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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
věřte, že tento úvodník se mi nepsal příliš lehce. Je
to dáno situací kolem nás, kdy každý den zažíváme
restrikce v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru
a s tím spojenou otázkou „Jak dlouho ještě toto bude
trvat?“ a rovněž kvůli neodpovědnému způsobu jednání
a rozhodování vlády a Parlamentu ČR v závěrečných
dnech o tak důležitých věcech, jako jsou daňové zákony,
rušení „superhrubé“ mzdy, nový zákon o odpadech a jiná
legislativa, která zejména ekonomicky velmi negativně
dopadne na rozpočet obce a občanů. Je velmi smutné, že
nemůžeme tento čas, období adventu, který má být časem
převážně příjemných pocitů, rozjímání, období sdílení krásných
zážitků a času se svými blízkými, trávit podle svých představ a přání,
že musíme naopak uvažovat o nepříjemných věcech, jako je strach práci,
o zdraví své a svých blízkých, o omezeních, kam smím a nesmím. Nechci
však být pesimistou, chci věřit, že ty pravé Vánoce, veselé a šťastné, si
budeme moci každý z nás prožít. Takže snad nám k tomu napomůže
i nějaká ta sněhová nadílka, mráz, ať se můžeme koulovat, stavět sněhuláky
nebi bruslit.
V obci se v průběhu toto roku stalo několik významných záležitostí.
V prvé tadě po několika letech přesvědčování Středočeského kraje
se rekonstruuje krajská silnice v ulici Palackého a Prokopa Holého,
z větší části je již hotovo od křižovatky s hlavní silnicí v ulici Revoluční
po křižovatku s ulicí Za Drahou ve čtvrti Šanghaj, Poslední úsek od této
křižovatky směrem na Volárnu až po železniční přejezd u nového věžového
vodojemu se bude opravovat od března 2021 po skončení tzv. období
zimní údržby na krajské silnici a trvat bude do června 2021.
Jelikož v průběhu roku 2020 byl zkolaudován nově vybudovaný vodovod
a postupně jsou vydávány územní souhlasy pro napojení jednotlivých
nemovitostí, můžou domácnosti začít odebírat vodu v obci. Základem je
však podat přihlášku na obecním úřadu a uhradit finanční spoluúčast ve
výši 5 tis. Kč, která pomáhá obci hradit část nákladů s připojením, zejm.
částečně investované náklady (cca 25 tis. Kč na domácnost), správní
poplatek za vydání územního souhlasu, instalaci vodoměru. Podrobný
postup připojení na vodovod je uveden na webových stránkách obce
v rubrice „VODOVOD“, nebo se lze informovat u obecního úřadu
písemně, osobně (z důvodu omezení úředních hodin nastavených vládou
pouze pondělí a středa 8:00 – 11:00, 14:00 – 17:00), telefonicky na
tel.: 321 795 523, či mailově na adrese obecni.urad@velky-osek.cz.
Dosud se z cca 650 ks nových vodovodních přípojek napojilo nově cca
100 domácností, před tím bylo již na „starý“ vodovod napojeno cca 260
domácností. Tento trend pomalejšího napojování na vodovod je dán
zčásti dopady boje proti koronaepidemii, kdy řemeslníci byli omezeni
ve svých činnostech, takže nemohli připravovat vodovodní rozvody
v domácnostech, zčásti je to dáno omezeními u dočasného provozovatele
vodovodu ENERGIE AG Kolín, kde koronavir zásadně omezil činnost
jeho pracovníků v terénu. I z tohoto důvodu rada obce rozhodla, že závazný
termín pro napojení domácností na vodovod se posouvá z 31. 12. 2020
na 31. 3. 2021, pokud chtějí majitelé hradit spoluúčast za připojení pouze
5 tis. Kč. Od 1. 4. 2021, nenastane-li opětovně nenadálé omezení, bude
vyžadována spoluúčast ve výši 50 % nákladů za připojení. Důvodem je fakt,
že na nový vodovod za cca 90 mil. Kč byla poskytnuta dotace od Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši cca 54 mil. Kč a 2,25 mil. Kč od
Středočeského kraje a obec je zavázána dosáhnout více než 90% připojení
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domácností na vodovod (tj. cca 800 domácností,
v současnosti je napojeno cca 360 domácností z 900),
jinak bude dotace obci krácena, což znamená, že část
dotace bude obec vracet pro nesplnění tzv. podmínek
udržitelnosti (málo napojených domácností a obyvatel,
které by využívali z dotace pořízenou infrastrukturu).
V konečném důsledku toto může znamenat ještě větší
omezení investic a rozvoje obce, než které obec zažije
od roku 2021 v souvislosti s vládními návrhy na snížení
superhrubé mzdy a novými odpadovými zákony. Velmi
proto apeluji, abyste se k vodovodu napojili, jelikož jde
o dlouhodobě stabilní a zaručený kvalitní zdroj pitné vody.
Jde o investici do zdraví a jistoty, že budete mít vždy pitnou
vodu nejen pro sebe, ale i své blízké.

Věřím, že není důvod klesat hluboko na mysli, navzdory omezením
bezpečnostním i nižším finančním příjmům se daří stále naši obec
posouvat kupředu, hledáme nové příležitosti, jak zlepšovat služby a jak
budovat, opravovat a efektivněji využívat obecní majetek, ale jedno je
jisté - bez peněz a bez určité míry volnosti poskytování služeb a realizace
některých činností, např. spolků, jde toto pomaleji. Prosím tedy, pomozte
nejen nám, ale vlastně sami sobě, dodržováním pravidel boje proti
koronaviru, prosím, hraďte včas poplatky, daně a jiné závazky obci, státu,
ale i svým dodavatelům. Může být lépe, pokud všichni budeme chtít. Přeji
Vám krásné adventní chvíle se svými blízkými, dětem bohatého Ježíška
a zejména pevné zdraví a odhodlání, že tuto nepříjemnou dobu překonáme
a snad na jaře 2021 vysvitne to krásné slunce nejen na obloze, ale i v nás
samotných.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

Je logické, že se občané ptají na cenu vody po připojení na vodovod,
a ačkoliv to bude znít nepříjemně, nemohu říci jinak, než že za ni budeme
platit, stejně jako za jinou službu, např. za elektřinu, plyn, telefonní hovory
a datové přenosy. Kolik to bude, nám ukáže koncesní (výběrové) řízení
na nového provozovatele vodovodu (ENERGIE AG Kolín je „dočasný“
provozovatel). Očekávaná cena za 1 Kč/m3 pitné vody s ohledem na
skutečnost, že bude nakupována ze zóny TPCA a nikoliv vyráběna ze
zdroje na území obce Velký Osek se může pohybovat okolo 50 Kč/m3
bez DPH. Stejně tak se soutěží provozovatel kanalizace a lze očekávat
výši stočného okolo 65 Kč/m3 bez DPH. Tyto hodnoty jsou dány
souborem nákladů za nákup pitné vody, resp. čištění vody na ČOV
Kolín, stoupajícími cenami materiálu na obnovu a opravy, růstem platů
a cen dalších odborných služeb. Součásti ceny je určitá míra zisku (mezi
5 – 15 %) pro vysoutěženého (soukromého) odborného provozovatele,
záleží na nabídkách uchazečů, jak je zkalkulují. O výběru provozovatelů
má rozhodnout zastupitelstvo v prosinci 2020, dle toho budou nastaveny
výše vodného a stočného na rok 2021.

Zastupitelstvo obce

V roce 2020 se podařilo ještě zrealizovat některé další investice, např.
nový více než 200 m dlouhý chodník mezi křižovatkou ulic Palackého
a Nádražní až k železničnímu přejezdu na Šanghaj za cca 670 tis. Kč,
výtah a plošiny pro bezbariérový pohyb osob v Masarykově základní škole
a rovněž digitální a odbornou učebnu v hodnotě přes 6 mil. Kč, chodník
v ulici Politických vězňů za cca 500 tis. Kč aj. Pro rok 2021 jsou chystány
další investice, zejm. díky obdrženým dotacím, např. rekonstrukce ulice
Jiráskova, nové sportovní hřiště s umělým povrchem v základní škole,
work-out hřiště v areálu fotbalového stadionu, zahájení rekonstrukce
Dělnického domu atd. Bohužel některé investice bylo nutné s ohledem
na očekávané snížené daňové příjmy, jakožto důsledku zrušení superhrubé
mzdy, prozatím odložit, např. rekonstrukci ulice Nádražní, přestavba kabin
na fotbalovém hřišti, nové chodníky na ulici Palackého a Prokopa Holého.
Celkově jde o finanční prostředky obce pro rok 2021, které se nemohou
na tyto projekty vyčlenit, ve výši cca 8,5 mil. Kč, a v dalších letech rovněž
tak, pokud stát neposkytne obcím a krajům dlouhodobé kompenzace
výpadku jejich daňových příjmů. Pro určitou útěchu mohu říci, že tyto
projekty se neruší, bude se na ně žádat o dotace, jelikož jen ze svého
rozpočtu je není schopna obec financovat. Pokud bude dotace získána,
pak se budou realizovat. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by se na ně mělo
podařit z omezených daňových příjmů našetřit, jako tomu bylo na jiné
projekty v letech 2011 - 2019. Vše je a bude podrobněji vysvětleno uvnitř
tohoto nebo budoucích čísel Osečanu, a rovněž bude součástí jednání
zastupitelstva a rady.

V období září až listopad 2020 zasedání zastupitelstva neproběhlo v souladu s restriktivními
a preventivními opatření vlády proti šíření epidemie koronaviru COVID-19.
Na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2020 se
bude projednávat zejména rozpočet obce na rok
2021 a rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023,
které byly vyvěšeny na webu obce a úřední desce před obecním úřadem. Jejich sestavení bylo
velmi komplikované s ohledem na současnou situaci, kdy nejsou finálně schváleny Parlamentem
ČR od vlády navržené daňové změny s účinností
1. 1. 2021 (zejm. zrušení superhrubé mzdy a stanovení daně z příjmů ze závislé činnosti na 15 %)
a očekává se zásadní pokles ekonomiky EU a ČR
v roce 2021 a tím i menší výnosy z daní, přičemž
stát kompenzace obcím za tyto vysoké výpadky daňových příjmů zřejmě nedá. O to více je
paradoxní velmi optimistický předpoklad Ministerstva financí (MF) dle kalkulačky Rozpočtového Určení (tzv. RUD) na odkaze https://www.
informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/, že daňové příjmy obce Velký Osek jsou pro rok 2021
stále uvažovány ve výši cca 33,7 mil. Kč. Jenže
bohužel, realita je jiná. Na základě dosavadních
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
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.
informací a zkušeností s přípravou rozpočtu lze
očekávat propad daňových příjmů obce z RUD
až na 24,9 mil. Kč, tj. o cca 9 mil. Kč oproti předpokladům MF, které dosud jiné propočty nedalo.
Ačkoliv se může zdát rozpočet na rok 2021 velmi pesimistický, stále je v něm dost užitečných
a prospěšných akcí k realizaci v roce 2021. Klíčové je, že jde o rozpočet realistický a vyrovnaný
díky naspořeným prostředkům z let minulých.
K 31. 12. 2019 měla obec k dispozici až 23 mil.
Kč vlastních prostředků, na konci roku 2020
očekává cca 25 mil. Kč, čerpání této naspořené
rezervy se předpokládá v roce 2021 ve výši cca
16 mil. Kč viz níže. Některé očekávané projekty
nejsou v rozpočtu na rok 2021 dosud uvedeny
k realizaci, jelikož nemají zajištěnu dotaci či jinou
externí finanční spoluúčast a budou v tzv. zásobníku projektů. Obec na ně bude žádat o dotaci,
bez níž totiž není realizace možná, jelikož obec
nemá tolik finančních prostředků, aby je zcela
financoval ze svého rozpočtu. Jde např. o tyto
projekty:
a) chodníky Palackého včetně veřejného
osvětlení cca 8 mil. Kč (očekává se dotace
SFDI 3,2 mil. Kč);
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b) silnice a chodník Nádražní včetně veřejného
osvětlení cca 4,5 mil. Kč (očekává se dotace
cca 2 mil. Kč od MMR);
c) chodník Prokopa Holého od železničního
přejezdu k AIS včetně doplnění veřejného
osvětlení cca 5,5 mil. Kč (očekává se spoluúčast cca 0,7 mil. Kč od spol. AIS);
d) 2. a 3. etapa rekonstrukce Dělnického
domu - velký sál a restaurace za cca 20 mil.
Kč (očekává se dotace až cca 10 mil. Kč od
MMR);
e) rozšíření fotbalových kabin za cca 4 mil. Kč
(očekává se dotace cca 2 mil. Kč od Národní
agentury sportu či MMR);
f) multifunkční hřiště na fotbalovém hřišti za cca 3 mil. Kč (očekává se dotace cca
1,5 mil. Kč od Národní agentury sportu či
MMR);
Na běžném provozu nelze již mnoho šetřit, jisté
úspory mohou vzejít z koncesních řízení na kanalizaci a vodovod, kdy část nákladů může být
snížena rozložením dodavatelem, který tyto
služby poskytuje vícero obcím.
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Rada obce v období od září do listopadu 2020 zejména:
a) schválila na základě výsledků výběrového řízení spol. WORKOUT CLUB PARKS jakožto
zhotovitele nového work-out hřiště v areálu
fotbalového stadionu (cena 900 tis. Kč, poskytnuta dotace od MMR ve výši cca 670
tis. Kč); termín realizace březen 2021 – srpen
2021;
b) souhlasila s opravou části silnice Riegrova v šíři
5 m a délce 54 od křižovatky s ulicí U Hřiště
směrem k AIS formou pojezdové zámkové dlažby o tloušťce 8 cm s podkladem min.
35 cm v hodnotě max. 480 tis. Kč bez DPH
(z vlastních prostředků obce) od společnosti
DM Consulting; termín realizace do konce
roku 2020;
c) doporučila vypsat na web obce anketu s hlasováním, jak využít obecní pozemky u hlavní silnice Revoluční o rozloze cca 6 000 m2 naproti
obecnímu úřadu – např. na výstavbu nové hasičárny, na volnočasové a kulturní využití (park,
hřiště), na domy s byty pro seniory, na novou
hasičárnu, na rozšíření technického dvora aj.,
hlasovat lze na odkaze www.velky-osek.cz/
kontakty/ankety do konce ledna 2021, popř.
mailem nebo na obecním úřadě Velký Osek;
d) podpořila projekt pokládky nové kabeláže
a umístění nových sloupů veřejného osvětlení
spolu s ČEZ kabelem elektřiny v ulicích U Máčidla a Přemyslova; realizace dle rozhodnutí
ČEZ v letech 2021 – 2022;

e) odsouhlasila podání žádostí o dotaci cca
400 tis. Kč do MAS Mezilesí na lesní stezku
(lesopark) u fotbalového hřiště v hodnotě cca
500 tis. Kč, přičemž žádost byla schválena;
termín realizace březen 2021 - srpen 2021;
f) schválila pořízení 400 ks tzv. „chytrých vodoměrů“ na dálkový odečet spotřeby vody
z obecního vodovodu v domácnostech (tj. bez
nutnosti přístupu do domu) v celkově hodnotě
do 900 tis. Kč bez DPH s ermínem dodání do
31. 3. 2021;
g) schválila dle vývoje rozpočtu v září 2020 rozpočtové opatření č. 3 úpravou příjmů i výdajů
v jednotlivých kapitolách (např. sociální péče,
veřejné osvětlení atd.);
h) schválila na základě výsledků výběrového řízení
spol. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN jakožto
zhotovitele nových hřišť s umělým povrchem
(umělá tráva a polyuretan) v areálu Masarykovy základní školy (cena cca 5 mil. Kč, poskytnuta dotace od MMR ve výši cca 2,9 mil. Kč);
termín realizace březen 2021 – srpen 2021;
i) souhlasila s pořízení 4 ks dýchacích přístrojů pro JPO III Hasiči Velký Osek v hodnotě
99 800 Kč;
j) souhlasila s opravou chodníku podél krajské silnice Palackého v šíři 2,25 m a délce 215 m od
křižovatky s ulicí Nádražní po železniční přejezd
na Šanghaj formou pochozí zámkové dlažby
o tloušťce 6 cm se zhutněným sypkým pod-

Oprava chodníku v ulici Palackého

kladem min. 15 cm v hodnotě max. 625 tis.
Kč bez DPH (z vlastních prostředků obce) od
společnosti STRABAG; termín realizace do
15. 12. 2020;
k) schválila od listopadu 2020 nájem části obecního pozemku pro reklamní sloup supermarketu v zóně TPCA za měsíční nájemné 10 tis. Kč;
l) přijala příspěvek na třídění plastů od dobrovolného svazku obcí NY-KO ve výši cca 73 tis. Kč;
m) souhlasila se zvýšením ceny sběru a přepravy
odpadů na zařízení pro rok 2021 od společnosti
NYKOS o 150 tis. Kč bez DPH;
n) doporučila zastupitelstvu ke schválení nové
stanovy svazku NY-KO;
o) schválila uveřejnění záměru na pronájem areálu fotbalového stadionu na základě žádosti FK
Viktorie Velký Osek na dobu neurčitou pro
sportovní, společenské a kulturní účely;
p) schválila uveřejnění záměru na pronájem
obecního bytu v bytovém domě č.p. 777, ulice
Palackého, a to na dobu určitou 3 měsíce, který lze opakovaně prodloužit;
q) z důvodu špatného stavu dešťové kanalizace
v ulici Jiráskova na podkladě poptávky souhlasila s pořízením potřebného materiálu na její
opravu v hodnotě max. 1,15 mil. Kč a termínem
dodání do 31. 12. 2020;
r) za účelem zajistit stálou a kvalitní zálivku trávníku podpořila realizaci projektu zavlažování na

Oprava chodníku v ulici Palackého

fotbalovém hřišti včetně vyčlenění finanční
spoluúčasti obce ve výši až 200 tis. Kč, další
potřebné náklady cca 135 tis. Kč zajistí fotbalové kluby; termín realizace červen 2021;
s) schválila, že ten majitel nemovitosti, který nebude odebírat vodu z vodovodu do 31. 3. 2021
a bude se chtít připojit od 1. 4. 2021, tak bude
hradit podíl na nákladech za připojení ve výši
50 % (cca 12 500 Kč); důvodem je fakt, že
mnoho majitelů nemovitostí má sice na základě jejich žádosti prostřednictvím obce zajištěn
územní souhlas vydaný na 2 roky stavebním
úřadem v Kolíně, ale dosud si nepožádali, resp.
nezajistili osazení vodoměru od provozovatele vodovodu ENERGIE AG Kolín; lhůta
pro napojení byla původně 31. 12. 2020, ale
s ohledem na omezení vydaných vládou a nemocí COVID-19 se tato lhůta tedy posunuje
do 31. 3. 2021, kdy mají tito majitelé dostatek
času požádat a zajistit osazení vodoměru; bude-li nový vodovod za cca 90 mil. Kč využíván
nedostatečně, tj. málo napojených domác-

ností, tak hrozí obci sankce, že bude muset
vrátit část z dotace 54 mil. Kč;
t) z důvodu fungující spolupráce s Římskokatolickou farností Kolín podpořila její pokračování
při opravě kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
u hlavní silnice, a proto vyčlenila v návrhu rozpočtu na rok 2021 částku 350 tis. Kč na opravu části hydroizolace a střechy;
u) průběžně kontrolovala chod obecního úřadu,
výběr poplatků a stočného, realizaci nasmlouvaných děl a zakázek a podílela se na přípravě
nových projektů; nedoplatky např. na poplatku
za odpady, ze psa, za nájem hrobových míst,
požaduje rada v brzké době vyřešit, jelikož není
správné, že mnoho občanů i navzdory této podivné době své závazky hradí a někteří své závazky neřeší i přes několikeré urgence; obecní
úřad proto do 31. 3. 2021 udělá soupis dlužníků a nevyjasněných smluvních vztahů (např.
nezaevidovaná hrobová místa) a následně se
budou pohledávky obce vymáhat, a to i exekučně;

Paragraf Název

Schválený 2020

Plnění 10/2020 Návrh 2021

v) obnova polních cest a výsadba zeleně v okolí
obce (náklad cca 2 mil. Kč, dotace od SFŽP
1,4 mil. Kč);

Příjmy předpokládané na rok 2021
- sdílené daně 24,9 mil. Kč, poplatek odpady 1,5 mil. Kč,
- dotace MMR, SFŽP 10 mil. Kč, příspěvek st. správa 0,7 mil. Kč,

000

Daňové příjmy a transfery

40 000 000

36 611 734,91

46 000 000

103

Lesní hospodářství

1 000 000

581 205

30 000

- prodej dřeva

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

250 000

187 966,87

250 000

- poplatky z dobývacího prostoru na písek

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

50 000

0

20 000

- prodej na obecním úřadě

231

Pitná voda

1 250 000

1 303 000

1 250 000

- spoluúčast obyvatel na vodovodu

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 250 000

5 380 456

5 750 000

- stočné

311

Mateřské školy - přijaté vratky transférů

-

11 028

-

- vratky z dotací

20 000

- půjčovné v knihovně

- daň z nemov. 4 mil. Kč, dotace MAS 0,4 mil. Kč
- ostatní 0,5 mil. Kč, vratka IROP 4 mil. Kč (výtah ZŠ)

331

Kultura

5 842

20 000

339

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

37 470

150 000

- nájemné za Dělnický dům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

250 000

385 945

250 000

- nájemné, stočné a vodné v obec. bytech 723/724 ,777

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

44 226

50 000

- nájemné za hroby

372

Nakládání s odpady

420 000

397 520,21

450 000

- příspěvek na třídění odpadů

374

Ochrana přírody a krajiny

100 000

278 151,96

150 000

- dary a platby na zeleň

435

Služby sociální péče

60 000

33 900

40 000

- platby za pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

150 000

49 000

100 000

- pokuty udělelné obecní policií

617

Regionální a místní správa

250 000

696 040,20

500 000

- nájemné mob. operátoři, věc. břemena

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

15 000

128 872,19

150 000

- úroky z účtů

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

21 108 655,57

0

- převody mezi účty

640

Ostatní činnosti - fin. vypořádání minulých let

0

13 257

0

Financování z cizích zdrojů

0

0

0

Přebytky minulých let

12 735 000

0

15 740 000

62 000 000

67 254 270,91

70 900 000

UVAŽOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK V ROCE 2021 ZE SDÍLENÝCH
DANÍ A POPLATKŮ NA PARAGRAFU 000 - DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY
Návrh 2021

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

iv) nové work-out hřiště v areálu fotbalového
stadionu (náklad cca 1 mil. Kč, dotace od MMR
0,67 mil. Kč);

ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ

CELKEM PŘÍJMY

OSEČAN

iii) energeticky účinná opatření a obecní
knihovna v rámci I. etapy rekonstrukce Dělnického domu (náklad cca 20 mil Kč, dotace
od SFŽP 8,7 mil. Kč);

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2021

Třída 8

4

v) schválila návrh rozpočtu k předložení zastupitelstvu, který je vyrovnaný ve výši 70,9 mil. Kč
díky využití naspořeným přebytků z minulých
let ve výši 15,74 mil. Kč viz níže; doporučuje
k realizaci v roce 2021 zatím jen ty projekty,
které mají již přiznanou dotaci v celkové výši
cca 41 mil. Kč, konkrétně:
i) rekonstrukce ulice Jiráskova (náklad cca
12 mil. Kč s dotací od MMR 5 mil. Kč);
ii) rekonstrukce školních hřišť (náklad cca
5,25 mil. Kč, dotace od MMR cca 2,9 mil Kč);

0000 1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

6 300 000

0000 1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti

40 000

0000 1121

Daň z příjmů právnických osob

4 860 000

0000 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

800 000

0000 1211

Daň z přidané hodnoty

12 900 000

0000 1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadů

1 500 000

0000 1341

Poplatek ze psů

50 000

0000 1361

Správní poplatky

50 000

0000 1511

Daň z nemovitých věcí

4 000 000

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

- investiční úvěry

vi) lesní stezka (lesopark) u fotbalového
stadionu (náklad 0,5 mil. Kč, dotace od
MAS Mezilesí cca 0,4 mil. Kč);
w) po jednání se Sociálním výborem
a s ohledem na finanční možnosti obce
pro rok 2021 vyčlenila pro přímou finanční
podporu spolků v návrhu rozpočtu obce
až 350 tis. Kč; spolky do 15. 1. 2021 mají
předložit vyúčtování o využití finanční
podpory z rozpočtu obce pro rok 2020
a s ním i případně žádost o finanční
podporu; o těchto žádostech na základě
jejich vyhodnocení Sociálním výborem
bude rozhodovat zastupitelstvo v 1. čtvrtletí
roku 2021.
5
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NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2021 - 2023 – příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)

ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ
Paragraf Název
103

221

Schválený 2020 Plnění 10/2020 Návrh 2021

Lesní hospodářství

350 000

Pozemní komunikace

71 930,95

5 000 000

2 069 297,37

600 000

12 000 000

231

Pitná voda

1 500 000

3 583 928,87

1 500 000

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 200 000

4 212 233,97

5 700 000

311

Předškolní a základní vzdělávání

11 100 000

10 097 380

11 700 000

Plnění 10/2020

Návrh rozp. 2021 Návrh rozp. 2022 Návrh rozp. 2023

- údržba lesa, odbor lesní hospodář.

000

Daňové příjmy a transfery

36 611 734,91

46 000 000

35 000 000

35 000 000

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

- lesopark u fotb. hřiště 0,5 mil. Kč (dotace MAS 0,4 mil. Kč)

103

Lesní hospodářství

581 205

30 000

30 000

30 000

- příjmy z těžby dřeva v obecních lesích

- údržba silnic 1 mil. Kč

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

187 966,87

250 000

250 000

250 000

- dobývací prostor Písek - Beton

- rekonstrukce Jiráskova ulice 11 mil. Kč
(dotace MMR na silnici 5 mil. Kč)

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

0

20 000

20 000

20 000

- nájem kadeřnictví u hasičárny

231

Pitná voda

1 303 000

1 250 000

140 000

140 000

- příspěvky (dary) na vodovod

- nové řady a přípojky + chytré vodoměry 1 mil. Kč

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 380 456

5 750 000

200 000

200 000

- stočné, příspěvky (dary) na kanalizaci

- demolice vodojemu 0,5 mil. Kč

311

Mateřské školy - přijaté vratky transférů

11 028

-

-

-

- vratky z dotací

- provozování kanalizace obcí 5,7 mil. Kč

331

Kultura

5 842

20 000

20 000

20 000

- půjčovné v obecní knihovně

339

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

37 470

150 000

150 000

150 000

- nájemné za Dělnický dům

Činnosti a projekty předpokládané na rok 2021

- provoz MZŠ 4 mil. Kč, provoz MŠ 1,5 mil. Kč,
tělocvična spolky 0,2 mil. Kč
- školní hřiště 5,25 mil.Kč (dotace MMR
2,9 mil Kč), oprava schodů 250 tis. Kč

331

Kultura

600 000

505 706,85

600 000

- provoz obecní knihovny, obecní zpravodaj Osečan

333

Činnost registr. církví a nábož. společností

-

81 000

350 000

- spoluúčast obce na opravě kostela

334

Sdělovací prostředky

25 000

3 779,17

10 000

- provoz obecního rozhlasu

339

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

10 000 000

272 192,75

12 250 000

- projekt 2021-22 na energ. účinnost
Dělnického domu 16,4 mil. Kč
(dotace SFŽP 8,7 mil. Kč) + nová knihovna 3,6 mil. Kč
- provoz a údržba Dělnického domu 250 tis. Kč

341

Ostatní sportovní činnosti

3 500 000

348 000

1 500 000

342

Ostatní zájmová činnost a rekreace

500 000

325 000

300 000

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

250 000

499 992,26

150 000

363

Komunální služby a územní rozvoj

2 000 000

2 142 651,43

2 000 000

372

Nakládání s odpady

2 600 000

2 354 202,37

2 600 000

374

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3 500 000

2 830 227,73

4 000 000

- work-out hřiště 1 mil. Kč (dotace MMR 650 tis. Kč)
- rekonstrukce sokolovna 0,2 mil. Kč,
zavlažování fotbal 0,3 mil. Kč

Paragraf Název

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

385 945

250 000

250 000

250 000

- nájemné, stočné a vodně v obec. bytech 723/724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

44 226

50 000

50 000

50 000

- nájemné za hrobová místa

372

Nakládání s odpady

397 520,21

450 000

450 000

450 000

- příspěvek na třídění odpadů

374

Ochrana přírody a krajiny

278 151,96

150 000

150 000

150 000

- dary a platby na zeleň

435

Služby sociální péče

33 900

40 000

40 000

40 000

- platby za pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

49 000

100 000

100 000

100 000

- pokuty

617

Regionální a místní správa

696 040,20

500 000

500 000

500 000

- nájemné mob. operátoři, věc. břemena

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

128 872,19

150 000

150 000

150 000

- úroky z účtů

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 21 108 655,57

0

0

0

- převody mezi účty

640

Ostatní činnosti - fin. vypořádání minulých let

13 257

0

0

0

Financování z cizích zdrojů

0

0

0

0

Přebytky minulých let

0

15 740 000

6 400 000

0

67 254 270,91

70 900 000

43 900 000

43 900 000

Třída 8

- podpora spolkům 300 tis. Kč
- provoz obecních bytů 723/724, 777

CELKEM PŘÍJMY

- investiční úvěry

- veřejné osvětlení Jiráskova 1 mil. Kč
- provoz a doplnění veř. osvětlení 1 mil. Kč
- služby NYKOS 2,6 mil. Kč
- 2 mil. Kč (z toho dotace SFŽP 1,4 mil. Kč) na zeleň v extravilánu
- údržba veř.zeleně 2 mil. Kč

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE VELKÝ OSEK NA ROKY 2021 - 2023 – výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ (V CELÝCH ČÁSTKÁCH)
Paragraf Název

Plnění 10/2020 Návrh 2021

Návrh 2022 Návrh 2023

Lesní hospodářství

71 930,95

600 000

100 000

100 000

- provoz a údržba obecní kanalizace, nové přípojky

435

Služby sociální péče

1 000 000

1 135 730,53

1 000 000

- provoz sociální péče

103

521

Ochrana obyvatelstva

15 000

54 270,03

75 000

- ochrana před COVID-19

527

Krizové řízení

10 000

12 705

20 000

- revize hladinoměra a srážkoměru

221

Pozemní komunikace

2 069 297,37

12 000 000

1 500 000

1 850 000

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 250 000

1 231 167,68

1 000 000

- provoz obecní policie a kamerového systému

231

Pitná voda

3 583 928,87

1 500 000

150 000

150 000

- spoluúčast obce na opravě kostela

551

Požární ochrana

500 000

232 726,49

500 000

- provoz JPO III hasiči

232

Odvádění a čištění odpadních vod

4 212 233,97

5 700 000

250 000

250 000

- provoz a údržba bezdr.rozhlasu

311

Předškolní a základní vzdělávání

10 097 380

11 700 000

5 500 000

5 500 000

- vítání občánků, dary seniorům

611

Zastupitelské orgány

1 500 000

1 696 801

1 500 000

- zastupitelstvo, rada, výbory, vedoucí OÚ, kraj. volby

617

Regionální a místní správa

6 600 000

6 429 481,82

6 750 000

- provoz OÚ - matrika, účetnictví, správa poplatků, služby

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

810 000

0

500 000

- nespecifikovaná rezerva

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

500 000

246 009,18

295 000

- úroky

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

0

21 108 655,57

0

- převody mezi účty obce

639

Ostatní finanční operace

1 000 000

880 178

1 000 000

- odvod DPPO za hosp.činnost kanalizace 1 mil. Kč

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

0

0

- vratky a sankce od státu

Financování

3 500 000

-

3 500 000

- splácení inv. úvěrů na kanalizaci ČSOB a vodovod SFŽP

62 000 000

62 425 249,02

70 900 000

Třída 8

CELKEM VÝDAJE

Závěr

Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a proto se Vás o něm snažím informovat. Pokud není v Osečanu uvedeno vše, co Vás zajímá, nebo se chcete dovědět o dění v obci více, pak neváhejte
a podívejte se na webové stránky obce www.velky-osek.cz nebo přijďte na obecní úřad.
Rovněž můžete napsat na mail starosta@velky-osek.cz nebo zavolat na mobilní telefon
724 180 039. Snažíme se ve spolupráci se zastupitelstvem, radou a pracovníky obecního
úřadu řešit Vaše podněty a nápady, jsou-li prospěšné občanům. Děkuji všem zaměstnancům
obce, členům zastupitelstva a rady, i všem občanům, kteří obci 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. A i navzdory různým omezujícím opatřením je důležité si udržet zdravý rozum a nadhled, veselou mysl a především se
více smát než mračit, a to i pod rouškou. Přeji všem krásné a příjemné vánoční svátky a do
nového roku 2021 jen samé dobré věci, zejm. pevné zdraví a lásku svých bližních.

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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Rozsvícení
vánočního
stromu

Dne 29. listopadu byl v 17 hodin rozsvícen
u Dělnického domu ve Velkém Oseku vánoční
strom. Bohužel kvůli vládou nařízeným opatřením proti šíření epidemie koronaviru se tato
jinak velmi milá a tradiční událost musela obejít bez obvyklé velké účasti přihlížejících a také
bez adventního jarmarku s nabídkou různých
vánočních pochutin a rukodělných výrobků,
na který jsou občané obce již zvyklí. Na akci
měla obec zajištěnu dotaci 10 000 Kč a tato
dotace je realizována i přes stávající koronavirové komplikace. Děkujeme Skupině ČEZ za
laskavou podporu, se kterou může obec Velký
Osek pořádat rozsvěcení vánočního stromu
a vánoční výzdobu v obci Velký Osek.

- provoz a investice v ZŠ a MŠ
- provoz a údržba obecní knihovny

331

Kultura

505 706,85

600 000

600 000

600 000

- provoz,údržba,opravy,projekce a rekonstrukce Dělnického domu

333

Činnost registr. církví a nábož. společností

81 000

350 000

350 000

350 000

- podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol

334

Sdělovací prostředky

3 779,17

10 000

10 000

10 000

- akce organizované nebo s podporou obce

339

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

272 192,75

12 250 000

12 250 000

5 500 000

341

Ostatní sportovní činnosti

348 000

1 500 000

2 500 000

2 500 000

342

Ostatní zájmová činnost a rekreace

325 000

300 000

300 000

300 000

- údržba veřejné zeleně, využití dotace na VPP

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

499 992,26

150 000

150 000

150 000

- zeleň v extravil.obce 2 mil. Kč s dotací SFŽP 1,4 mil. Kč

363

Komunální služby a územní rozvoj

2 142 651,43

2 000 000

1 000 000

1 000 000

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

372

Nakládání s odpady

2 354 202,37

2 600 000

2 600 000

2 600 000

- srážkoměr, siréna, hladinoměr

374

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 830 227,73

4 000 000

2 000 000

2 000 000

435

Služby sociální péče

1 135 730,53

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- provoz JPO III Hasiči Velký Osek,údržba zbrojnice

521

Ochrana obyvatelstva

54 270,03

75 000

75 000

75 000

- zastupitelstvo obce, volby

527

Krizové řízení

12 705

20 000

20 000

20 000

- OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba, správa popl.,

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 231 167,68

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- nespecifikovaná (neúčelová) rezerva

551

Požární ochrana

232 726,49

500 000

500 000

500 000

- platba úroků a pojištění

611

Zastupitelské orgány

1 696 801

1 500 000

1 500 000

1 500 000

- převody mezi účty obce

617

Regionální a místní správa

6 429 481,82

6 750 000

6 750 000

6 750 000

- daň z příjmů právnických osob - obec

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

0

500 000

- podpora spolků - NADĚJE,myslivci, rybáři, včelaři
- údržba, vodné, stočné v obecních bytových domech 723, 724, 777
- provoz, údržba a rozšiřování veřejného osvětlení, údržba hřbitova
- sběr, svoz, třídění, odvoz a zpracování odpadů

- protipovodňový plán a činnost
- obecní policie, asistenti prevence kriminality

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

246 009,18

295 000

295 000

295 000

- splátky úvěrů ČSOB a SFŽP na kanalizaci a vodovod 3,5 mil. Kč

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

21 108 655,57

0

0

0

- převody mezi účty obce

639

Ostatní finanční operace

880 178

1 000 000

0

0

- odvod DPPO za hosp.činnost kanalizace 1 mil. Kč

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

0

0

0

- vratky a sankce od státu

Financování

-

3 500 000

3 500 000

3 500 000

- splácení inv. úvěrů na kanalizaci ČSOB a vodovod SFŽP

62 425 249,02

70 900 000 43 900 000 37 500 000

Třída 8

CELKEM VÝDAJE
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HARMONOGRAM
SVOZU ODPADŮ
V ROCE 2021
měsíc

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

den

svoz

5
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28

X
SKO
X
BRO
SKO
X
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
BRO
SKO
X
SKO
BRO
SKO

BRO

svoz směsného
komunálního odpadu
svoz biologicky
rozložitelného odpadu

X

neprobíhá žádný svoz

11. ledna

první svoz v roce 2021
směsný komunální odpad

SKO
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Obecní úřad obce Velký Osek
INFORMACE O SVOZU ODPADŮ
Informace o termínu svozu
směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu
v roce 2021 v obci Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek
oznamuje, že v roce 2021 se
bude pokračovat ve čtrnáctidenních cyklech svozu směsného
komunálního odpadu (SKO, popelnice) a biologicky rozložitelného odpadu (BRO, hnědá pope
lnice, biopopelnice), dle harmonogramu ve vedlejším sloupci
Ke čtrnáctidennímu svozu
směsného komunálního odpadu (SKO) v zimním období bylo
přistoupeno v roce 2019, neboť
základní třídění odpadů na plast,
papír, sklo a bioodpad je všem
domácnostem v obci běžně dostupné.
Díky tomuto naše obec Velký
Osek obsadila ve Středočeském
kraji z 96 měst a obcí s počtem
2 – 10 tis. obyvatel v 15. ročníku soutěže pořádané Krajským
úřadem Středočeského kraje ve
spolupráci se společností EKO-KOM a.s., pod názvem “My třídíme nejlépe“ www.mytridimenejlepe.cz/ za rok 2019, krásné
2. místo.

Do biopopelnic lze ukládat: odpady rostlinného původu (zejm.
listí trávu, drobné větvičky a podobné zahradní odpady, ale lze
i slupky, zbytky zeleniny a ovoce,
zchladlý popel po spálení pouze
dřeva, výrobky z recyklovaného
papíru např. nosiče na vajíčka,
roličky od toaletního papíru, papírové utěrky).
V žádném případě nelze do
biopopelnic odkládat: syrové

ani vařené maso, kosti, kůži nebo
jakékoliv masné výrobky (např.
uzeniny), uhynulá zvířata, kuchyňský olej. Do biopopelnice
nelze odkládat rostlinný odpad
v plastových sáčcích, nejsou-li
pro tento speciální účel přímo
označeny a určeny pro kompostování.

OSEČAN

Kuchyňský olej a tuk lze ode-

vzdat v obecním dvoře naproti
obecnímu úřadu během provozní doby, která je: celoročně pondělí a středa 13:00 –
17:00 hod., v zimním období od
1. 10. - 31. 3. každou první neděli
v měsíci a v letním období od 1. 4.
- 30. 9. každou neděli od 9:00
– 11:00 hod.

V obecním dvoře je možné rovněž odevzdat objemný odpad
(tj. co se do popelnice na SKO
nevejde, např. nábytek, koberce), stavební suť, okna, velké
elektrospotřebiče (tj. co se nevejdou do červených kontejnerů
na elektroodpad v obci, např. TV,
PC monitory, vysavače, mikrovlnné trouby apod.).

POZOR! Pro pneumatiky platí povinnost zpětného odběru
ze zákona. Funguje tu podobný

princip jako u elektrospotřebičů,
které můžete odevzdat zdarma,
drobné vhozením do červených
kontejnerů v obci nebo velké
spotřebiče v obecním dvoře.

Pneumatiky mají ale povinnost
odebírat prodejci a pneuservisy
zdarma. Mají možnost zapojit se

do kolektivního systému Eltma,
se kterou zcela zdarma uzavřou
smlouvu, na jejímž základě odeberou od prodejců a pneuservisů sebrané pneumatiky pro další
zpracování. Nezaplatí nikdo nic,
vlastně ano, likvidace pneumatik
je zahrnuta v ceně nových. Přestože by obce o možnost využití
tohoto systému stály, není jim
to umožněno. Proto když svou
pneumatiku přivezete do sběrného dvora, není to zadarmo.
Obec musí likvidaci pneumatik
zaplatit.
Minimálně dvakrát ročně, a to
na jaře a na podzim zajišťuje
obec sběr a svoz nebezpeč-

ných odpadů (zejm. chemikálie, barvy, laky, tonery do
tiskáren, léčiva), protože tyto

nebezpečné odpady nesmí být
vhazovány do žádné popelnice
na SKO. Mobilní svoz probíhá

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

v obecním dvoře, proti obecnímu úřadu. O konkrétních termínech obecní úřad informuje
s předstihem na webu, obecních
vývěskách, mailem, rozhlasem aj.

Vyřazené nepoškozené a čisté
oblečení, záclony, povlečení,
hračky apod. lze odložit i do

speciálního kontejneru od Diakonie Broumov umístěného za
obecním úřadem, na křižovatce
ulic Nádražní a Palackého. Nepoužitelné oblečení, povlečení
a obuv lze odložit do kontejneru
v obecním dvoře.

Vytříditelné odpady z papíru,
plastu, nápojových kartónů
a skla se odkládají do barevných

kontejnerů rozmístěných na
mnoha veřejně přístupných místech v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří
pravidelně a dobře třídí. Čím více
se třídí, tím více mohou klesat
výdaje obce a tím i obyvatel na
zpracování a odstraňování nevytříděného směsného komunálního odpadu, který za vysoké poplatky končí na skládce odpadů.
Věříme proto, že nejen z tohoto
důvodu, ale i díky změně v intervalech svážení SKO a BRO budou důkladněji třídit i ti obyvatelé, kteří tak doposud nečinili. Jen
tak předejdou situaci, že po týdnu nebudou mít dostatek místa
v popelnici pro zbytkový směsný
komunální odpad.

Slovo místostarosty
KANALIZACE
V ROCE 2020
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi předběžně znovu
zabilancovat a napsat pár řádků
o kanalizaci a lidech kolem ní.
Velmi bych chtěl poděkovat
oběma zaměstnancům. Pan
Keleš i pan Liten se snaží najít
vždy funkční a uživatelsky příznivé řešení problémů a závad
na kanalizaci. Reagují na Vaše
SMS a hovory, řeší každodenní
provozní záležitosti ať je zima,
déšť, nebo vedro. K práci, která je v očích mnoha z Vás nepopulární, se staví zodpovědně. Někdy si vyslechnou výtky,
povzdechy nebo nařčení, která
je mrzí nebo jsou vůči nim a jejich práci nespravedlivá nebo
neuctivá. Obdivuji jejich zodpovědnost a spolehlivost, s kterou svou práci zastávají. Udržují
a zlepšují funkčnost infrastruktury, která je pro mnohé z nás
něčím, čemu nerozumí, nechápou a vlastně ani nechtějí řešit.

Dále bych chtěl zmínit i práci
a odpovědnost úřednic, zejména paní Bourkové a Kosinové,
které přichází s Vámi jako zákazníky do styku, řeší fakturace, někdy zapomětlivé nebo
neukázněné občany. Sepisují
a aktualizují smlouvy a přijímají
platby.
V příštím roce oslavíme 5 let
samostatného
provozování
kanalizace. Jsem rád, že jsem
se u tohoto projektu nakonec
mohl podílet na zlepšení a zefektivnění provozu.
Dovolím si avizovat v příštím
roce mírné zvýšení ceny, které
budu s ohledem na kalkulace
navrhovat. Bohužel jde o zvýšení, které nedokážeme příliš
ovlivnit. Za každý předaný kubík
musíme platit stále zvyšující se
cenu. Další zvýšení je avizováno provozovatelem ČOV Kolín.
A samozřejmě je třeba kalkulovat i s rostoucími provozními
náklady, jako jsou služby, PHM,
mzdy, a ostatní… Předpokládám,
že zvýšení o maximálně 5 % je
udržitelné, oprávněné a zdůvodnitelné.
Uvidíme dle koncesního řízení,
zda bude nabídnutá cena a služby pro obec výhodné. To se dozvíme na konci tohoto, případně začátku příštího roku. Jsme
připravení provozovat kanalizaci
i nadále, ale je správné si ověřit,
že naše ceny jsou pro všechny
zákazníky dobře kalkulované
a celkově udržitelné.

Jelikož se k Vám tato informace
dostane koncem roku 2020 či
na prahu roku 2021, dovolujeme si Vám jménem svým, ale i za
celé vedení obce Velký Osek popřát do nového roku 2021 pevné
zdraví, mnoho štěstí a těšíme
se na setkání s Vámi, a to nejen
u barevných kontejnerů.

Dovolte mi Vás i nadále
požádat a připomenout několik
základních a nejdůležitějších
pravidel:
1. Pokud slyším časté spínání
nebo hučení kanalizace, informuji obsluhu nebo místostarostu.

Ilona Tučímová, v. r.
člen zastupitelstva

2. Nesplachuji nic jiného než
odpadní vody, žádné utěrky,
jídlo, hračky, hadry.

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

3. Vždy se snažit zajistit přivzdušnění gravitační části
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kanalizace (jinak bude stahovat podtlak sifony).
4. Každá změna v počtu zákazníků připojených na kanalizaci je třeba hlásit (úmrtí, narození, stěhování, to vše dle
provozního řádu).
5. Nikdy nesplachuji a nevypouštím žádné tuky. Oplachování pánví, vylévání fritéz
a splachování jídla jako takového je časovanou bombou,
která tiká v šachtách a kanalizačních řadech.
Samozřejmě na všechny Vaše
dotazy je schopen odpovědět
provozní řád a další dostupné
dokumenty týkající se provozu
kanalizace. Vždy rád zvednu telefon a promluvím si s každým,
kdo má v něčem nejasno nebo
potřebuje konzultaci při výstavbě nebo připojení gravitační
části kanalizace.
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Slovo místostarostky
PŘEDVÁNOČNÍ
BILANCOVÁNÍ

vše dokonalé, ale lidé, kteří mají
svěřeny výše popsané úkoly, se
snaží a dělají co mohou. Prosím,
oceňme jejich snahu a výsledky,
které jsou ve finále nadprůměrné.

Další řádky bych rád věnoval několika oblastem, které jsou aktuální a mnohdy pro nás jako občany důležité.

Asi posledním, čemu bych chtěl
ve svém článku věnovat několik
řádků, je obecní les. Asi jste zaznamenali, že usychání borovic
se bohužel nezastavilo a nahodilá těžba tvoří významnou část
těžebního plánu. Péče o paseky
vyžaduje zvýšenou péči a náklady.
I nadále se vede realizovat, i díky
lesnímu hospodáři a p. Fotrovi,
samotěžbu. Pokud máte potřebu
a chuť si zajistit několik kubíků palivového dříví, tak Vám to za platných podmínek pro samotěžbu
bude umožněno. Obraťte se na
obecní úřad a bude Vám určeno,
v které lokalitě a jaké dříví je pro
Vás určeno.

Všichni jsme si snad zvykli na provozování kamerového systému.
Tento systém si vyžaduje stálou
péči a údržbu tak, aby jeho výstupy byly použitelné nejen pro
obecní, ale i státní policii. Osobně
si myslím, že vynaložené náklady
jsou úměrné potřebě naší obce
a jsem rád, že se daří záznamy využít a použít třeba v určení viníků
při výtržnostech nebo špatném
nakládání s odpady v místech
určených pro třídění odpadu.
O masivním rozšiřování tohoto
systému se neuvažuje, pokrytí je
dostatečné a pouze v návaznosti
na potřebu Vás, občanů, a novou výstavbu, se dá předpokládat
v budoucnu, že se rozšíří o jednotlivé body.
Údržba hřbitova v tomto roce
byla svěřena do péče mé
a mých spolupracovníků na
kanalizaci. Je pravdou, že jsme
letos zažili extrémně vlhký rok,
který vyžadoval zvýšenou péči
a seč. Bohužel vždy, když došlo k významným srážkám, tak
jsme měli potřebu nejdříve vyřešit kanalizaci a se zpožděním
týdne jsme mohli uspokojit
potřeby návštěvníků hřbitova.
V tomto roce proběhly celkem
4 kompletní seče a dvakrát bylo
posečeno i v bezprostředním
okolí hrobů. Možná se někomu
zdá, že jde o nízkou frekvenci.
Mohu Vás ubezpečit, že celkový časový fond péče o hřbitov
přesáhl 150 hodin. Tam jsme
ve třech pracovnících dělali, co
jsme uměli, aby byl udržen dostatečný komfort pro návštěvníky a zároveň nebyla kanalizace
opomíjena a zanedbána.
Pokud by někdo z Vás měl chuť
se v příští sezoně podílet na
údržbě hřbitova jako brigádník,

budu rád a jistě s p. starostou
najdeme cestu, jak využít potenciál a chuť pomoci v údržbě.
Další aktuální segment, který se nás všech týká, je veřejné
osvětlení. Přechodem na LED
světla se podařilo zvýšit komfort
a snížit náklady v rámci projektu
EPC (úspory energie). Bohužel
v návaznosti na problémy s lidskými zdroji v rámci VPP a vůbec
nedostatku pracovníků se nedaří
ve všech místech například zvýšit stožáry VO a tím zajistit lepší
rozptyl v okolí světelných bodů.
U bytových domů se podařilo
nahradit poruchové zářivky za
Led svítidla a snad v roce 2021 se
podaří v rámci projektu ČEZ, kdy
se bude pokládat kabel do země
v lokalitě u Máčidla, vybudovat
nové veřejné osvětlení.
Stejně tak se počítá i s osvětlením
v ulici Jiráskova, která se bude rekonstruovat a na chodníku ulice
Prokopa Holého směrem k AIS.
Všechny tyto investice jsou zá-

vislé na kondici české ekonomiky
a také na rozpočtovém určení
daní v roce 2021. Budeme doufat, že obcím zbyde dostatek finančních prostředků na investice
do tolik potřebných projektů.
Nejen na spoluúčasti u dotovaných, ale i na projekci a realizaci
drobných projektů tolik potřebných pro nás všechny.
Bohužel alfou a omegou veškeré péče o vše v obci je počet
zaměstnanců a rukou, které jsou
schopny se zhostit svěřených
úkolů. Tady mi dovolte poděkovat
p. Kolínskému a jeho partě, která
se nejenom věnuje zálivce a sekání trávy, ale udržují minerální
pramen, sváží větve, zajišťují akce
podporované obecním úřadem…
Mnohdy nechápu, jak to tato
parta lidí dělá, když má na starosti
ještě sběrný dvůr, obecní nemovitosti a mnoho dalšího. Vím,
mnoho z Vás má pocit, že by se
mělo dělat více, rychleji a pečlivěji. Nechci zde psát o tom, že je

Na závěr mi dovolte pár osobních přání. Doba není nakloněna
k objetím a osobnímu setkání, ale
každý, kdo chce poděkovat a věnovat úsměv, si jistě cestu najde.
Moc si přeji, aby se nás co nejvíce ve zdraví mohlo potkat i příští
rok. Mnoho akcí bylo a bude ještě
zrušeno, ale radost, kterou si neseme v srdcích, nám nemůže být
zcizena a věřím, že stejně jako
každý květ zalévaný láskou a péčí
zase vykvete… bude to květ víry,
lásky a sounáležitosti nás všech,
kterým záleží na tom, jaké místo
bude tato obec pro nás, naše děti
a všechny, kteří ji navštíví.
Prožijte požehnané Vánoční svátky, najděte k sobě cestu,
buďte spolu rádi. Naplňte svoje
osobní touhy a realizujte vše, co
jste odkládali, protože jste museli
být jinde než se svými blízkými. Je
to dobrá investice a věřte, že se
Vám mnohokrát zúročí. Zkoušky
„home officů“, karantén a distančních výuk překonáme a na
jejich konci budeme silnější, rozumnější a hlavně spolu!!
Krásné Vánoce a úspěšný rok
2021 přeje Váš Místostarosta

MYSLIVECKÝ
BÁL 2021

KOSTEL
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA SE
DOČKAL NOVÉHO
PRŮČELÍ

Vážení příznivci
dobré zábavy,
je nám velmi líto, že na následujících řádcích musíme zrušit pozvání na tradiční myslivecký bál
i maškarní pro naše nejmenší.
Konat se měl 23. 1. 2021 z důvodu protiepidemických opatření
jsme se rozhodli 21. ročník této
tradiční zábavy nepořádat.
Doufáme, že naše rozhodnutí pochopíte a s ještě větší chutí
podpoříte další ročník, který se
pokusíme uspořádat v lednu roku
2022.
Omlouváme se i našim tradičním
sponzorům a věříme v jejich přízeň v dalších, snad příznivějších,
dobách postcovidových.
Všem Vám děkujeme za pochopení a přejeme Vám a Vašim rodinám pevné zdraví, mnoho zážitků
v okolních lesích a luzích a mnoho
štěstí a lásky v roce 2021
Vaši myslivci

Vážení spoluobčané,
Jsem moc ráda, že jsme se konečně dočkali
a náš kostel má důstojnější novou tvář, tak jak
jsem vám avizovala v minulém čísle Osečanu.
Myslím, že se oprava průčelí povedla a kostel
se nyní stal chloubou naší obce. S Římskokatolickou farností jsme se domluvili, že bychom
obě strany rády pokračovali i příští rok a další roky v opravách střechy a dodělání fasády
z bočních stran. 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 999 Kč.
Tím můžete finančně přispět do sbírky na vitráž.

k nařízení Vlády o nouzovém stavu, realizovány. Jediný koncert, který jsme ještě stihli
zrealizovat, proběhl 20. září, kdy se slavnostně rozezněly opravené varhany pod vedením
mistra varhaníka Martina Hanuše. Koncert byl
nádherný, emocionálně obohacující a varhany
se rozezněly v plné své kráse. Doufáme, že
epidemiologická situace na jaře bude příznivější a budeme se moci všichni sejít na velikonočních koncertech v našem kostele.
Věřím, že společnými silami se nám podaří dát
náš kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova do důstojné nové podoby, kterou měl před 86 lety.

Moc nás mrzí, že avizované podzimní a vánoční benefiční koncerty nemohou být, vzhledem
OSEČAN

Za Obec Velký Osek
Mgr. Veronika Křičková,
Místostarostka obce
ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK
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ZPRÁVY Z MŠ VELKÝ OSEK
VÁNOČNÍ POZDRAV ZE ŠKOLKY
Už je tu „vánoční čas“ a my netrpělivě vyhlížíme Ježíška. Abychom ho lépe nalákali,
tak jsme si naši školku hezky vyzdobili. Již tradičně nás všechny u vchodu přivítá
ozdobený stromeček, truhlíky na oknech a ani třídy nesmí zůstat pozadu.
Přes všechny nelehkosti dnešní doby se ve školce snažíme o co „nejnormálnější“
chod. Děti si užily mikulášskou nadílku i čertovsko-andělskou merendu! Bohužel
vánoční besídka proběhne letos bez rodičů a jiných diváků. Jedinými diváky jsou kamarádi z naší školky. Za téměř normální chod školky patří velké díky všem rodičům,
kteří nám v této době pomohli.

Všem přejeme pohodový předvánoční čas,
klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví a klidnější dobu.
Kolektiv MŠ

SOKOL
VELKÝ OSEK
Zdar Sokolíci,
doba je zlá, máme svázané ruce,
máme špatný výhled do budoucna...
Ale kdeže.

Stěžovat si může kdo chce, ale
my ne, jsme Sokolové a ti byli
vždy hrdí a hlavu NENOSILI
svěšenou a ve chmurách. Sice
přes omezení nemůžeme chodit
rekonstruovat v tak početných
skupinách jako dřív, ale to nás
nezastaví. Našli jsme cestu, jak
dle legislativy i zdravotního hlediska v rekonstrukci pokračovat
a sokolovna jen kvete. Vzhledem
k vládním opatřením se nám prodloužil čas, kdy můžeme velebit
náš malý sen. A to bychom nebyli my, kdybychom si nestanovili další a další cíle :-). Pokud to
půjde dobře, hned jak vláda svolí,
sokolovnu otevřeme.

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
DISTANČNÍ VÝUKA V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V září tohoto školního roku jsme
nastoupili do školy s obavami,
jak dlouho a za jakých podmínek
bude výuka probíhat. Školy jsme
si užívali do půlky října, kdy nás
pandemie koronaviru vyhnala ze
škol domů a navrátila zpět k distanční výuce. Nikdo z nás z toho
radost neměl, dokonce ani děti
už nechtěly být doma. Nám učitelům se tato situace také nelíbí.
Věřte mi, že škola bez dětí je velice
smutné místo.
Dříve než popíšu, jak probíhá distanční výuka, pokusím se vysvětlit, co tento pojem znamená. Od
tohoto školního roku byl pojem
distanční výuka zanesen do školského zákona a distanční výuka na
rozdíl od jarního období je povinná. Distanční výuka může využívat
několik způsobů komunikace. Dva
základní způsoby jsou videokonference a zadávání samostatné
práce. Každý z těchto způsobů
výuky má své výhody a nevýhody.
Při samostatné práci žáci získávají
mnoho dovedností, mohou se
rozhodnout, kdy úkol vypracu12

jí, rozvrhnout si svou práci, učí je
samostatnosti, plánování vlastní
práce. Výuka se stává individuální,
na druhou stranu žáci občas potřebují poradit a pomoci.
Videokonference umožní částečný sociální kontakt, jedná se
o reálné propojení mezi učitelem
a žákem. Nevýhodou je závislost
na technice a internetovém připojení.
Na jaře jsme do distanční výuky
spadli ze dne na den a vše bylo velice obtížné. Proto jsme se na začátku tohoto školního roku shodli,
že budeme vyučovat ve společném prostředí Microsoft Office
– Teams. Učitelský sbor absolvoval
několik školení, které vedla paní
učitelka Hartmanová. Nebylo nám
dopřáno příliš mnoho času, takže
od října jsme museli získávat znalosti a dovednosti opět sami. Situace byla lepší než na jaře, protože
jsme nakoupili dostatek techniky
z dotace MŠMT a učitelé měli
zajištěnu kvalitní techniku. Znamenalo to také zvýšené náklady na
software a antivirové programy.
OSEČAN

Rozvrhnout online výuku nebylo jednoduché. Vedení školy se
snažilo vypracovat takový rozvrh,
kdy jsme brali v úvahu, že v rodině jsou děti různého věku nebo
rodina nemá dostatečné internetové připojení. Hledali jsme
systém, aby každý den měly děti
2-3 online hodiny. Vyšší počet
hodin není z hygienických důvodů
při výuce vhodný. Snažili jsme se
také dodržovat pokyny MŠMT.
Rodinám, kde neměli techniku,
jsme nabídli zapůjčení notebooku
za vratnou zálohu 2.000 Kč. Někteří rodiče této možnosti využili.
Ti, kteří nemají připojení, si mohli
vyzvedávat pravidelně úkoly ve
škole v písemné podobě. Školní
jídelna umožnila zájemcům odběr
obědů do plastových boxů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat většině rodičů, kteří poskytují podporu při výuce svým
dětem i nám učitelům. Nikdo
jsme si tuto situaci nevybrali a je
velice náročná pro rodiče i pro nás
učitele. Všichni se snažíme dětem
co nejvíce pomoci a nahradit vý-

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

uku prezenční. V žádném případě
ji ale nedokážeme plně nahradit.

Někdy během online
hodin vznikají
i komické situace.
Paní učitelka: „Věruško, co to tam
tak bouchá?“
Věruška: „Paní učitelko, taťka
opravuje okno.“
Paní učitelka: „ Lukáši, Lukáši, kde
jsi? Vždyť jsi připojený!“
Lukáš po chvíli: „No, já byl kakat!“

POMOZME DOBROVOLNÍKŮM
Z VELKÉHO OSEKU
S REKONSTRUKCÍ SOKOLOVNY

Paní učitelka v 11:00: „Pepo, pusť
si kameru, ať tě vidím. Ty snad
ležíš ještě v posteli?“

Prostřednictvím portálu Donio jsme spustili
sbírku, díky níž bychom chtěli pořídit nová
velká okna na halu v sokolovně.

Je nutné přiznat, že distanční výuka nás mnohému naučila a snad
i obohatila. Věřím a těším se, že
se brzy do školy zase vrátíme.

Chcete být i Vy součástí našeho rekonstrukčního
příběhu? Každá koruna se počítá!

Ještě jeden postřeh z období distanční výuky. Nezdá se vám, že
děti tráví více času hraním venku?

Navíc Vám Donio může vystavit potvrzení o daru,
které lze využít do daňového přiznání.
www.donio.cz/SokolVelkyOsek

Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ
OSEČAN
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JAK TO TEĎ
V SOKOLOVNĚ VYPADÁ?

Začátek školního roku byl pro děti
krušný, bohužel už po několika hodinách sokolských kroužků vládní
opatření volnočasové aktivity opět
utnuly. Stihli jsme děti aspoň vybavit
červenými sokolskými batůžky, které dostal každý malý Sokolík (a že
jich je horda), aby dělal parádu :-).
Nakonec jsme se dohodli, že i přes
velké finanční výdaje, celé oddílové
příspěvky rodičům za 2. pololetí tohoto školního roku vrátíme (platit se
bude pouze poměrná část oddílových příspěvků za 1. pololetí a roční
členské poplatky Sokolu). Jelikož je
to velké množství položek, každou
musíme spočítat zvlášť, chvilku to
potrvá. Nicméně koncem listopadu
jsme se dozvěděli, že do konce roku
již cvičení nebude, tedy se tím můžeme plně zabývat.

Krásnou vymalovanou halu zdobí sokolské
znaky a speciální osvětlení, které vyhoví i sportu
na osvětlení nejnáročnějšímu – stolnímu tenisu.
Díky moderní technologii můžeme nejen světla
regulovat, ale do budoucna máme možnost
každé ze světel regulovat zvlášť.
Strhané stropy v přísálí, chodbách, šatně, záchodech a koupelně jsme nahradili zateplenými
podhledy. Z počátku jsme s tím díky vysokým
nákladům na realizaci nepočítali, ale díky šikovným úderníkům, kteří se naučili nejen rastrovat, ale i veškeré postupy nutné pro práci se
sádrokartonovými podhledy, jsme se nakonec
rozhodli do toho jít. Teď máme vše „zaklopené“ a zbývá malovat. Koupelně a záchodům
chybí už jen pár drobností a budou také hotové. V první fázi se blížíme ke konci, je to hlavně
díky úporné práci všech, kteří chodí pomáhat.
Nechodí se jednou za čas, ale brigády jsou takřka každý den, po práci, ve volnu, o víkendu,
... pořád!
Díky Covidu jsme se báli, že ubyde sponzorů
a tím pádem i financí. To se naštěstí nestalo.
Ba naopak. Kromě největšího podporovatele
Obce Velký Osek a lokálních firem, jako je
Geoindustries, Stavebniny Velký Osek, Písek
- beton, Chladné zbraně.eu, Luxusní župany
a zahradnictví Parkon, se přidali i jedinci, kteří
nám přispěli nejen finančně, ale hlavně materiálem. Například díky jednomu milému občanovi bude i v přísálí špičkové osvětlení, které
bude splňovat všechny náročné normy. Díky
dalšímu dobrodinci máme speciální vytírací
stroj na halu v ceně kolem 200 tis. Kč. Rádi
bychom vyjmenovali všechny sponzory, ale
tolik prostoru nemáme. Každopádně se slzou
v oku děkujeme, bez Vás by to také nešlo!
Další krásná věc, co se nám podařila, je sbírka
na www.donio.cz/SokolVelkyOsek. Krásné na
ní je to, že i v této složité době se Vám naše
práce líbí a podpořili jste ji nemalou částkou.
Momentálně jsme takřka na cílové částce
150 000 Kč, které budou použity na výměnu
14
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plastových oken v tělocvičně. Přispět se dá
stokorunou, či vyšší částkou, to už je na každém. Vše co přidáte navíc nad cílovou částku
bude použito zase jen na rekonstrukci.
Dětské hřiště na zahradě sokolovny už také
stojí: krásný velký kolos, který uspokojí i tu
nejnáročnější ratolest :-). Čekáme jen až
bude lepší počasí, abychom ho mohli doladit,
osadit zelení, kterou nám přislíbilo zahradnictví Parkon, a slavnostně otevřít.
Naše práce už přilákala i média, spoustu krásných článků si můžete přečíst na našem webu
– www.sokolvelkyosek.cz v kategorii „Napsali
o nás“. Kromě lokálních novin nám web zdobí
dva články v celostátním deníku od renomovaného editora Davida Nejedlého z Denik.cz.
Dokonce jsme se dostali do Toulavé kamery.
Natáčecí den byl sice logisticky složitý, ale
kromě sokolského komparzu se povedlo natočit i krátkou reportáž o rekonstrukci sokolovny. Reportáž si můžete prohlédnout opět
v kategorii „Napsali o nás“ na našem webu.

Doufejme, že už od ledna volnočasové aktivity povolí a budeme moci
v nově zrekonstruované tělocvičně
cvičit na plno. Kromě spousty aktivit pro děti se zde můžete těšit i na
rozšíření aktivit pro dospělé. Jana
Adamová si zde buduje gymnastický
sál, v kterém se bude zaměřovat na
fyzickou kondici a zdravě fungující
tělo všech, kteří nechtějí posedávat
na gauči a chtějí na sobě pracovat. O odpočinek se postará Sváťa
Singrová se svými masážemi, které
budou nově u nás. Samozřejmě se
nemůžeme dočkat, až rozjedeme
spoustu akcí pro děti a dospělé.
Sokolský klub v příštím roce určitě přivítá řadu kapel a drobnějších
akcí. Dále se těšíme, až Vás budeme
moci pozvat na slavnostní otevření
sokolovny, které se také blíží a máte
se na co těšit.

Se Sokolským Zdar,
David Kratochvíl

SOUTĚŽ!

Vylosováni budou 3 výherci, kteří získají hodnotné ceny.
(Jakože i dárkové poukazy do obchodů a pizza zdarma!)
Jelikož nynější situace nedovoluje pořádání akcí, ale my máme spoustu
krásných věcí od našich milých sponzorů, pojďme si o ně zasoutěžit :)
Podmínky:
1. napište do komentáře něco pozitivního (slovo, větu, je to na vás), abychom
v této době nečetli pořád jen čísla a nenávistné komentáře:)
2. dát „To se mi líbí“ stránce Sokol Velký Osek
3. dát „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
Při splnění všech tří bodů vás zahrneme do slosování z klobouku (pořadatel si vyhrazuje
právo zaměnit klobouk za helmu, krabici nebo cokoli se zrovna naskytne), kdy vybereme
tři šťastlivce, kteří dostanou hroznou hromadu dárků proti trudomyslnosti.
Soutěž jsme uspořádali na podporu naší sbírky, prosím sdílejte soutěž,
třeba se dostane k někomu, kdo přispěje na naši bohulibou činnost –
rekonstrukci sokolovny na stránkách www.donio.cz/SokolVelkyOsek.
Děkujeme našim sponzorům, kteří přidali ceny do naší soutěže:
OC Futurum Kolín / JON.CZ / Dráček / Luxusní župany / hodná občanka /
CHLADNEZBRANE.eu / Turbo Pizza Poděbrady

Více informací o soutěži naleznete na
OSEČAN

Sokol Velký Osek.
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ČINNOST JPO III VELKÝ OSEK

Krajským operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje byla
jednotka požární ochrany Velký
Osek od 1. 1. 2020 do 22. 11. 2020
vyslána celkem k 28 událostem
a jednou se zúčastnila prověřovacího
cvičení. Navyšující se počet výjezdu
k mimořádným událostem svědčí
o společenské potřebnosti jednotek
požární
ochrany
dobrovolných
hasičů, jen pro představu něco málo
ze statistiky JPO Velký Osek.
Tato zvyšující se tendence počtu
výjezdů zvyšuje i nároky na vybaveni,
znalosti a schopnosti našich
dobrovolných hasičů. Obec Velký
Osek se snaží dostát své zákonné
povinnosti a JPO má od obce plnou
podporu. I přes snahu členů a obce
se vyskytují některé problémy, které
se snažíme řešit. Ač byl do jednotky
přijat nový pracovitý člen je nadále
nejpalčivější problém počet aktivních
členů, a hlavně počet strojníků se
řidičským oprávněním skupiny C.
Dne 10. 11. 2020 byla, po nutných
úpravách, dána do akceschopného
výjezdu CAS 15 MB Atego. Jedná se o
moderní cisternovou automobilovou
stříkačku s nádrží o objemu 2200
litrů vody a 135 litry pěnidla. Požární
čerpadlo má výkon 1500 l/min.
Čerpadlo je vybaveno vysokotlakou
částí, která dodává hasební vodu do
tzv. zařízení pro rychlý zásah, tato
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tlaková voda je vedena do proudnice až 60
metrů pod tlakem 40 bar. Vozidlo je vybaveno
osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou,
přetlakovou ventilací, plovoucím čerpadlem, ve
vybavení jsou i řetězové motorové pily a v blízké
době bude výbava doplněna o kalové čerpadlo
a dýchací techniku.
Členové jednotky na úpravě CAS odpracovali
desítky hodin. Předmětem úprav bylo nejen
uspořádání věcných prostředků požární
ochrany, ale především snížení výšky nástavby
vozidla. Jednotka musela udělat i stavební
úpravy na zbrojnici a snížit podlahu v garáži.

1
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1

1
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školení nositele dýchací techniky a navštíví
polygon pro výcvik v dýchací technice. Polygon
simuluje ztížené podmínky pro orientaci při
zvýšené fyzické i psychické zátěži, a to vše
v plné výbavě hasiče za použití přetlakového
dýchacího přístroje.
Závěrem musím poděkovat všem aktivním
členům za čas věnovaný práci pro jednotku
a společnost. Velké díky patří obci a všem kteří
nás podpořili v naší práci.
Občanům Velkého Osek přejeme krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

V souvislosti s vybavením jednotky zánovní
dýchací technikou se naši hasiči zúčastní

Velitel JPO III Velký Osek
Jakub Mokráček

Od konce května jsme mohli
obnovit naši činnost. S dětmi
jsme strávili všechny schůzky
venku, v okolí Velkého Oseka,
plné her a legrace, příprav na
tábory, dobrodružných výprav.
Začátkem prázdnin se rozběhly příměstské
tábory a pobytový tábor už byl za dveřmi.
V sobotu 18. 7. 2020 jsme vyrazili znovu na letní tábor v Dolním
Jelení. Tábor probíhal ve znamení
Starých řeckých bájí a pověstí.
Děti mezi sebou soutěžily o přízeň
bohů, kteří pro ně měli připravené
náročné úkoly. Vypravěč Homér
většinou přišel oznámit úkol, který poté děti ve skupinách plnily.
Děti samozřejmě nehrály jenom
celotáborovou hru. Pracovaly se
dřevem, hlídaly tábor nebo psaly domů maminkám a tatínkům.
Hráli jsme i různé deskové hry, bojovali proti sobě v lodní bitvě nebo
chodili do přírody. Velmi oblíbené
byly i táborové ohně, při kterých se
zpívalo, hrály drobné hry a scénky,
vyprávěly se různé historky, vedoucí vzpomínali na tábory, na
kterých byli jako děti. Na závěr
tábora se všechny skupinky dětí
dokázaly dostat na Olymp a vyzvednout si odměny za svoji oddanost bohům. I přes počáteční deštivé počasí jsme si užili nádherné
chvíle strávené s přáteli, naučili se
mnoho nového, vyzkoušeli dosud
nepoznané, třeba jak se dá v ešusu na otevřeném ohni upéct koláč.
Všichni už se těšíme na další tábor
a vedení již připravuje další tábor.
První zářijový čtvrtek byl krásný den, kterým jsme zahájili třetí
rok našeho skautského působení.
Opět venku, protože naše klubovna je stále rozkopaná ve stavu
přípravy na umístění nového topení, louky kolem písáku nám však
byly adekvátní a velmi příjemnou
náhradou. Děti, mezi které přiby-
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la spousta nováčků, se tak mohly
vyřádit v nových hrách, seznámit
s nově připraveným bodováním
a rámcovým programem akcí do
konce roku. Naše nadšení však
dlouho nevydrželo. Stihli jsme jen
několik schůzek a výpravu na Huslík, než udeřila další vlna pandemie
a zase jsme museli svou přímou
činnost přerušit.
Ani tentokrát ale nezahálíme.
Starší děti se pravidelně scházejí on-line, kde společně hrají
hry, diskutují nebo třeba vaří. Pro
všechny jsme vymysleli podzimní
výzvy, pro veřejnost soutěž o nejstrašidelnější dýni, v přípravě je
hra po hezkých místech Velkého
Oseka. Minulý týden jsme zapojili i nejmladší děti, které společně
s maminkou pekly koláče a různé
dobrůtky pro zdravotníky do kolínské nemocnice jako poděkování za
jejich boj proti covidu.
Všichni již netrpělivě vyhlížíme
opětovný návrat k běžné činnosti
a budeme se těšit na setkání i s veřejností, např. při předání Betlémského světla.
Světlo si letos budete moci vyzvednout na adrese Žižkova 782,
Velký Osek a to 23. 12. 2020 od
14 do 18 hod. (budeme mít pro vás
připravené lucerničky na přenos
světýlka). Za celý skautský oddíl
Vám všem přejeme svátky plné
pohody, klidu a úspěšný vstup do
nového roku.
Vedení oddílu Rejnoci
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SPHT V ROCE 2020

ZE SLUŽEBNÍ KNIHY OBECNÍ POLICIE

Vážení přátelé, zdravím Vás v této
nelehké době jménem Spolku
přátel historické techniky.
Rok 2020 nebyl a není jednoduchý pro celou společnost a opatření nařízená vládou
se dotkla všech. Zasáhla i činnost našeho
spolku. Ani na dvakrát jsme nemohli uskutečnit naši, již tradiční, akci „Den s historickou technikou“. Za to se všem příznivcům
omlouváme.
To, že skutečně máme příznivce, se projevilo právě při oznámení zrušení nejprve jarního a poté i náhradního, podzimního, termínu akce. Bylo velmi milé, když vystavovatelé
i potenciální návštěvníci litovali zrušení akce

a měli potřebu tento pocit nám sdělit! Za to
jim patří náš velký dík. Také nás to ale zavazuje k tomu, že uděláme vše pro to, abychom 6. ročník Dne s historickou technikou
uspořádali hned, jak to situace dovolí.
Ještě bych rád poděkoval všem, kdo nám
v minulosti pomáhali s přípravou a realizací
akce a i letos byli, dokonce dvakrát, v pohotovosti a připraveni pomoci. Rádi jejich
ochotu pomoci využijeme, jakmile bude reálné spustit přípravu odloženého 6. ročníku.
Díky!!!

Držme si pěsti ať se život přes zimu vrátí do
normálu, abychom se mohli všichni věnovat
naplno tomu, co nás těší a baví.
Buďte s námi, těšíme se na Vás při 6. ročníku akce Den s historickou technikou! Opatrujte se, snad se ve zdraví zase sejdeme!
Za SPHT Miroslav Lízner
www.spht.cz

Hlídkou obecní policie bylo nalezeno
nezajištěné motorové vozidlo s otevřenými okny. Vzhledem k tomu, že
se u vozidla nikdo delší dobu nezdržoval, využila hlídka zákonnou možnost
lustrace majitele vozidla. Od něho se
dozvěděla, že u vozidla se porouchala
řídící jednotka a nelze s ním pohnout
ani jej zajistit. Majitel byl vyzván, aby
nechal vozidlo neprodleně opravit
nebo odstranit odtahovou službou.
Kontrolou záznamů kamerového systému zjištěno odkládání plastového
odpadu do kontejneru na tříděný papír. Díky záznamu byl pachatel usvědčen a byla mu udělena pokuta ve výši
500 Kč příkazem na místě.
Hlídka obecní policie byla požádána
o pomoc občanem, který bezprostředně po nákupu v obchodě zjistil,
že mu bylo u pokladny vráceno méně
peněz, než mu náleželo. Když se s reklamací a celkem jasným důkazem
o omylu prodávajícího vrátil, tato mu
nebyla bez odůvodnění uznána. Hlídka na místě zprostředkovala kontakt
mezi zákazníkem a prodejcem, který po opětovném předložení důkazů
o jeho omylu zákazníkovi zbylou část
peněz vrátil.
V průběhu pochůzkové služby zjistila
hlídka OP hořící odpadkový koš, který vzplanul pravděpodobně od špatně
uhašeného nedopalku cigarety. Hlídka hořící koš uhasila za pomoci druhého odpadkového koše, do kterého
nabrala vodu z říčky Bačovky.
Hlídkou zjištěno větší množství domovního odpadu v pytlích vhozených
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do kontejnerů na tříděný papír. Díky
spolupráci a svědectví občanů obce
a záznamům z kamerového systému
byl pachatel odhalen. Jeho jednání
bylo po zásluze odměněno pokutou
ve výši 10.000 Kč příkazem na místě.
Hlídce obecní policie bylo oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z veřejného prostranství. Na místě zjištěn pachatel
a majitel zařízení. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 2.000 Kč příkazem na místě.
Hlídce obecní policie byl oznámen
nález zatoulané želvy. Hlídce se podařilo zjistit díky spolupráci s občany
obce majitelku, která si želvu s radostí
převzala. Hlídku zajímalo, jak se stalo,
že želva utekla. Majitelka uvedla, že
občas vezme svoji želvu ven na trávu
před dům a v nestřežené chvíli želva
využila pravděpodobně situace a procházku si o pár dnů prodloužila. Vše
dopadlo naštěstí ku prospěchu všech
zúčastněných.
Hlídce obecní policie bylo oznámeno, že u lesa za obcí se pohybuje
nahý muž. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o turistu, který jen využil odlehlosti místa a odložil si oděv.
Navíc měl u lesa zapálený malý oheň.
Byl upozorněn, že místo není zas tak
odlehlé, jak si myslil a pokud bude ve
svém jednání pokračovat bude podezřelý z páchání přestupku veřejného
pohoršení a přestupku proti lesnímu
zákonu, když rozdělává oheň v blízkosti lesa. Muž uhasil oheň, na kterém
si před tím ohříval jídlo a samozřejmě
se oblékl. Vzhledem k tomu, že muž
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nebyl v hledáčku policie, ani neměl
žádný záznam, obešlo se jeho ohnivonudistické číslo bez pokuty.
V průběhu kontroly kamerového
systému hlídka obecní policie zjistila
tragickou událost, kdy na železničním
přejezdu vstoupil chodec přímo pod
projíždějící vlak. Hlídky zajistila místo
do příjezdu jednotek IZS a zajistila záznam pro další šetření celé události.
Hlídka obecní policie zjistila při kontrole nádraží opilce, povalujícího se po
lavičce v prostoru pro cestující. Hlídka
se pokusila muže probudit, což se povedlo až po vynaložení značného úsilí.
Při dechové zkoušce muž nadýchal
4,34 promile alkoholu. Byl neprodleně předán záchranné službě a převezen na záchytku.
Hlídka obecní policie si při hlídkové
službě povšimla automobilu, kterému ze zavazadlového prostoru trčela
železná tyč, která by mohla ohrozit
ostatní účastníky silničního provozu.
Strážník se rozhodl vozidlo zastavit
a upozornit řidiče, že si musí přečnívající náklad označit praporkem.
Vzhledem k tomu, že z řidiče byl cítit
alkohol, provedl s ním strážník dechovou zkoušku. Tou bylo prokázáno, že
řidič požil před jízdou alkohol, a to tak,
že nadýchal 1,54 promile alkoholu.
Řidič byl jménem zákona vyzván, aby
setrval na místě do příjezdu dopravní
služby PČR, které byl předán k dalšímu opatření.
S přáním hezkých a pohodových dnů
a klidného prožití Vánoc
Aleš Synek
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Opět znovu po
roce přicházejí
Vánoce...“
Tento slogan plně vystihuje,
že je to k nevíře, ale opět se
blíží nejočekávanější svátky
roku a také závěr letopočtu
2020. Ten letošní nepříjemně
překvapil a dotkl se nás
všech. Epidemie zasáhla celý
svět a ochromila většinu
každodenního života. Omezení provozu škol, obchodů,
cestování, setkávání, divadel
a kulturního a veřejného
života, ale i knihoven. V době
psaní tohoto příspěvku vše
ještě trvá. Uzavření naší
knihovny pro veřejnost
využíváme k plánované
revizi celého knižního fondu.
Věříme, že se situace zlepší
a budete si moci opět vypůjčit
osobně v naší knihovně,
kde se na vás již těšíme.

Vybrat si můžete
i z těchto novinek:

„Arabská princezna“ /Valko/příběh mladé Polky, která se
provdala za Araba a musí se
přizpůsobit životu v jeho zemi,
„Milenec ze snů“ /S. Brown/mladá vdova s dětmi, majitelka
obchůdku se rozhoduje mezi
dvěma muži pro budoucí život.
Úsměvné příběhy ze školního
prostředí očima učitelky přináší
„Tajnosti sborovny“ /Horáková/,
romantiku představují tituly:
„Vítězná láska“ /Javořická/životní osudy rodiny továrníka
Soukupa a rolníka Karáska,
odehrávající se na venkově
i na malém městě, „Vánoční
pohlednice“ /Court/- příběh
svobodomyslné a emancipované dívky z měšťanské rodiny
z prostředí viktoriánské Anglie
druhé poloviny 19. století.

Z historických
románů:

„Pomsta bílého jednorožce“
/Vondruška/- detektivní
historický román ze 13. stol.,
20

26. příběh Oldřicha z Chlumu,
kdy vyšetřuje vraždu manželky
hradního pána Častolova
z Frýdlantu. Samozřejmě
u jedné vraždy nezůstane....
Do roku 1789 nás zavádí
„Čarostřelec“ /Horníček/ historické krimi z Jizerských
hor, kdy se potkávají dva
protagonisté příběhu - kněz
Vilém, který prchá před
svou minulostí a doktor Šulc,
podivínský lékař z Vídně.

schopností hackera zvaného
Liška.

Pro nejmladší
čtenáře:

K zajímavým
novinkám patří

„Toskánské věže“ /Cram/dramatický příběh mladé
malířky, odehrávající se v Itálii
ve 14. stol. , kdy se musí vydávat za chlapce, aby se mohla
věnovat malířství a uplatnit svůj
talent. Kriminální, detektivní
a dobrodružný žánr: „Drak
spí“ /Klevisová/- kriminalista
J. Bergman pátrá v jihočeské
vesničce po ztracené ženě
a druhá je zavražděna. Vesnice
má svá tajemství. „Smrt v sutinách“ /Granger/- anglická detektivka, kde se vyšetřuje požár
starobylého venkovského sídla,
kde bylo nalezeno ohořelé lidské tělo, „Vražda v dívčí garsoniéře“ /Bým/ - z edice Původní
česká detektivka - zachycuje
vyšetřování vraždy mladé ženy
nalezené v jejím pražském bytě.

Milovníky
špionážního typu
literatury potěší

thriller od světoznámého
autora: „Liška“ /Forsyth/bývalý britský tajný agent
Weston se pokusí využít
OSEČAN

život zdejších obyvatel, jejich
kulturu, historii i přírodu.
„Utajené hrady a zámky.
Prahou po stopách panských
sídel“ /Dvořák/ - zajímavosti o neznámých památkách hlavního města.

od těch věkově nejmenších:
„Svět zvířat“ /Lada/- klasické
dětské leporelo s říkánkami
L. Středy, „Kamarádi auta“
/Thilo/- malé autíčko
s porouchaným výfukem
potkává nového kamaráda –
policejní auto.

i „Šarlatán“ /Klíma/- knižní
podoba filmu o životě Jana
Mikoláška, muže s léčitelskými
schopnostmi, podle skutečné
události. Z naučné literatury:
„Smyčka se stahuje“ /Cílek/
- Vánoce 1944 - květen
1945. Strhující válečné finále
– rozpad nacistické moci
v posledních měsících války.

zdejšího kraje, ale i postava
hřbitovního strašidla Muřinoha
a jeho lidské kamarádky.
„Legenda o Sally Jones“ /
Wegelius/ - dobrodružný
příběh cesty gorily Sally kolem
světa.

Naučná pro děti
a mládež:

„Moje první zahrádka“ /
Drijverová/ - populárněnaučná
příručka o pěstování rostlin
a dalších zahradnických
dovednostech, „Velký
dětský atlas světa“ /
Hahn/ - kontinenty, státy,
pamětihodnosti - srozumitelné
mapy doplněné textem,
„Velký dětský atlas zvířat“
/Bauer/ - druhy zvířat,
výskyt, životní prostředí.

Samozřejmě toto
byla pouze ukázka
některých titulů
z nových knih v naší
knihovně. Další
čekají na Vás!

Závěrem mi dovolte, popřát
Vám všem klidné a pohodové
vánoční svátky v rámci současných možností a hlavně
pevné zdraví do dalšího nového
roku 2021. V tomto roce se
budete v knihovně setkávat
se mnou již jako s řadovou
čtenářkou, protože prosincem
2020 končím v naší osecké
knihovně, kde jsem působila od
roku 1997. Jsem přesvědčena,
že volba nové knihovnice se
podařila a fungování knihovny
bude stejné, vlastně ještě lepší,
protože novinky v technice
a provozu jdou mílovými kroky
vpřed. Skloubit znalosti knihovnické, literární, organizační,
technické a práci s dospělým
i dětským čtenářem v jedné
osobě, je věc složitá a zdá se,
že paní ing. Bára Poláková toto
vše splňuje. Proto ji přeji hodně
spokojených čtenářů a také
pevné nervy a železné zdraví.
To vše bude ve své profesi
potřebovat. A také podporu
vás – vlastně již nás – čtenářů.
J. Dohnalová, knihovnice

Životní jubilea:
80 let: Móric Fiši 		
Věra Nováková
Jana Egerová 		
Oldřich Špinka
92 let:

Hana Veselá

94 let: Helena Klátilová
Narození:
Jindřich Zenger
Anna Honsová
Alice Popovičová
Alvin Brůža
Tomáš Durdil 		
Rudolf Durdil
Barbora Málková
Anežka Drahovzalová
Nela Bajerová
Aneta Mašková
Vojtěch Arnož

Úmrtí:
Vlasta Dalecká (72 let)
Irena Buřičová (84 let)
Jaroslava Dvořáková (93 let)
Alena Semerádová (67 let)
Václav Belza (79 let) 		
Jiří Polák (88 let)
Josef Špinka (76 let) 		
Josef Pučelík (92 let)
František Hájek (75 let)
Josef Poklop (83 let)

Kdo si rád přečte něco
o cizích krajích toho
jistě zaujmou dvě
Pro čtenáře od 9 let
publikace:
„Amazonie a řeky příběhů“
jsou určeny:
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ZÁŘÍ – LISTOPAD 2020

Uzavření manželství:
Michal Křen & Jaroslava Křišťová

Čtení s obrázky rozvíjí dětskou
představivost i slovní zásobu,
stává se při hlasitém předčítání
„spolučtenářem“ a získává
chuť do dalšího čtení. „Terezka
a ušáček“ /Hudáčková/ prvňačka Terezka dostane
krásný, živý dárek - králíčka.
Nastanou jí nejen radosti, ale
i nové povinnosti, musí se naučit, co vše králíček potřebuje
k životu. „Vánoční tramvaj“ /
Krolupperová/ - adventní
příběh z edice První čtení
o záhadě na konečné tramvaje.

/Plešinger/ - minulost
i současnost objevování
tajemné oblasti amazonských
pralesů, „Grónsko-ostrov
splněné touhy“ /Klempířovi/
- čeští manželé, kterým se
tento ostrov stal druhým
domovem. Za roky pracovních
pobytů poznali do hloubky

Zprávy
z obecní matriky

Ivana Adamcová,
matrikářka

„Hilda a Sofie“ /Knopfová/ příběh dvou kamarádek - jedna
chodí na výběrovou baletní
školu, druhá s pár kily navíc
je třídní outsider, „Muřinoh
a Krchomilka“ /Valenta/ vtipné vyprávění, které spojuje
nejen město Jevíčko a okolí
s historickými postavami
OSEČAN
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Zapomenuté výročí?
Naše obec Velký Osek, jak je všeobecně známo, vděčí za svůj rozvoj
železnici. Nebylo zdejší rodiny, ve které by někdo nebyl zaměstnán
„u dráhy“. Proto si zaslouží připomenout si její kulaté 150. narozeniny.
Ves Velký Osek čítající kolem roku 1853 pouhých 260 obyvatel, dosáhla roku 1890 na
920 a počet domů se ztrojnásobil. Nemalou
měrou k tomuto nárůstu přispěla dráha sama.
Nedlouho po uvedení železnice do provozu,
přestavěla roku 1871 pro své zaměstnance
historickou budovu kontribučního špýcharu
z r. 1788 na byty a postavila několik desítek
domů nových.
Jak to vlastně všechno začalo? O potřebě
zřízení železniční trati z Kolína do Mladé Boleslavi se v průmyslových a statkářských kruzích hovořilo již od poloviny 19. století. Dne
13. 1. 1867 se v Nymburce sešel „zakládající komitét ku stavbě železné dráhy z Mladé
Boleslavi do Kolína“. Iniciátory byli loučeňský kníže Hugo Thurn-Taxis spolu s hrabětem SalmReifferscheidem. Již toho roku
obdrželo konsorcium od c.k. ministerstva
obchodu povolení k předběžným pracím.
Vznikla společnost ÖNWB (Österreichische
Nordwestbahn = Rakouská severozápadní dráha) s koncesí od září 1868 pro stavbu
a provozování celé dráhy ze Znojma přes Jihlavu, Kolín, Osek, Nymburk do M. Boleslavi.
Vše posvěcené i poslaneckou sněmovnou
a císařem s podmínkou, že počátek bude ve
Vídni a postavení odbočky na Trutnov. Oním
vhodným místem pro tuto odbočku se stal
Velký Osek. Kapitál pro výstavbu byl stanoven na 72.000.000,- zlatých. Stavebním
ředitelem byl jmenován odborník se skvělou
pověstí ing. Konrád Wilhelm Hellwag, osvědčený ze staveb v Uhrách a Tyrolsku. Jeho
spolupracovníkem se stal vrchní ing. Eduard
Gerlich. Nejvýznamnějším dodavatelem byla
firma ing. G. Buchera. Hlavní těžkou práci
převážně prováděli najatí dělníci z okolí. Stavělo se samostatně po úsecích, ručně, s koňskými povozy, ale za společné koordinace.
Za hlavní centrum dráhy Kolín - M. Boleslav
byl zvolen Nymburk. Ten se také velmi rozrostl
a to nejen o stanici, dílny, výtopnu, ale i o celou obytnou čtvrť Kolonii. Tu vytvořil vídeňský
architekt Camillo Sitte. K slavným architektům patří i Karl Schlimp, kterému patří autorství velkého počtu železničních budov na celé
dráze. Perlou mezi jeho stavbami bylo nádraží
Praha Těšnov - nejkrásnější nádraží střední
Evropy. Oficiální zahájení provozu na naší trati
Kolín - V. Osek - M. Boleslav bylo již 29. 10.
1870. Úsek Velký Osek - Chlumec nad Cid22

linou otevřen 21. 12. 1870. Vraťme se zpět
k nám do Velkého Oseka. Již v roce 1870 se
začalo se stavbou nádraží a potřebných budov. Stavbu prováděli stavitelé bratři Teibachové z Kutné Hory. V roce 1873 byla postavena 4 kilometry dlouhá vlečka na Volárnu
do dvora Karolína, patřící rytíři F. Horskému,
který zde měl moderní zemědělské hospodářství. Vzrůstající počet drážních zaměstnanců částečně řešila stavba poschoďového
domu - „žluťáku“ v roce 1883. V roce 1884
byla přestavěna přijímací budova, zřízeny čekárna a restaurace, o rok později má nádraží
již 10 kolejí. Kolem přelomu století má Osek
již téměř 2.000 obyvatel. Elektrické osvětlení
stanice a budov proběhlo s elektrifikací obce
v roce 1913. Po konci 1. světové války a vzniku republiky přicházejí léta budování a obnovy
a nadšení ze samostatnosti státu. 10. 7. 1926
se při cestě do Hořic v Podkrkonoší zastavil
ve V. Oseku prezident T. G. Masaryk, kde byl
srdečně přivítán. Roku 1935 měl Osek 2.152
obyvatel, 755 domů, kostel, pramen minerální vody na náměstí, 15 pohostinství, obchody, lékaře, knihovnu, spolky, několik továren
a krásnou novou školu. Válečná léta 2. světové
války znamenala převážně vojenské transporty a bombardování. To bylo nejvíce v letech
1944 - 1945. První na Kolín a okolí 24. 8.
1944, letecký útok na osobní vlak mezi Libicí
a Osekem 28. 12. 1945 přinesl na 26 mrtvých
a kolem 60 zraněných, další nálety 15. 3. a 18.
4. 1945 znamenaly velké škody na životech
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a domech v Kolíně a též zásahy na trať Kolín V. Osek, která byla na několik dní zcela vyřazena z provozu. Jediným kladným počinem
během německé okupace je vybudování úseku tratě směrem na H. Králové tzv. „oblouku“, který zjednodušil vlakovou dopravu bez
nutnosti obracení lokomotivy. 50. a 60. léta
znamenají další vzestup železnice u nás. Hlavně v letech šedesátých se můžeme na nádraží potěšit s květinovou výzdobou, parčíkem
s vodotryskem, plně fungující restaurací s občerstvením, čekárnou – kulturním střediskem
vybaveným i jedním z prvních televizorů, kam
přicházeli nejen cestující, ale i osečtí občané,
kteří televizor dosud nevlastnili. Samozřejmě
se též vyvíjí technika např. automatické zabezpečení, úpravy nástupišť, aj. Velkým svátkem
bylo výročí 100 let železnice v roce 1970, kdy
byl vypraven zvláštní parní vlak se zaměstnanci
v historických kostýmech. Po roce 1990 však
dochází k poklesu činnosti a provozu na dráze,
je zrušen posun, personální obsazení stanice
je sníženo ze 132 pracovníků na 74. K 31. 12.
2001 dochází dokonce ke zrušení samostatnosti železniční stanice Velký Osek.
Úkolem tohoto článku nebyl výčet všeho,
co se na železnici a našem nádraží událo,
ale připomenutí významného výročí zařízení, které nám slouží již tolik let a bez něhož
by Velký Osek nebyl takový, jaký je dnes.

Čas nezastavíš, ale můžeš se ohlédnout...

16. DÍL

Nyní je to přesně dva roky od mého posledního příspěvku do „historického okénka“ s pohlednicemi naší obce. Koronavirová
krize některé naše společenské akce zrušila anebo výrazně omezila, takže nyní je na
místě zase využít Osečan pro ohlédnutí se
do historie obce na starých pohlednicích
(když nemohu pádlovat na dračích lodích).
Tuto pohlednici, odeslanou 10. dubna roku
1930, mám ve své sbírce již několik let
a nedokázal jsem ji přiřadit k současné podobě tohoto místa v naší obci. V textu na
zadní straně je uvedeno, že „… náš Pepíček
ková Brauna, který nechtěl stát a je špatně

vzatý…“. Z toho se moc odvodit nedá. Shodou okolností jsem některé mnou neurčité
záběry z historických pohlednic konzultoval
s panem Václavem Klepalem a ten mi obratem sdělil, že se jedná o dnešní hasičskou
zbrojnici a kadeřnictví v Revoluční ulici.
A ono jo…
Vždyť bydlí o dva domy vedle u mostu přes
Bačovku a narodil se jen o rok později, než
byla pohlednice odeslána.
Takže děkuji za upřesnění a těším se na spolupráci i s dalšími pamětníky na rozkrývání
naší obecní historie.
Tomáš Kliment

P.S. Týden před redakční uzávěrkou Osečanu jsem ještě poslal tento pohled naskenovaný ve velkém rozlišení panu Klepalovi,
zda by po zvětšení na počítači nedokázal
rozpoznat zachycené osoby. A odpověď
předčila moje očekávání: „V době první
republiky zde byla kovárna. Na pohlednici
je kovář pan Kuchařík a koňskou nohu drží
pravděpodobně pan Josef Paroubek z č.p.
45 v Přemyslově ulici“.
Prý by to mohlo věkově odpovídat, a protože byl menšího vzrůstu, říkali mu Pepíček.

Inzerce

PODĚKOVÁNÍ
V průběhu letošních prázdnin se uskutečnilo několik příměstských táborů v areálu
Sokolovny s různými zaměřeními. Bydlím
v sousedství, měla jsem tak možnost sledovat aktivity na zahradě.
Sama jsem měla vnoučata v jednom turnusu a věřte, že se vraceli domů s nadšením.

Poděkování pro všechny vedoucí, zřejmě
studenty, kteří se po celou dobu neuvěřitelně dětem věnovali a rodičům tak poskytli bezstarostné dny hlídáním, aktivitami
a bezpečím svých ratolestí.
Děkujeme Vám,
Nerudová

Prodám garáž 20 m2
ve Velkém Oseku.
Cena 200 000 Kč.
V případě zájmu volejte
tel.: 723 303 765.

J. Dohnalová
OSEČAN
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PROGRAM LIBICKÉHO DIVADLA
NA ZAČÁTEK ROKU 2021

VYZNÁTE SE V POJIŠTĚNÍ
NEMOVITOSTI A DOMÁCNOSTI?

LETOŠNÍ ROK NÁM VŠEM PŘINESL MNOHO NEZVYKLÝCH A OSAMĚLÝCH DNÍ.

I když jsme opatrní, mohou nastat situace, které poničí naše
opečovávané obydlí. Částečným pomocníkem při nápravě materiálních
škod může být pojištění nemovitosti a domácnosti. Obsahuje ale řadu
výluk a pro leckoho může být obtížné se v bludišti těchto pojištění
zorientovat. Víte, jaká rizika kryjí a na co se naopak nevztahují?

V DIVADELNÍM SPOLKU VOJAN LIBICE NAD CIDLINOU VŠICHNI VĚŘÍME, ŽE
NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY A MĚSÍCE SNAD PŘINESOU NÁVRAT K NORMÁLNÍMU
ŽIVOTU. RÁDI BYCHOM VÁS PROTO POZVALI NA PRVNÍ NOVOROČNÍ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – POHÁDKU „VÁNOČNÍ SEN“.

Snad nejrozšířenějším omylem je domněnka, že pojištění nemovitosti lze uzavřít
pouze pro domy a pojištění
domácnosti naopak jen pro
byty. Oba typy ochrany je
možné sjednat pro oba druhy nemovitostí. I u klasického
panelákového bytu tak můžete mít uzavřeno jak pojištění
domácnosti, tak nemovitosti.

Vánoční sen

LEDEN
NEDĚLE 10. 1. 2021 od 15.00 hod.
pohádka „Vánoční sen“
Jiří Teper
DS Jiří Poděbrady

CHCETE MÍT MÍSTA
V PŘEDNÍCH ŘADÁCH?
POTOM VYUŽIJTE MOŽNOST
REZERVACE JIŽ NYNÍ.

		
Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním. Nechte se proto
unést idylickou atmosférou a příběhem Vánoc. Je Štědrý
den. Ve všech rodinách si sednou lidé u sváteční večeře,
jen mrzoutský skrblík je doma sám se svými zlaťáky. Kromě
svých peněz však nemá nic a nikoho. Vánoční sem mu přivede
tajemnou návštěvu, se kterou prožije něco neobyčejného.
Pohádka na motivy známé povídky Charlese Dickense Vánoční
koleda vytváří příběh tak silný, že je i v naší době ideální
představou o vánoční době. Přichází s poselstvím,
že láska, radost a cit pro druhé se mají udržovat po
celý rok, a ne jenom v čase vánočních svátků.
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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
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Jak ale rozlišit, které pojištění
kryje jakou položku? „Používá
se na to jednoduchá pomůcka:
když pomyslně obrátíte byt
vzhůru nohama, vše, co z něj
vypadne, spadá pod pojištění
domácnosti. Patří sem tedy
nábytek, elektronika, koberce,
svítidla či věci osobní potřeby.
Naopak součásti pevně spojené s bytem či domem se řadí
k pojištění nemovitosti. Jsou
to například radiátory, obklady, dveřní zárubně, podlahové
krytiny či zateplovací materiály ve stropech a podlahách,“
vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Toto
pravidlo ovšem nefunguje bez
výjimky a můžete narazit na
pojišťovny, které zařazují například podlahy do pojištění

domácnosti a mnohé mobilní
předměty zase do pojištění
nemovitosti. Typicky spornými položkami bývají kuchyňské linky, vestavné spotřebiče, vestavěný nábytek nebo
nejrůznější typy závěsných
skříněk.“
Rozsah krytí pojišťovny často nabízejí v podobě balíčků.
Ty se od sebe liší konkrétními riziky, pojistnými částkami
a také výší pojistného. Mnozí
pojistitelé ale místo balíčků
preferují jednodušší členění –
a to na základní a rozšířenou
variantu. Základní varianta
obvykle zahrnuje živelní rizika (často se můžete setkat
se zkratkou FLEXA sdružující
požár, blesk, výbuch a pád letadla), škody způsobené vodou vytékající z vodovodního
zařízení, povodeň nebo záplavu, vichřici nebo krupobití,
loupež či krádež vloupáním.
Do rozšířené varianty pak
pojišťovny obyčejně zařazují
třeba škody způsobené vodou
unikající z odpadního potrubí,
pád stromů, stožárů či jiných
předmětů na nemovitost, zatečení atmosférických srážek, přepětí v elektrické síti či

zkrat, vandalismus či rozbití
skel z jiné příčiny než pojištěným rizikem (all-risk).
Zařazení a také ocenění jednotlivých rizik však vždy záleží
na konkrétní pojišťovně. „Zatímco jedna může mít dané
riziko již v základní variantě, u
druhé si připlatíte za vylepšený balíček a třetí jej může úplně odmítat pojistit. Ujistěte se
proto předem, že rizika, která
pokládáte za nejpodstatnější,
nejsou uvedena ve výlukách
z pojištění, a tedy že vám je
dokážou patřičně pojistit,“ radí
Eduarda Hekšová.
Mezi výluky nejčastěji spadají věci, které se nacházejí
v těsné blízkosti pojištěné
domácnosti – například vybavení garáže, jízdní kola ve
sklepě nebo zahradní sekačka v kůlně. Nicméně počet
pojišťoven, které kryjí i tyto
položky, pozvolna narůstá. Co
vám však klasická podoba pojištění určitě nepokryje, jsou
předměty neobvyklé hodnoty.
Pokud tedy máte doma například sbírku drahých obrazů,
pro její krytí počítejte s výrazným navýšením pojistného.

A značným zádrhelem bývá
i způsob odcizení předmětů
z domácnosti – bývá podmíněné překonáním překážky
pachatelem. Na obyčejnou
krádež se tak pojištění vztahovat nebude.
Klíčové je také nastavení
správné pojistné částky. Ta
by měla odpovídat hodnotě
samotného majetku. Rozhodně se nedoporučuje hodnotu majetku uměle snižovat
(podpojišťovat) ani záměrně
nepravdivě navyšovat (přepojišťovat). Stejně jako v případě automobilu se i hodnota
nemovitosti či domácnosti
v průběhu času mění. Může
v důsledku amortizace postupně klesat, ale stejně tak
se může vlivem modernizace či koupě nového vybavení
i navyšovat. „Je tak užitečné
občas pobočku pojišťovny
navštívit a pojistnou částku upravit. Doporučuje se
to zhruba jednou za pět let,
v případě rozsáhlejších investic do vybavení nebo větší
rekonstrukce je ale žádoucí
změnu oznámit hned,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 874 556 604
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož
stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace
o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and
Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními
poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce
spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
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OSMISMĚRKA S CITÁTEM

STRACH A OSAMOCENÍ
V ZÁRMUTKU, VYROVNÁNÍ SE
SMRTÍ BLÍZKÉHO –
V OBDOBÍ TRUCHLENÍ
NEMUSÍTE BÝT SAMI
Domácí
hospic
Srdcem
v Kolíně po pozastavení specializované zdravotní péče
připravuje kroky k jejímu
opětovnému
poskytování
lidem nevyléčitelně nemocným a v poslední fázi života.
Pokud nám dovolí vládní
nařízení spojené s COVID – 19
a epidemiologické podmínky,
rádi bychom ještě v letošním
roce chtěli poskytnout komplexní služby v obdobném
režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, v Kolíně a v dojezdové
vzdálenosti do 30 km.
Hledáme proto spolupráci
s lékařkou či lékařem se
zájmem o paliativní medicínu,
do týmu také hledáme samostatnou
všeobecnou
sestru, které dává smysl,
aby lidé žili důstojně doma,
i když jsou těžce nemocní,
která se nebojí cestování
s autem a odpovědnosti a
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má ráda osobní svobodu
v práci. Která se po těžké
práci s námi zasměje a bude
vědět, že její práce má smysl
a hlubší přesah.
Dle dohody nabízíme hlavní
pracovní
poměr,
nebo
částečný
úvazek,
DPP,
DPČ. Zavolejte nám, nebo
napište a zjistíme, jestli jsme
naladěni na stejnou vlnu.
Domácí hospic Srdcem je
zařazen do krajské sítě
poskytovatelů
sociálních
služeb,
nabízíme
proto
využití bezplatných služeb
hospicové poradny - odborné sociální poradenství
a poradenství pro pozůstalé.
Nabízíme
proto
všem
občanům pomoc a veškeré
informace k příspěvku na
péči, dlouhodobé ošetřovné,
pozůstalostních
dávkách,
úředních záležitostí v sou-
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vislosti s úmrtím blízkého
člověka. Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
a edukace k jejímu používání.
Nedílnou součástí je i psychická pomoc a podpora na
přípravu doby před nebo
po umrtí – osobní doklady,
oblečení pro zemřelého, parte a rozloučení.
Ochotně
a
rádi
vám
pomůžeme
při
řešení
problémů v komunikaci v
rodině, konfliktech a vzájemné podpoře. Strach a nejistota v nastalé situaci, obavy
z osamění, nové životní role,
obavy z budoucnosti, vyrovnání se se ztrátou blízkého, obdobím zármutku
jako součást truchlení.
Hospicová poradna je pro
vás dispozici ambulantně
v pondělí 9 – 12, v úterý
16 – 17 na kontaktním místě

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Osmisměrka s citátem.

„O nerozhodují
tom jací opravdu….
jsme,
nerozhodují
…......,
„O tom jací opravdu jsme,
…......,
... ….….…..
.“ ... …. ….. .“

Joanne Kathleen Rowling – britská spisovatelka (z knihy Harry Potter a Tajemná komnata)

písmenka
z tajenky doplňte( namísto
teček.
Joanne Kathleen RowlingZbylá
– britská
spisovatelka
z knihy
Harry Potter a Tajemná komnata )
Autor osmisměrky: Roman Dobřichovský
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v budově Polikliniky, 1. patro,
Smetanova 764, Kolín. Ostatní dny po telefonické dohodě.
Poradenství je poskytováno i terénně, v domácím
prostředí v úterý 17 – 18,
ostatní dny po telefonické
dohodě.
Hospicová poradna je určena
pro občany Kolínského regionu a je zdarma.
Telefonický kontakt:
775 031 332
Internetová poradna –
informační portál pro
nemocné, pečující a
pozůstalé:
www.umirani.cz
www.hospic-kolin.cz
email: info@hospic-kolin.cz
mobilní tel.: 775 031 332
Ing. Dagmar Ruferová,
ředitelka
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AKONTACE

KARAFA

MEZNÍK

AKTOVKA

KARAVANA

MOTOR

AORTA

KARTOTÉKA

MOZOL

APRÍL

KAZETA

MUZEUM

BALET

KOALA

MÚZA

BAOBAB

KOLÁŽ

NÁDRŽ

BAREL

KOMODA

NERV

BATOLE

KOMPOT

OBRATEL

BRUSINKA

KOMTESA

OBVOD

CEMENT

KONTAKT

ODKAZ

DALEKOHLED

KOPIE

ODSKOK

DELTA

KOPR

ODZNAK

EKVALIZÉR

KOROZE

OKRES

HLEDÍ

KOSATEC

ORSEJ

HOTEL

KOSATKA

OSADA

IDEA

KOSMONAUT

OSTEN

IDOL

KRÉM

OSTROV

ILUZE

LUSK

OVOCE

JARMARK

MAJETEK

PAKT

KABEL

MALBA

PALUBA

KAKOST

MASKA

PANDA
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AKONTACE
PÁV
AKTOVKA
AORTA
PLÉNUM
APRÍL
PODKOVA
BALET
BAOBAB
PODZIM
BAREL
BATOLE
POHANKA
BRUSINKA
POHÁDKA
CEMENT
DALEKOHLED
POKLAD
DELTA
EKVALIZÉR
POLÉVKA
HLEDÍ
POTOK
HOTEL
IDEAPROCES
IDOL
PROTEST
ILUZE
JARMARK
PRŮSEK
KABEL
KAKOST
ROKLE
KARAFA
RULETA
KARAVANA
KARTOTÉKA
SEKERA
KAZETA
KOALA
SÍLA
KOLÁŽ
SKELET
KOMODA
KOMPOT
SPIS
KOMTESA
KONTAKT
SPOLEK
KOPIE
SULTÁN
KOPR
KOROZE

SUROVINA
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KOSATEC
POHÁDKA
SVATBA POKLAD
KOSATKA
KOSMONAUT
ŠAVLE POLÉVKA
KRÉM
POTOK
LUSK TAJENKA PROCES
MAJETEK
TAROT PROTEST
MALBA
PRŮSEK
MASKA TELEFON ROKLE
MEZNÍK
RULETA
MOTOR TEPNA
SEKERA
MOZOL
TERÉN SÍLA
MUZEUM
SKELET
MÚZA TRYSKA SPIS
NÁDRŽ
SPOLEK
NERV UBRUS
SULTÁN
OBRATEL
SUROVINA
ULICE
OBVOD
SVATBA
ODKAZ ÚKOL
ŠAVLE
ODSKOK
TAJENKA
ODZNAKÚLOVEK TAROT
OKRES VODA
TELEFON
ORSEJ
TEPNA
OSADA ZASTUPITEL
TERÉN
OSTEN
TRYSKA
ZEMĚ
OSTROV
UBRUS
OVOCE ZIP
ULICE
PAKT
ÚKOL
PALUBA ZLATO
ÚLOVEK
PANDA
ŽUPAN VODA
PÁV
ZASTUPITEL
PLÉNUM
ZEMĚ
PODKOVA
ZIP
PODZIM
ZLATO
POHANKA
ŽUPAN
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JSME RABBIT RAIL
NEJSME ŽÁDNÍ ZAJÍČCI

V oblasti železniční dopravy nabízíme komplexní
profesionální služby v kombinaci s přátelskou
atmosférou mladé OSECKÉ společnosti!

+420 735 895 514
www.rabrail.cz

Kam jen koleje vedou. Až tam zajistíme přepravu Vašeho zboží. A to do puntíku!
Nebo pro Vás vypravíme soukromý vlak a dokonale ho přizpůsobíme Vašim představám.

JANA ADAMOVÁ
OSOBNÍ FITNESS TRENÉR,
INSTRUKTOR SKUPINOVÝCH LEKCÍ

Veselé Vánoce s pečením bez práce

Objednejte si naše domácí cukroví a vychutnejte si předvánoční klid a pohodu
Používáme nejkvalitnější suroviny např.: pravé máslo, čerstvou šlehačku, pravou vanilku,
belgickou čokoládu, atd.

Vánoční cukroví: 12 druhů Linecké pečivo s marmeládou, Vanilkové
rohlíčky, Třené linecké, Pracny, Kokosové kuličky, Čajové pečivo
slepené s nugátovým krémem a zdobené čokoládou, Vosí úlky,
Kokosky, Sněhové pusinky, Kokosové tyčinky s čokoládou,
Ořechové kolečka, Moka oválky s kávovým krémem a zdobené
čokoládou
520 Kč

Vánoční makronky: různě barevné a
dozdobené vánoční dekorací. 6 druhů v
krabičce: Zelené s pistáciovou náplní, Žluté - s
banánovou náplní, Bílé s čokoládovou náplní,
Kakaové s kokosovou náplní, Růžové s
malinovou náplní a Fialové s borůvkovou
náplní 25 kč/Ks

HÝBEME (NEJEN) OSEKEM!

Kulinářství děkuje
Všem věrným zákazníkům.
Přejeme krásné svátky
a úspěšný rok 2021
plný zajímavých chutí.

OSEČAN
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• TABATA (HIIT)
• JUMPING® FITNESS

V nabídce je také domácí
mandlová vánočka od 85 Kč

Vyzvednutí objednávek bude možné od 16.- 22.12.2020 čas podle dohody.
Pro objednání volejte nebo pište sms 774 985 304
Těšíme se na Vás 😊😊
Vaše Kouzelná cukrárna ve Velkém Oseku
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• CORE TRÉNINK

Více na:
774 122 270, nebo www.zijeme-pohybem.cz

Domácí vaječný konak od 150 Kč
Variace belgických pralinky z bílé, mléčné a hořké čokolády:
pistáciové, kokosové, z francouzské vanilky, nugátové,
ořechové, s křupínkami, a další příchutě 12Kč/Ks

• KRUHOVÝ TRÉNINK

RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz
OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

až 1 Gbps
od 250 Kč
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grafické zpracování: Tereza Zukalová / registrace: MK ČR E
10637 / náklad: 1.100 výtisků / vychází: čtvrtletně / distribuce
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