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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nastává letní období, kterému bohužel předcházelo ne
zcela příjemné období jara. Všichni jsme byli zaskočeni,
v jakém rozsahu a jak rychle se může šířit onemocnění
COVID-19, všichni jsme najednou měli v myslích
a ve slovníku nové slovo „koronavirus“. Bylo určitě
třeba reagovat rychle a jednoznačně, bohužel některá
vládní opatření v rámci nouzového stavu tomu však
někdy neodpovídala, např. několikrát měněná doba
pro seniory na nakupování, nedostatek ochranných
pomůcek a desinfekce. Není nutné polemizovat o tom,
zda byla opatření adekvátní, klíčové bylo, že nějaká opatření,
která v principu dávala smysl, vůbec byla přijata a předešli jsme
situaci, která nastala v některých vyspělých zemích světa, např. Velká
Británie, Itálie, Španělsko, USA aj. Česká republika tuto situaci ustála
z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva poměrně důstojně. Otázkou
nyní je, jaké dopady zejména ekonomické a sociální budeme prožívat.
Nejen na vládě, ale i na nás samotných záleží, jak rychle se z této
„koronavirové šlamastyky“ dostaneme. Neprospějeme sami sobě
v ustavičném hledání viníků, co se mělo a mohlo udělat lépe, ale pojďme
hledat společně konstruktivní a pozitivní řešení. Stejně jako tomu bylo
v době gradující koronavirové epidemie, kdy si lidé vzájemně pomáhali,
ať mladí nebo staří, každý kdo chtěl, mohl přiložit ruku k dílu. Šily se
roušky, dovážely se nákupy, nenavštěvovali se příbuzní, dodržovala se
nařízená karanténní opatření, zejm. se nosily roušky. Poděkování je na
místě nejen všem těm „v první linii“, tj. záchranářům, bezpečnostním
složkám, hasičům, pečovatelkám, lékařům, prodavačkám, úředníkům,
ale i těm, kteří svou dobrovolnou činností, kázní a disciplinovaností
napomohli tuto situaci zvládat – učitelům, rodičům, členům spolků
(např. T. J. Sokol Velký Osek, skautský oddíl Rejnoci) a dobrovolníkům
z řad občanů, i dětem, v podstatě každému občanovi, který byť jen
nošením roušky nebo minimalizací kontaktu s jinými lidmi přispěl
ve prospěch všech jako kostičkou v puzzle. Je třeba věřit a aktivně
se podílet na nápravě, aby bylo dosaženo opětovně dobrého stavu
společnosti i ekonomiky.
I navzdory neutěšenému jarnímu období se na obci pořád něco dělo.
Akce „VODOVOD Velký Osek“ byla administrativně z hlediska
stavby i financování ukončena a nyní se mohou domácnosti napojovat.
Jelikož došlo k posunu některých úkonů, zejm. k vysoutěžení nového
provozovatele vodovodu, byl zatím ke spolupráci osloven současný
provozovatel vodovodu ENERGIE AG Kolín, aby od 1. 7. 2020
průběžně zajišťoval instalaci vodoměrů a uzavíral smlouvy na dodávku
pitné vody s domácnostmi. Od 1. 1. 2021 se předpokládá, že tuto
agendu převezme již vysoutěžený provozovatel, ale není v zájmu obce,
natož obyvatel, kterým vysychají studny, aby dokončený vodovod za
90 mil. Kč s dotací SFŽP 54 mil. Kč a 2,25 mil. Kč od Středočeského
kraje dlouho ležel „ladem“. Podrobnosti o připojování na vodovod jsou
uvedeny uvnitř tohoto čísla Osečanu nebo na webových stránkách
obce www.velky-osek.cz v rubrice VODOVOD. V návaznosti na
ukončené stavební práce na vodovodu byla provedena komplexní
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oprava povrchu ulice Havlíčkova a Dukelských
hrdinů novou asfaltovou vrstvou, a to zcela na
náklady zhotovitele v rámci řešení reklamací. Na
ulici Dukelských hrdinů byly křižovatky z dlažebních
kostek nově provedeny zámkovou dlažbou, obdobně
jako na křižovatce u mateřské školky.
Bylo potěšující vidět, že obyvatelé, kteří setrvali
v průběhu jara nuceně doma, se snaží využívat služeb
obecního dvora a kontejnerů na třídění odpadů.
Bohužel však není jejich kapacita „nafukovací“, jelikož
jsou dimenzovány na standardní provoz, resp. život
obyvatel obce, kdy běžně jsou v práci v řadě případů
mimo obec, a děti ve škole. Produkce odpadů za toto období
vzrostla o cca 25 – 30 % oproti běžnému stavu. Nicméně situace
se dařila relativně zvládat, o to více mě mrzí, když pak vidíte „černou
skládku“ v lese nebo vytříděný odpad v kontejneru na plast nebo papír,
ve kterém je špinavý, směsný odpad. Tím je celý kontejner vytříděného
odpadu znehodnocen a není jej možné zpracovat na surovinu, ale
musí se uložit na skládku odpadů. To není zřejmě výsledek, který
bychom všichni chtěli. Nicméně i navzdory těmto „odchylkám“ se
obec Velký Osek v třídění odpadů za rok 2019 umístila na 2. místě ve
Středočeském kraji. Takže snad dosáhneme brzy i na tu metu nejvyšší.
I díky tomuto odpovědnému přístupu obyvatel je poplatek za odpady
650 Kč/osoba/rok, což je stále jeden z těch nižších v regionu Kolínska,
jsou totiž obce, které jsou už na částkách přesahující i tisíc korun.
V návaznosti na důsledky přijatých vládních opatření a Parlamentu
ČR ohledně vyplácení některých kompenzací živnostníkům a malým
firmám, kdy obce nejen v důsledku snížené výkonnosti ekonomiky, ale
i nuceného přesměrování sdílených daní na zajištění výplaty těchto
kompenzací, bude muset obec zvážit realizaci řady aktivit v tomto
i následujícím roce. Zejména půjde o investiční záležitosti, zda je
schopna je ufinancovat, jelikož daňové příjmy rozpočtů obcí a měst
mají dle předpovědí Ministerstva financí v roce 2020 poklesnout
o cca 20 – 30 %, což v rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 může
představovat ztrátu příjmů ve výši až 15 mil. Kč. I tak stále usilujeme
o získání dotace cca 10,5 mil. Kč od SFŽP na rekonstrukci Dělnického
domu, pro krytí cca 2/3 z celkových nákladů cca 35,5 mil. Kč bude
muset obec čerpat rezervy nebo využít investičního úvěru. Jde tak
o zásadní rozhodnutí, které ovlivní rozpočet obce nejen v tomto roce,
ale i v příštích letech.

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 květnu 2020 zastupitelstvo projednávalo opět situaci ohledně vlastnictví pozemků pod silnicemi v ulici V Zahradách (pod
starým 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 pak nabídl obci za 10-násobně vyšší cenu, což zastupitelstvo odmítlo a navrhlo cenu max. 100 Kč/m2, tj. za
cca 350 tis. Kč). Tento návrh nový majitel
odmítl, proto se zastupitelstvo na zasedání v květnu 2020 shodlo na podání návrhu
k Městskému úřadu Kolín, aby pozemky
a silnice na nich vyvlastnil ve prospěch obce,
jelikož jde o neziskovou, veřejně prospěšnou
a potřebnou infrastrukturu. Dále zastupitelé diskutovali o návrhu parcelizace zahrádek
Opravený povrch silnice v ulici Havlíčkova

v Osadě Labe a nabídku jejich majitele na
odkup pozemku o výměře č. 1715 m2 podél
silnice za 50 Kč/m2, a to za účelem ochrany
stávající zeleně (lípy) a případně pro rozšíření
stávající silnice či pro parkování vozidel. Tuto
cenu zastupitelstvo neakceptovalo, i s ohledem na fakt, že pozemek bude zatížen řadou
věcných břemen (telekomunikace, elektřina) a bude se o této věci dále jednat. Jelikož
sousední obec Veltruby má záměr budovat
vodovodní přivaděč ze zóny TPCA a vodovod v celé obci, potřebuje pro zpracování
projektu mít k dispozici kapacitu pitné vody.
Pro zónu TPCA a napojené obce je momentálně kapacita pitné vody zcela využita,
její zdroje se však budou posilovat (např. ve
Třech Dvorech, ve Veletově), což bude trvat
nějakou dobu. Obec Velký Osek má zajištěnou dostatečnou kapacitu pitné vody až do

výše 10 l/s, v současnosti spotřebovává cca
1,5 l/s, po napojení všech domácností a podniků (od 1. 7. 2020 se může napojit cca 1 tis.
odběratelů) může být spotřeba cca 6 – 7 l/s.
I proto zastupitelstvo souhlasilo „zapůjčit“
obci Veltruby z kapacity obce Velký Osek
10 l/s do doby posílení zdrojů pitné vody pro
zónu TPCA, zejména pro účely zpracování
projektu a podání žádosti o dotaci, kapacita
až 2 l/s. V návaznosti na úbytky daňových
příjmů v důsledku koronavirové epidemie
a stagnace ekonomiky přijalo zastupitelstvo
rozpočtové opatření. Bohužel mnohem významnější změny v obecním rozpočtu se budou muset ještě v návaznosti na rozhodnutí
vlády a Parlamentu ČR přijmout v průběhu
letních prázdnin, protože obec bude zřejmě
nucena provést zásadní změny ve svých investičních aktivitách.

Kontejnery na tříděný odpad v ulici Palackého - místo často znečištěného tříděného odpadu

Nacházíme se nyní v poměrně důležitém období našich životů
i obce v důsledku koronavirové epidemie a počínající ekonomické
recese. Netřeba však klesat na mysli, je třeba být optimisty a věřit,
že společným úsilím se vše podaří zvládnout. Těším se na spolupráci
s Vámi a přeji Vám krásné léto, mnoho hezkých zážitků a zejména
dobré lidi kolem sebe.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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Rada obce

Vodoměrná sestava

RADA OBCE V OBDOBÍ OD BŘEZNA DO KVĚTNA 2020:
a) schválila účast obce na revitalizaci sokolovny a souhlasila
s poskytnutím částky 495 tis. Kč pro T. J. Sokol Velký Osek,
účelem je zejm. rekonstruovat velký sál, sociální zařízení,
elektroinstalaci, vytápění aj., aby od podzimu 2020 bylo
možné vše užívat nejen „sokoly“, ale i dalšími spolky;
b) schválila účast obce na obnově varhan a průčelí
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova a souhlasila
s poskytnutím částky ve výši 464 tis. Kč;
c) vybrala dodavatele urbanistické studie na víceúčelový sportovní
areál v lokalitě fotbalového hřiště v hodnotě 125 tis. Kč
bez DPH, která má vyřešit rozmístění sportovišť, dopravu,
kapacitu inženýrských sítí a principy správy a údržby areálu;
d) v době koronavirové epidemie a nouzového stavu průběžně
vyhodnocovala situaci v obci a řešila podněty obyvatel
(např. bezplatná dodávka roušek obyvatelům nad
50 let s pomocí dobrovolníků, provoz mateřské školky
a základní školy, dovážka potravin aj.); celkové náklady
na řešení této situace dosáhly cca 160 tis. Kč;
e) dohlížela na přípravu dokumentace ke stavebnímu
povolení na rekonstrukci Domu s pečovatelskou
službou č.p. 558 pro účely bydlení seniorů;
f) projednávala záměr na využití areálu bývalých Českých
dřevařských závodů investorem, který jej chce využít na
stavbu závodu o cca 100 – 150 zaměstnancích pro výrobu
dílů do nákladních aut, přičemž požaduje zejm. odhlučnění
tohoto záměru, zlepšení dopravního přístupu přes železniční
přejezd na Stráž a rovněž vymezila kapacitní a technické
podmínky pro napojení na kanalizaci a vodovod;
g) nedoporučila zatím k realizaci komplexní renovaci
orientačního systému obce (označení ulic, směrovky)
z důvodů vysokých nákladů cca 1 mil. Kč;
h) odmítla umístění rekultivační základny stavebního materiálu
u nádraží ve Velkém Oseku, která vznikne z projektu
na novou železniční trasu „Libická spojka“ do Hradce
Králové, který zahrnuje mj. zrušení části tzv. Hradeckého
oblouku; realizace je plánována po roce 2025;
i) přípravu optické sítě se společností JON CZ v rámci
uvažovaných rekonstrukcí silnic a chodníků, což je odvislé od
dostatku finančních prostředků z dotací či rozpočtu obce;
j) rozšiřování veřejného osvětlení do dalších částí obce,
a to i s pomocí solárních panelů (např. ulice Politických
vězňů, U Máčidla, Přemyslova, Za Drahou);
k) podpořila realizaci multifunkčních stanic (zejm. WIFI,
elektronabíjení) u základní školy a cykloaltánu za cca 290 tis. Kč;
l) souhlasila s výběrovými řízeními na dalšího strážníka obecní
policie z důvodu zajištění bezpečnosti v kontextu rozrůstající se
obytné výstavby v obci, dále s výběrovým řízením na knihovnici/
knihovníka, jelikož stávající paní knihovnice požádala o odchod
do plného důchodu, a s výběrovým řízením na pozici ředitelka/
ředitel Masarykovy základní školy, jelikož stávající paní ředitelce
na konci července 2020 uplyne 6-leté funkční období;
m) přijala dar od Středočeského kraje ve výši 40 tis. Kč za 2. místo
obce v třídění odpadů v roce 2019 a dar 25 tis. Kč od TPCA
na řešení koronavirové epidemie a nouzového stavu;
n) souhlasila s využitím přebytku hospodaření v mateřské školce
za rok 2019 ve výši 55 624 Kč na obnovu zahrady a s využitím
přebytku hospodaření Masarykovy základní školy za rok 2019
4
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o)

p)

q)

r)

s)
t)

ve výši 264 906,61 Kč na krytí zvýšené ceny projektu IROP
na bezbariérovost (zejm. nový výtah) a technickou výuku
(zejm. obnova kuchyňky a vybavení počítačové učebny), jelikož
mezi dobou podání žádosti (2018) a dobou realizace (2020)
stavební práce a materiály se zásadně zvýšily o cca 30 %;
průběžně vyhodnocovala realizaci některých projektů, např.
obnova povrchu silnic Havlíčkova a Dukelských hrdinů
včetně zvýšených křižovatek, nový chodník a veřejné osvětlení
v ulici Politických vězňů, a dohlížela na dokončení projekce
k rekonstrukci chodníků v ulici Palackého a Prokopa Holého;
prověřovala možnosti zefektivnění údržby veřejné
zeleně a prostranství s ohledem na nedostatek
pracovníků veřejně prospěšných prací z Úřadu práce
i limitované kapacity kmenových pracovníků obce;
řešila možnosti zlepšení nakládání s odpady, zejm. zvýšení třídění
odpadů v kontextu nových povinností obce ze zákona o odpadech,
redukci černých skládek v katastru obce a využívání kamerového
systému pro pokutování lidí nesprávně třídících odpady;
potvrdila smlouvu o budoucím věcném břemenu
s městem Kolín na tlakový kanalizační přivaděč z Velkého
Oseka na čistírnu odpadních vod v zóně TPCA;
projednala podání žádosti o 50% dotaci k Ministerstvu vnitra
na rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice za cca 10 mil. Kč;
schválila postup napojování nemovitostí na nový
vodovod od 1. 7. 2020 (viz níže).

POSTUP NAPOJOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ NA
NOVÝ VODOVOD VE VELKÉM OSEKU
V průběhu jara 2020, bohužel z hlediska úřední činnosti zbrzděného nutnosti reagovat na koronavirovou epidemii a nouzový stav,
Stavba nové vodovodní přípojky

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

obdržela obec všechny potřebné kolaudační souhlasy nutné k provozování nového
vodovodního přivaděče od TPCA, nového
věžového vodojemu, všech vodovodních
řadů a veřejných částí (tzv. odboček) pro
vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Rovněž postupně na obecní úřad
docházejí i územní souhlasy od Městského úřadu v Kolíně na zřízení vodovodních
přípojek umístěných na soukromých pozemcích jednotlivých nemovitostí (domů),
které obec na základě smlouvy o výstavbě
infrastruktury pro obyvatele zajišťovala
prostřednictvím pana Jana Tučíma.
Aby se mohl majitel nemovitosti v souladu
se smlouvou o výstavbě infrastruktury napojit na vodovod a nejpozději od 1. 1. 2021
odebírat pitnou vodu, musí přijít na obecní úřad v úřední hodiny pondělí a středa
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 pro výše
uvedený územní souhlas (bez něho není vodovodní přípojka legální a jde o tzv. „černou
stavbu“ pod hrozbou jejího demontování
a pokuty) a rovněž si musí připravit technické
podmínky na zprovoznění vodovodní přípojky

tak, že mezi rozvody vody v domě a přípojkou
(tj. hadicí z ulice, resp. ze zahrady uložená
v hloubce cca 80 – 100 cm pod terénem
o max. délce na soukromém pozemku do
15 m) bude mít rozteč cca 20 – 50 cm (tzv.
„mezera“). Tato „mezera“ by se měla nacházet nejlépe ve sklepě nebo technické místnosti za nejbližší nosnou zdi zdí kolmo k vodovodní odbočce přicházející z ulice. Do této
„mezery“ totiž bude současný provozovatel
vodovodu spol. ENERGIE AG Kolín (dříve
VODOS Kolín) instalovat vodoměrnou sestavu s klasickým mechanickým vodoměrem
(viz obrázek). Na těchto rozvodech vody
v domě nesmí být žádná odbočka umožňující
přístup (napájení) vody z jiného zdroje, např.
ze studně, jelikož mísení vody z vodovodu
a z jiných zdrojů je zakázáno a provozovatel
vodovodu pak nemůže garantovat kvalitu
a bezpečnost jím dodávané pitné vody a dále
hrozí kontaminace pitné vody ve vodovodním řadu, potažmo ve vodovodu v celé obci.
Tuto instalaci včetně vodoměru a materiálu bude hradit obec, pokud má majitel
napojované nemovitosti uhrazeny veškeré

Nově předlážděná zvýšená křižovatka v ulici Dukelských hrdinů
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pohledávky vůči obci, o čemž se lze opětovně informovat v úředních hodinách na
obecním úřadě.
Pro zahájení prací na instalaci vodoměrné
sestavy je však nutné ještě podat přihlášku
k odběru pitné vody na ENERGII AG Kolín
(Legerova 21 v Kolíně, blízko malého kruhového objezdu nad Finančním úřadem Kolín),
ke které se přikládá i výše uvedený územní
souhlas. Tuto přihlášku je možné podat od
1. 7. 2020, instalace by pak měla proběhnout do 5 týdnů od jejího podání, rovněž s tím
je podepsána smlouva o odběru pitné vody
mezi majitelem nemovitosti a ENERGII AG
Kolín. Cena vodného je schvalována každoročně zastupitelstvem, pro rok 2020 je ve
výši 34,52 Kč/m3 bez DPH, při normované
spotřebě kolem 35 m3 vody na osobu ročně
tak platba vychází ve výši cca 340 Kč včetně
10% DPH za čtvrtletí. Je třeba se však připravit, že s ohledem na fakt, jak se pitná voda stává čím dál tím vzácnějším zdrojem a současně
se zvyšují i náklady na její výrobu, rovněž na
správu, údržbu a provoz vodovodních sítí (nákup surové vody a materiálu, mzdové náklady,
externí odborné služby aj.), lze očekávat, že
bude cena vodného (obdobně jako elektřina,
plyn) spíše růst. Zastupitelstvo bude průběžně sledovat vývoj a adekvátně nastavovat výši
vodného, aby bylo ekonomicky a sociálně
únosné. To zabezpečuje obec tak, že k vodnému doplácí každý rok další náklady na provoz
vodovodu, v roce 2020 má být z obecního
rozpočtu k vodnému ve výši 34,52 Kč/m3 bez
DPH doplaceno ještě 7,80 Kč/m3 bez DPH
(v souhrnu očekávané spotřeby pitné vody
v obci v roce 2020 tak může jít o souhrnnou
částku cca 300 - 400 tis. Kč).
Lze konstatovat, že akce „VODOVOD Velký Osek“ navzdory úřednímu šimlu a koronaviru zdárně probíhá, stavební část (přivaděč od TPCA, nový věžový vodojem, 12 km
řadů, 650 nových vodovodních odboček
pro přípojky) za cca 90 mil. Kč s dotací cca
54 mil. Kč od SFŽP a cca 2,25 mil. Kč od
Středočeského kraje je úspěšně dokončena
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a připojování domácností tak může začít. Je totiž nesporné, že mít stabilní a zdravotně nezávadný zdroj pitné vody v obci, resp. v domácnosti
je základem pro kvalitní a příjemný život bez starostí. Věříme proto, že
této možnosti využije každá ze stávajících cca 950 domácností v obci
Velký Osek.
Traktůrek začíná pomáhat při sekání

Zprávy
z obecní matriky
BŘEZEN – KVĚTEN 2020
Životní jubilea:
80 let: Josef Kalaš
Jaroslava Kaiprová
Jaroslav Bukač
Zdeňka Bukačová
Eva Matuchová
Jaroslav Šlapák
Růžena Melezínková
Hana Šandová
Jiří Bajer
85 let:

Marie Hejdová
Jaroslava Nováková
90 let: Josef Pospíšil
92 let: Anna Kubešová
93 let: Jaroslava Dvořáková
96 let: Ludmila Křivánková
98 let: Miloslava Lejnarová
Narození:
Kristýna Týmová		
Dominik Herold
Šimon Billý
Žofie Říhová
Emma Vokřálová
Eliška Suchá
Kira Telváková

Závěr

Uzavření manželství
Václav Kosina & Jana Maštalířová

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 krásné, ať již slunečné či deštné, ale zejména co
nejméně smutné letní dny, mnoho povznášejících zážitků
a zejména mnoho příjemných setkání a chvil s blízkými
a přáteli, kterých se nám tolik nedostávalo v průběhu jara.

Zlatá svatba
Ladislav & Věra Hoškovi
Zdeněk & Zdeňka Lejnarovi
Úmrtí:
Drahoslav Čekal (90 let)
Květoslava Pučelíková (88 let)
Zdeněk Jedlička (81 let)
Danuše Psotová (85 let)
Marie Poláková (69 let)

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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Ivana Adamcová,
matrikářka

Nouzový stav
co dál?
Vážení občané, zákazníci,
na následujících
řádcích se pokusím
zamyslet nad tím, co
v době Nouzového
stavu není tolik vidět.

Je velmi zajímavé, že ačkoliv byla zavřena školka i škola,
stoupl odvod objemu odpadních vod v průměru o 10 %.
Vysvětluji si to tím, že jsme se
všichni intenzivněji myli a používali pračky, myčky a toalety.
Spousta z nás zůstala na home
office a naše děti využily kapacitu našich domácností na sto
procent.
Trocha poučení a vztyčený
ukazováček… reálně je naše
kanalizace schopna fungovat na hranici 300 m3/den
a v současné době jsme byli
běžně svědky nátoků okolo
275 m3. Proto bych rád vyzval
všechny, kteří mají v plánu se
ke kanalizaci připojit. Neváhejte a zajistěte si napojení,
zejména máte-li před nemovitostí zřízenu šachtu. Není
daleko čas, kdy budeme zvažovat další determinanty, jako
množství a velikost nově napojených objektů. Také na těchto
stránkách avizuji, že bude pro
obec vždy přednější připojení
soukromých subjektů (občanů) před průmyslovými závody
a velkovýstavbou. Tito zájemci
mají připraven projekt tlakového napojení na ČOV v zóně
TPCA. Je jenom na nich, zda
ve svém projektu zohlední tuto
možnost. Použijí rozpracovaný
projekt a dovedou jej ke zdárnému cíli.

V minulém roce se zvýšil počet zákazníků, podařilo se snížit
počet úniků a stabilizovat celý
systém. Prakticky jsme se obešli bez externích služeb a odsávání fekálním vozem. V případě přívalových dešťů jsme
schopni do několika dní situaci
stabilizovat a vyřešit. Bohužel
z dlouhodobého hlediska jsme
nuceni stále mírně zvyšovat
cenu stočného, nejen z důvodu růstu cen energií, ale i třeba
z důvodu stoupající ceny služeb na ČOV Kolín. Také jsme
se nekompromisně postavili
k liknavým zákazníkům, kteří ať
ze sportu, nebo jiných pohnutek neplatili za služby odvádění
splaškových vod. Ti budou řešeni vymáháním a exekucemi,
jak je bohužel dnes běžné. Do
Kolína na vodoprávní úřad byl
předán seznam všech, kteří
nemají smlouvu s obcí a nakládají s odpadními vodami ve
vlastní režii. Je možné, že se
tito občané setkají s kontrolou
vodoprávního úřadu MÚ Kolín. Ti, co se chovají, jak mají,
se nemají čeho bát… A ti co
ne? Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne.
CO BUDE DÁL?
S napětím očekáváme výsledky koncesního řízení jak na
vodovod, tak na kanalizaci naší
obce. Za sebe mohu slíbit, že
OSEČAN

bude podpořeno takové řešení, které na jednu stranu bude
finančně co nejméně pro Vás
zákazníky bolestné, na druhé straně stabilní a udržitelné
i z dlouhodobějšího hlediska.
Bude-li třeba, jsme schopni
a připraveni i nadále provozovat si kanalizaci sami.
U vodovodu jsem zastáncem
provozování externí firmou,
která bude pod bedlivým dozorem zastupitelstva a vedení
obce, tak aby nedocházelo ke
zbytečnému zvyšování nákladů
a pouhopouhému udržování
v provozuschopném stavu. Do
každé infastruktury se musí
investovat, hledat rezervy ke
zlepšení provozu, údržby i servisu pro Vás zákazníky.
V tomto roce dojde k investicím do kanalizace například
v místech vad první etapy. Ty
jsou prokázány kamerovými
zkouškami z roku 2019. Dále
se pustíme do několika bezdrátových monitoringů šachet,
které jsou nejvíce poruchové,
tak abychom co nejrychleji reagovali na závady, poklesy
podtlaku a úniky. Samozřejmě
plánujeme klasickou údržbu
a připojování v lokalitách nové
rodinné výstavby a u stávajících již zbudovaných jímek
z první i druhé etapy. Dále se
ještě tento rok pokusíme dohledat a pojmenovat případné
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vady z výstavby druhé etapy,
které příští rok končí záruční
doba, tak aby šly veškeré náklady na jejich odstranění za
zhotovitelem.
Dal jsem si za úkol ve svých
článcích nepoužít mantru
dnešních dní jako coronavirus a COVID 19. Jsem rád, že
se mi to podařilo… přeji Vám
všem, abyste užili klidnou dovolenou v místech naší krásné
vlasti. Zůstaňte ostražití, nikoliv
však ustrašení. Buďte opatrní,
ale ne slepě důvěřiví. Pokuste
se nepodléhat panice, poslouchejte svůj zdravý rozum, a ne
zoufalé výkřiky z médií.

Přeji pevné zdraví
a rozum.
Váš místostarosta…
Jan Fagoš
PS: fotografie žáby, která
svým zoufalým skokem do kanalizace v reakci na pandemický vývoj koronaviru ve světě
ukončila svůj život. Únik byl
odstraněn, obojživelník bohužel nezachráněn.
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„Hřbitovní evergeen“ aneb jak se
udržuje vesnický hřbitov
Tak úplně nevím odkud začít.
Pamatuji si, že před několika
lety se o hřbitov starala parta
lidí s paní Kejklíčkovou. Pak byl
z důvodu nedostatku lidských
kapacit svěřen do péče externí
firmě a dnes se znovu pokoušíme udržovat tuto část obce
vlastními silami pod mou gescí.
Nikdy nebylo nic dokonalé a na
každém stavu se dalo najít místo pro zlepšení. Po zkušenosti,
kdy jsem se zapojil, však před
všemi, kteří se snaží a snažili,
smekám klobouk a děkuji.
Nejsem častým návštěvníkem
hřbitova, ačkoli zde již odpočívá
nejeden z mých předků, věnuji jim spíše letmou vzpomínku
doma, nebo v době které jsou
pro mne těžké a v duchu si
k nim jdu pro radu, nebo požehnání.
Jelikož si rád vyzkouším vše na
vlastní kůži, chopil jsem se spolu s pracovníky kanalizace sekačky a křovinořezu a pokusil se
udělat toto místo přívětivějším.
Nechci tady psát o tom, jaká
to byla práce, ale upozornit
na věci, které jsou z hlediska
údržby problematické, nebo
na ně může být více pohledů
a názorů.
Obec investovala v posledních
letech relativně vysoké náklady na opravu reprezentativního oplocení, zřízení rozptylové
loučky a částečné vylepšení
osvětlení a cest. Co se ještě
nepodařilo a bohužel asi brzy
nepodaří, je výstavba kolumbária namísto smuteční síně, ale
naděje umírá poslední…

Prakticky do toho může zasáhnout i vyšší moc, kdy díky dešti,
nebo naopak suchu, může dojít k situaci kdy je buď zálivka,
nebo sečení extrémně náročná
činnost, jejíž periodicita je nad
momentální kapacitu pracovníků i techniky.
Většina z Vás, kteří máte
k hřbitovu vztah a navštěvujete zde své blízké, kteří odešli,
velmi citlivě vnímají stav, kdy
by již mělo být zalito, nebo posekáno. Nechci a nebudu se
vymlouvat, v rámci svěřených
úkolů dělají pracovníci údržby
maximum, někdy to bohužel
není dost, aby to uspokojilo
všechny a vždy.
Rád bych na těchto řádcích
poprosil o několik následujících
věcí, které by pomohly nám,
údržbě i Vám uživatelům.
1. Pokud zjistíte nějaké poškození, nefunkčnost, vadu zavolejte p. Kolínského, nebo
mne 608 646 428.
2. Za hroby neponechávejte sklenice plastové lahve,
hadry, rukavice a svícny.
3. Zdržte se úprav vedle
a v okolí hrobů (přídavné kaslíky, květináče, lucerničky).
4. Neupravujte prosím okolí
hrobů kamínky, mulčem,
hlínou apod.

Kostel Nejsvětějšího srdce
Ježíšova se dočká nového průčelí
Všechny tyto aktivity (a za mne
nešvary) velmi znepříjemňují
a zpomalují údržbu hřbitova.
Několik desítek hrobů je zavaleno výsadbou břečťanu
a jiných divoce se množících
rostlin. Tyto se stávají invazivními a poškozují okolní hroby.
Uvědomme si, že náš hrob má
pevně vymezené místo, kde se
do jisté míry můžeme realizovat, ale jakékoli rozpínání mimo
toto místo lze považovat za
neoprávněný zábor pozemku.
Mysleme prosím na to, jak bude
hrob a jeho okolí vypadat ne za
rok, ale za deset a více let.
Samozřejmě je nemyslitelné
cokoli v okolí hrobu budovat jak
stavebně, tak vysazovat jakékoli
dřeviny či keře, tyto vyžadují
další údržbu a pokud třeba z důvodů zdravotní nezpůsobilosti
pozůstalých nelze o hrob pečovat, pak může dojít až do stavu,
který je zobrazen na některých
fotografiích.
Dovolte, abych poděkoval všem
těm, kteří o svá hrobová místa
pečují. My se pokusíme v budoucnu zintenzivnit péči i úklid,
jak jen nám budou síly a počasí
umožňovat. Budeme se snažit
jednat s majiteli hrobů, které jsou zanedbány, tak aby byl
velkoosecký hřbitov důstojným
místem odpočinku nejen pro
zesnulé, ale i pro nás všechny

Těším se na setkávání
a diskuse, nebo jen pozdravení
Váš místostarosta,
Jan Fagoš

Jsem moc ráda, že se s vámi mohu
podělit o radostnou zprávu, že náš kostel
se konečně dočká důstojné nové tváře.
Ano, tato naše dominanta, na kterou
se před 86 lety občané Oseku složili
a postavili si jej, bude z části opraven.
Po opravě varhan, kdy se restaurovali píšťalnice, pedálovky,
úhelníky, traktury. Byla provedena výměna nepoužitelných
dílů a seřízení stroje, intonační
vyrovnání, naladění a vykouření stroje. Opravy realizuje
Římskokatolická farnost Kolín a naše obec se na opravě
podílela částkou 129.000Kč,
stejnou částkou přispěla i Římskokatolická farnost Kolín.
Vzhledem ke stále přetrvávajícímu červotoči bude v polovině června nutné ještě provést
chemickou sanaci interiéru
kostela a varhan. Na 10 dní pak
bude kostel uzavřen.
Oprava průčelí kostela se začíná realizovat již tento měsíc.
Bude provedena renovace vrcholového kříže věže zlacení
prvků, výměna střešní krytiny
věže, vstupní prostor včetně
stříšky a repasování vstupních
dveří. A celé průčelí bude mít
i novou fasádu. Vše by mělo být
dokončeno v říjnu tohoto roku.
Opravy realizuje, stejně jako
varhany, Římskokatolická farnost Kolín a předpokládaný podíl obce bude cca 383.000 Kč.

To, jak se do hřbitova investuje,
se odráží ve vybavení a funkčnosti mobiliáře jako jsou lavičky,
studny a nově vysazené stromy
a keře. Toto vše vyžaduje i zvýšenou pozornost údržby a obsluhy. Vše je však vedeno vizí
snadnějšího a příjemnějšího
užívání návštěvníky hřbitova.
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ostatní příchozí. To vše i proto,
abychom se zde mohli poklidně
ve svých vzpomínkách potkávat
s našimi rodiči, známými a příbuznými.
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Farnost i naše obec by ráda
i v dalším roce pokračovala v opravách našeho kostela.
A dá-li Pánbůh, dočkáme se
i vitráže na zvonici. Stále je
možné si zakoupit lept „Křížek
ve Velkém Oseku“ od místního
rodáka akademického malíře
p. Tichého na obecním úřadě
v minimální hodnotě 900 Kč.
Tím můžete finančně přispět
do sbírky na vitráž.
Moc nás mrzí, že avizované
benefiční koncerty nemohly
být, vzhledem k nařízení Vlády
o nouzovém stavu, realizovány.
O to víc se budeme těšit na
podzim, kdy proběhnou všechny slíbené koncerty. A varhany
se rozezní v plné své kráse.
Naděje umírá poslední a myslím, že v případě našeho kostela
to platí dvojnásobně. Věřím, že
společnými silami se nám podaří dát kostel Nejsvětějšího
srdce Ježíšova do pořádku.
Za Obec Velký Osek,
Mgr. Veronika Křičková,
Místostarostka obce

Inzerce

Obecní úřad informuje

Solární osvětlení

Multifunkční solární stanice

Vážení spoluobčané,
za obecní úřad si vás dovoluji
informovat o vybraných
novinkách a dění na úřadu.
HODINY V ULICI REVOLUČNÍ V AREÁLU
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V minulém roce proběhla anketa o chátrajících a již částečně nefunkčních hodinách umístěných u Bačovky (ulice Revoluční) v areálu Masarykovy základní školy, ve které bylo navrženo několik variant dalšího
postupu, jak naložit s hodinami. Jednou z variant byla demolice hodin
bez další náhrady, další pak oprava stávajícího provedení a poslední
variantou bylo pořízení zcela nových hodin. Občané Velkého Oseka
rozhodli svým hlasováním tak, že má obec pořídit hodiny nové a umístit je na místo původních hodin. Hodiny byly pořízeny, v měsíci květnu
2020 namontovány a zda odpovídají vašim představám můžete posoudit z fotografie nebo ještě lépe tím, že se na ně zajedete podívat
přímo na místo. Na pořízení hodin bylo vynaloženo celkem 123.118 Kč.

MULTIFUNKČNÍ SOLÁRNÍ STANICE
Obec pořídila dva kusy speciálních solárních stanic, které nabízí spoustu užitečných
funkcí pro občany i turisty.
Jedna stanice je umístěna
v ulici Komenského u autobusové zastávky Masarykovy
základní školy. Druhá stanice
je umístěna hned vedle cykloaltánu.

Nové hodiny

Stanice obsahuje následující
vybavení:
SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ

OPRAVA BALKÓNŮ NA BYTOVÉM DOMĚ
Č. P. 777 V ULICI PALACKÉHO
Stav balkónů u bytového domu je již delší dobu tristní. Je to dáno
bohužel i způsobem provedení a nevhodně zvolenými postupy při
původní stavbě bytového domu na počátku 21. století. Po vzájemné diskusi s odborníky rozhodla rada obce o celkové rekonstrukci osmi balkónů, která bude spočívat v odstranění původní vrstvy
dlažby, betonu, plechu i konstrukce zábradlí. Následně bude provedena pokládka nových vrstev (speciálního betonu, izolace atd.)
dle současných standardů včetně osazení nového zábradlí. Práce
na opravě balkónů začnou na konci června a skončit by měly do
konce srpna. Celkové náklady se předpokládají cca 650 tis. Kč.
10
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V průběhu měsíce května
2020 bylo pořízeno 6 ks solárních světel a ty byly namontovány do předem vytipovaných
míst, kde chodce v nočních
hodinách trápilo nedostatečné
osvětlení. Jde o ulici Za Drahou
v části od železničního přejezdu na Šanghaj k tenisovému
kurtu a částečně v úseku od
křižovatky s ulicí Prokopa Holého směrem k požární nádrži
a motokrosu a také prostranství před bytovým domem č. p.
723/724. Solární svítidla mají
zabudované stmívací a pohybové senzory. S příchodem
šera se světlo automaticky
rozsvítí v pohotovostním režimu na 10 % kapacity, a pokud

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

je v jeho blízkosti zaznamenám
pohyb, přejde během krátké
doby do 100 % osvětlení daného prostoru. Následně po
určité době opět přejde do
pohotovostního režimu 10 %
osvětlení. V rámci systému
lze nastavit například intenzitu
osvětlení v pohotovostním režimu (10 %, 20 %, 30 % atd.),
stejně tak rychlost přechodu
z pohotovostního režimu do
plné kapacity osvětlení. Obec
bude v průběhu letních a podzimních měsíců nastavení vyhodnocovat a případně dojde
k jeho úpravě. Na pořízení
solárního osvětlení bylo vynaloženo 180.012 Kč.

2 ks zásuvka na 230
V pro dobíjení elektrokol,
elektrokoloběžek atd.
1 ks kompresor pro možnost
nafouknutí kol, koloběžek
a dalších zařízení
3 ks stojan na kola
4 ks USB zásuvka pro
nabíjení mobilních zařízení
2 ks držák telefonu / tabletu
2× autozásuvka 12 V
Osvětlení pro noční provoz
WiFi router pro možnost
připojení mobilních
telefonů, tabletů,
notebooků atd.
Bezpečnostní kamera pro
monitoring bezprostředního
okolí solární stanice
a zachycení vandalismu

Solární stanice jsou nezávislé na zdroji síťového napětí
a mají minimální provozní náklady. Internetové připojení
prostřednictvím WiFi routeru
bude zajišťovat obec, nicméně rychlost připojení bude
omezená tak, aby bylo možné
běžné prohlížení webových
stránek, ale rychlost nebude
dostatečná pro stahování větších souborů. Na pořízení solárních stanic bylo vynaloženo
284 489 Kč. Předpokládáme,
že solární stanici u Masarykovy
základní školy využijí zejména
školní děti. Často je potřeba
nabít si například mobilní telefon nebo si nafouknout kolo
či koloběžku. Solární stanici
u cykloaltánu naproti tomu
využijí zejména lidé sportující
a ti, kteří využívají cyklostezku
třeba i k procházkám. Také zde
se jistě bude hodit nabít si mobilní telefon nebo elektrokolo,
nafouknout v podstatě cokoli
nebo využít wifi router a mít
možnost zjistit si potřebné informace.
Veškeré uvedené služby jsou
poskytovány občanům obce
i návštěvníkům zdarma.

OSEČAN
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INFORMACE O POSTUPU VYMÁHÁNÍ
DLUHŮ ZA MÍSTNÍ POPLATKY
Obec Velký Osek je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
oprávněna v případě, že místní poplatky
(např. za odpady, psy) nebudou poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměřit tento poplatek hromadným předpisným seznamem.

doručován zvlášť do vlastních rukou, ale
bude doručen tzv. veřejnou vyhláškou,
tedy vyvěšením na úřední desce po dobu
30 dnů a po uplynutí této doby se 30. den
od zveřejnění považuje hromadný předpisný seznam za doručený (tj. bez ohledu, zda
dlužník do hromadného předpisného seznamu nenahlížel).

Vyzýváme tímto všechny občany obce,
k uhrazení místních poplatků dle stanovených podmínek (tj. v řádné výši nebo včas),
jinak obecní úřad tyto poplatky vyměří
právě hromadným předpisným seznamem.
K tomuto způsobu bude přikročeno zejména z důvodu zrychlení procesu vymáhání a hospodárnosti. Hromadný předpisný seznam nebude každému poplatníkovi

Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí na obecním úřadu (správce poplatku) po dobu nejméně 30 dnů.
V rámci nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou dlužníkovi zpřístupněny pouze jeho údaje, které se týkají
jemu stanovenému poplatku.
Proti takto stanovenému poplatku mohou

poplatníci (dlužníci) uvedení v hromadném
předpisném seznamu podat odvolání ve
lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,
a to i před doručením.
Vydání hromadného předpisného seznamu
je posledním krokem obce před exekučním
vymáháním. Apelujeme na ty občany obce,
kteří mají nedoplatky na místních poplatcích, aby nejpozději v době, po kterou bude
hromadný předpisný seznam k nahlédnutí,
své nedoplatky uhradili a vyhnuli se navýšení poplatků o výdaje spojené s exekučními náklady.
Hromadný předpisný seznam bude vytvořen na základě zjištěných skutečností nejpozději na začátku září 2020.

KONZULTAČNÍ
DEN S ČEZ

Poradna
Jak ušetřit
na odběru
elektřiny
a plynu?

Více méně každá domácnost v dnešní době
řeší nastavení smluv se svými poskytovateli
služeb – energie jako plyn nebo elektřina,
internetové připojení atd. V poslední době
se také značně rozrostl počet nabízených
produktů, které si každý může vybrat. Občan se tak může lehce v nabídkách ztratit.
V této souvislosti obec připravila pro občany přímo v obci možnost využít konzultace
s pracovníky společnosti ČEZ. Ti budou
občanům připraveni poskytnout individuálně kompletní informace o smlouvách na
odběr elektrické energie nebo plynu, které
mají občané uzavřeny nebo by chtěly provést případně nějakou změnu v nastavení
služeb. Dále budou poskytnuty informace o působení tzv. „energošmejdů“. Tedy
o osobách, které nabízejí nekalým způsobem své produkty zákazníkům. Také zazní
informace o současných produktech, které
se všeobecně vyskytují na trhu s energiemi. Konzultační den proběhne dne 23. 6.
2020 od 16 hodin v zasedací místnosti
budovy obecního úřadu. Nejprve zazní informace o uvedených tématech a následně budou moci občané využít pracovníky
ČEZ k individuální konzultaci. Zveme tímto
všechny zájemce, smlouvy o dodávkách
energií můžete přinést samozřejmě sebou
ke konzultaci.

CO SE DOZVÍTE?
• Jak zjistit, jestli máte optimálně nastavený tarif
• Jak lze snížit nebo zvýšit cenu záloh
• Tipy na úsporná opatření
• Na co si dát pozor při změně dodavatele
• Jak se vyvíjí cena energií a co ji tvoří
KDY A KDE?

23. 6. 2020 od 16:00 hod.

Mgr. Martin Tázler,
vedoucí Obecního úřadu
obce Velký Osek
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Tak jako i mnoho jiných akcí byla akce ,,Z“
vlivem pandemické situace zrušena a to přitom
letos měl proběhnout již X. ročník. Nicméně
spousty občanů využilo tento čas k zvelebení
svých zahrádek a taktéž předzahrádek v ulicích.
Tímto bych rád poděkoval všem občanům,
kteří věnovali svůj čas, um a sílu této činnosti
a není jim vzhled a stav obce lhostejným.
Ale ani v obci se nezahálelo,
a tak již tradičně došlo k osázení okrasných truhlíků v parku
u Dělnického domu, v parku
mistra Jana Husa a u školky,
dále došlo k dosadbě okrasných záhonů po zimním období
např. u doktora, u Dělnického
domu atd. Za tuto činnost bych
rád poděkoval p. Munzarové
a stejně tak i za organizaci projektu dosadby okrasného záhonu u mateřské školky, který navázal na rekonstrukci chodníku
a vytvoření parkovacího zálivu
v části této ulice.

Využijte možnosti poradit se s odborníky z oboru energetiky.
Zeptejte se jich na cokoli, co se týká odběru elektřiny a plynu.
CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT
OSOBNĚ NA MÍSTĚ?
• Zodpovědět dotazy k vyúčtování
• Poradit s nastavením smlouvy

Akce ,,Z“ - zrušena

Přijďte a posviťte si
na ceny energií.
S vyúčtováním vám
rádi poradíme nezávisle
na vašem dodavateli
elektřiny nebo plynu.
V případě zájmu si
vyúčtování vezměte
s sebou.

Iniciativy se chopilo několik
občanů obce a sami můžete
posoudit dnes výsledek. Zde bych
rád poděkoval i zaměstnancům
obce pod vedením p. Kolínského,
kteří zajistili přepravu kamenů,

které tvoří součást okrasného
záhonu. Tyto kameny darovala
obci firma PARKON s.r.o., které
taktéž velice děkuji. Nejenom že
se jedná dar hodnotný ale i dar,
který má svou váhu.
Jako drobnou náhradu za zrušenou akci ,,Z“, obec ve spolupráci
s Krajskou správou a údržbou
silnic a Mikroregionem Polabský
luh, jehož jsme, jako obec členy
chystá podzimní dosadbu habrové aleje při cyklostezce mezi
obcí Velký Osek a Libicí nad
Cidlinou. V případě, že vše vyjde
dle plánu, měla by být dosadba
s účastí občanů provedena v říjnu tohoto roku.
Ing. Svatopluk Čech,
výbor životního prostředí při
obce Velký Osek

Ve spolupráci s vedením obce,
váš ČEZ tým zákaznických
center Kolín.
JSME VÁM BLÍŽ

OSEČAN
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ZPRÁVY
Z MŠ VELKÝ OSEK
Pozdrav ze školky!
Zvláštní doba si vyžádala zvláštní opatření, díky kterým jsme se
museli na dva měsíce rozloučit se školkou. Díky tomu jsme přišli o spoustu zábavy, divadelních představení, výletů a hlavně naši
předškoláčci - o slavnostní rozloučení na Obecním úřadě.
Aby jim to nebylo líto a nebyli o tuto slávu ochuzení, budou se moci
rozloučit se školkou alespoň na zahradě MŠ.
A co že se událo během doby, co jste se nemohli vidět s kamarády?
Zatím co dospěláci kompletně vyčistili a vydezinfikovali prostory
v obou budovách školky, zrekonstruovali a zrevitalizovali školní zahradu, rodiče s dětmi pilně plnili úkoly, které byly připraveny na
webových stránkách školy.
Zasílali jste nám fotky, jak se Vám doma daří. Za všechny fotky
a pozdravy děkujeme!
Nyní se opět ve školce vídáme s některými kamarády, za přísných
hygienických podmínek a pouze v malém počtu. Na ostatní kamarády ale myslíme, posíláme pozdrav a několik fotek, jak to ve školce
nyní vypadá.

Mějte se krásně.
Přejeme pohodové dny plné sluníčka.
Kolektiv MŠ

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Dne 11. 3. došlo k uzavření všech škol. Dostali jsme se do situace, kterou nikdo z nás neznal. Problém byl o to horší, že k uzavření došlo
zrovna v době, kdy jsme měli prázdniny. Z důvodu epidemie nebyl doporučen kontakt mezi učiteli. Veškerá komunikace a plán další výuky
musely proběhnout pouze mailem nebo jsme setkali na společném webináři.
Musím s radostí říci, že učitelé zvládli situaci velice dobře. Přikládám zprávu několika vyučujících.
Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

Škola v době
koronavirové
u našich prvňáčků
Na začátku musí zaznít velké poděkování všem rodičům
žáků 1.A a 1.B Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku
za trpělivost, výdrž a kus práce,
který s dětmi doma odvedli.
Děkujeme, byli jste do jednoho
báječní a skvělí!
Snažily jsme se, aby i “škola
doma” byla pro prvňáčky zajímavá a byly jsme s dětmi i rodinami stále v kontaktu.
Pomáhaly nám k tomu vydatně IT technologie. Chtěly jsme
se vidět, vyučovat, číst, počítat, povídat si o přírodě, naší
zemi a mnohem víc…Díky aplikacím jako WhatsApp a vedení
videokonferenčního vyučování
přes Google Meet jsme dětem
mohly alespoň trochu dopřát

14
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pocit sounáležitosti a společné
práce. Staly jsme se “z nouze
nebo v nouzi youtuberkami”
a byly nuceny natáčet různá
motivační, výkladová a jazyková videa… Zjistily jsme, že i diktát připravíme v nouzi na několik způsobů, aby to děti zaujalo.
Kromě písemných úkolů, děti
pozorovaly přírodu, vyráběly
podle receptu pomazánku, na
Velký pátek měly cestu za pokladem, prezentovaly se, četly,
počítaly, recitovaly básničky
atd., bylo toho hodně. S rodiči
doma natáčely videozáznamy
i audiozáznamy pro ostatní
spolužáky a vzorně plnily úkoly,
které jsme jim zadávaly.
Nezbývá než se opakovat a říci
jen jedno obrovské díky, milí
rodiče a milé děti.
Zvládli jsme to skvěle!
třídní učitelky Edita Burešová
a Markéta Melicharová s p.as.
Alenou Černou

OSEČAN

Výuka „na síti“
ve 2. třídách
Uplynulých 10 týdnů, v době
uzavření škol, se žáci 2. tříd
setkávali každý den při „Výuce
na síti“.
V pondělí 16. března jsme
s rodiči zkontrolovali kódové
připojení přes Skype a výuka
mohla začít. První týden se děti
seznamovaly s prací online. Pak
jsme děti z každé třídy rozdělily
do 2 skupin, aby výuka mohla
být kvalitnější a děti aktivnější. Čtyři dny v týdnu po ranní
dvouhodinové výuce jedné
skupinky následovala společná
půlhodinka celé třídy. V té děti
představovaly knížky a svá dílka
z výtvarné výchovy a pracovních činností. Každý představil
nejednu svou přečtenou knížku
a kousek nám z ní přečetl. Po
společně strávené půlhodince
se skupinky vyměnily. Pokračovala dopolední dvouhodinová výuka druhé skupiny. Stře-
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da byla jediným dnem, kdy se
hned ráno sešla celá třída. Tři
hodiny, ve kterých se střídala prvouka, psaní a výtvarná,
hudební, pracovní i tělesná výchova, vždy rychle utekly. Každý společně strávený den byl
plný radosti a očekávání. Děti
se na sebe vzájemně těšily, naučily se a procvičily nové učivo,
zdokonalily se v dovednostech
s počítačovou technikou.
Helena Babáková a Naďa
Tomsová, tř. učitelky 2.A a 2.B
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Distanční výuka žáků 3.tříd
začala probíhat 16. 3.

Výuka chemie 8. a 9. ročníku probíhala obdobně jako výuka matematiky. Navíc do společného kanálu jsem pravidelně vkládala videa
pokusů, které se vztahují k pobíranému učivu. V současné době se
věnuji zařazení gamifikace do online výuky chemie, neboť byl uvolněn
do konce června výukový nástroj MINECRAFT EDUCATION EDITION. Tato doba se mi jeví jako velice vhodná pro zařazení Minecraft
Education edition Chemická laboratoř, kde mohou žáci ze svého domova prozkoumat tajemný, ale i zábavný svět chemie. Žáci mohou
vytvářet chemické pokusy přímo ve světě Minecraftu, tedy v prostředí
jim velmi blízkém.

S pomocí ochotných rodičů byly rozdány učebnice a pracovní sešity,
aby měli z čeho pracovat.
17. 3. byl všem žákům poskytnut zdarma přístup k online učebnicím,
které znají z běžné výuky. Dostávali základní úkoly pravidelně v pondělí dopoledne. Jednalo se o práci v učebnicích, pracovních sešitech,
odkazy na internetové stránky a výuková videa. Během týdne posílali
vypracované úkoly zpět. Podobným způsobem probíhala i výuka angličtiny. Každou neděli posílali tzv. ,,nedělníčky“, ve kterých popisovali, co za celý týden zažili. Často přidali i fotografie a obrázky. Měli
jsme i čtenářskou dílnu, kdy děti v určený čas četly vlastní knížku
a pak posílaly vyplněný pracovní list. Ačkoli děti ještě nemají informatiku, získávaly takto určité kompetence v oblasti informačních
technologií. Spolupráce s většinou rodičů byla velmi dobrá.

Koronavirová epidemie nás uvrhla do situace, kterou bylo nutné rychle
řešit a nasazení prostředí Teams bylo z mého pohledu velmi vhodné,
neboť nám nabízí mnoho funkcí na jednom místě. Vzhledem k tomu,
že žáci 2. stupně měli přístup do Office365 již od 6. ročníku, bylo toto
nasazení poměrně snadné. K nasazení tohoto prostředí snad přispěl
i rychlokurz pro učitele a dvě videokonference, které jsem uspořádala.
Samozřejmě nic nemůže plnohodnotně nahradit reálnou výuku, přesto určitá pozitiva online výuky existují. Každý, kdo je součástí takovéto výuky, posunul svoji digitální gramotnost směrem kupředu a získal
tak kompetence, které bude dále využívat v dalším studiu, zaměstnání
i osobním životě. Velmi pozitivně také hodnotím, že v rámci týmů dochází stále ke komunikaci prostřednictvím chatu. Komunikace je vždy
pouze k tématu nebo k technickým záležitostem. Mnohdy žáci převezmou roli učitele a svojí radou pomohou ostatním. Tedy nedochází
jenom ke komunikaci, ale také k rozvoji spolupráce.

K prezenční výuce 25. 5. se přihlásilo 15 žáků v každé třídě, ostatní
jsou nadále vyučováni distančně.
Alena Šátková, Iva Kampeová, tř.uč. 3.tříd

Výuka ve 4.A a 4.B
Čtvrťáci spolu intenzivně komunikovali díky třídním skupinám
v aplikaci WhatsApp. Neplnili jen zadané úkoly, ale vzájemně se inspirovali svými nápady, které sdíleli pomocí fotek a krátkých videí.
Pro pochopení nového učiva využívali motivační videa na Youtube,
která pro ně vyhledávaly i vytvářely paní učitelky. Rádi navštěvovali
online schůzky na Google Meet, největší úspěch měla hra Kahoot,
tentokrát na dálku. Žáci, kteří mají rádi angličtinu, dokonce chatovali s kamarády ze Srbska, s nimiž už druhým rokem spolupracují.
Ti pracovali také z domova, neboť měli karanténu jako my. Veliká
pochvala patří všem spolupracujícím dětem i jejich rodičům.
Eva Franková, Naděžda Lajková, tř. uč. 4.A a 4.B

Online výuka 5. A
Po jarních prázdninách, kdy byly zavřeny školy, jsme byli my učitelé
postaveni před nelehkou úlohu vést výuku na dálku. Protože učím
5. třídu, byla jsem oproti kolegyním z nižších ročníků ve značné výhodě. Všichni páťáci už totiž mají mobilní telefon a dovedou přes
něj dobře komunikovat. Zpočátku jsme se tedy všichni propojili
v jedné skupině na WhatsAppu a já začala zadávat úkoly přes Bakaláře nebo e-mail. Žáci pracovali samostatně, posílali fotografie
vypracovaných úkolů, já je opravila, popsala chyby, vysvětlila je
a poslala zpět. Časem jsme se všichni přesunuli do aplikace MS
Teams, která je vhodná jak pro zadávání úkolů, tak pro komunikaci
či testování, vše je zde na jednom místě. Zároveň jsme do skupiny
přizvali paní učitelku Fromovou a začali se pravidelně setkávat na
videohovorech. 2× týdně angličtina, 2× týdně matematika a český
jazyk. Připojili se téměř všichni žáci a společně jsme se učili takto pracovat. Časem jsme se naučili navzájem si sdílet obrazovky,
předávat si řízení, hlásit se, zapínat mikrofony ve správnou dobu,
vidět se na kamerách, atd. Žáci sami připravovali vzdělávací hry pro
spolužáky na Kahoot.com a všechny nás to vcelku bavilo. I tak to
bylo ale nesmírně náročné období a my jsme rádi, že jsme se v hojném počtu sešli ve škole. Ti, kteří museli zůstat doma, se k nám dále
připojují pomocí videohovoru. Byla to zajímavá zkušenost pro nás
učitele, žáky i jejich rodiče, ale osobní kontakt je stejně lepší. Všem
žákům a jejich rodičům náleží nejen velká pochvala, ale také velké
poděkování.

Romana Hartmanová, tř. uč. 6.A

Výuka v 5.B
Distanční vyučování v 5. B v době problematického období pandemie
probíhalo pravidelně každý den přes školní program Bakaláři nebo přes
školní e-mail. Přibližně byl dodržován rozvrh hodin, aby si děti zvykly na
pravidelnost. Dostávaly denní úkoly připravené pro samostatnou práci,
kterou rodiče pouze překontrolovali. Výklad učiva byl stručný a srozumitelný, často doplněný tabulkami a obrázky. Žáci vypracovávali cvičení, která odesílali jako zpětnou vazbu. Kdykoli neporozuměli látce, mohli se spojit
s třídní učitelkou. Dostávali doporučení a odkazy na výukové stránky a pořady v televizi. Občas dostali návrh na výrobu jednoduchého výrobku nebo
poslali ukázku svojí práce. Žáci posílali krátké zprávy o svých mimoškolních
činnostech, vzájemné povídání podporovalo a udržovalo pospolitost třídy.
Luď ka Stará, tř. učitelka 5.B

Online výuka anglický a ruský
jazyk první a druhý stupeň
Výuka jazyků na dálku se pro 3. B, páté ročníky, sedmé ročníky (v 7. B
rovněž ruský jazyk) a skupinu v osmé třídě stala po jarních prázdninách
standardem. Téměř všechny děti a jejich rodiče se zapojili a naučili používat
systém Bakaláři, Gmail a později aplikaci Microsoft Teams. Byla, a u druhého stupně stále je, důležitá pravidelnost a důslednost v plnění zasílaných
úkolů. Z počátku se to zdálo být nepřekonatelné, chyběl, a některým stále
chybí, sociální kontakt se spolužáky a výklad učitelů. Postupně jsme si však
všichni zvykli a spolupracujeme velmi dobře přes Microsott Teams, kde se
sice nevidíme, ale alespoň se slyšíme. Je to záruka toho, že děti mohou
cizími jazyky i mluvit nejen samostatně vypracovávat úkoly. V této době
platí, „když se chce, všechno jde“ mnohem výrazněji.
Závěrem chci všem moc poděkovat za skvělou spolupráci, rodičům za trpělivé posílání úkolů a dětem za výdrž a těším se na osobní setkání se všemi
v lepších časech.

K. Slaninová, tř. uč. 5. A
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Lucie Fromová

Jak probíhala online výuka

Distanční výuka

Výuka matematiky v 6. ročnících probíhala od počátku v prostředí Microsoft Teams. Vzhledem k tomu, že žáci měli od září přístup
do Office 365, nasazení proběhlo velmi rychle a v celku bez potíží.
V tomto prostředí jsme využívali komunikaci přes chat, kde žáci měli
pravidelnou informaci o zadaných úkolech, přidaných materiálech
apod. V rámci tohoto chatu komunikovali s učitelem, ale i mezi sebou.
Součástí chatu je také plánování a pořádání videokonferencí pro žáky.
Pravidelná online setkávání byla využívána pro výklad nové látky, k rozboru a případné opravě vypracovaných úkolů. Během těchto online
hodin za použití nástroje ručička se mohli žáci přihlásit ke slovu a komunikovat s učitelem a ostatními účastníky online. Z každé hodiny byl
pořízen videozáznam, který se uložil do společného kanálu. Žák si může
stále videa pouštět podle své potřeby opakovaně a podle svého tempa.
Společně s video záznamem byla vždy vložena do společného úložiště
i prezentace z online hodiny. V rámci videokonferencí byla využívána
také aplikace Whiteboard, která je součástí prostředí a umožňuje psát
jako na běžné tabuli včetně rýsování apod. Při konstrukčních úlohách
se mi osvědčilo rýsovat na své pracovní desce, vše snímat druhým mobilním zařízením, pomocí aplikace IP webcam přenést reálně nasnímaný obraz do prohlížeče a žákům nasdílet obraz v prohlížeči. Pro zpestření hodin a k zopakování probraného učiva jsem do videokonferencí
pravidelně zařazovala soutěžení pomocí portálu Kahoot. Pro názornější
zprostředkování učiva z geometrie jsem využívala aplikaci Geogebru,
kde jsem vytvořila tzv. knihu na téma trojúhelník. Žáci se mohli i po
ukončení videokonference pomocí odkazu k této knize připojit a ověřit
probírané učivo. Během celého období si žáci vedli svůj poznámkový
blok předmětu. V poznámkovém bloku má každý žák svůj vlastní prostor, do kterého vidí i učitel. Tohoto poznámkového bloku bylo využíváno při zadávání úkolů. Na každý úkol, který byl zadán učitelem, byl
žák upozorněn zvukově i zápisem do chatu. Po vypracování žák úkol
odevzdal, učitel zkontrolovat a poslal žákovi zpětnou vazbu s možností opravy domácího úkolu. Zároveň velmi využívané bylo prostředí
Microsoft Forms, které umožňuje prověřit úroveň osvojeného učiva.

On-line výuka bylo zpočátku trochu zmatečná, než si všichni na danou
situaci zvykli. Než se vše sjednotilo, posílala jsem učivo přes Bakaláře nebo emailem. Často to bylo pro mě i pro žáky nepřehledné, proto
jsem uvítala možnost pracovat přes Office 365 Teams. Díky kolegyni
Romaně Hartmanové jsem se s programem seznámila a postupně jsem
u všech tříd, kde vyučuji, přešla na komunikace přes Teams. Většina dětí
si tento způsob komunikace velmi rychle osvojila (i přes počáteční obtíže s technickým vybavením nebo přístupem k internetu). Učivo i úkoly
už posílám jen tímto způsobem (výjimečně používám email). Úkoly zadávám různými způsoby - kvízy, referáty s využitím textového editoru
Word nebo prezentací v Power Pointu. Zjednodušilo se tím pro mě získání zpětné vazby a výrazně se zlepšil přehled o tom, kdo úkoly vypracoval a kdo ne. Myslím, že tento způsob zadávání úkolů využiji i v běžné
školní výuce.

OSEČAN

Radka Fischová, tř.uč. 6.B

Distanční výuka v 7.A třídě
Po jarních prázdninách nikdo z nás nečekal, že budeme doma ještě tak
dlouho. Nastala situace, na kterou nikdo nebyl připraven.
Nebylo jednoduché zorganizovat výuku na 2. stupni, protože vyučujících
na různé předměty je více. V naší třídě zadávali učitelé úkoly přes Bakaláře. Děti pracovaly s učebnicemi a pracovními sešity, plnily samostatně
zadané úkoly. Během několika dní jsme se naučili pracovat na Office
365 přes Teams. Většina učitelů a žáků se učila pracovat v tomto prostředí za pochodu, ale většina žáků to zvládla. Děti vyplňují různé kvízy,
úkoly, účastní se videokonferencí z jednotlivých předmětů, komunikují
s učiteli přes chaty, maily. Myslím, že se tak naučily pracovat zcela jiným
způsobem. Chtěla bych tak pochválit všechny žáky a také rodiče, kteří
tuto krizovou situaci zvládli a moc nám pomohli se vzděláváním dětí.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

L. Plášilová tř. uč. 7.A
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Distanční vzdělávání v 7.B

Mladý chemik na MZŠ Velký Osek

V březnu jsme byli nuceni se přizpůsobit aktuálním opatřením
o dočasném uzavření škol. Začali jsme s výukou na dálku. Vytvořili jsme si tým, a tak jsme mohli být stále spolu. Současná
mimořádná situace byla pro nás i testem, jak zvládneme využívat moderní technologie. Komunikujeme alespoň pomocí chatů,
e-mailů , sdílíme společně soubory, píšeme úkoly. Výhodou je,
že každý žák může postupovat svým tempem a dostává okamžitou zpětnou vazbu a vysvětlení všech jevů.

V letošním školním roce se žáci 9. ročníku opět zapojili do celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Soutěž
probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování
teoretických znalostí a prověrky praktických dovedností v laboratoři.
Tohoto klání se zúčastnilo více než 6 500 žáků devátých tříd ze 193
základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. V prvním kole, které proběhlo
na škole, se na 1. místě umístil Max Gruncl, na 2. místě Lukáš Richter
a 3. místo obsadil Perl Jiří. Chlapci jeli 10. 12. reprezentovat školu do
krajského kola, které se konalo na SPŠCH v Pardubicích. Konkurence
byla letos obrovská a do regionálního finále postoupilo 34 žáků. Mezi
postupujícími byl i Max Gruncl. Velmi zodpovědně se připravoval ve
škole i v rámci domácí přípravy do dalšího kola, které se konalo dne
15. 1. formou zkoušky praktických dovedností v laboratořích SPŠCH
v Pardubicích. Maxovi se podařilo získat velmi pěkné 8. místo a 5. 5. si
v Pardubicích převzal diplom a mnoho krásných cen. K jeho výsledku
mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Bohužel
vzhledem k současné situaci se celostátní finále soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika“ nekonalo a Max nemohl tak navázat na
úspěchy Martina Průchy z minulého roku. Max si také velice dobře počínal v okresním kole chemické olympiády, kde získal 1. místo. Čekalo
ho krajské kolo, které se již vzhledem k epidemii neuskutečnilo. Maxovi
přejeme do dalších let hodně úspěchů ve studiu chemie i dalších věd.

Ale učení na dálku bez osobního kontaktu je pro nás velkou zátěží. Takové učení může klasickou výuku doplnit, ale nikdy ne
nahradit.
Alena Šašková a žáci 7. B

Výuka matematiky ve třídách
7.A, 7.B, 8.A, 9.A
Výuka matematiky na druhém stupni využívá platformu Microsoft Teams. Ve výuce pokračujeme v souladu se školním vzdělávacím programem. Snažíme se u žáků udržet návyky spojené
se školní prací. Žáci se naučili velice rychle platformu Teams
používat. Pomocí Teams vypracovávají zadané úkoly, zúčastňují
se videokonferencí, využívají výuková videa, prezentace, kvízy.
Během distančního vzdělávání je také důležitá zpětná vazba.
Všechny úkoly jsou opraveny a vráceny žákům. Žáci 9. ročníku
mají od 11.5. možnost přípravy na přijímací zkoušky.
Leona Vaculíková tř. uč. 9.A

Distanční výuka matematiky v 9.B

Odkaz na fotografie ze soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika: https://photos.app.goo.gl/cjcecxqwNsjZtb6G6
V letošním školním roce jsme jako aktivní škola obdrželi nabídku od organizátorů Mladého chemika zhlédnout jejich roadshow, která obsahovala ukázky a výklad chemických pokusů. Této nabídky jsme využili
a rozhodli jsme se ji pojmout jako odměnu pro žáky 8. ročníku za jejich
obětavou práci v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“.

Lyžařský výcvik školní
rok 2019/2020
V tomto školním roce se lyžařského zájezdu na horskou chatu
Dvoračky zúčastnily třídy 7. A a 7.B.
První dny nám příliš nepřálo počasí. Po ubytování jsme na chatě
hráli různé společenské hry, které nás bavily. S lepším počasím
jsme vyrazili ven. Tak jako na každém lyžařském kurzu nás čekal
dopolední a odpolední výcvik. Pravidelně jsme se střídali ve službě. Pokoj, který měl několik povinností (rovnání bot, prostírání,
oznamování zpráv), mohl za odměnu připravit zábavný program
pro ostatní účastníky. Ve službě jsme se pravidelně střídali.
Lyžařský výcvik probíhal i na běžkách. Nejprve jsme trénovali
a potom se utkali v běžkařském závodě.
Soutěžili jsme i ve sjezdových disciplínách.
Jídlo nám chutnalo, kuchaři se velmi snažili. Byl to vyvedený zájezd.
Žák Matouš Fagoš

Odkaz na fotografie z roadshow:
https://photos.app.goo.gl/xzzzJ9xDK6bvsFNq9
V rámci projektu žáci s velkým nasazením nastudovali a zrealizovali
chemicko-fyzikální pohádku Draka bolí zub, kterou předvedli ve
3. třídě a dětem MŠ Velký Osek. Pokusili se tak pomocí měřících
systémů Pasco a jednoduchých pokusů přiblížit chemii a fyziku
mladším kamarádům.
Mgr. Romana Hartmanová

Po letošních jarních prázdninách se změnil pro mnohé z nás
způsob vyučování. Museli jsme zareagovat na neznámou situaci.
I mým žákům a mně nezbývalo nic jiného než hledat novou cestu
pro výuku.
Od druhého týdne jsem začala vysílat pro žáky 9.B denně hodinu matematiky. Díky systému Teams jsem se vždy od 10.00
hodin scházela na virtuální schůzce se svými žáky. Ve 45 minutách (délka vyučovací hodiny) jsem se žáky procvičovala příklady, vykládala novou látku, řešila úlohy z různých přijímacích
testů na střední školy. Žáci mě slyšeli a viděli, co píšu na papír
pod kamerou, jako kdybych psala na tabuli ve třídě. Abych věděla, že opravdu pracovali, posílali mi svoji ofocenou práci. Za
práci v hodině a píli byli patřičně ohodnoceni. Dostávali i domácí
úkoly. Díky rodičům žáků, kteří zajistili svým dětem dobré podmínky pro příjem mého vysílání, a i díky šikovnosti samotných
žáků, jsme se takto mohli setkávat celá třída při společné hodině.
Žáci si na to zvykli a několikrát jsme měli 100% účast. Takto jsme
pracovali téměř dva měsíce.
Od doby, kdy se mohli žáci 9. ročníku vrátit do školy, se situace trochu změnila. Přesto i pro ty, kteří zůstali doma, vysílám,
aby o nic nepřišli. Pokud to jde, tak rovnou z hodiny matematiky,
nebo v čase, kdy nejsme ve škole.
Jak účinná distanční výuka bude, závisí velkou měrou na samotných žácích. I v mé třídě jsou mezi nimi velké rozdíly a přístupy
k výuce ať už je výuka distanční nebo prezenční.
Václava Seifrtová, tř. uč. 9B
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SOKOL
Dobrý den,
začátek koronakrize nevypadal pro Sokol
vůbec dobře.
Museli jsme, stejně jako jiné organizace
z nařízení vlády, zrušit veškeré aktivity
pro děti i dospělé. Zastavily se práce na
rekonstrukci sokolovny a šance získat
dotaci na výměnu oken se o rok vzdálila.
Středočeský kraj potřebuje aktuálně peníze
někde úplně jinde. Nakoupené odměny pro
účastníky dětských soutěží nás zase strašily
dobou spotřeby. Zrušit jsme museli i dlouho
připravovaný Sportovní ples, se kterým jsme
se s FK Viktorie Velký Osek dost nadřeli.

v bohulibé činnosti pokračovali. Roušky pak
mířily do nemocnic v Kolíně, Nymburce
i v Praze.

Všem švadlenkám, pomocníkům, střihačům
a rodinkám, které přetvořili kuchyně na šicí
dílny, chci tímto velice poděkovat. Největší
dík patří Adrianě Petružákové a holkám
Svobodovým, Lucce a Bóže.
V době kdy bylo potřeba, se semklo cirka
20 švadlenek (+ jejich okolí které jim
pomáhalo stříhat, žehlit, čančat). Nesmíme
zapomenout na záštitu obce, která doplatila
zpětně materiály a následně zařídila distribuci
seniorům.

Ale sedět doma s rukama v klíně?
To bychom nebyli sokolové!

Od září připravujeme za Sokol několik
novinek. Pokud nám vše vyjde, rádi bychom
začali s minivolejbalem, florbalem a rozšířili
stolní tenis pro děti, protože je o něj velký
zájem.

Po vyhlášení nouzového stavu a nařízení
nošení roušek, které se ukázaly jako
nedostatkové zboží, jsme vytvořili velkou
skupiny velkooseckých švadlen. Začali jsme
šít. Bezplatně.

Dále jsme zásobovali domovy seniorů a další
instituce, které potřebovaly v počátku
rychle a bezplatně pomoci. V neposlední
řadě se posílalo i do nejhůře zasažené Itálie.
O naší činnosti jste se mohli dočíst dokonce
i v tištěném Kolínském deníku.

Většina roušek, které jste mohli dostat na
obecním úřadě, pocházela právě od našich
švadlenek.

S problémem hrozících prošlých odměn
na dětské soutěže jsme se také vyrovnali
po svém. Shodou okolností den po tom, co
jsme zjistili tuhle informaci, nám do e-mailu
dorazila žádost o pomoc od skupiny Děti
ulice, která operuje v Praze. Kromě roušek
se jim dostalo i spousty perníků a potravin
podléhajících zkáze. Všichni spokojeni.
Středočeská dotace nám sice odpadla,
nicméně zjevně jsme s karmou za dobře
a i přes koronakrizi nám obec vyšla vstříc
a po prezentaci rekonstrukce, na které
pracujeme, se rozhodla zvýšit finanční dar
na neuvěřitelných 495.000 Kč! Díky tomu
bychom mohli stihnout šibeniční termín do
září. Rekonstrukce pokračuje nad rámec
plánu. Ve všem zlém se musí najít něco
dobrého.
Sice víkendové masové brigády ubyly, ale
přes týden přibylo drobný dvoučlenných
brigád. Museli jsme dodržovat veškerá
pravidla, ale pokud jeden člověk mlátí omítku
na jedné straně a druhý zdí na opačném
konci sokolovny, vir nemá šanci.

Pokud se chcete přidat, neváhejte nám
napsat, přidáme Vás do facebookové skupiny,
kde vypisujeme brigády a aktuální potřeby
sokolovny. Mohli jste si všimnout, že plot
sokolovny se plní sponzory, už zde zbývají
poslední dvě místa.

O Všestrannost pod vedením Marcely
Muniové je takový zájem, že budeme muset
přidat pár trenérů. Ke konci roku plánujeme
nákup dalších pomůcek pro všestrannost
a gymnastiku, jelikož je to náš nejlepší oddíl.
Ostatní oddíly nezůstanou zkrátka, i na ně se
myslí. Každoročně tak budeme zkvalitňovat
zázemí trenérům i dětem, aby se jim v Sokolu
líbilo víc a víc.

srpna velké akce v sokolovně na uzavření první
části rekonstrukce. Pokud budeme pokračovat
ve stejné rychlosti motivovaní heslem „silou lví,
vzletem sokolím“ stihneme to!

Se sokolským Zdar,
David Kratochvíl,
Starosta TJ Sokol Velký Osek

Že se nám daří může dosvědčit i Bára
Poláková, která dokázala vyběhat naši první
Eurodotaci. Využitá bude primárně na
zkvalitnění trenérské činnosti a na tužení
komunity.
To znamená, že nejspíš od července
odstartuje naše další novinka - Malý turista.
Bude to série výletů pro děti 3-6 let s rodiči.
V případě zájmu sledujte náš sokolský
Facebook, či webové stránky, kde bude vše
jasně popsáno.
Když vše vyjde jak má, dočkáte se koncem

Každopádně… nebudeme si nic nalhávat.
Rekonstrukce nabrala zpoždění, ale o to víc
a s větší vervou jsme se do toho pustili hned
při prvním rozvolňování

Jako vždy nás myšlenka přerostla a po
naplnění počtu, požadovaného naším
starostou panem Drahovzalem, jsme
20
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Ze života
Rejnoků
Po
dlouhých,
studených
zimních měsících se všichni
Rejnočci těšili na jaro. Až se
oteplí a naše výpravy budou
opět do přírody. Až budeme
moci pozorovat krásy rozkvetlého lužního lesa a ohánět se po
všudepřítomných komárech.
Jaké zděšení v nás vzbudila
zpráva, že kvůli koronavirové
epidemii budou od půlky března
zavřené školy a všechny spolky
a kroužky přeruší svou činnost.
Přišlo to jako blesk z čistého
nebe. Jeden den jsme naplánovali velikonoční výpravu a další
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den se dozvěděli, že nikam nemůžeme jet. A co hůř, že se ani
nemůžeme sejít, abychom si
popovídali, zahráli si nějaké hry
a něco nového se naučili.
Náhradní plán vznikl během
jednoho večera. Část vedoucích se bude on-line věnovat
dětem, část se zapojí do šití
roušek. Pro děti jsme tak připravili výzvy, které mohou plnit i doma, takže brzy na náš
Instagram začaly přibývat fotky napečených bábovek a táborových kostýmů nebo videa
s hvězdami a stojkami.
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Práci s šitím roušek jsme se věnovali intenzivně více než měsíc. Utvořili jsme dva šicí týmy,
které si rozdělili práci. Jeden
stříhal a předšíval základ, druhý
došil sklady a tkanice, roušky
vypral, vyžehlil a zabalil. Celkem 1678 kusů putovalo přes
starostu Velkého Oseka k seniorům v obci, do okolních nemocnic, k hasičům, do domova
seniorů, na poštu i k jednotlivým obyvatelům, kteří reagovali na naše nabídky na Facebooku. Chtěli bychom tímto
moc poděkovat všem, kteří
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nám na výrobu roušek věnovali
materiál.
Všichni jsme toužebně očekávali den, kdy se znovu uvidíme. Ten nastal 28. 5., kdy
jsme mohli procházkou kolem
jezera mohli obnovit svou činnost a radost nám nezkazilo ani
chladné počasí.
A co nás čeká dál? Letní tábory, ať už pobytový, nebo
příměstské, na které se stále
můžete přihlásit.
Vedení oddílu - Rejnoci
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Letos již podruhé
se setkáváme na
stránkách našeho
zpravodaje.
Uplynulé tři měsíce znamenaly pro nás všechny spoustu
starostí, nepříjemných zpráv,
omezení a situací, se kterými
jsme se dosud nesetkali.
Mimořádná událost způsobená
epidemií koronaviru dokázala
hodně ochromit náš život, uzavřít do izolace a ukončit kulturní
i společenský a vůbec veřejný
život, dokonce i školní povinnosti. Doufejme, že s nastupujícím létem se bude vše již lepší
a vše se vrátí do osvědčených
kolejí. Také knihovny pocítily
tato omezení. Nyní máte opět
možnost vypůjčit si knihu podle
Vašeho přání.

Některé novinky
hlavně pro naše
čtenářky:

„Mlsná huba“ / Váňová/- příběh manželů Reinových, kteří
si v 90.letech otevřeli v Kolíně
prosperující restauraci a ke kterým se vetře mladá žena Laura,
které se podaří málem podnik
rozvrátit.

„Tři sestry“ /Keleová-Vasilková/- tři sestry nespojují jen
hřejivé vzpomínky, ale i láska
a pocit sounáležitosti, „Muži
zrají jako víno“ /Ludvíková/humorně laděný příběh o tom,
jak se z usedlého praktického
lékaře okolnostmi stane muž
24
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v domácnosti se dvěma dětmi
na krku, navíc v cizině, kde mu
jeho jazykové schopnosti nestačí ani na koupi rohlíku. K příběhům s nádechem romantiky
patří „Pýcha a přemlouvání“ /
Austen/-autorčin poslední
dokončený román z přelomu
18. a 19. století zachycuje
prostředí tehdejší Anglie a postavenížen ve společnosti.

„Láska z Orientu“ /Cartland/mladá anglická hrdinka ztrácí
tragicky rodiče a proto přijímá
nabídku své tety, aby za ní
přijela do Indie.

Wallace. Statečné srdce“ /
Whyte/- román o odboji skotského hrdinyW. Wallaceho proti anglickému králi Edwardovi I.
Koncem 13. století.

Čtenáře dobrodružné
a krimi-literatury jistě
zaujmou tituly:
„Kanibal z Nine Elms“ /
Bryndza/- londýnská policistka
se vrací ke starému případu
sériového vraha mladých dívek,
„V pasti“ /Sigurdardottir/-hrdinka je nucena, pod hrozbou
únosu syna gangem zločinců,
provádět pašování drog, pozornosti celníků ale neunikne,
„Hrdinové“ /Steel/- drama
posádky i pasažérů dvou letadel
mířících do San Franciska.

Z naučné literatury
stojí za pozornost:

Pro milovníky
románů s historickou
tematikou jsou
určeny publikace:

„Kdo zradil krále“ /Bauer/případy královského soudce
Melichara z doby vlády Jana
Lucemburského, kdy se
hrdina dostane do vězení na
Křivoklátě, je obviněn ze zrady
a čeká ho smrt, „Opatova
protivenství“ / Hrdlička/- koncem 12. století v době křížových
výprav vzniká na jihu Čech
v Milevsku velký premonstránský klášter s mladým opatem
Jarlochem v čele, „Rekviem za
tři české krále“ /Junek/- poslední dny a hodiny Václava IV.,
Rudolfa II. a Ferdinanda V.
Do mladší doby přelomu 19.
a 20. století nás zavádí „Šikmý
kostel“- /Lednická/- románová kronika ztraceného
města léta 1894-1931 líčená na
pohnutých osudech hrdinů této
knihy. Do historie daleké ciziny
nahlédneme v knize „William
OSEČAN

„Historie mistrovství Evropy
ve fotbale“ /Truchlik/- přehled
všech dosavadních šampionátů,
nejlepší střelci, brankáři, trenéři
a další zajímavosti. „Mraky nad
Barrandovem“ /Motl/- sláva
i zatracení českých filmových
hvězd v době protektorátu
1939-1945 a v čase po válce,
„Včelaření krok za krokem“ /
Morrison/- obrazový průvodce
chovem včel od nákupu včelstva do prvního vytáčení medu.
„Kdo chytá v síti /Pecháčková/nebezpečí, které číhá na děti na
internetu.
„Byla jsem kočovnou herečkou
i královnou krásy“ /Brožová/kronika hereckého rodu Brožů.
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„Takový byl Karel Gott“ /Macek/- nejslavnější český zpěvák
očima přátel a kolegů.

Nesmíme
zapomenout ani na
naše mladé čtenáře:

Pro ty nejmenší jsou „Příběhy
z Medvědína“ /Pacnerová/bohatě ilustrované příběhy ze
života medvědí rodinky, která
žije jako lidé, „Ovocná hostina“
/Maxtone/- další z příběhů
Medvídka Pú a jeho kamarádů,
„Letadla. Hasiči a záchranáři“ /
Meyer/- letadélko Skočdopole
muselo pro poruchu motoru
ukončit závodnickou kariéru,
ale složilo zkoušky a stalo se
hasičem záchranářem, „Zuzanka“ /Krolupperová/- deset
příběhů holčičky odehrávající se
v průběhu jednoho roku, „Kluci
z mraveniště“ /Pavlovič/- pohádkové vyprávění o dvou
malých mravenčích bratrech.

Forma komiksu
spojuje následující
čtyři publikace:

„Šmoula reportér“ /Peyo/- ve
šmoulí vesničce začnou vydávat
noviny.

„Čtyřlístek a kouzelný klobouk“
/Němeček/- dva komiksové
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příběhy v jednom se hrdinové setkají s duchem a ve druhém
zkusí být majiteli televizní stanice, „Velká vyskákaná kniha Barta
Simpsona“ /Groening/- spousta kreslených příběhů známého
hrdiny, „ Ledová sfinga“ /Blažek/- komiksově zpracovaný román
J. Verna o tajemné výpravě do Antarktidy.

POZVÁNKA
NA DEN S HISTORICKOU TECHNIKOU

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

Vážení milovníci starých strojů, jménem
Spolku přátel historické techniky si Vás
dovoluji srdečně pozvat na 6. ročník naší
akce Den s historickou technikou.

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

Doufáme, že nám bude situace nakloněna,
že bude pandemie zažehnána a my budeme
moci na druhý pokus akci uspořádat.
Máme zamluveny prostory areálu Motelu
U Jezera na sobotu 3. 10. 2020.

budeme na našem webu dělat reklamu
zařazením mezi partnery akce. I v den konání akce pak budete moci být vidět jako
partneři akce.

Uvidíte, jako již tradičně, různorodou dopravní techniku (jízdní kola, motocykly,
osobní, užitková i speciální, nákladní a vojenská auta, traktory a jiné zemědělské
stroje), ale i stroje, nástroje a přístroje z dílen a domácností dávnější i nedávné minulosti. Nosné téma vnitřní expozice v sále
motelu bude letos pod názvem „hračky –
hry – stavebnice“.
Ve všech těchto oblastech můžete nejen vidět zajímavé exponáty, ale můžete se
i sami zapojit jako vystavovatelé. Máte-li
něco zajímavého a chuť ukázat to ostatním,
nabídněte to jako výstavní exponát!
Podrobnosti, fotky z minulých ročníků i registrační formulář pro vystavovatele najdete
na našich internetových stránkách.
Pokud byste chtěli podpořit uspořádání
akce finančně či materiálně (např. cenami do tomboly), najdete tamtéž i kontakty
a bankovní spojení. A čím dříve se v takovém případě zapojíte, tím delší dobu Vám

Program akce bude podobný jako v předchozích letech. Tedy – do 10:00 hod.
by měly být umístěny exponáty na svých
místech, v 11:00 hod. s patronem akce,
panem starostou, Den s historickou technikou zahájíme, ve 14:00 hod. odjede
velká část techniky na „spanilou jízdu“ po
okolních obcích a zároveň začne již tradiční rodinný víceboj. Po návratu ze spanilky,
ukončení víceboje, vyhlášení jeho výsledků
a odměnění nejúspěšnějších začne kolem
16. hodiny losování tomboly. Věřím, že i letos budou ceny v tombole hodnotné a zajímavé. Losují se všechny vstupenky! Nejen
v rámci rodinného víceboje bude postaráno o děti – hry a soutěže budou tradičně
probíhat poblíž podia.

Na závěr trochu tajemna

„Adamsova rodina“ /Glass/- strašidelný příběh o jedné poněkud
hodně zvláštní rodince.
Z naučné literatury pro děti:
„Jak přežít, když si nevím rady se školou“ / Shumsky/- rádce pro
děti, které nevědí jak se učit, „Skáčeme, běháme a hrajeme si“
/ Kaplan/- náměty ke hrám a cvičením pro děti od 5 do 13 let,
„Když tě zasáhne láska. Kniha pro zamilované holky“ /Ljubenović/- průvodce pro dívky okolo 10 let popisuje s humornou
nadsázkou úskalí první lásky a radí jak ji přežít.
Zalíbila se Vám některá z uvedených publikací? Přijďte, jistě si
vyberete. Čas dovolených a prázdnin se blíží.
Těšíme se na Vás!
J. Dohnalová, knihovnice

K hlídce obecní policie se v průběhu jedné z pochůzek po obci připojil
středně velký pes a choval se jako
by tak mělo zůstat navždy. Vzhledem k tomu, že hlídka obecní policie může používat ke službě jen psa,
který má policejní zkoušky, nedalo
se dělat nic jiného, než němé tváři,
mající eminentní zájem o setrvání ve
výkonu služby, přiložit k tělu čtečku
čipů, zjistit adresu majitele a psa dovést domů.
Při kontrole kamerového systému
zjištěn hlídkou pohyb lesní zvěře po
silnici a jejím okolí na výjezdu z obce.
Vzhledem k tomu, že hlídka obecní
policie již měla s odháněním zvěře
z komunikace zkušenosti vyrazila na
místo. Mezi tím však několik zvířat
způsobilo dopravní nehodu vběhnutím těsně před projíždějící nákladní
vozidlo. Hlídka na místě zajistila místo nehody, zbylé kusy zvěře odehnala
do pole a zraněné kusy odstranila ze
silnice. Na místo přivolán myslivecký
hospodář, který se postaral o zraněné kusy. Kamerový záznam byl ná-
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sledně předán pro účel vyšetřování
nehody.
Na základě oznámení o nadměrném hluku vycházejícím v podvečer z prostor dětského hřiště zjistila
hlídka obecní policie, že na místě se
sešla skupina dětí, které již odrostli
kolotoči, houpačce a prolézačkám.
Na místě jen trávili čas poslechem
hudby, k čemuž používali přenosný,
malý a o to výkonnější reproduktor.
Přítomným bylo vysvětleno, že ač
svým jednáním nenaplňují skutkovou
podstatu přestupku rušení nočního
klidu, nejsou občané v okolních domech povinni snášet nadměrný hluk.
Proto byli vyzváni, aby hudbu vypnuli
a místo opustili. Protože tak učinili
postačilo k vyřízení celé věci napomenutí.
Kuriózní krádež jízdního kola řešili
strážníci obecní policie ve spolupráci
s kolegy z obvodního oddělení Policie
České republiky v Kolíně. Žena oznámila, že si své nové jízdní kolo odložila
do stojanu u stánku se zmrzlinou a po
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chvíli již kolo ve stojanu nebylo. Hlídka obecní policie prověřila záznam
z kamerového systému a zjistila, že
po příjezdu oznamovatelky na místo
sem přijela jiná cyklistka na podobném bicyklu, který postavila také do
stojanu na kola. Při odchodu si omylem vzala kolo oznamovatelky. Na
místě skutečně zůstalo jiné kolo, které bylo zajištěno na služebně obecní
policie. Hlídka PČR vyhledala ženu,
která omylem odjela na jiném kole,
přivezla jí na služebnu OP a ženy si
kola vyměnily zpět.

Po celý den bude v areálu hrát živá hudba, kapela Trioda už se na Vás těší, děním
v průběhu akce Vás bude provádět a bavit osvědčený moderátor Tomáš Březina.
Občerstvení je zajištěno jak z kapacit

Držte nám pěsti ať je jednak zažehnána ona pandemie, ale také ať nám přeje
počasí (18. 4. 2020, kdy měla akce proběhnout původně, bylo nádherně – tak
věřím, že jsme si to nevybrali na jaře a že
i na začátku října budeme mít hezky). No
a přiďte nás potěšit svou přítomností, my
se budeme snažit potěšit Vás dobře zorganizovanou akcí.
Za Spolek přátel historické techniky,
Miroslav Lízner
www.spht.cz

Inzerce

ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE

motelové kuchyně, tak z jednoho z exponátů akce – vojenské polní kuchyně.
Vstupné na akci je dobrovolné, máme to
nastavené tak, že dospělí platí minimálně
20 Kč a děti to mají zdarma. Vystavovatelé a hosté z řad „sponzorů“ mají vstup
zdarma, vystavovatelům přidáme i poukaz
na občerstvení a několik upomínkových
pozorností.

V průběhu mimořádných opatření
v důsledku pandemie COVID-19
hlídky obecní policie dohlížely na dodržování stanovených nařízení. Většina případů byla řešena napomenutím s připomenutím povinnosti.
V některých případech bylo však
nutné přistoupit k udělení pokuty
a oznámení příslušnému správnímu
orgánu.
S přáním hezkých a pohodových dnů,
strážníci Obecní policie Velký Osek
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LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2020

LISTOPAD

Současná situace s koronavirem se pomalu uklidňuje, a proto předpokládáme, že se brzy vrátí
do zajetých kolejí také divadelní život. Karanténa nám připomněla, že jedním z nejdůležitějších
prvků našich životů jsou lidé, se kterými se rádi setkáváme, které milujeme a které potřebujeme
pro šťastný a spokojený život. Pojďte s námi tedy využít další možnost krásného setkání
u příležitosti divadelních představení, s jejich jedinečným a nezaměnitelným kouzlem.
LIBICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK VOJAN VÁS ZVE NA PODZIMNÍ PŘEHLÍDKU
„LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2020“ S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

SO 5. 9. od 19.30
Hra Vernisáž – premiéra
Václav Havel
DS Vojan, Libice n. C.

ÚT 20.10. od 9.00
ÚT 20.10. od 10.30
ST 21.10. od 9.00
Pohádka s písničkami „Krysáci a ztracený Ludvík“
Libor Jeník
Divadlo D5 Praha
Představení jsou určena pro ZŠ a MŠ, pouze v úterý
20.10. od 10.30 h. také pro veřejnost.

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.
SO 19. 9. od 19.30		
Komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Karel Rudolf Krpata, Karel Steklý
DS Bratří Mrštíků Boleradice
Tato historická 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.
NE 20. 9. od 15.00		
Pohádka „Vší silou aneb A pak se to stalo!“
Jaromír Hruška
DS ŠOS Prachatice

SO 28. 11. od 18.00
komedie „Je úchvatná“
Peter Quilter
Dobřichovická divadelní společnost Dobřichovice
PROSINEC
NE 6. 12. od 15.00
pohádka „Vánoční pohádka aneb
O Vánocích a zakleté čepičářce“
Yvonna Kršková
Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod
SO 19.12. od 18.00
komedie Nevěsta k pohledání – derniéra
Jaroslav Vondruška na motivy francouzských frašek
DS Vojan Libice n. C.

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

Inzerce

SO 24. 10. od 18.00
Komedie „Nájemníci“
Divadelní skupina ČB1Sebranka,
Česká beseda Daruvar (Chorvatsko)
NE 25. 10. od 15.00
Pohádka „Přadleny“
Jaroslav Wagner podle lidové pohádky
DS OPERA, Žatec
Vernisáž

Václav Havel
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PREMIÉRA

Počestné paní aneb mistr ostrého meče

Režie: Jaromír Hruška

PREMIÉRA

Základem pohádky „Vší silou“ je scénář, který byl
vytvořen na motivy pohádkové knížky Ester Staré
„A pak se to stalo!“. Tři pohádky o tom, proč je dobré
čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky.
A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme.

VERNISÁŽ

Vstupné: 100 Kč

5. 9. 2020 19.30
Kulturní dům Libice nad Cidlinou
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Inzerce

Dotazník – internet
ve Velkém Oseku
Máme zájem pro naše občany získat
co nejvýhodnější internetové připojení
a nové možnosti datových přenosů.
1) V případě, kdybyste si právě teď měli
vybrat nové internetového připojení, nového
poskytovatele, co by bylo pro Vás podstatné?
Rychlost linky. Čím rychlejší, tím lepší.
Smlouva bez závazku. K ničemu se nechci vázat.
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 a pátek 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.

čtvrtek 18.30 h.

Fungující wi-fi síť= děti si nestěžují. Připojím
se já i ostatní v domácnosti svými notebooky,
tablety, mobily a všichni můžeme pracovat
a hrát si. To je pro mne základ.
Stabilita linky. Jede bez výkyvů. Nevadí, že to občas
pojede menší rychlostí, než je rychlost maximální, ale
vím, že to pořád jede stabilně. To je pro mne hlavní.
Televize. Mám zájem mít v balíčku s internetem
i televizi (zpětné zhlédnutí pořadu, posun v čase).
2) Pokud bychom v obci měli SUPER nabídku
na internet v horizontu 6 měsíců:
Neváhám a jdu do toho.
Tak bohužel, mám úvazek / dotované
zařízení, musím počkat.
Budu uvažovat, pokud vše bude jednoduché, jasné .
Mám obavy ze změny, počkal/la bych
na zkušenosti ostatních v obci.
Neuvažoval/a bych o tom.
3) Víte, u koho jste připojeni? Kdo je
Váš internetový poskytovatel?
Ne, má to na starost partner / partnerka,
není to pro mne podstatné
Ano
4) Máte představu, na jaké technologii
jste u Vás doma připojeni?
Vážně mě to nezajímá, hlavně že to funguje
Optická síť
Bezdrátová síť
Dsl/ vdsl
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Lte
Jiná
5) Zajímala by Vás nová možnost připojení k internetu v obci?
Určitě ano
Na nabídku bych se podíval
Pochybuji, že nová nabídka bude
výhodnější, než má současná
Je mi to jedno
Obávám se změny
NE
Vyplněný dotazník prosím doručte na Obecní úřad obce
Velký Osek nebo ho vyplňte na webových stránkách obce.
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Inzerce

Místo mnoha chutí

nově možnost posezení v Bistru nebo venku na čestvém vzduchu.

RODINNÁ VÝROBA

Vše vyrábíme sami, především z vlastních nebo lokálních surovin.

MARKET

Džemy, Sirupy, Sterilované pochoutky,
Chilli, Sušená rajčata a mnoho dalších..
EKOlogické a vratné obaly jsou naší prioritou.

BISTRO

Trhané maso v burger housce naší výroby, Domácí limonády.
Teplé i studené nápoje, Kulinářské dobroty a pochoutky.
Káva z pražírny Kávy Pitel, Speciální týdenní menu a další.
Dezerty, Svatební koláčky, Makronky, (netradiční i tradiční dezerty).
Vše vlastní rukodělná výroba bez chemie z poctivých surovin.

Kulinářství - Bistro & Market
Revoluční 26
281 51 Velký Osek
tel.: +420 775 247 136
info@kulinarstvi-vosek.cz
www.kulinarstvi-vosek.cz

Přijímáme objednávky občerstvení na menší firemní i společenské akce,
oslavy a večírky, obchodní jednání, školení či posezení s rodinou a přáteli.

