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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
i když v průběhu léta vypadala situace ohledně epidemie
relativně příznivě, lze jen konstatovat, že se opětovně
nacházíme ve zvláštním období naší společnosti, ačkoliv
bychom měli prožívat radostný adventní čas. Opětovně
se snažíme přizpůsobit se podmínkám vyvolaných novými
vládními nařízeními s opatřeními proti šíření koronaviru,
opětovně není jistota, zda tato opatření budou v dohledné
době dostatečně efektivní. Je však třeba nepodléhat skepsi
a věřit, že se situace skutečně zlepší. Přispět k tomu může
každý z nás, ať už drobnou pozorností nebo pomocí svým
blízkým, přátelům nebo zásadními rozhodnutími a činy, které
mohou mít na mnoho lidí.
Snažili jsme se v průběhu podzimu dokončit započaté projekty, mezi nimi
rekonstrukci silnice v ulici Jiráskova, která je již plně provozuschopná.
Součástí rekonstrukce byla mj. i obnova zničené dešťové kanalizace,
výstavba nového veřejného osvětlení a vybudování parkovacích míst ze
vsakovací dlažby a zvýšených křižovatek. I proto mají vozidla v této ulici
stát pouze na parkovacím státní nebo ve vlastním vjezdu. V příštím roce
bude rekonstrukce této ulice dovršena výstavbou nových chodníků poté,
co ČEZ položí nové kabelové vedení elektřiny do země prostřednictvím
připravených chrániček pod dlažbou ve vjezdech. Na rekonstrukci silnice
za náklad cca 12,5 mil. Kč čerpala obec dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) cca 4,6 mil. Kč. Na novou dešťovou kanalizaci za cca
3,8 mil. Kč a veřejné osvětlení za cca 1,2 mil. Kč využila obec své vlastní
naspořené prostředky z let minulých. Tento vysoký náklad je dán bohužel
stavem komunikace po cca 40 letech jejího užívání a různých zásahů do ní,
včetně plynofikace, která na mnoha místech přerušila dešťovou kanalizace
a ta pak nebyla funkční. Rovněž je to dáno vývojem cen stavebních prací
a materiálů, které od jara tohoto roku vystoupaly o desítky procent
nahoru a obdobně se dá takový vývoj očekávat i v příštím roce.
Navzdory nepříznivým vlivům chceme plánovat a realizovat další
rekonstrukce ulic. V příštím roce 2022 se bude od února do července
rekonstruovat silnice a chodník včetně veřejného osvětlení v ulici Nádražní
v úseku od sokolovny ke křižovatce s ulicí Palackého, přičemž náklad cca
7,5 mil. Kč bude zčásti kryt dotací od MMR ve výši cca 2,4 mil. Kč. Dále
se připravují projekce a podávají žádosti o dotaci na rekonstrukci dalších
silnic a chodníků, např. obnova silnice v ulici Sluneční a na náměstí Petra
Bezruče, nové chodníky a parkovací stání v ulici Palackého a Prokopa
Holého podél opravené krajské silnice, komplexní rekonstrukce v ulici Kpt.
Jaroše a po schválení odkupu pozemků od Českých drah i v ulici 9. května
u železniční stanice.
Kromě silnic a chodníků musí obec řešit i realizaci a provoz nového
vodovodu za cca 90 mil. Kč, jelikož je nutné doložit Státnímu fondu
životního prostředí ČR, jakožto poskytovateli dotace ve výši cca 54 mil.
Kč, kolik se do konce roku 2021 napojilo na nový vodovod a vodovodní
přivaděč od průmyslové zóny Kolín – Ovčáry obyvatel. K 30. 11. 2021
je připojeno na nový vodovod cca 400 domácností včetně několika
bytových domů v lokalitě Za Lávkami, v souhrnu tak jde o cca 1 400
obyvatel nově napojených na vodovod. Celkově využívá pitnou vodu
z obecního vodovodu cca 700 domácností, což je cca 2 450 obyvatel
a další ještě čekají na osazení vodoměrem, popř. mají v řešení přihlášku
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a vydání územního souhlasu. Jednoduše řečeno,
pitnou vodu v obci aktivně využívá cca 80 % obyvatel.
O způsobu provozování nového vodovodu rozhoduje
zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání, zda jej
bude obec provozovat sama nebo prostřednictvím
jediného zájemce spol. ENERGIE AG Kolín. V případě
provozování vodovodu přímo obcí by cena vody
(vodné) pro spotřebitele mohla činit cca 41,20 Kč/m3,
tj. nárůst o cca 2,5 % oproti současné ceně, která je
cca 40,2 Kč/m3. Pokud by jej provozovala přímo
spol. ENERGIE AG Kolín za nabídnuté vodné cca
49,20 Kč/m3, šlo by o nárůst o cca 19 %. Rozdíl cca 16 %
může být způsoben na straně ENERGIE AG Kolín zejm.
vyšší správní režií a kalkulováním zisku z provozu. V případě
obce, která již nyní provozuje kanalizaci, bude totiž správní režie tzv.
sdílená (zejm. administrativní úkony), tj. sdružená pod jednu osobu a dále
obec není nucena kalkulovat zisk, jelikož není komerční subjekt.
Pokud jde o provozování kanalizace, i nadále jej bude zajišťovat obec
pod vedením místostarosty obce Jana Fagoše. Jemu a jeho kolegům se
podařilo v letošním roce díky minimalizaci poruch a včasnými opravami
udržet provozní náklady kanalizace na předpokládaném stočném
do 66 Kč /m3. Na rok 2022 se tak očekává zvýšení stočného pouze
v souvislosti s nárůstem cen energií, a to do cca 68 Kč/m3.
Neméně důležité pro běžný život je i sběr a svoz odpadů, který obec zajišťuje
ve spolupráci se spol. NYKOS. Díky zodpovědnosti většiny obyvatel
se daří komunální odpady velmi dobře třídit a obec tak dosahuje velmi
dobrého hodnocení v kraji. A proto zastupitelstvo obce bude rozhodovat
o ponechání poplatku za odpady pro rok 2022 ve výši 700 Kč/osoba.

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva se konají vždy na obecním úřadě obce Velký Osek a jsou oznámena 7 dní před jejich
konáním včetně návrhu programu zasedání, a to na úřední desce před obecním úřadem, na webových stránkách
obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách po obci. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné, pracovní,
k jednotlivým bodům programu se může vést diskuse, kdokoliv z veřejnosti, občanů má právo vystoupit a přednést
svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění v obci přímo osobně. Není-li níže podrobně popsáno dění
ze zastupitelstva obce, je možné se seznámit se zápisy z jeho zasedání na obecním úřadě nebo na webu obce.
V průběhu podzimu 2021 proběhlo 1 zasedání
zastupitelstva dne 3. 11. 2021, jehož předmětem
bylo zejm.:
a) schválení přípravy inventarizace majetku
obce za rok 2021;
b) schválení podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č. 19 a p. č. 690/9 do vlastnictví
obce od Státního pozemkového úřadu ČR;
c) odsouhlasení nabídky Českých drah na odkup jejich pozemků zejm. pod silnicí v ulici
9. května do vlastnictví obce za 680 tis. Kč;
d) schválení uzavření dohody o provozně souvisejících vodovodech s městem Kolín a obcí

Volárna, na něž se napojuje vodovodní přivaděč do Velkého Oseka za účelem nastavení
pravidel dodávek pitné vody;
e) souhlas s postoupením práv a povinností ze
současného vlastníka pozemku č. 600/1 vedle fotbalového hřiště spol. OVARAN Securities na nového vlastníka OLFIN Žižkov,
který má záměr tento pozemek parcelovat
pro rodinné a řadové domy;
f) odsouhlasení uložit 5 mil. Kč z naspořených
prostředků na termínované vklady po dobu
12 měsíců s úrokem min. 2,3 % u ČSOB;
g) schválení investičního plánu obce na roky

Nová silnice a parkovací stání v ulici Jiráskova

2021 – 2026, na základě něhož se připravují
projekty a podávají žádosti o dotace;
h) diskuse k přípravě záměru na výstavbu výrobního a skladového areálu v bývalých Českých
dřevařských závodech, kdy obec požadovala
zejm. takové dopravní řešení, aby nedošlo ke
zhoršení oproti současnému stavu, které však
nebylo předloženo, a proto povolování tohoto záměru bylo zastaveno;
i) diskuse k provozování vodovodu v obci od
roku 2022, kdy byly představeny zkušenosti
obcí, které si provozují vodovod sami, přičemž
o provozování vodovodu rozhodne zastupitelstvo do konce roku 2021.

Nové veřejné osvětlení v ulici Jiráskova

Navzdory nelehké situaci lze najít stále mnoho krásných a příjemných
věcí, k čemuž přispívá i obec. I nadále totiž z rozpočtu podporuje spolkové
a sportovní zájmy obyvatel, ať již Den s historickou technikou, běžecké
závody Velkosecká ELEVEN 12, činnost fotbalistů, sokolů, Osecké
NADĚJE, včelařů, myslivců, seniorů, rybářů aj. Ačkoliv některé akce
musely být posunuty, odloženy, nebo v nejhorším případě zrušeny, tak
stále bude obec vytvářet podmínky pro tyto aktivity. Dokladem toho je
i zprovoznění nových sportovních hřišť s umělým povrchem a osvětlením
v areálu základní školy nebo nového work-outového hřiště ve sportovním
(fotbalovém) areálu na Šanghaji, která jsou k dispozici nejen žákům
základní školy, ale po rezervaci přes webové stránky obce rovněž sportující
veřejnosti a spolkům. To vše s nákladem cca 6,25 mil. Kč, který z větší části
kryje dotace ve výši cca 3,7 mil. Kč od MMR.
Moc děkuji za spolupráci kolegyním a kolegům z obecního úřadu, rady
a zastupitelstva. Občanům náleží mé díky za podporu, porozumění i tu
pomocnou ruku např. při úklidu obce. Přeji všem krásné adventní chvíle
se svými blízkými, milou i bohatou nadílku pod vánočním stromečkem
a zejména pevné zdraví a vůli překonat všechna úskalí a těšme se, že nový
rok 2022 přinese dlouho očekávanou úlevu a návrat k obvyklému životu.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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Rada obce v období od srpna do listopadu 2021 zejména:
a) schválila provést výběr třetího strážníka obecní
policie;
b) sledovala vývoj nakládání s odpady v obci;
c) vysoutěžila nájemce na obecní zemědělské
pozemky u silnice na Volárnu o rozloze cca
15 ha za 82 500 Kč na 5 let;
d) přijala finanční dar 20 tis. Kč od Středočeského kraje za 3. místo v třídění odpadů;
e) vysoutěžila dodavatele na rekonstrukci silnice
v ulici Nádražní za cca 4,8 mil. Kč bez DPH;
f) vysoutěžila dodavatele na lesní stezku s herními
prvky u fotbalového hřiště za cca 560 tis. Kč
bez DPH;

g) souhlasila s instalací digitální úřední desky
u obecního úřadu za cca 250 tis. Kč bez DPH;
h) řešila standardy dopravní obslužnosti a požadavek Středočeského kraje na příspěvek od obce
na železniční dopravu ve výši cca 125 tis. Kč
ročně;
i) projednala výroční zprávu základní školy za
školní rok 2020/2021;
j) nepodpořila čerpání vody pro závlahu z veltrubského písníku na polích jižně od obce;
k) přijala několik rozpočtových opatření;
l) dohlížela na přípravu a realizaci projektů a žádostí o dotace (rekonstrukce ulice Jiráskova,
rekonstrukce ulice Nádražní, rekonstrukce

chodníků v ulici Palackého a Prokopa Holého,
napojování obyvatel na nový vodovod aj.);
m) podpořila zavedení rezervačního systému na
novém školním hřišti prostřednictvím webu
obce;
n) připravila rozpočet obce na rok 2022 (viz níže);
o) průběžně kontrolovala hospodaření a provoz obce, řešila údržbu veřejných prostranství, fungování veřejného osvětlení, předávala
podněty k řešení obecní policii a starostovi
obce, dohlížela na realizaci projektů a přípravy
dokumentací, např. k prostoru před obecním
úřadem, úpravu územního plánu, přípravu dobývacího prostoru na jih od obce aj.

Nové work-out hřiště u fotbalového hřiště

Štěpkování pomocí občanů

VÝDAJE 2022
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ

Návrh rozpočtu na rok 2022

Současný stav ulice 9. května u pošty a žel. stanice

Paragraf Název
103

Na podkladě vývoje hospodaření obce za rok 2021 (očekává se vyrovnané
hospodaření) a dle předpokládaných příjmů a výdajů byl sestaven návrh rozpočtu na rok 2022 obsahující několik investičních akcí, např. rekonstrukce
silnice v ulici Nádražní, lesní stezka u fotbalového hřiště, obnovu školního
dvora po opravě areálové kanalizace, výstavbu nové knihovny v Dělnickém
domě, rekonstrukci stávající hasičárny. Na řadu těchto projektů má obec
schváleny nebo očekává dotace, ke kterým bude přidávat z vlastního rozpočtu spolufinancování. Základem je mít vždy uvažované výdaje pokryté z vysoce
pravděpodobných nebo již realizovaných příjmů, a neustále je třeba situaci
vyhodnocovat v závislosti zejm. průběžných příjmech ze sdílených daní vybíraných státem, které tvoří cca 80 % příjmů rozpočtu obce (pokud nemá
obec přiznány dotace na projekty). V příštím roce může ovlivnit rozpočet
příjmy, a tím i výdaje, rozhodnutí zastupitelstva, zda si bude obec vodovod
provozovat sama, či nikoliv.

Lesní hospodářství

Schv. rozp. 2021 Plnění 9/2021

Návrh rozp. 2022 Činnosti a projekty předpokládané na rok 2022

600 000

800 000

42 002,20

221

Pozemní komunikace

12 000 000

5 245 701,30

10 000 000

231

Pitná voda

*231

Pitná voda

1 500 000

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 700 000

311

Předškolní a základní vzdělávání

331

1 646 899,40

800 000

000

Daňové příjmy a transfery

46 000 000

42 634 525,41

52 800 000

- daň z nemov. 4 mil. Kč, ostatní 0,2 mil. Kč
- dotace MAS, MV, MMR, SFŽP 14,2 mil. Kč
- přísp. st. správa 0,7 mil. Kč
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Lesní hospodářství

30 000

6 700

30 000

- prodej dřeva

211

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

250 000

218 430,47

250 000

- poplatky z dobývacího prostoru na písek

214

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

20 000

15 000

20 000

- prodej na obecním úřadě

1 250 000

388 298

200 000

- spoluúčast obyvatel na vodovodu

2 500 000

- spoluúčast + vodné v sam. provozování vodovodu

231

Pitná voda

*231

Pitná voda

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 750 000

4 281 526,60

6 000 000

- spoluúčast + stočné v sam. provozování kanalizace

331

Kultura

20 000

6 423

20 000

- půjčovné v knihovně

339

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

62 695

150 000

- nájemné za Dělnický dům

342

Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

20 000

-

- vratka spolku z fin. podpory obce

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

250 000

368 198

250 000

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

363

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

141 579

75 000

- nájemné za hroby

372

Nakládání s odpady

450 000

445 042

600 000

- příspěvek na třídění odpadů

- demolice vodojemu 0,6 mil. Kč
- nové přípojky, chytré vodoměry a provozování vodovodu obcí

3 882 713,61

5 900 000

- provozování kanalizace obcí

11 700 000

11 118 722,74

11 500 000

- provoz ZŠ 4 mil. Kč, provoz MŠ 1,6 mil. Kč,
TV a hřiště spolky 0,3 mil. Kč

Kultura

600 000

507 360,14

765 000

- provoz a úpravy obecní knihovny, obecní zpravodaj Osečan

333

Činnost registr. církví a nábož. společností

350 000

184 893

700 000

- spoluúčast obce na opravě a údržbě kostela

334

Sdělovací prostředky

10 000

4 532,94

10 000

- provoz obecního rozhlasu

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

12 250 000

254 462

12 000 000

- oprava školní dvůr 2,7 mil. Kč, projekce, rozšíření MŠ 2,5 mil. Kč

- projekt 2022-23 na energ. účinnost
Dělnického domu 16,7 mil. Kč
(dotace SFŽP 8,7 mil. Kč) + nová knihovna 19 mil. Kč
- provoz a údržba Dělnického domu 300 tis. Kč

Návrh rozp. 2022 Příjmy předpokládané na rok 2022
- sdílené daně 31,9 mil. Kč, poplatek odpady 1,8 mil. Kč

- nové přípojky + chytré vodoměry 1 mil. Kč

3 250 000

339
Plnění 9/2021

- příprava rekonstrukce Nám. P. Bezruče
a Kpt. Jaroše, revize mostů
- rekonstrukce ul. Nádražní 5,5 mil. Kč
(dotace MMR na silnici 2,3 mil. Kč)

ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ
Schv. rozp. 2021

- lesopark u fotb. hřiště 0,5 mil. Kč (dotace MAS 0,4 mil. Kč)
- údržba a obnova silnic chodníků a dešťové kanalizace

PŘÍJMY 2022
Paragraf Název

- údržba lesa

- obnova fotb. kabin 0,7 mil. Kč, zavl. fotbalového hřiště 0,5 mil. Kč

341

Ostatní sportovní činnosti

1 500 000

310 000

1 500 000

342

Ostatní zájmová činnost a rekreace

300 000

94 000

300 000

- podpora spolkům

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

150 000

136 524,18

150 000

- provoz obecních bytů 723/724, 777

363

Komunální služby a územní rozvoj

2 000 000

2 244 675,98

2 400 000

372

Nakládání s odpady

2 600 000

2 512 998,21

3 250 000

- údržba sportovišť

- veřejné osvětlení Nádražní 1,2 mil. Kč
- provoz, údržba a rozvoj veř. osvětlení a hřbitova
- svoz odpadů NYKOS
- projekt na zeleň v extravilánu 2,2 mil. Kč ( z toho dotace SFŽP 1,4 mil. Kč)

374

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4 000 000

3 760 113,57

4 700 000

435

Služby sociální péče

1 000 000

1 061 335,61

1 250 000

- provoz sociální péče

521

Ochrana obyvatelstva

75 000

1 415,70

5 000

- ochrana před COVID-19

526

Ostatní správa v oblasti kriz. řízení

-

250 000

-

- dar pro HZS Stř. kraje

527

Krizové řízení

20 000

8 405,27

20 000

- revize hladinoměru a srážkoměru

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 000 000

1 036 035,89

1 600 000

551

Požární ochrana

500 000

51 771,17

5 000 000

- provoz obecní policie (3 strážníci) a kamerového systému
- projekt 2022-23 na rekonstrukci hasičárny
10 mil. Kč (dotace MV 4,5 mil. Kč
- provoz JPO III hasiči

- údržba veř. zeleně a prostranství

374

Ochrana přírody a krajiny

150 000

157 345,06

80 000

- dary a platby na zeleň

611

Zastupitelské orgány

1 500 000

1 628 555

1 850 000

435

Služby sociální péče

40 000

44 800

50 000

- platby za pečovatelské služby

617

Regionální a místní správa

6 750 000

4 692 374,34

6 750 000

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

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000

10 500

50 000

- pokuty

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

500 000

500 000

- nespecifikovaná rezerva

- zastupitelstvo, rada, výbory, volby

611

Zastupitelstva krajů

-

21 255

25 000

- státní příspěvek na volby

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

295 000

218 161,87

300 000

- úroky

617

Regionální a místní správa

500 000

376 682,50

500 000

- nájemné mob. operátoři, věc. břemena

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

-

17 707 033,64

-

- vratky a sankce od státu

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

150 000

33 968,64

150 000

- úroky z účtů a termin. vkladů

639

Ostatní finanční operace

1 000 000

19 505

200 000

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

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní rovině

-

17 707 033,64

-

- převody mezi účty

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

2 000

-

- vratky a sankce od státu

Financování z cizích zdrojů

0

0

0

- investiční úvěry

Financování

3 500 000

2 642 980,24

3 500 000

- splácení inv. úvěrů na kanalizaci ČSOB a vodovod SFŽP

15 740 000

-

14 000 000

- čerpání vlastní fin. rezervy

70 900 000

61 265 173

75 250 000

- bez provozu vodovodu obcí

70 900 000

66 940 002,32 75 250 000

- bez provozu vodovodu obcí

Třída 8

Přebytky minulých let
CELKEM PŘÍJMY
Třída 8

4

49 232 968,68

Financování z cizích zdrojů
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Třída 8

CELKEM VÝDAJE
bez převodů vlastním fondům

43 558 139,36

financování z cizích zdrojů

(+) 5 674 828,92
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Závěr
Snahou obce je zajistit bezpečný a stabilní chod
obce, poskytovat kvalitní služby a připravovat a realizovat kvalitní a dlouhodobě prospěšné projekty
pro své občany. Ty však často vyžadují poměrně
náročnou projekci a nákladnou realizaci. Průběžně tedy obec vyhodnocuje požadavky a očekávání
obyvatel v souladu se svými možnostmi, zejm.
finančními. Proto je vhodné se i zamýšlet nejen
nad potřebností připravovaných projektů, ale i nad
možnými provozními změnami, které mohou přinést buď kvalitnější efekt, či nižší provozní náklady

(úspory) s obdobným výsledkem. Například často
veřejně uváděnou možností je elektronická komunikace úřadů s obyvateli. Je zřejmé, že pro některé
skupiny obyvatelstva je vyhovující mít informace
v písemné podobě, např. v Osečanu, jiným vyhovuje forma informování na bázi elektronických
oznámení na webu a FCB a postačovala by jim
pouze elektronická verze Osečanu. Máte-li nápad na úsporu či zeefektivnění, prosím o sdělení
takového nápadu či podnětu. V Osečanu nebo
na webu obce www.velky-osek.cz nemůže být

Nové velké hřiště ZŠ

uvedeno vše, co Vás zajímá, proto klidně přijďte
na obecní úřad, nebo případně napište na mail
starosta@velky-osek.cz , lze i zavolat na mobilní telefon 724 180 039, nebo se třeba potkáme
v ulicích Velkého Oseka nebo na novoročním ohňostroji 1. 1. 2022.
Velmi děkuji všem za jejich pochopení a podporu
činnosti obce. Přeji krásně prožité vánoční svátky
a vše jen dobré v novém roce 2022.

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

HARMONOGRAM
SVOZU ODPADŮ
V ROCE 2022
měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Nové malé hřiště ZŠ

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
2023
Leden
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„Na Vánoce vedou …... ….. ….“

den

svoz

Marjorie Holmes - americká publicistka a spisovatelka.

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

X
SKO
BRO
SKO
X
SKO
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
X
SKO

Zbylá písmenka z tajenky doplňte namísto teček.

BRO

svoz směsného
komunálního odpadu
svoz biologicky
rozložitelného odpadu

X

neprobíhá žádný svoz

SKO

OSMISMĚRKA S CITÁTEM

svoz v roce 2023
10. ledna první
SKO

Autor osmisměrky: Roman Dobřichovský
ANEKDOTA
ASTRONAUT
CESTA
CÍVKA
CTNOST
CUKETA
DANĚK
DOLAR
DOPIS
DOTAZ
EXTRAKT
HLOH
INAUGURACE
KABINA
KAKAO
KARAVAN
KAŠTAN
KOLEDA
KOMETA
KOMNATA
KONTO
KOPYTO
KOULE
KRAS
LAPTOP
LÁTKA
MOTIV
NEVĚSTA
OBOR
OKOUN

OSEČAN

OPASEK
OPILOST
OPONA
OPRAVA
OSTYCH
PALUDÁRIUM
PASTEVEC
PATRONA
PELYNĚK
PEŘINA
PĚNA
PLATAN
PLENTA
PLES
POČIN
PORADA
POTAH
POTKAN
POTLESK
POVĚST
PRAKTIK
PRÁVO
PROCES
PRSKAVKA
RADOST
ROHOVKA
SAKO
SALÁT
SOVA
SÍTO

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

SRPEN
STATIV
STUHA
SYSEL
TEPNA
TOPOL
TRAKTOR
TRÁM

URPUTNOST
VARHANY
VELMISTR
VOSK
VYDRA
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Zprávy místostarosty
6. Pokud slyším hlasitý zvuk, bublání, hučení, nebo pískání prosím volejte obsluhu. Čím
dříve, tím lépe. Stačí i SMS kde napíšete ulici
a číslo popisné a my se o nápravu postaráme.

Vážení spoluobčané, v dnešním článku vás
nechci zatěžovat tím co se za minulý rok
povedlo a nepovedlo. Podrobnější statistiky
a zásadní informace si nechám na příští předjarní číslo.

Pokud nám zima nadělí sníh a mráz bude
údržba znovu poměrně náročná a doufám, že
všechny provozní stavy budou zvládnuty bez
omezení provozu a zbytečných vícenákladů.

V dnešním krátkém článku bych pouze připomněl několik zásad, které jsou zásadní pro
údržbu a bezproblémový chod kanalizace.

Cena stočného by se dle mých propočtů
měla zvýšit, ale bohužel dnes nejsem schopen ani s největší mírou empatie určit například cenu energií a služeb. Tvorba cen pro Vás
uživatele bude nastavena maximálně vstřícně
a případné abnormální výkyvy cen kryty z rezervy rozpočtu obce.

1. Do kanalizace patří pouze splašky a nic jiného.
2. Zejména pevné části (držáky WC bloků,
lego, kosti, pecky, kamení) způsobují úniky
a následné problémy.
3. Do kanalizace nepatří tuky!!! Zbytky tuků
z pánví, jídlo a nápoje nepatří ani do myčky,
ani do toalety.

váhání 400 korun, dále třeba 3-4 hodiny
v sedle kola jednoho, nebo hůře dvou zaměstnanců a riziko problémů se zavodněním
a nefunkčním systémem na koncích větví,
kam podtlak díky úniku neměl šanci dorazit.
Sečteno a podtrženo je cena za každý dlouhodobý únik (více než 2 hodiny) v řádech
minimálně tisíců korun a pokud je třeba volat firmu na následné sání jímky, jsou náklady
v desítkách tisíc.
Proto prosím nebuďme lhostejní a při cestě
do práce, vycházce, nebo i při večerní hygieně poslouchejme co se ozývá a pomáhejme
si včasnou informací o úniku. Ušetříme si peníze i čas a vlastně můžeme mít splněný i ten
den jeden dobrý skutek, který jsme udělali
pro nás všechny.

4. Vypouštění velkého množství jakékoli jiné,
než splaškové vody do jímky je zakázáno!!!
(dešťové, z bazénu, vířivek)

Dovolte mi ještě jednu prosbu a drobnou kalkulaci. Pokud máme na systému únik a hledáme ho, jenom na energii nás každá hodina
hledání stojí cca 50 korun v nákladech za
elektřinu. Nepočítám kilometry v sedle kola
a promrzlou obsluhu, která se hledání úniku
věnuje.

Všem Vám, kteří máte uši a oči otevřené
děkuji za tým provozovatelů kanalizace. Těšíme se na co nejhladší provoz v příštím roce
a budu doufat, že problémů a těžkostí budeme mít v příštím roce co nejméně.

5. Stání na kanalizačním víku znemožňuje
opravu a údržbu.

Takže pokud slyším únik z šachty třeba ve
22.00 a vše nahlásím až ráno je cena za toto

Váš Jan Fagoš,
místostarosta

ZE SLUŽEBNÍ KNIHY OBECNÍ POLICIE
V průběhu hlídkově služby zjistili
strážníci „zaparkované“ osobní vozidlo napříč přes parkoviště (zadní
částí v silnici vedoucí z Poděbrad do
Kolína). Na místě bylo zjištěno, že
řidič vozidla zastavil tímto způsobem
proto, aby navštívil, na moment, jak
uvedl, místní hřbitov. Hlídka obecní
policie vyzvala řidiče, aby s vozidlem
neprodleně zaparkoval na vyznačené
parkoviště. Než se tak stalo, hlídka
usměrňovala dopravu. Řidič byl za
vytvoření překážky silničního provozu pokutován na místě.
Hlídce oznámila obsluha prodejny
krádež zboží, které se měl dopustit
muž, pohybující se v okolí prodejny.
Hlídka na místě muže zajistila, odcizené zboží mu odejmula a vrátila
zpět do prodejny. Muži byla pro jeho

protiprávní jednání udělena na místě
pokuta.
Na hlídku obecní police se obrátili
zaměstnanci ČD s tím, že v kolejišti železniční stanice leží neznámá
osoba. Hlídka na místě zjistila muže
v bezvědomí. Byl odnesen z kolejiště
do bezpečí a na místo byla přivolána
záchranka, která odvezla muže do
nemocnice.
Na obecní policii se obrátili kolegové
z městské policie v Kolíně. Na území
města Kolín, byl odchycen pes, jehož
majitel by měl být podle čipu z naší
obce. Majitel psa byl hlídkou vyhledán a odvezen do útulku v Kolíně,
kde si svého psa převzal.
Hlídka zjistila v lese za obcí doutnající podrost, pravděpodobně od ne-

dokonale uhašeného ohýnku, který
si zde neznámý poutník založil. Hlídka se pokusila podrost uhasit, ale při
další kontrole místa zjistila, že oheň
v podrostu lesa hoří dál. Vzhledem
k tomu, že bylo poměrně sucho byli
na místo přivoláni hasiči, kteří již za
pomoci techniky oheň uhasili.
Závěrem Vám všem chceme popřát
klidné prožití adventu, Vánoc a pohodové vykročení do roku 2022.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody
a klidu Vám přejí strážníci
Obecní policie Velký Osek
Aleš Synek a Pavel Panchartek

kontakty: pevná linka: 321 795 322, mobily: 723 699 857, 606 821 182, e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz
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Vánoční poselství

Kanalizace 2021
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Už se to blíží, advent za dveřmi. Celý
podzim mne ujišťují, že jsme připraveni
na všechny vlny respirační hrozby, tak
se můžu jako očkovaný těšit na vánoční
punč, naháňky, plesy, koncerty a zasněžené zimní svahy.
Článek píšu těsně před uzávěrkou
a jsem si bohužel jistý, že za pár týdnů, než si ho budete moci přečíst bude
vše již velmi neaktuální. Nevím, jestli se
mám v příštím roce těšit více na 4. a 5.
dávku Pfeizera, nebo na taneční kurzy
svého syna. Dcera se díky šílenství poslední doby naučila za dva roky přerušeného kurzu bídně alespoň polku a valčík.
Budu doufat, že distančním studiem na
YouTube zvládne syn alespoň mazurku…
ale vlastně proč. Nebudou žádné plesy,
ani párty a u nás doma v obýváku se asi
skočná polka moc neuplatní.
Pod stromeček přemýšlím o nákupu
lyží pro svou ženu, ale za dva roky zpět
jsme se díky protiepidemickým opatřením nedostali na vysněné alpské svahy.
V tuzemsku, pokud neměl někdo známé na sněžném skútru nebo u horské
služby, tak se také moc nesvezl. Jestli
nebude lepší koupit nějakou sestavu na
virtuální realitu a pro udržení alespoň
zbytků duševního zdraví si zapnout animaci průletu orla skalního nad zasněženými masivy velehor. Pokud tedy budu
mít štěstí a můj dodavatel energií zrovna
nezkrachuje a nebudu nucen po nějaký
čas topit dřívím a svítit loučemi.
Pak je tady ještě varianta nakoupit pár
stovek antigenních testů a podobné
množství respirátorů a roušek. Jenže kdo
ví, co páni nahoře vymyslí. Možná bude
potřeba nakoupit do každé domácnosti
kyslíkové bomby, neoprény a protiradiační oblek pro cesty do zaměstnání a pár
gumových rukavic pro nákupy v našich
tolik oblíbených velkokapacitních výkrmnách, řetězcích se sortimentem
instantního štěstí a nákupních centrech.

které bych Vám všem dnes rád předal.
Z věku jistoty a prosperity se dostáváme
do časů, kdy bude důležité v sobě najít
sílu. Ztracenou sílu, na kterou jsme jako
lidstvo trochu zapomněli. Zapomněli jsme se přizpůsobovat a každý den
bojovat. Bojovat o své místo na slunci,
o svou pravdu a šanci na to vyjádřit svůj
názor. Zapomněli jsme bojovat se svými
démony, strachem a tak trochu i sami
se sebou. Předchozích několik desetiletí
jakkoli se nám může zdát, že byla doba
těžká byla procházkou růžovým sadem.
Jako jednotlivci, rodiny a lidstvo v sobě
musíme nalézt schopnosti se adaptovat, vyvíjet a nezůstat na místě dlouhodobým váháním a spoléháním se že
to všechno nějak dopadne. Budeme se
muset znovu naučit, že odpovědnost za
to, jaký žijeme život není na politicích,
šéfech a korporacích, ale nás samotných. S tím musíme převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, volby a činy.
Přeji Vám všem, aby každý z Vás ve
svém životě našel radost, která mu pomůže překonat vše co přijde.
Přeji Vám, ať vedle sebe máte vždy někoho, na koho je spolehnutí, kdo opětuje vaše city a je oporou na životní cestě
v dobrém i špatném.
Přeji Vám pevné zdraví, které umožní se
každý den postavit a udělat vše potřebné pro Vás, Vaši rodinu, blízké, ale i pro
všechny kolem.
Přeji Vám jasný rozum, který Vám
umožní vidět věci jasně, který Vám dovolí udělat si na vše svůj názor.

ZÁŘÍ – LISTOPAD 2021
Životní jubilea:
80 let: Františka Šeredová
Blanka Melichová
Jaroslava Novotná
Marie Černušková
85 let: Miloslava Vodičková
90 let: Anna Šimková
Václav Kratochvíl
Marie Zbončáková
95 let: Helena Klátilová
Narození:
Rosalie Le
Rozálie Kučerová
Leoš Novák
Jan Hubal
Justin Holub
Úmrtí:
Jiří Nožička (42 let)
František Svíčka (88 let)
Jiří Žižka (77 let)
Jitka Hrabalová (60 let)
Jana Englicová (81 let)
Zdenka Kařízková (71 let)
Jaroslav Rak (75 let)
Rudolf Fagoš (71 let)
Jan Trněný (78 let)
Věra Neumannová (92 let)
Ludmila Martinková (80 let)
Marie Černá (75 let)
Uzavření manželství:
Pavel Habanec & Tereza Machová

Přeji Vám trpělivost vyslechnout si
všechny názory a sílu si z nich udělat
svůj vlastní názor za nímž si budete stát
a budete v něm pevní.

Podat si ruku, nebo políbit se na veřejnosti bude stejně nemyslitelné a trestné,
jako před lety říci že nás neosvobodila
Rudá armáda. A odmítnout očkování, to
je něco jako zpochybnit pozitivní vliv UV
KSČ na plnění plánů uplynulé pětiletky.

Advent a Vánoce byly dříve svátky klidu,
rozjímání a společně strávených chvil
s tradicemi. Konzumní honbu za dary
a blýskavými pozlátky jsme z těchto
svátků udělali sami. Pokusme se vrátit ke
kořenům, zvedněme oči k obloze a připusťme si, že jsme jenom malou součástí velkého plánu, zrníčkem písku a že
se svět netočí jenom okolo nás a našich
potřeb.

Dost!!! Každý z nás má právo na sny!
Dobrá nebo špatná rozhodnutí. Právo
na svou verzi pravdy a názor.

Možná nám to vánoční zastavení a uvědomění dokáže dát sílu a motivaci jít dál,
být lepšími, spokojenějšími a šťastnějšími.

Dostávám se kostrbatě k poselství,

V úctě a s pokorou i Váš Jan Fagoš
OSEČAN
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Ivana Adamcová,
matrikářka
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

MCDONALD‘S CUP
V první polovině října se naši žáci a žákyně zúčastnili dvou fotbalových
turnajů. Chlapci a dívky z druhé a třetí třídy obsadili páté místo. V kategorii čtvrtá a pátá třída naše fotbalové naděje vybojovali druhé místo
a přivezli stříbrné medaile.
Marcela Muniová

PROJEKTOVÝ DEN
VE 2. TŘÍDÁCH
Třídy 2. A a B se 11. 11. rozhodly podpořit svatého Martina a společně
s ním přivolávat první sníh. Děti měly za úkol přijít do školy v čemkoli bílém. Někdo dokonce přišel v červeném plášti, někdo s košíkem
svatomartinských rohlíčků. Společně jsme si přečetli příběh o svatém
Martinovi a poté ho správně vystříhali a nalepili. Ti odvážnější ho zvládli
i převyprávět podle obrázkové osnovy. Dále jsme si vysvětlili česká přísloví o sv. Martinovi, vypočítali a následně vybarvili vitráž se sv. Martinem a nakonec si každý něco vyrobil. Kluci navrhli vlastní rytířský erb,
děvčata cválajícího koně nebo hlavu koně. Ačkoli se nám první sníh
přivolat nepodařilo, byl to krásný den, který jsme si všichni moc užili.

Nový školní rok jsme ve školce zahájili bez velkých omezení.
Oproti loňskému roku opět fungují kroužky, a my tak můžeme
jít každý pátek cvičit do opravené sokolovny, kam za námi
jezdí trenéři „profíci“. Program
„Sportovní školička“ nám pomáhá si pěkně protáhnout tělíčka
a seznámit se s nejrůznějšími
sporty.

Třídní učitelky 2.A a 2.B

Bohužel, zhoršující se epidemiologická situace nás donutila
zrušit společné akce s dospěláky a moc nás mrzí, že ani letos
se na vánočních besídkách nesetkáme. Náladu si však zkazit nedáme a veškeré akce si
užíváme v komornějším duchu
s našimi kamarády ve školce. Již
jsme stihli například Dýňování,
Strašidelný rej, různá divadélka
(převážně venku :-) a mnoho
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dalšího. Nyní už ovšem netrpělivě vyhlížíme Ježíška. Abychom
mu ukázali správnou cestu kudy
k nám, slavnostně jsme za zpěvu
koled ozdobili a rozsvítili vánoční stromeček před školkou. Při
večerní procházce se můžete
potěšit naší krásně nasvícenou
školkou.
A co bude pod stromečkem ve
školce? To je překvapení pro
příště.
A Vy, milí čtenáři, ať najdete pod
stromečkem, co si přejete, krásné Vánoce plné pohody, mnoho zdraví v nadcházejícím roce,
a až se rozsvítí stromeček u Vás
doma, ať Vám oči září stejně tak,
jako našim malým školkáčkům,
to Vám všem přeje.
kolektiv MŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA
INFORMUJE

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Knihovna má nový knihovní program a s tím i nový webový katalog.
Nový katalog je určitě uživatelsky přívětivější. Nemusíte si již pamatovat své čtenářské číslo, ale můžete se přihlašovat pomocí svého mailu.
Ve čtenářském kontu najdete stejné informace jako dosud: seznam
půjčených knih, možnost prodlužování výpůjček a rezervaci knih. No-

vou možností je funkce odložení z poličky. Odložení z poličky i rezervaci provedete pomocí tlačítka “získat”, které se nabízí u každého titulu.
Informaci o tom, že rezervovaná kniha je pro vás připravena dostanete
pak mailem nebo přes SMS.

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

NOVINKY
V KNIHOVNĚ

Pro děti tu máme novinku od Albi – kouzelnou tužku. Jedná se
o dětmi velmi oblíbený koncept chytrých knih. Stačí, když se lehce
dotknete kouzelnou tužkou obrázku nebo textu v knize, ozve se
příslušná informace, zvuk nebo hudba.
Z naší knihovny si můžete půjčit
kouzelnou tužku v pěkné tašce nebo
samotné knížky z této edice, pokud už
tužku máte doma.

12
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TAJUPLNÝ
VEČER ČAR
A KOUZEL

ZDAR A SÍLU SOKOLÍCI!
Novinek ze sokola je tentokrát hodně a než
nám covid zase znemožnil hromadné akce,
činili jsme se jako správní sokolští činovníci

😊

AKCE V SOKOLOVNĚ:
RYTÍŘSKÝ DEN
(SOKOLSKÝ OTVÍRÁK)

Že Club Velkooseckých Gentlemanů CVOG není jen pro 18+
se krásně potvrdilo akcí pro děti
a mládež. Odpoledne tu proběhl Tajemný večer čár a kouzel,
soubor velmi záludných otázek
a úkolů, na jehož konci si účastníci mohli odnést krásné ceny
s tématikou ze světa Harryho
Pottera. Otázek typu: Kolik měl
Harry jizev? nebo Sloužila březová hůlka na opékání buřtů? byste
se tu ale nedočkali. Děti ukázaly,
že by mohly soupeřit i s dospělými.
Komornější akci si všichni pochvalovali a těšíme se, až bude
zase další.
Večer pak navazovala další hra,
kdy mládež vystřídali dospělí
znalci dané tématiky. Jak stálo
v pozvánce: „Kvíz pro dospělé
bude skutečně pro znalce. Kdo
nečetl knihy, bude v průšvihu

😊

Druhým ročníkem rytířského dětského dne jsme odstartovali činnost
v oddílech ve školním roce 2021/2022.
Každé dítě, které dorazilo, dostalo kartičku s úkoly, které muselo splnit.
Odměnou jim pak byl párek v rohlíku a výborná Koli limonáda. Kromě
stanovišť, kde se plnily různé spíše zábavné úkoly, si děti mohly zaskákat ve velkém skákacím hradu, který nám zapůjčilo Futurum Kolín. Po
volné zábavě dorazila na svém oři místní princezna, aby zahájila rytířský
turnaj, kde se utkali chrabří rytíři o kapesníček této sličné skoropanny.
Bohužel nevyšlo ani tajné eso, kdy jsme zapůjčili našeho šampiona Sokolsaura, ten bohužel v boji padl. Vrah našeho krásného maskota sebral
kapesník a za hlasitého bučení byl vyprovázen z areálu...
Jako krásné zakončení dne vystoupila ohňová skupina T.E.T.R.I.S. se
svou fireshow. Oproti původní dohodě nás podvedli a místo v domluvené dvojici dorazili v plném počtu. Kdo jste tam byl, mohl jste zažít
unikátní show, kterou jste naposled mohli vidět na Martinských světýlkách v roce 2019, tentokrát ještě doplněnou o efektní deštík (díky
duchapřítomnosti sokolíků, kteří začali rychle přemisťovat zapůjčené
obecní stany, byli všichni diváci v suchu a zmokli jen vystupující ).

😊
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HALLOWEENSKÁ
PŘESPÁVAČKA
CENTRA PRO VŠECHNY

SOKOLSKÝ
HALLOWEEN

Tak nějak je naší povinností podporovat i ostatní v dobrodiní, dohodli jsme se tedy s Centrem pro všechny a akce byla na světě. Verča
Karbanová si celou akci vzala na starost a všichni si to parádně užili.
Jsme rádi, že se našli ve Velkém Oseku i další, kdo je v jejich bohulibé
činnosti podpořil, jako je Hana Nesvadbová a Motel U Jezera.

Nejlepší na konec. Sokolský
Halloween - „nejlepší akce co
v sokole byla“ hodnotil jeden
účastník po skončení této
parády nejen pro děti .

😊

Jsme rádi, že krom sokolíků nám
s akcí pomáhali i Hasiči Velký Osek
(JPO III). Kromě pomocných rukou dovezli i svou krásnou výbavu
na obdiv všem návštěvníkům.
Jako na všech dětských akcích
dostaly i tentokrát dětští účastníci kartičku s úkoly, po splnění
ale kromě klasické limči od Koli
dostali také LED svíčku – na
co? Ha! To se dozvíte na konci.
Kromě úkolové hry s tematicky
vyzdobenými stanovišti byly vypsané dvě soutěže, a to soutěž
o nejlepší dýni a o nejlepší kostým. Jako překvapení dorazila
Ála a se svojí zumbou roztančila
všechny malé draky, démony,
kočičky, duchy a bůh ví co vše
se tam pohybovalo . Následovala jak jinak než scénka se
Sokolsaurem. Vzhledem k tomu,
že ho v září na rytířském dni rytíři

😊
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zapíchli, co jiného děcka mohly
dělat, než ho s hlavní čarodějnicí Hrůzymírou oživit? Ledkové
svíčky se najednou moc krásně
hodily do dýní, z kterých děti
udělaly kolečko kolem nebohého Sokolsaura a zázrak! Vyfouklý
dinosaurus se díky jejich kouzlům
znovu nafoukl a začal s nimi radostně tancovat. Drama hodné
Hollywoodu zde u nás ve Velkém
Oseku.
Bohužel to byla teď na chvilku
poslední hromadná akce. Covid
se nám rozmáhá a rozhodli jsme
se, že necháme akce, až bude situace klidnější. Na prvním místě
pro nás jsou děcka a jejich pohyb,
takže se budeme plně soustředit
na chod oddílů a všeho kolem něj
a mecheche zatím odstavíme na
druhou kolej .

😊
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SOUTĚŽ S PENNY, HÝBEME SE HEZKY ČESKY – STŘÍBRO!!!
První místo nikdo nečekal, nikdo nečekal ani druhé a třetí, ale díky
Vám všem neúnavným klikačům, kteří každý den klikali, a každý den
si vzpomněli na ten náš pidisokol jsme to zvládli .

😊

Druhé kolo nebylo možné vyhrát vzhledem k absenci Penny ve Velkém Oseku, ale o to víc nás těší, že jsme to prvnímu místu natřeli
v prvním kole a to nás bude hřát velmi dlouho (a byl to vyrovnaný
souboj, kdo to sledoval tak ví, že jsme se každý den tahali o desítky
hlasů . Finanční výhru využijeme na vybavení tělocvičny, ať mají
děti zas o pár míčů a překážek více.

😊

Každopádně velká gratulace prvnímu místu, které obsadila Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady a samozřejmě gratulace patří i třetímu
DDM Symfonie Poděbrady.

ODDÍLY
Od září jede vše v plném proudu.
Jsme rádi, že tichá reklama funguje a dokonce i chodíte sami,
abyste založili nový oddíl, popřípadě si jen pronajali hodiny v tělocvičně na hraní ping-pongu či
fotbálku s přáteli.
Pokud máte zájem, mrkněte
k nám na web, kde je kalendář,
kde
aktualizujeme
volná
místa v sokolovně: www.
sokolvelkyosek.cz
SKOTAČIVÉ CVIČENÍ pod
vedením Báry Polákové jede, jelikož jste nás od srpna obepisovali
všude, kde šlo, rozšířili jsme počet hodin cvičení jak jen to bylo
možné. Momentálně jede 8 hodin týdně pro děti od úplných
prťat po prvňáčky. Pokud budete
mít zájem, napište na facebookové stránky cvičení - popřípadě na kancelar@sokolvelkyosek.
cz a buď najdeme někde volno
anebo Vás dáme do zásobníku .

😊
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Momentálně máme v tomto oddílu 9 cvičitelek, ale pokud byste
měli zájem cvičit s dětmi a přidat
se do skvělého kolektivu, určitě
se nějak dohodneme, stačí napsat.

středu 8:30 - 9:30 v sokolovně.
Ideálně se nahlaste Verče předem na tel.: 778 048 819. Jelikož
na oddíl docházejí i starší členové, stačí cinknout nebo se rovnou
zastavit .

SOKOLSKÁ
VŠESTRANNOST pod vedením Marcely
Muniové jen vzkvétá. 2× týdně
se ve školní tělocvičně se mohou
malí sokolíci vyřádit do libosti
pod vedením skvělých cvičitelů
a v pátek se ve dvou hodinách
rozdělených dle věku zaměřují na
gymnastiku. Doufáme, že bude
příznivá covidová situace, aby
mohly holky poměřit na soutěžích svoje dovednosti.

BARYBA BASEBALL pod vedením Petry Rypkové dostal
bohužel covidovou facku, ale
vedoucí Petra Rypková se jako
vždy nevzdává. Odpadlíky nahradila novými koníky a baseball žije
dál. Pokud byste měli zájem, aby
Péťa ve vašem prckovi probudila teamového ducha, věnovat
se mu může dvakrát týdně a to
v pondělí 17:00-18:00 a čtvrtek
18:00-19:00. Kontakt a informace o tomto sportu naleznete
na www.sokolvelkyosek.cz ve
složce oddíly – Baryba-baseball.

Nový CVITAL – cvičení pro
zdraví a vitalitu pod vedením
Veroniky Galusové už se také
dostává do kalendářů mezi oblíbenou dopolední aktivitu. Jste
dopoledne doma a máte zájem
se hýbat? Pojďte to zkusit každou

OSEČAN
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Další oddíly můžete najít na našem webu i s časy a kontakty na
vedoucí.
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REKONSTRUKCE
Ta se nejspíš nikdy nezastaví. Po těžkém zásahu přírody a protečení střechy v přísálí jsme museli veškeré finance, které jsme
vydělali na akcích a oddílech investovat do střechy. Kdybychom
nejednali rychle, už bychom možná místo třech malých dírek
ve stropě řešili větší problém. Vlastně ale díky tomu budou mít
i další generace po nás problém vyřešen – celá střecha nad přísálím se zbavila asfaltových pásů a potáhla se speciálním gumovým povrchem, vše se oplechovalo a řádně se předělaly svody.
Kromě tohoto velkého zásahu jsme museli provádět opravy
střechy po vichřici, která nám solidně pocuchala plechy na hlavní
budově. Naštěstí sokolíci všeho nechali a hned se jali zabezpečit
okolí – i díky rychlé pomoci obce, kdy jsme společně vyexpedovali auta a osoby z možných dopadových ploch plechů a zabezpečili prostor, nedošlo ke škodám ani na zdraví ani na majetku.
Důležité je, že jsme všechny plechy vrátili tam, kde byly a šrouby
zamezily jejich další cestovatelské úmysly.
Vzhledem k nečekaně velkému zájmu o sokolovnu jsme se zaměřili na přísálí a již funkční prostory. Nové a nové vybavení vyžaduje prostory na uložení. Bohužel zatím ještě nemáme dostatek
financí na zrekonstruování podia a foyer, musíme operovat s tím,
co máme. Naštěstí jsme našli dostatek krásných skříní, které
halu spíše zdobí a vejde se do nich spousta pomůcek, dále nám
na míru vyrobili držáky na gymnastické míče a sokolíci sehnali za
odvoz překrásnou recepci. Postupně bojujeme i se zelení, správci
sokolovny se pustili do živého plotu, takže v příštím roce se můžeme pustit do opravy nevzhledného plotu.
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PODĚKOVÁNÍ
vchodu nám namalovala velký
obraz letícího Sokola, který teď
bude vítat každého návštěvníka sokolovny (než bude hotový
hlavní vstup ).

😊

Dlouholetý kamarád Sokola
a profesionální hráč volejbalu,
momentálně hrající za Karlovy
Vary, nejenže statečně reprezentoval Českou republiku na
Mistrovství Evropy ve volejbale
v Ostravě, ale dokonce nám zaslal suvenýr v podobě volejbalového míče podepsaného všemi
reprezentanty. Děkujeme!
Ke konci čtvrtletí přišla jedna milá
sokolka s krásným dárkem – do

V Sokole už je tolik dobrovolníků, sponzorů a spřátelených
organizací, že kdybychom zde
poděkovali každému jmenovitě,
vydalo by to na nedělní přílohu
Osečanu . Každopádně jedno
velké DĚKUJEME! Za všechny.
Je skvělé, že tento projekt spojuje tolik lidí, že jsme vybudovali
skvělý team spolehlivých lidí, ať
už mají podepsanou kartičku „že
jsou sokolové“ nebo ne. V téhle
nedobré době je třeba dobra o to
víc, díky že nás podporujete, díky
že nám pomáháte, díky že s námi
děláte akce.

😊

David Kratochvíl,
T.J. Sokol Velký Osek

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Platby za elektřinu nebo plyn
Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společnosL, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

MALÝ
TEAMGYM MALÁ OBLAST
A ŽUPNÍ
PŘEBOR

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

20. listopadu v poděbradské sokolovně se závod v TeamGymu
velice vydařil. Všechna družstva obsadila medailové pozice. V závodě župního přeboru
svou kategorii vyhrály nejmladší
děvčata kategorie 0. V závodě
malé oblasti bylo družstvo druhé.
Na druhém místě v župě Tyršově
pak bylo i starší smíšené družstvo
kategorie 1. Nejstarší a nejzkušenější družstvo závodnic kategorie
2 obsadila krásné třetí místo a to
jak v župním přeboru, tak i v malé
oblasti!

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjisPt, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel.
Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energebcký regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.

Všem závodníkům gratulujeme ke
krásnému výsledku!

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.

Marcela Muniová

20

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

OSEČAN

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

21

FOTBAL

Jednotka
požární
ochrany
Velký Osek
Krajským operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje byla JPO III
Velký Osek od 1. 1. 2021 do 24. 11.
2021 vyslána celkem k 25 událostem,
a to k čtrnácti požárům, desetkrát
jednotka poskytla technickou pomoc
(například likvidovala spadlé stromy při
vichřici, provedla čerpání vody ze zatopených sklepů nebo poskytla pomoc
řidiči kamiónu, který uvázl v těsné blízkosti železničního přejezdu).
Při hodnocení výjezdové činnosti jednotky musíme přiznat, že v několika
málo případech se jednotce k události
nepodařilo vyjet, a to z důvodu nedostatku strojníků. Palčivá situace nás
trápí i v počtu aktivních členů jednotky. Snad je to tím, že dobrovolní hasiči
jsou jediným spolkem, sdružením či
zájmovou skupinou, u které má každý člen jednotky pouze práci, starosti
a v nemalé míře zodpovědnost. Jedinou a zároveň obrovskou odměnou
dobrovolného hasiče je dobrý pocit při
pomoci druhým.
Další problémy v akceschopnosti jednotky řešíme ve spolupráci a s velkou
podporou obce. Jedná se především
o opravy vozidel a obnovu techniky.
I přes veškerou snahu členů jednotky
se prostě ze starého nové nebo alespoň funkční udělat nedá. Další právě
řešenou otázkou jsou zásahové obleky
a osobní ochranné prostředky. JPO
prostřednictvím OÚ požádala o dotaci
z nadačního fondu pro podporu hasičů.
Na věcné prostředky požární ochrany hledáme sponzory, kterých stále
ubývá. I vy můžete pomoci s obnovou
techniky a vybavení. Budeme rádi za
jakýkoliv příspěvek či sponzorský dar.
Tento rok jsme získali sponzorský dar
v hodnotě 4714,- Kč od firmy člena
jednotky Vojtěcha Hejného, který pro
jednotku zakoupil zastavovací terče
a hasicí vak ERMAK, za což kolegovi
patří velké Dík.
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Brigády

Béčko

A CO SE POVEDLO?
Bylo instalováno nové „Výstražné
zvukové a rozhlasové zařízení“ (VRZ)
na osobní automobil Ford Transit dle
všech platných normativů a vyhlášek.
Většina členů jednotky dokončila
úspěšně kurz nositelů dýchací techniky. Jednou z podmínek absolvování kurzu je i absolvování praktického
výcviku nositelů dýchací techniky.
Praktický výcvik frekventanti kurzu
úspěšně absolvovali na polygonu HZS
stanice Příbram. Výcvik v polygonu se
skládá nejprve z vysoké fyzické zátěže
a následně z výcviku ve vlastním polygonu kde se cvičí orientace v prostoru za ztížených podmínek, a to vše
v zásahovém oděvu za použití dýchací
techniky.
Děkujeme za podporu všem, a především obci Velký Osek.

Novou sezónu 2021/2022
jsme ve „Viktorce“ započali
již
v
květnu
brigádou,
respektive dvěma brigádami
na fotbalovém hřišti, kde jsme
se rozhodli zrekonstruovat
nevzhledný
dřevěný
plot
v celé šíři (u venkovního sezení
a u dětského hřiště) a vystavět
nový dřevník pro dřevo
určené na zátop v restauraci
a venkovním ohništi. Krom již
zmíněného plotu a dřevníku jsme
dále provedli další dílčí práce
potřebné k dohrání přerušené
sezóny, jako srovnání terénu na
fotbalovém hřišti a mimo hřiště,

úklidem fotbalového hřiště
a okolí hřiště, střídaček atd.
Účast na těchto brigádách byla
sice střídmá (okolo 10 lidí), ale
musíme poděkovat především
zúčastněným
dorostencům.
Dále musíme poděkovat panu
Martinu Koškovi a jeho firmě
SOM Velký Osek s.r.o., která
podpořila tuto brigádu nejen
manuálně, ale i materiálně
(pořízením
všeho
dřeva
a spotřebního materiálu).
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie
Velký Osek

NĚCO MÁLO Z PREVENCE
POŽÁRNÍ OCHRANY
A LEGISLATIVY.
Již začala topná sezóna, a proto malé
připomenutí povinností provozovatele
spalinové cesty (komínu).

„B“ mužstvo dospělých pod vedením Vlastimila Hovorky a Romana Semence hrající 4. třídu,
skupinu B okresu Kolín zahájilo
svoji činnost po roční pauze.
Soupiska mužstva se postupně
naplnila z hráčů, kteří ukončili
činnost v „A“ mužstvu, restartovali znovu kariéru (3 hráči) a z nově příchozích hráčů
(5 hráčů). Dále se mužstvo postupně a operativně doplňovalo
dle pokynů sportovního úseku
pod vedením Zdeňka Nováka
hráči z „A“ mužstva (cca 6 hráčů) a mužstva „dorostu“ (cca
7 hráčů), kteří neodehráli plný
počet minut ve svých kmenových mužstvech, nebo kteří se
rozehrávají po pauze, či zranění.
Díky tomuto systému se v mužstvu na podzim vystřídalo celkem 31 hráčů ve věku od 15 do
52 let, což je velmi pozitivní pro

celkové fungování našeho klubu. Hráči na určitých postech
se postupně stabilizovali a jako
velmi pozitivní se ukázala možnost „hokejového střídání“ hráčů (na každém zápase bylo vždy
3 až 6 hráčů na střídání). Toto
střídání se ukázalo jako velmi potřebné a nutné, protože
to, co některé hráče mužstva
nejvíce limitovalo byla především fyzička. V podzimní části
jsme odehráli celkem 8 zápasů,
z toho jsme 4 zápasy vyhráli
(1 na penalty) a 4 prohráli s celkovým skóre 28:24 a získanými
11 body. Cíl na jarní část sezóny
2022 je 3. místo v tabulce a na
příští sezónu 2022/2023 postup do 3. třídy.
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie
Velký Osek

Povinnosti provozovatele spalinové
cesty určuje vyhláška 34/2016 Sb.
o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty.
Pro vlastníky či provozovatele spalinové cesty v soukromé budově se
spalováním pevných paliv v sezóně je
dle vyhlášky nutné provést minimálně
dvakrát ročně čištění spalinové cesty
a odbornou kontrolu spalinové cesty
jedenkrát ročně, kdy oprávněná osoba
vydá zprávu o kontrole spalinové cesty.
Za JPO Velký Osek,
Jakub Mokráček
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Dorost

Áčko

„A“ mužstvo dospělých pod vedením
trenéra Martina Košky st., vedoucího
Romana Semence a asistenta Martina Košky ml. hrající 3. třídu, skupinu A
okresu Kolín zahájilo trénováním sezónu již koncem července a postupně sehrálo v měsíci srpnu 3 přípravná utkání s TJ Předhradí, z.s. (okresní přebor
okresu Nymburk), SK Slovan Poděbrady, z.s. (3. třída okresu Nymburk) a především s TJ Sokol Červené Janovice, z.s.
(3. třída okresu Kutná Hora). Především tento poslední domácí přípravný
zápas v sobotu 14. srpna 2021 se velmi
povedl. Přišlo nás povzbudit velmi slušných 250 diváků a k výborné atmosféře
přispěl nejen velmi podařený výkon našich fotbalistů, ale i o poločase losovaná
bohatá tombola a velmi dobře zvládnuté
občerstvení diváků a pořadatelská služba. Od začátku sezóny výbor „Viktorky“
vyhověl požadavku sportovního úseku
pod vedením Zdeňka Nováka s postup-
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ným začleňováním našich dorostenců
do tohoto mužstva. Výsledkem bylo,
že v podzimních mistrovských utkáních „áčka“ se na soupisce vystřídalo
13 dospělých fotbalistů a 8 dorostenců.
I díky tomuto faktu je třeba konstatovat, že celkové 2. místo tohoto mužstva
po konci podzimní části sezóny je velmi
slušným výsledkem, na kterém je možné
stavět i na jaře. V podzimní části jsme
odehráli celkem 12 zápasů, z toho jsme
10 zápasů vyhráli a 2 prohráli s celkovým skóre 48:17 a získanými 30 body.
Dlouhodobým cílem tohoto mužstva je
postup do okresní přeboru. Za předpokladu, že budeme poctivě a v co nejvyšším počtu trénovat, odehrajeme zápasy
s nejvyšším nasazením a podaří se mužstvo rozumně doplnit je možné tento
náš cíl splnit.
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie
Velký Osek
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Mužstvo „dorostu“ pod vedením trenéra Zdeňka Nováka st.,
vedoucího Romana Semence
a asistentů Martina Svobody
a Michala Myšky st. hrající 1.A
třídu, skupinu C Středočeského
kraje zahájilo trénováním sezónu již koncem července a postupně sehrálo v měsíci srpnu
3 přípravná utkání s TJ SPARTA
Kutná Hora, z.s. (hrající krajský přebor), TJ Slavoj Vrdy, z.s.
(hrající 1.A třídu) a SK Krakovany z.s. (hrající okresní přebor).
Měli jsme sice pomalejší rozjezd do této „půlsezóny“ (hlavně prohra ve Vrdech a remíza
s Nehvizdy mrzí), ale postupně
se hra zlepšovala a dostavili se
i výsledky. Tyto zlepšené výsledky se dostavili samozřejmě
díky pravidelné a poctivé účasti všech hráčů na trénincích.
Mužstvo dorostu v současnosti
zahrnuje celkem 18 fotbalistů, což je po dlouhých letech
konečně počet, se kterým je
radost pracovat. Při stavech,
které se při sezóně standardně
všem stávají, tzn. zranění a nemoci hráčů je vždy možnost mít
na lavičce dostatečný počet
hráčů na střídání. V podzimní
části jsme odehráli celkem 12
zápasů, z toho jsme 10 zápasů
vyhráli, 1 remizovali a 1 prohráli s celkovým skóre 43:18
a získanými 31 body. Právě
ukončenou „půlsezónu“ jsme
zakončili na celkovém 1. místě,
což je výsledek nad očekávání (dle stanovených cílů před
sezónou) s náskokem 3 bodů
na druhý celek, tzn. rezervu
Vlašimi. Mužstvo dorostu má
před sebou historický okamžik,
a to je postup do krajského
přeboru dorostu, čímž by se
všichni fotbalisté včetně realizačního týmu stali prakticky
nesmrtelnými. Vysvětlení je
jednoduché, a to je fakt, že se
ve Velkém Oseku hrál krajský
přebor naposledy před 41 lety.
Takže od ledna 2022 začneme
zimní přípravu a šlápneme do
toho a tuto fantasticky rozjetou
„půlsezónu“ dotáhneme do vítězného konce!!!
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie
Velký Osek
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ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ 12

RYBÁŘI

VII. ročník běžeckého závodu
se konal 09. 10. 2021. Mlha
po ránu vypadala trošku děsivě
a možná někoho od účasti odradila, ale následně to sluníčko všem účastníkům naprosto
vynahradilo. Po odmlce, způsobené nemožností uspořádat
závod v minulém roce, si opět
na eleven velkooseckou podzimní „12“ našly cestu stovky běžců a opět si mohly užít
krásné tratě vedoucí lužním
lesem a bezvadné zázemí Motelu U Jezera. I letos se startovalo na třech tratích na 2, 6
a 12 km a nechyběl opět charitativní běh pro Českou asociaci
paraplegiků (CZEPA), která
pomáhá lidem s poraněním míchy začlenit se zpět do běžného
života. Na startu se objevili také
vozíčkáři, kteří svou trasu tentokrát pojmuli ve stylu „hlavně
si to užít a pořádně se zasmát“.
Celá akce byla doplněna o doprovodný program, při kterém
děti soutěžily o vstupenky do
ZOO Liberec.
Ještě jednou gratulujeme všem
vítězům a každému, kdo proběhnul cílem s pocitem spokojenosti. Velké poděkování patří
všem, kteří přispěli na CZEPA,
ať už částí svého startovného,
účastí na charitativním běhu, či
zakoupením výrobků ve stánku
asociace. Poděkování také patří
všem partnerům akce a všem
kdo pomáhali při organizaci
a přípravě závodu.
Výsledky naleznete na
www.rypsort.cz, fotografie na
facebooku Rypsportu.
Petr Rypka

V sobotu 11. 9. 2021
se na Máčidle
uskutečnily
poslední dětské
rybářské závody
šestého ročníku
Velkooseckého
trojzubce.
Na klání O pohár starosty Velkého Oseka, dorazilo 6 rybářek
a 19 rybářů, celkem tedy 25
závodníků, což zajistilo kvalitní
konkurenci. Počasí nám přálo
a ryby byly při chuti. Nachytalo
se celkem 10 kaprů, 3 jeseteři,
6 karasů, 8 amerických sumečků a ohromné množství cejnů.
Celkem 3000 cm ryb a rybiček. Nejdelší rybou závodu byl
jeseter 70 cm, kterého chytil
Andreas Adamovič. Nejúspěšnějším lovcem závodu se stal
Jan Loužil s celkovým počtem
797 bodů. Druhý byl Vít Loužil
439 bodů a třetí pak, za bratry Loužolovými, Alex Vondřich
393 bodů.
Celkovou vítězkou trilogie závodů Trojzubce se pro letošní
rok stala dívka Kateřina Vodičková, druhý skončil Jan Švanda a třetí Andreas Adamovič.
Závod byl letos velmi napínavý, o konečné vítězce rozhodlo
pouhých 38 bodů, což je např.
jeden větší cejn či menší kapřík.
Vítězům gratulujeme a zároveň
všem závodníkům děkujeme za
účast. Naše poděkování patří také pořadatelům za kvalitní
přípravu závodů a sponzorům
MO ČRS Velký Osek, Obci
Velký Osek, Policii ČR Nymburk a spolku ZO ČSOP Hastrman za jejich podporu.
Za spolek ZO ČSOP Hastrman,
Jarmila Dařílková & McG
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SPHT V ROCE 2021

DS VOJAN LIBICE
PROGRAM ZÁVĚRU
LIBICKÉHO DIVADELNÍHO
PODZIMU 2021

6. ročník je
úspěšně za
námi, zveme
na 7. ročník
Vážení přátelé
historické techniky,

tak se nám na třetí pokus podařilo v září úspěšně realizovat
6. ročník akce Den s historickou technikou. Vše proběhlo
bez problémů, za což patří velký
dík všem zúčastněným. Děkujeme tedy tímto obci Velký
Osek, jmenovitě panu starostovi za patronát, technickým
službám za perfektní servis při
přípravách a úklidu, strážníkům
obecní policie za bezchybnou
spolupráci při organizaci v okolí
hotelu a za pomoc při odjezdu
kolony na spanilou jízdu. Děkujeme rovněž majitelům areálu
hotelu za to, že umožnili realizovat akci v tomto krásném
prostředí. Největší dík ale patří
Vám všem, kdo jste, ať už jako
návštěvníci či jako vystavovatelé, navzdory všem možným
rizikům, přišli a přijeli. Pro Vás
akci vždy rádi připravujeme
a Vaše spokojenost, občas
i slovně vyjádřená, je naší nej-

větší odměnou! Dík patří i všem
sponzorům a dárcům cen. Bez
jejich podpory bychom byli těžko schopni ufinancovat přípravy akce a potěšit návštěvníky
skutečně bohatou tombolou.
V neposlední řadě děkujeme
celému týmu spolupracovníků,
kteří věnovali svůj čas a energii
pomoci při realizaci akce!
V několika fotografiích se
s námi vraťte do 18. září a připomeňte si průběh 6. ročníku
akce Den s historickou technikou.
No a pro ty, co se těší už na
7. ročník akce, máme pozvání
na konkrétní termín. Vracíme
akci do dubnového termínu.
Pokud to situace dovolí, sejdeme se v Hotelu U Jezera v sobotu 16. dubna 2022.
Přejeme všem čtenářům klidný
konec roku, pohodové svátky
a hlavně – pevné zdraví!!!
Za SPHT Miroslav Lízner
www.spht.cz

Popel a pálenka – 1. premiéra

PROSINEC
PÁTEK 17. 12. od 19.30 hod.
„Popel a pálenka“
Bengt Ahlfor
DS Vojan Libice nad Cidlinou - 2. premiéra
Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné
dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se různí. Jinak se
na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát
rozvedená dcera, nezaměstnaný syn či jeho bývalá manželka.
Přestože jde o příběh plný černého humoru, nechybí v něm
životní optimismus a láska, která kvete v každém věku.
První premiéra této komedie měla v Libici velký úspěch,
přijďte se podívat také na druhou, uvidíte nové alternace.

SOBOTA 18. 12. od 15.00 hod.
„Vánoční sen“
Jiří Teper
DS Jiří Poděbrady
Vánoční pohádka. 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 sen mu přivede tajemnou
návštěvu, se kterou prožije něco neobyčejného.

Na další představení se můžete těšit
také v novém roce. Chystáme pro
Vás například třetí premiéru „Popelu
a pálenky“ (s další alternací). V jednání
je také představení „R.U.R“ (Divadlo
(bez záruky) Praha). Těšíme se na Vás.
Michaela Jílková

DS VOJAN
NAD CIDLINOU
V CHORVATSKU
Naše dlouholetá spolupráce s Českou Besedou
v Daruvaru letos na podzim opět dostala trochu
osobnější rozměr. Divadelní skupina Sebranka nejprve
podnikla dalekou cestu z Chorvatska do Čech a zahrála
si v Chlumci nad Cidlinou, kde se svou komedií
„Nájemníci“ získali hlavní cenu přehlídky, a poté stejné
představení odehráli i v Libici nad Cidlinou, kde opět
sklidili velký úspěch. Následně jsme se na návštěvu
Chorvatska vydali my, členové Vojanu. Zahráli jsme si
nejen v Daruvaru, ale také v Rijece a Virovitici. Všude
jsme byli českou menšinou velmi mile přijati a odvezli
jsme si moc krásné vzpomínky na naše krajany.

Více tipů na www.easydirection.org/cz/portfolio-spokojeneho-zivota
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Inzerce

Inzerce

K OUZE LNÁ
C UK R R NA
FK VIKTORIE VELKÝ OSEK Z.S.

Poslední šance... na objednávky CUKROVÍ

HLEDÁ

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU VE VELKÉM OSEKU
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
•
•
•
•
•

PŘÍPRAVA A ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH PLOCH
ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU
ÚDRŽBA ZELENĚ
ZAJIŠTĚNÍ NUTNÝCH OPRAV
SPOLUPRÁCE S ODDÍLEM A OBCÍ VELKÝ OSEK

POŽADUJEME:
•
•
•
•

MANUÁLNÍ ZRUČNOST
SAMOSTATNÉ MYŠLENÍ
KOMUNIKATIVNOST
ČASOVOU FLEXIBILITU – MOŽNOST PRÁCE I VE DNECH PRACOVNÍHO VOLNA

Objednejte si naše domácí cukroví
a vychutnejte si předvánoční klid
a pohodu.
Používáme nejkvalitnější suroviny.
Vánoční makronky: různě
barevné a dozdobené.
9 druhů v krabičce:
s pistácií,
s citrónem,
s arašídem ,
s kokosovou,
s malinovou,
s borůvkou,
se slaným
karamelem,
s bílou čokoládou
a Kávové 25 kč/Ks

www.tlapnet.cz

Vánoční cukroví: 12 druhů
Linecké pečivo, Vanilkové
rohlíčky, Třené
linecké, Pracny,
Kokosové, Čajové
pečivo, Vosí
úlky, Kokosky,
Sněhové
pusinky,
Kokosové
tyčinky,
Ořechové kolečka,
Moka
580 Kč

až 1 Gbps
od 250 Kč

V nabídce je také
domácí mandlová
vánočka
85 Kč

NABÍZÍME:
•
•
•
•

RAKETOVÝ INTERNET!

PRACOVNÍ DOBA CCA. 10 HODIN TÝDNĚ – DLE ROČNÍHO OBDOBÍ
MOŽNOST VLASTNÍHO ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE ( DPP )
MOŽNOST BÝT PŘI DALŠÍM ROZVOJI AREÁLU

PRACOVNÍ POZICE JE VHODNÁ I PRO VITÁLNÍHO DŮCHODCE
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA:
TEL. 731561501, 602685078
MAIL. fotbal.velky.osek@gmail.com
BUDEME SE TĚŠIT NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI

Variace Belgických
pralinky z bílé,
mléčné a hořké
čokolády:
pistáciové,
kokosové,
vanilkové,
nugátové,
s likérem, křupínkami
12Kč/Ks

Domácí
vaječný
koňak
150 Kč / 250 ml
180 Kč / 500 ml
Vyzvednutí objednávek bude možné
od 20. - 23.12.2021.
Pro objednání volejte 774 985 304
Těšíme se na Vás
Vaše Kouzelná cukrárna
ve Velkém Oseku

OSEČAN - PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU OBCE VELKÝ OSEK
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krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce, nepřijímáme anonymy, maximální rozsah příspěvku je 1 a 1⁄2 stránky A4, jednoduché řádkování / uzávěrka příštího čísla 1/2022 je
v pátek 25. 2. 2022. Inzerce: Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Velký Osek: 200 Kč za každou 1⁄4 A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec: 100 Kč za každou
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