zahájen
letní provoz a otevřeno bude,
kromě obvyklého celoročního provozu pondělí a středa
13.00–17.00 hod., každou
neděli 9.00–11.30hod., až do
konce září.
Děkujeme, že třídíte!
Ilona Tučímová,
zastupitelka, Výbor ŽP
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NEMUSÍTE BÝT FIT, ABYSTE SE HÝBALI,
MUSÍTE SE HÝBAT, ABYSTE BYLI FIT.

JANA ADAMOVÁ
• SKUPINOVÉ LEKCE
• OSOBNÍ TRÉNINK
• TRÉNINKY NA PRINCIPU VÝVOJE KINEZOLOGIE
Instruktor fitness (Akreditovaný rekvalifikační kurz - trenérská
škola FIT Praha), Instruktor Funkčního tréninku TRX®, Metody
přirozeného pohybu a Vývoje kineziologie Level 1 a 2 - CORE
trénink (3D Fitness Akademie Praha), Instruktor Jumping® fitness
(Jumping® fitness Č. Budějovice)

POHYBOVÝ TRÉNINK
Trénink CORE tak jak ho vymyslela sama příroda. Spojení odstraňování
posturálních vad, špatného držení těla a silového tréninku, převážně vlastní
váhou. Pomalé a důsledné cvičení, které budete vnímat celým tělem.

pondělí od 18.30
KRUHOVÝ TRÉNINK
Silový kondiční trénink pro zlepšení síly, vytrvalosti, držení těla,
rovnováhy a flexibility. Se zátěží i vlastní váhou.

úterý 17.30 h. a 18.30 h.
pátek 17.30 h.
JUMPING® FITNESS
Dynamický a kondiční trénink na Profi fitness trampolíně.
Zlepšuje fyzickou kondici a současně šetří klouby.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

čtvrtek 18.30 h.
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Informace o činnosti JPO III Velký Osek za uplynulý rok 2019.
Krajským operačním
a informačním
střediskem hasičského
záchranného sboru
Středočeského kraje
byla jednotka požární
ochrany Velký Osek
od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019 vyslána
celkem k 25 událostem.
Mimo výjezdovou činnost se členové jednotky požární ochrany Velký
Osek zúčastňují pravidelných a zároveň povinných školení, zajišťují požární asistence na kulturních akcích,
v rámci kondičních jízd (které jsou
též povinné) zalévají v období sucha
obecní zeleň.
V nynější době probíhá přestavba
osobního automobilu Ford Transit
na dopravní automobil dle daných
předpisů. Tato přestavba, údržba
CAS 25 Škoda 706 RTHP i drobná údržba zbrojnice je prováděna ve
většině prací členů jednotky svépomocí.
V roce 2020 je jednotkou plánováno několik akcí například zbudování čerpacího místa požární vody na
„písáku“.
Pro občany Velkého Oseka je chystáno dle mého názoru velké překvapení, které zlepší akceschopnost naší
jednotky. O tomto překvapení se
dočtete v dalším vydání Osečanu.

DATUM VZNIKU

TYP
UDÁLOSTI

PODTYP UDÁLOSTI

POPIS TYPU

11.03.2019 0:24

TECHNICKÁ
POMOC

ODSTRANĚNÍ
STROMU

21.04.2019 19:45

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

spadlý strom přes silnici –
neprůjezdné
požár kompostu, stromu se
zasažením zahradního domku

23.04.2019 14:07

TECHNICKÁ
POMOC

ODSTRANĚNÍ NEB.
STAVŮ

25.04.2019 1:30

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

08.05.2019 19:53

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

05.06.2019 20:52
07.06.2019 13:15

PLANÝ
POPLACH
TECHNICKÁ
POMOC

12.06.2019 12:31

POŽÁR

30.06.2019 20:00

POŽÁR

07.07.2019 20:13

POŽÁR

začínají odlétávat plechy ze střechy
RD rozšíření na sousední objekt
restaurace s penzionem
požár neobydleného
domu

PLANÝ POPLACH

MÍSTO UDÁLOSTI
Kolín, Velký Osek
Kolín, Peklo
Kolín, Býchory
Nymburk, Poděbrady
Kolín, Zálabí

spatřen hustý černý dým,

Kolín, Nádraží

ODSTRANĚNÍ NEB.
STAVŮ
PRŮMYSLOVÉ
OBJEKTY, SKLADY

připálený kastrůlek

Kolín, Zálabí

prověřovací cvičení, požár v ČOV,
1500 osob v objektu, nutná evakuace

Kolín, Sendražice

ODPAD, OSTATNÍ

požár starých trámů na volné ploše

Kolín, Průmyslový
obvod-sever

POLNÍ POROST,
TRÁVA
POLNÍ POROST,
TRÁVA

požár pšeničného pole

Nymburk, Choťánky

požár přírodních porostů –
suché trávy v příkopu

Kolín, Ovčáry

11.07.2019 11:00

POŽÁR

22.07.2019 17:02

PLANÝ
POPLACH

PLANÝ POPLACH

prašnost na poli

24.07.2019 19:00

POŽÁR

ODPAD, OSTATNÍ

roští

25.07.2019 15:02

PLANÝ
POPLACH

PLANÝ POPLACH

spatřen tmavý hustý kouř

Kolín, Velký Osek

POŽÁR

POLNÍ POROST,
TRÁVA

požár pole – pšenice nastojato

Nymburk, Sány

26.07.2019 17:48
29.07.2019 17:30

POŽÁR

STOHU

15.08.2019 15:16

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

23.08.2019 0:00

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

23.08.2019 14:40

POŽÁR

ODPAD, OSTATNÍ

30.08.2019 10:46

POŽÁR

ODPAD, OSTATNÍ

16.09.2019 19:25

POŽÁR

ODPAD, OSTATNÍ

27.09.2019 9:47
01.10.2019 17:43
31.10.2019 16:16

ÚNIK NEB.
LÁTEK
TECHNICKÁ
POMOC
POŽÁR

požár strniště, balíky slámy ve
stohu cca 50 kusů
požár squotu na místním nádraží
Kolín
požár palivového dřeva a části
střešní konstrukce rodinného domu
požár odpadu
v místnosti
požár hnojníku
na strništi
požár odpadu
2×2 metry

Nymburk, Libice nad
Cidlinou
Kolín,
Nemocnice

Nymburk, Senice

Ze služební knihy obecní policie
Na základě oznámení o odkládání komunálního odpadu do kontejneru na papír
zjistila hlídka kontrolou záznamů kamerového systému registrační značku vozidla, kterým přivezl pachatel odpad na
místo. Hlídka provedla zjištění majitele
vozidla, který byl vyzván k podání vysvětlení, kde na základě záznamu z kamerového bodu poskytl údaj o řidiči z knihy
jízd vozidla. Ten byl následně řešen na
služebně obecní policie pokutou.
Hlídka přijala oznámení o volném pobíhání dvou psů v okolí restaurace u jezera.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo psy
bezprostředně po oznámení najít, zaměřila hlídka svoji pozornost do uvedeného
místa a při jedné z kontrol se podařilo oba
psy odchytit. Oba byli odvedeni do záchytného kotce. V následujících dnech
byli předáni majiteli.
V průběhu pochůzkové služby zjištěno
hlídkou značné znečištění komunikací
odpadem, který pocházel ze svozové-

ho vozidla na odpad. Hlídka neprodleně
kontaktovala dispečink svozové firmy
a vyzvala k úklidu komunikací. Ten byl firmou proveden ještě ten den.

Při průběžné kontrole kamerového
systému zjištěno, že na veřejném prostranství na chodníku před domem došlo k pádu neznámé osoby na chodník.
Ta se po pádu nepostavila a jevila známky

zranění. Hlídka vyjela na místo, kde bylo
zjištěno, že se jedná o dívku, která na
místě zkolabovala. Za pomoci občanů,
ochotných v této situaci pomoci, byla
dívce poskytnuta první pomoc a byla
přivolána záchranka. Do příjezdu lékaře
udržovala hlídka dívku při vědomí. Následně byla převezena do nemocnice.
Pouliční prodejce, který si na podzim
loňského roku spletl kontejner na vytříděný papír s nádobou na odhození
neprodaných přebytků, byl při další návštěvě obce nemile překvapen hlídkou
obecní policie, která mu nejprve předložila fotodokumentaci a záznam z kamerového systému, aby tak prokázala jeho
protiprávní jednání, a po té mu vypsala
blok na pokutu s upozorněním, že tato
může být, v případě opakování přestupku
několikanásobně vyšší.
S přáním hezkých a pohodových dnů,
strážníci Obecní policie Velký Osek

Kolín, Průmyslový
obvod-jihovýchod
Kolín, Veltruby,
Hradišťko I
Kolín, Pražská
Nymburk, Kanín
Kolín, Býchory

DO OVZDUŠÍ

únik par kyselina chlorovodíková

Kolín, Velký Osek

ODSTRANĚNÍ
STROMU

odstranění spadlé borovice

Kolín, Velký Osek

VÝŠKOVÉ BUDOVY

požár ze střechy
bytového domu

Kolín, Zálabí

Jednotka má i mnoho problémů,
které se snaží průběžně řešit. Nejpalčivějším problémem nadále zůstává nedostatek strojníků neboli
řidičů skupiny „C“. Tento problém
může vyvolat i neschopnost výjezdu
k události.
Informace o výjezdech a činnostech JPO Velký Osek naleznete
na www.hasicivelkyosek.cz.
Stále se snažíme získat nové členy
jednotky, kteří by se zapojily do činnosti s uvědoměním si, že se jedná
o práci, povinnosti a pomoc druhým
bez nároku na odměnu. Jedinou odměnou je dobrý pocit.
Všem členům naší jednotky patří
velké dík.
Jakub Mokráček st.
14
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ŠKOLNÍ SPORT

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Mikulášská
2019
Druhé prosincové pondělí
se zaplnila tělocvična dětmi
a jejich příbuznými. Zhodnotili
jsme uplynulou sezonu a odměnili nejlepší a nejpilnější
cvičence. Předvedli jsme
ukázky z našich tréninkových
hodin a na závěr nás navštívil
Mikuláš s čertem. Všichni
sportovci si odnesli malou
sladkou nadílku a slyšeli velký
potlesk diváků.

Vánoční školní
florbalový turnaj
Předvánoční čtvrteční čas jsme trávili florbalem.
V tělocvičně naší školy si šestnáct družstev poměřilo
své síly. Bylo odehráno třicet šest zápasů a rozdáno
čtyřicet pět medailí.

Teamgym v Praze
V neděli 15. prosince jsme se
s dvěma družstvy sportovních
gymnastek vydali na závod TeamGym
oblast západ v Praze, kam děvčata
postoupila z předchozího závodu,
který se konal v listopadu Kolíně.
Nejprve závodilo družstvo mladších
žákyň, které svůj závod započalo na
akrobacii, která se jim i přes malé
zaváhání povedla. Kde ale holky
zazářily byla trampolína. Družstvo
na trampolíně zacvičilo bez chyby.
Mezi konkurencí z téměř celé
republiky se dívky umístily na
krásném 7. místě. V dalším sledu
závodilo družstvo starších žákyň,
které také obsadilo 7. místo.
Pro všechna naše děvčata byl takto
velký závod obrovskou zkušeností.
Holky si z Prahy odvezly spoustu
zážitků, nových zkušeností a motivaci
do dalšího tréninku.

Kolínská lať ka
a nejrychlejší
páťák
V hale spojů v Kolíně proběhl 10. 12.
tradiční závod ve skoku vysokém.
David Kruliš skokem 160 cm
vystoupil na 3. místo.
Čtvrté místo získala Dominika
Svinčáková.
Páté příčky obsadily Simona
Musilová a Veronika Belzová.
Ostatní naši reprezentanti využili
příležitosti závodů k získání svých
nových osobních rekordů.
Z běhu na 40 yardů si přivezl Patrik
Perl medaili za deváté místo.
Druhou nejrychlejší dívkou páté
třídy se stala Eliška Svobodová.

16
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Zájezd na hokej
Osmnáctého února vyjel plný autobus hokejových fanoušků na extraligový zápas do
pražské O2 arény. Zápas mezi Spartou Praha a Mladou Boleslaví probíhal ve velmi
bojovném duchu a tak si všichni mohli užít pořádnou hokejovou atmosféru.

Fotky a videa z akce naleznete
na stránkách oddílu.
Na letošní léto jsme si pro Vás
opět připravili širokou nabídku příměstských táborů. Kde
naši kvalifikovaní vedoucí zajistí
pro Vaše děti zábavu na horké
prázdninové dny. Čekají nás výlety, etapové hry, plavání, nové
přátelé a prostě super léto, jak
má být.
Přihlášky naleznete na
primestskytaborvo.webnode.cz

Ze života
Rejnoků
Loňský rok 2019 jsme zakončili
krásnou akcí s názvem Betlémské světlo, které jsme pro Vás již
druhým rokem vyzvedli od družiny skautů, která byla světlo vyzvednout až ve Vídni. Tentokrát
jsme měli připraveny i lucerničky
a kalendáře s názvem celoevropské akce.
V novém roce jsme se s našimi
skauty vydali na závod Prahou
plnou strašidel, kde si děti ověřily své znalosti šifrování a práce
s mapou. Tříčlenné týmy dětí
v kategori ích světlušky/vlčata
a skauti/skautky se vydali pouze
s šiframi a mapou Starého a Nového města v Praze, na 2 hodinový večerní závod. Jejich úkolem bylo rozšifrovat a dojít na
místo kde se nachází strašidlo,
předat mu kouzelnou formuli
a získat body. V letošním roce
na děti v Praze čekalo celkem
15 strašidel. Největší obdiv však
získal Bezhlavý templář, Vodník
od Karlova mostu a ohnivý muž.
V cíli závodu byl pro děti připraven doprovodný program a ohnivá show. Naše závodní hlídky
se umístili na krásných příčkách
18

A také letos uvolňujeme volná
místa na pobytový tábor v pří-

rodě. Kde děti čekají zábavné sportovní i kolektivní hry,
noční bojovky, výlety, plavání,
spaní v podsadových stanech.
Celotáborová hra s Řeckými
bohy. Více informací najdete na oddílových stránkách
www.rejnocivo.cz nebo na faceboku oddílu.
Dne 16. 5. 2020 od 14 h budeme pořádat akci „Pohádkový
les”. Bližší informace i místo akce sledujte na vývěskách
obce. Děkujeme za podporu.
Za vedení kapitánka oddílu,
Zuzana Ulčová ZůZa

v kategorii světlušky/vlčata jsme
obsadili 18. místo ze 74 hlídek
a v kategorii skautů/skautek
73. místo ze 140 hlídek. Dětem
gratulujeme a děkujeme.
Během Pololetních prázdnin
jsme do Prahy vydali znovu ale
tentokrát na akci Ledová Praha,
kde jsme navštívili policejní muzeum. Kde nás čekali ukázky policejních zákroků zásahové jednotky celní správy, kriminalistů,
policejní mobilizované jednotky
a policejního psovoda. Děti si
mohli vyzkoušet a potěžkat policejní vybavení. Neprůstřelné
vesty, krátké a dlouhé zbraně,
neprůstřelné helmy a dokonce
vyrážedlo. Děti v rámci prohlídky plnily doprovodné úkoly. Vyzkoušeli si dokonce i daktiloskopii. Nakonec nechyběli i cvičné
střelby z laserové zbraně na
statický terč. Po třech hodinách
jsme se přesunuli ještě do Českého muzea hudby. Zde jsme si
prošli výstavu počátků pop-rockové hudby v Česku. Vyzkoušeli
si vyměnit vinylovou desku na
gramofonu, hru na elektrickou
kytaru, varhany nebo theremin.
OSEČAN
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Další rok započal
a před námi
leží téměř celý
kalendář s novými,
nepopsanými
listy. Doufejme,
že bude popsán
samými
příjemnými
a dobrými
zprávami.
Již tradičně pár číselných informací o knihovně za minulý rok.
V roce 2019 bylo zaregistrováno 301 čtenářů, z toho 99 dětí
do 15 let. Celkem bylo 15589
výpůjček knih a časopisů z celkového knižního fondu 14576
svazků a 26 titulů časopisů
zábavného i naučného charakteru. Koncem roku bylo ukončeno vydávání periodik Instikt
a Rodinný dům. Do knihovny si
přišlo vypůjčit knihy a časopisy,
použít internet nebo se zúčastnilo akcí knihovny celkem 3859
zájemců. Webové stránky
knihovny navštívilo 6701
uživatelů.

Novinky
určené hlavně
čtenářkám jsou:

„Džungle v kuchyni“ /Devátá/autorka s nadsázkou probírá
svůj vztah ke kuchyni od mládí
po dnešek tradičně vtipně
a vesele.

ně laděné povídky oblíbené
spisovatelky, jež tentokrát
věnuje problémům s bydlením, „Eugenie. Příběh české
hoteliérky“ /Poncarová/- román inspirovaný skutečnými
osudy E.Egertové a plzeňského
hotelu Continental v období
1. republiky, 2. sv. války- až po
osvobození americkou armádou
v roce 1945.
„Jako v pohádce“ /Steel/ hrdinka z vinařské rodiny se po
studiích vrací domů, kde však
krátký čas štěstí ukončí matčina smrt a příchod macechy se
dvěma syny.

Z historických
románů zaujmou:

„Případ tajemného lukostřelce.
Zločiny na Velké Moravě“ /
Češka/- vyšetřování smrti jednoho z moravských kněží v roce
885., „Viktorie“ /Goodwin/období počátků vlády britské
královny Viktorie, která se
v pohých 18 letech stává náhle
královnou V. Británie a Irska v
19. století. „Mstitel z Jenštejna“
/Vondruška/- třináctý příběh
historických detektivních případů královského písaře Jiřího
Adama z Dobronína-vyšetřujícího vraždu pána z Jenštejna.
„Santini“/Černá/- román o životě světoznámého architekta
Jana Blažeje Santiniho-Eichla
z období baroka, do prostředí
císařského dvora ve Vídni v
době vlády Marie Terezie nás
zavádí román: „Kočárová cesta“
/Klimečková/- který zachycuje životní příběh české dívky
Markéty, která se dostává do
služeb knežny Paarové jako její
komorná a tak se ocitá v nejvyšších vrstvách společnosti ve
Vídni.

„Kronika zániku Evropy1984-2054“ /Vondruška/- románová frerska událostí
v Evropě za posledních 35 let
a zároveň předkládá hypotézu,
kam se může vývoj ubírat
v budoucnu na osudech rodiny
Wagnerů. „Pět mrtvých psů“
/Sýkora/- pátrání po zmizení
3 medvědů a vraždy vrátného
v ZOO a pěti zabitých psech.
„Pandemie“/Cook/- newyorský lékař vyšetřuje náhlé úmrtí
mladé zdravé ženy v metru-hrozí nová epidemie? Severskou kriminální literaturu
představuje „Nůž“ /Nesbo/norský detektivní román
s hrdinou Harry Holem, který
se ocitá v podezřeníz vraždy své
milované ženy.

Z naučné literatury
stojí za zmínku:

„Hrady a zámky. Klenoty Čech,
Moravy a Slezska“ /Brych/ výpravná barevná obrazová
publikace seznamující s našimi
památkami. „Nemůžeš? Přidej!“
/Osoba/ - 1899-2019-120 let
činnosti českého olympijského
výboru-největší úspěchy československých a českých sportovců,

20

„Největší záhady české historie“ /Mareš/ - požár Národního
divadla, vražda Jana Nepomuckého, UFO v Miličíně,
případ smrti J. Masaryka a další
zajímavosti -nové zjištěné
skutečnosti.
„Podivuhodný svět Zdeňka
Buriana“ /Neff/- výpravná
obrazová publikace zaměřená
na ilustrace malíře Z.Buriana
ke knihám J. Verna.

Pro malé, začínající
čtenáře i ty trochu
větší jsou určeny:

„Obrázkové pohádky pro nej-

BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Pro milovníky
napínavé a detektivní
četby:
„Takhle jsem si to nepředstavovala“ /Pawlowská/ - humor-

„Když Chaplin potkal Buriana“ /
Suchý, O./- nejnovější poznatky o vztahu Ch. Chaplina k českému prostředí, jeho zájem
o hry V+W, vztahy s některými
českými umělci. „Prázdniny
v Evropě“ /Zibura/- cestopisná
kniha o 14000 km stopem
napříč Evropou, „Tradiční Japonsko“ /Cummins/-japonská
historie za pomoci nově probádaných dokumentů, svědectví
západních cestovatelů, staré
mýty a pověsti apod.

menší“ /Rybníček/- tři kreslené příběhy o zvířátkách-humorné a krátké texty formou
dějových ilustrací. „Jedeme
do školy“ /Pospíšilová/- úkoly
pro předškoláky s tématemdopravních prostředků-procvičení barev, tvarů,prostorové
orientace a základů počtů.

„Zasněžená červenka“ /
Kelly/- dvojice dětí zachraňuje
v zimě promrzlého ptáčka,
„Deník malého poseroutky
14 /Kinney/- další pokračování oblíbených humorných
deníkových klučičích zápisků,
tentokrát o přestavbě domu.

„iPohádka“ /Kovář-Kovy/- veselá moderní pohádka o tom,
co se stane, když se pohádkové
království připojí k internetu.

„Prašina 2. Černý merkurit“
/Matlocha/- pokračování
dobrodružného příběhu dětí
z tajemné čtvrti Prašina.
„Ve spárech džungle“/Březinová/ - dobrodružství party
dětí ztracených v pralese,
„Hororová čítanka“ /Nejedlý/strašidelné a humorné krátké
příběhy s dětskými hrdiny,
„Klub divných dětí“ /Soukupová/- psychologicky laděný příběh čtyř odlišných dětí, které
připadají ostatním „divné“.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

„ Kůň a já“ /Dickius/- příručka
pro milovníky koní, „ Rozhovory s planetami“ /Procházka/-návštěvy dětí u planet, do
děje jsou zasazeny informace
z astronomie, geologie, o meteoritech apod.
„Dinosauři“ - kapesní průvodce světem dinosarů, „Upíři
a nemrtví“ /Ganeri/- obrazové

a přehledné seznámení se
světem upírů, zombií, mumií
a dalších přízraků.
Pokud Vás z naší nabídky
zaujal nějaký titul, přijďte si
ho vypůjčit, pokud ne - přijďte
také, protože toto byla jen
malá ukázka z nabídky naší
knihovny...
Těšíme se na Vás!
J. Dohnalová,
knihovnice

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

OBECNÍ KNIHOVNA
OD ROKU 2021 POTŘEBUJE
KNIHOVNICI/KNIHOVNÍKA
Baví tě zpívat?
Přidej se k nám!

MÁTE RÁDI ČETBU KNIH? ZNÁTE SVĚTOVÉ I ČESKÉ
LITERÁRNÍ KLASIKY, ORIENTUJETE SE V SOUČASNÉ
LITERATUŘE? JE VÁM BLÍZKÝ KONTAKT

Pěvecký sbor Osecký Skřivánek
přibírá nové zpěvačky a zpěváky
ve věku 6 – 18 let.
Máš – li zájem, přijď mezi nás.

S DOSPĚLÝMI I DĚTMI, NEVADÍ VÁM VYSTOUPIT

Kdy: každou středu
V kolik hodin: 17:30 – 18:30
Kde: Masarykova základní škola
(sraz před hlavním vchodem)
Informace na tel: 722 590 505
TĚŠÍME SE NA TEBE!

KREATIVNÍ? MÁTE STŘEDOŠKOLSKÉ NEBO VYŠŠÍ

PŘED POSLUCHAČI? MÁTE ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
PRÁCE S POČÍTAČEM A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ?
JSTE PEČLIVÍ, JE NA VÁS SPOLEHNUTÍ A JSTE
VZDĚLÁNÍ A LÍBILA BY SE VÁM PRÁCE V KNIHOVNĚ
VE VELKÉM OSEKU?
Roky běží, každého jednou čeká ta chvíle, kdy ukončí své
zaměstnání a odchází do důchodu. Tato chvíle nastala i
v naší knihovně po pěti letech „přesluhování“. Práce je
vhodná na plný úvazek, platově ohodnocena dle platových

„Kobaltové nebe“ /Smith, W./-dobrodružný román z doby
2. svět. války a těsně po ní - hrdinka pátrá po spojeneckých
vojácích zajatých nacisty.
OSEČAN

Naučná pro děti
a mládež:

tabulek z nařízení vlády. Více informací v knihovně nebo
přímo u pana starosty.

OSEČAN
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DĚNÍ V DS VOJAN
Jarní program
libického divadla
Stejně jako každý rok,
i letošní jaro můžete
strávit ve společnosti
DS Vojan Libice
nad Cidlinou. Náš
divadelní spolek Vám
tentokrát na březen
a duben nabízí
následující divadelní
představení.
CHCETE MÍT MÍSTA
V PŘEDNÍCH ŘADÁCH?
Potom využijte možnost
rezervace již nyní.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

BĚHU

Počestné paní aneb mistr ostrého meče

V sobotu 13. ČERVNA 2020
proběhne již 9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL BĚHU (MFB).
Běžecké závody na tradičních tratích VOLNO Dlouhá míle,
15 km a 7 km poprvé v historii doplní královská atletická disciplína,
MarathOn LABE spojí dvě královská města: Kolín a Poděbrady!
Účastí navíc pomůžete rodinám dětí s poruchou autistického spektra,
středisku respitní péče VOLNO.
SO 21. 3. 2020 v 19.00
„Počestné paní aneb mistr ostrého meče“
DS Bratří Mrštíků Boleradice
Tato historické komedie humornou formou líčí osudy kata Zelingera a jeho
odvážné manželky Roziny, která se rozhodla udávat tón nejen v módě. A to je
rána pro městskou honoraci. Zvlášť, když se rodina kata, které se „poctiví“ lidé
štítí, dostane do víru milostných, kriminálních, a dokonce i soudních událostí.

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.

Vernisáž

Václav Havel

VERNISÁŽ
Di

va

Michaela Jílková

de

ln

ís

po

le

VO

Vernisáž Václava Havla pojednává o osobní
svobodě a o tom, jak tuto svobodu svazuje
maloměšťácký způsob života. O tom, kvůli
čemu a pro co všechno jsme schopni se této
své osobní svobody vzdát. Ani sám autor při
psaní hry možná netušil, jak umocněně bude
toto téma fungovat dnes.

PREMIÉRA

JA
N

SO 4. 4. 2020 v 19.00
premiéra hry „Vernisáž“
DS Vojan Libice nad Cidlinou

Režie: Jaromír Hruška

Vstupné: 100 Kč

4. 4. 2020 19.00
Kulturní dům Libice nad Cidlinou
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PREMIÉRA

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

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Připojte se i Vy!
Více info www.kolinska14.cz
potkameseukolina

5. ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

VELKOOSECKÝ
TROJZUBEC
18. 4. 2020
MÁČIDLO
POHÁR PČR

13. 6. 2020
PÍSÁK
POHÁR ČRS MO VELKÝ OSEK

5. 9. 2020
MÁČIDLO
POHÁR STAROSTY
VELKÉHO OSEKA

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Začíná další ročník
rybářského kroužku.

Pro děti od 6 -15 let
1.4.2020 v sobotu od 13:00 na Máčidle

Těšíme se na Vás
Vladimír Berka

tel: 723 033 241

Jarmila Dařílková

tel: 604 592 491

PROGRAM

ZÁVODNÍ ŘÁD

7:00 ZÁPIS A LOSOVÁNÍ MÍST

1) ZÁVODÍ SE NA DVA POLOČASY.

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

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

9:35 OBČERSTVENÍ

3) HODNOCENÍ ÚLOVKU: 1 cm = 1 BOD!

10:00 ZAHÁJENÍ DRUHÉHO POLOČASU

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

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

5) ZÁVODNÍK ZÁVODÍ NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ.

9) ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ BUDE
OZNÁMENO ZVUKOVÝM ZNAMENÍM.

6) VEDENÍ ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO
PROVÉST MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY.

10) VĚK ZÁVODNÍKA 7-15 LET.

7) RYBY MĚŘÍ A ZAPISUJE POUZE
ROZHODČÍ.
8) VŠECHNY ÚLOVKY BUDOU VRÁCENY
VODĚ.

11) DO 8 LET NUTNÁ PŘÍTOMNOST
DOSPĚLÉ OSOBY, LOVIT VŠAK MUSÍ
DÍTĚ SAMO.
12) KRMENÍ POVOLENO.
13) RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ NUTNO VLASTNÍ.

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