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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
tento úvodník se mi nepsal lehce. Když již vše s počínajícím rokem 2022 nasvědčovalo tomu, že by se náš život po 2 letech s epidemií COVID-19 a s ní spojenými
omezeními v podobě limitů diváků a účastníků na sportovních, společenských a sportovních akcích, při stravování a cestování, a má nastávat s příchodem jarních
měsíců období postupného a mírumilovného oteplování,
tak jsme bohužel účastníky válečného konfliktu v Evropě.
Rusko napadlo 24. února 2022 Ukrajinu. Tato věta by
měla v každém civilizovaném člověku budit hrůzu, obavy, jednoduše nepříjemné pocity. Rusko otevřelo na evropském kontinentu po více než 70 letech agresivní válečný
konflikt vůči svébytnému státu. Jde o neomluvitelný čin, který má
dalekosáhlé důsledky do životů všech obyvatel nejen v evropských zemích, ale i v celém světě. Lze jen doufat, že odpor ukrajinského národa
a na Rusko uvalené sankce mezinárodního společenství, i všeobecná
podpora Ukrajině v podobě materiálního vybavení či sdílení informací,
napomohou k brzkému nastolení mírového stavu.
Podpora Ukrajinců v jejich boji je i v našem zájmu, jelikož se zlem se musí
bojovat, jinak může jen posilovat a zasáhne každého na světě. Snaha
českých obyvatel, ale i samospráv měst, obcí a krajů spolu se státem
pomoci ukrajinským obyvatelům, je chvályhodná a obdivuhodná. I obec
Velký Osek se zapojila a dne 28. 2. 2022 odsouhlasilo zastupitelstvo
obce poskytnout přímou finanční pomoc na účet u Českého červeného
kříže ve výši 100 tis. Kč, a dále financovat ubytování pro až 30 ukrajinských matek a dětí v Hotelu U Jezera, jelikož sama obec volné byty
nemá. Každá pomoc má vést k překlenutí nepříznivé situace podporovaným, avšak nyní není zřejmě, jak dlouho tento stav může vydržet. Stát
má v brzké době nastavit pravidla pro pobyt, zaměstnávání a zapojení
uprchlíků do života, protože sami nemají zájem být jen „strpěni“, jak zní
vízová jejich doložka. Současná situace představuje velké nároky zejm.
na naši národní mentalitu i aktuální psychické rozpoložení, které je ovlivněno odzvuky koronavirové epidemie, stoupajícími cenami energií i pohonných hmot. I tak velmi prosím, za sebe i za kolegy ve vedení obce,
snažme se být k uprchlíkům ohleduplní a tolerantní, vnímaví, a je-li to
v našich silách, tak pomoci fyzicky, materiálně či finančně. A my, Češi
máme své historické zkušenosti, ať už z Východu či Západu, i proto se
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nás tato situace bytostně dotýká, velmi dobře ji můžeme porozumět a pochopit. Nikdy nevíme, kdy sami takovou pomoc budeme potřebovat, nikdy bychom neměli zapomínat, že jsme lidé na evropském kontinentě
s tradicí křesťanských hodnot hájící život a zdraví svých
bližních a všech potřebných. A věřím, že s ohledem na
slovanskou příbuznost i jejich odhodlání a přístup se
mohou ukrajinští uprchlíci postupně zapojit do života
v obci, k čemuž se jim můžeme pokusit spolu s Vámi
vytvářet podmínky.
Nadále se však musíme na obci soustředit na dění v naší
obci, což bude pro nás představovat mnohem větší zátěž než v obvyklém, mírovém stavu. Chceme s přicházejícím jarem nastartovat modernizační a investiční aktivity dle zejm.
dle schváleného investičního plánu obce na roky 2021 - 2026, protože
„život jde neustále dál“. O těchto záležitostech se dočtete uvnitř Osečanu, na webu či Facebooku obce.
Potěšující je, že ustupující epidemie COVID-19 umožňuje konání mnoha tradičních i nových společenských akcí a spolkových aktivit, snad nebude toto oživování přibržděno. Bez těchto aktivit se totiž život stává
v podstatě „šedým, nezáživným“. Těšme se z tohoto a přejme si, aby se
situace zklidnila nejen v ČR, ale i za hranicemi. Bude velmi rád, pokud
se spolu uvidíme např. 16. 4. 2022 v areálu Hotelu U Jezera na tradiční
akci „Den s historickou technikou“, nebo na přelomu května a června
2022 „Závody dračích lodí o Velkoosecký putovní pohár“ a od května
i dětské rybářské závody „Velkoosecký trojzubec“.
Děkuji všem, kteří mají pochopení a poskytují ať slovně či reálně podporu uprchlíkům, ale také těm, kteří pomáhají obec udržovat čistou
a pohlednou, např. tříděním a odkládáním odpadů jen tam, kam se má
(do kontejnerů), sekáním trávníků před svými domy apod., protože na
všechno obec nemá lidi nebo peníze, aby to obstarala. Vždyť je to přece „naše“ obec, kde žijeme, pracujeme, trávíme čas se svými blízkými,
kamarády a přáteli.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

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.
Dne 7. 12. 2021 na svém zasedání
rozhodlo zastupitelstvo zejm.
o následujícím:
a) odsouhlasilo poplatek za odpady pro rok
2022 bude ve shodné výši jako pro rok
2021, tj. 700 Kč/osoba, přičemž obec
bude doplácet na 1 osobu cca 350 Kč/
rok (za rok 2021 byl doplatek cca 275 Kč/
osoba); důvodem je fakt, že se zvyšují
náklady na zpracování dopadů (např. pohonné hmoty, energie, platy, materiál na
svozovou techniku), rovněž se prodražuje
skládkování odpadů (o cca 15 % výše než
v roce 2021), proto je nutné ještě více třídit odpady;
b) stanovilo výše vodného a stočného byla
zvýšena pouze o 2,5 % oproti roku 2021,
takže vodné pro rok 2022 je ve výši
41,17 Kč/m3 s 10% DPH (obec doplácí
2,44 Kč/m3) a stočné pro rok 2022 je ve
výši 67,56 Kč/m3 s 10% DPH (obec bude
doplácet dle vývoje cen externích služeb,
materiálu a výše inflace);
c) zrušilo koncesní řízení na provozovatele vodovodu a rozhodlo, že od 1. 1. 2022
bude provozovatelem vodovodu sama
obec Velký Osek; odpovědnou osobou za správu vodovodu a instalaci vodoměrů je technický pracovník obce
pan Petr Svíčka, tel. č. 702 148 185,
mail: vodovod@velky-osek.cz, smluvní
záležitosti bude řešit na obecním úřadě
paní Jana Nedbalová, tel. č. 321 795 523,
mail: nedbalova@velky-osek.cz; obec
převzala od předchozího provozovatele vodovodu spol. ENERGIE AG Kolín
smlouvy, a postupně je bude aktualizovat
dle potřeby a požadavků občanů, podrobnější informace obdrží odběratelé do poštovních schránek či do mailu nejpozději do
30. 4. 2022 s fakturací za 1. čtvrtletí roku
2022 (odečty vodoměrů budou probíhat fyzicky nebo dálkově v době od 21. 3.
2022 do 31. 3. 2022); důvodem pro provozování vodovodu obcí je snaha o úsporu
nákladů (obec zejm. neprovozuje vodovod

na cca 10 - 15% zisk) a o přímou kontrola
nad správným fungováním vodovodu;
d) nepřijalo návrh Středočeského kraje na
spolufinancování regionální dopravy, konkrétně vlakové linky Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou, každý rok ve výši cca
130 tis. Kč + zvyšování o inflaci a další
náklady, jelikož využití této linky občany
z Velkého Oseka je minimální a má alternativu v rychlících Poděbrady – Hradec
Králové;

g) schválilo krytí provozních nákladů spolkům
v obecních objektech a vyčlenilo z rozpočtu obce na rok 2022 pro podporou
spolkové činnosti v roce 2022 částku až
300 tis. Kč, přičemž jednotlivé spolky si
podávají žádost a po jejich vyhodnocení
Sociálního výboru vedeného místostarostkou obce Mgr. Veronikou Křičkovou
zastupitelstvo schválí podporu jednotlivým
spolkům;

e) schválilo rozpočet obce na rok 2022
s celkovými příjmy 77,7 mil. Kč a výdaji ve
stejné výši, přičemž se využijí kromě dotací i naspořené prostředky obce ve výši
14,15 mil. Kč (zejm. na rekonstrukci Dělnického domu), podrobný rozpis rozpočtu
je uveden níže;

h) v souladu s investičním plánem obce na
roky 2021 – 2026 schválilo podání žádostí
o dotaci na rekonstrukci ulic náměstí Petra Bezruče, Sluneční a části Kpt. Jaroše,
chodníků Palackého a Prokopa Holého,
výstavbu multifunkčního hřiště ve sportovním areálu na Šanghaji, na výstavbu
knihovny v Dělnickém domě;

f) vyčlenilo na provoz mateřské školky částku
1,6 mil. Kč a na provoz základní školy částku
4 mil. Kč, dále do školních zařízení budou
v roce 2022 investice ve výši 5,2 mil. Kč
zejm. na opravu školního dvora, na přípravu pro rozšíření kapacity mateřské školky;

i) nastavilo princip pojmenovávání ulic
v nově vznikající obytné lokalitě Za lávkami
ve čtvrti Šanghaj dle českých historických
osobností z veřejného života, vědy a umění, přičemž o konkrétním názvu rozhodne
dle aktuální potřeby zastupitelstvo obce;

Umělé kluziště v areálu ZŠ
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Schválený Investiční plán obce Velký Osek na roky 2021 - 2026

Schválený Investiční plán obce Velký Osek na roky 2021 - 2026
PD - projektová dokumentace, nebo dokumentace obdobného typu
US - urbanistická studie nebo studie využitelnosti či architektonická studie

Projektový záměr

Předpokládané
náklady (podíl
obce)
projektového
záměru v Kč bez
DPH

Předpokládaný
termín realizace

Stav
připravenosti

Investor
(vlastnictví)

25 mil. Kč

2021 - 2026

PD

Developeři, Obec

0,5 mil. Kč

2021 - 2022

PD

Obec

15 mil. Kč

2021 - 2026

Bude PD

Obec

Životní prostředí
Kanalizační přivaděč na ČOV TPCA
Zabezpečení zdroje vody – akumulace
cca 40 m3 (zálivka zeleně, hasičská
voda, čištění ulic)
Přemístění sběrného dvora
Školství
Rozšíření kapacity mateřské školky

25 mil. Kč

2021 – 2026

bude PD

Rozšíření kapacity základní školy

30 mil. Kč

2021 – 2026

bude PD

Obec, Developeři
Obec, Developeři,
okolní obce

Veřejná zeleň a veřejná prostranství
Obnova zeleně v extravilánu obce
Revitalizace přednádražního prostoru
včetně parkoviště a podchodu
(nadchodu) na Šanghaj
Obecní mobiliář v obci - lavičky,
odpadkové koše, kolostavy, autobus.
zastávky, orientační systém

2,5 mil. Kč

Lesní stezka u fotbalového hřiště

0,7 mil. Kč

2021 - 2022

je PD

Obec

Revitalizace Náměstí Petra Bezruče

0,25 mil. Kč

2021 - 2026

Bude PD

Obec

20 mil. Kč
2,5 mil. Kč

2021 - 2022
2021 - 2026
2021 - 2026

PD
US, bude PD
bude PD

Obec
Obec, ČD, SŽ
Obec

Oblast bezpečnosti, kultury,
volnočasových aktivit a sociální
péče
Přestavba hřbitovní smuteční síně na
kolumbárium

30 mil. Kč

2021 – 2026

bude PD

Obec

12 mil. Kč

2021 - 2026

bude PD

Obec

4 mil. Kč

2021 - 2026

Bude PD

Obec

3 mil. Kč

2021 - 2026

PD

Obec

Rekonstrukce Dělnického domu

40 mil. Kč

2021 – 2024

PD

Obec

Rekonstrukce č.p. 558 na dům se
sociální péčí

25 mil. Kč

2021 - 2025

PD

Obec

Zázemí přístaviště na Labi u zdymadla

1,5 mil. Kč

2021 - 2026

US, bude PD

Obec, MDČR,
ŘVC

Rekonstrukce kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova

7 mil. Kč

2021 - 2026

PD

Římskokatolická
církev, Obec

Areál pro kulturní a společenské akce u
Písáku

10 mil. Kč

2021 – 2026

bude PD

Obec

Revitalizace prostoru před obecním
úřadem - nová hasičská zbrojnice, byty
sociální péče a park

25 mil. Kč

2021 - 2026

bude PD

Obec

Revitalizace areálu fotbalového hřiště
včetně rozšíření kabin, zavlažovacího
systému, osvětlení, oplocení,
multifunkčních hracích ploch s umělým
povrchem a work-out hřiště

25 mil. Kč

2021 – 2026

US, bude PD

Obec

Rekonstrukce sokolovny a sokolské
zahrady pro multifunkční hrací plochu

1 mil. Kč

2021 - 2026

není

T. J. Sokol Velký
Osek, Obec

Revitalizace hřiště u tenisových kurtů
na Šanghaji

0,3 mil. Kč

2021 - 2026

není

Obec

Místa pro relaxaci se
sportovním mobiliářem

0,5 mil. Kč

2021 -2026

není

Obec

Aktualizace (úprava a změna č.1)
územního plánu obce Velký Osek

1,5 mil. Kč

2021 - 2024

není

Obec

Koncepce rozvoje sportu

bez nákladů

2021

není

Obec

Oblast sportu a volného času

Pozemní komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení a rozhlas
Mostek přes Bačovku u MZŠ a
navazující chodník

1,5 mil. Kč

2021 - 2023

PD

Obec

Rekonstrukce mostu přes Bačovku u
Dělnického domu

1,5 mil. Kč

2021 – 2024

bude PD

Obec

Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše včetně
chodníků, zvýšených křižovatek,
parkovacího stání, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace / vsaků
Rekonstrukce ulice Nádražní včetně
chodníků, zvýšených křižovatek,
parkovacího stání, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace / vsaků
Rekonstrukce ulice Jiráskova včetně
chodníků, zvýšených křižovatek,
parkovacího stání, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace / vsaků
Chodník podél krajské silnice v ulici
Palackého, Prokopa Holého,
Volárenská včetně parkovacího stání,
cyklopruhu a veřejného osvětlení
Chodník na ulici Prokopa Holého od
Smetanovy ulice k továrně AIS včetně
parkovacího stání a veřejného
osvětlení
Silnice kolem bývalých ČDZ

Rekonstrukce ulic Náměstí Petra
Bezruče, Zahradní, Hvězdárna části
ulic Sluneční, Nádražní a Kpt. Jaroše
včetně zvýšených křižovatek,
parkovacího stání, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace / vsaků
Rekonstrukce ulic Politických vězňů,
Kmochova a Hejdukova včetně
chodníků, zvýšených křižovatek,
parkovacího stání, veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace / vsaků
Rekonstrukce ulice 9. května včetně
chodníků, parkovacího stání, veřejného
osvětlení a dešťové kanalizace

10 mil Kč.

2021 – 2026

bude PD

Obec

4 mil. Kč

2021 – 2022

PD

Obec

12 mil. Kč

2021 - 2022

PD

Obec

12 mil. Kč

2021 – 2023

PD

Obec, Developeři

2 mil. Kč

2021 - 2023

PD

Obec

10 mil. Kč

2021 – 2023

bude PD

Obec, Developeři

Podpůrné a strategické dokumenty

Plán investičních aktivit obce Velký Osek je přijat na roky 2021 - 2026.
Každé 2 roky se plán bude aktualizovat, může být aktualizován i dříve, pokud bude třeba.
Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 3. 11. 2021.
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Dne 28. 2. 2022 na svém zasedání rozhodlo zastupitelstvo zejm. o následujícím:
a) schválilo inventarizaci majetku obce za rok
2021, přičemž s ohledem na opotřebovanost,
zastaralost a nevyužitelnost byly vyřazeny či
zrušena evidence položek za celkovou účetní
(původně pořizovací) hodnotu cca 700 tis. Kč;
b) schválilo podmínky pro přijetí bankovního investičního úvěru na rekonstrukci Dělnického domu ve výši 15 mil. Kč se splatností min.
10 let za fixní úrok 3,14 %, další zdroje financování rekonstrukce Dělnického domu za cca
40 mil. Kč jsou dotace na energetická opatření
od Státního fondu životního prostředí ve výši
8,7 mil. Kč a naspořené prostředky obce ve
výši cca 17 mil. Kč, přičemž bude ještě žádáno
o další dotace, které mohou snížit potřebu využít vlastní prostředky obce;
c) podpořilo rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice za cca 11 mil. Kč s dotací od Ministerstva
vnitra 4,5 mil. Kč a Středočeského kraje ve výši
3 mil. Kč;
d) podpořilo realizaci úprav prostor kolem obecního úřadu za cca 400 tis. Kč zahrnující novou
digitální úřední desku (kvůli množství vyvěšovaných dokumentů a rychlému vyhledávání),
novou autobusovou zastávku a výsadbu zeleně;
e) projednalo přípravu rekonstrukce ulice Nádražní za cca 7 mil. Kč s dotací od Ministerstva

pro místní rozvoj 2,3 mil. Kč, jež má probíhat
od března do července 2022;
f) podmínilo rozšíření kapacity základní školy
o 100 – 120 žáků tím, že se na této investici
musí podílet obce, z nichž dojíždějí žáci (např.
Volárna, Jestřabí Lhota, Veltruby, Sány), k čemuž se mají okolní obce vyjádřit do 30. 6.
2022; současná kapacita 350 žáků je obsazena 240 žáky z Velkého Oseka a 110 žáky
z okolních obcí, do 10 let však s ohledem rozvoj
obytné výstavby, kdy se předpokládá nárůst
obyvatel až 3 500 ze současných 2 500 tuto
kapacitu využijí pouze žáci z Velkého Oseka
a je tak nutné, aby okolní obce na rozšíření velkoosecké školy poskytly finanční podíl, nebo
navrhly jiné řešení, které nebude financováno
pouze obcí Velký Osek;
g) schválilo finanční podporu jednotlivým spolkům pro jejich činnost takto:
100 000 Kč pro T.J. Sokol Velký Osek,
50 000 Kč pro FK Viktorie Velký Osek,
50 000 Kč pro Fotbalová škola Velký Osek,
35 000 Kč pro Myslivecký spolek Pětidubí
Velký Osek,
35 000 Kč pro Český rybářský svaz – Místní
organizace Velký Osek,

8 000 Kč pro Český svaz včelařů – organizace
Velký Osek,
26 000 Kč pro Osecká NADĚJE, o.p.s.,
5 000 Kč pro Svaz postižených civilizačními
chorobami – organizace Poděbrady,
5 000 Kč pro Centrum Rejnok, z.s.,
5 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky,
h) odsouhlasilo poskytnutí „překlenovací“ finanční podpory, než obdrží spolky na rok 2022 dotaci od Národní sportovní agentury ČR takto:
75 000 Kč pro FK Viktorie Velký Osek na
zajištění správy a údržby fotbalového hřiště
a okolí;
100 000 Kč pro T. J. Sokol Velký Osek na výměnu 2 ks vchodových dveří do sokolovny;
i) schválilo poskytnutí finanční pomoci ukrajinským obyvatelům k řešení následků válečného
konfliktu na Ukrajině ve výši 100 tis. Kč prostřednictvím humanitárního konta Českého
červeného kříže a dále vyčlenění prostředků
na krytí nákladů zejm. s ubytováním 30 ukrajinských uprchlíků v Hotelu U Jezera na dobu
nezbytně nutnou, jelikož obec nemá vlastní
ubytovací kapacity a chce být solidární se situací ukrajinských uprchlíků.

Rada obce
Rada obce v období od prosince 2021 do
února 2022 zejména:
a) vybrala třetího strážníka obecní policie;
b) nastavila podmínky pro zřízení výrobního a sladovacího areálu v bývalých Českých dřevařských závodech;
c) odsouhlasila instalaci umělé bruslící plochy na
14 dnů v areálu základní školy do 200 tis. Kč;
d) podpořila realizaci mobilního očkování proti
COVID-19 v obci;
e) projednala stav provozování vodovodu v obci,
kdy k 31. 12. 2021 bylo nově napojeno více než
1 200 obyvatel;
f) přijala dar 50 tis. Kč od společnosti WYNX
na zlepšení vybavení pro JPO III Hasiči Velký
Osek;

g) souhlasila s podáním dovolání k Nejvyššímu
soudu proti rozsudku krajského odvolacího
soudu, který obci ukládá, aby za pozemky pod
silnicemi v ulici V Zahradách („pod starým vodojemem“) platila vlastníku panu Žirovnickému nájemné ve výši několik desítek tisíc korun
ročně, ačkoliv jde o dlouhodobě veřejně využívané pozemky pro silnici, ačkoliv je pan Žirovnický koupil za 300 tis. Kč a po obci požaduje
3 mil. Kč;
h) dohlížela na přípravu a realizaci projektů obce a
žádostí o dotace pro rok 2022;
i) rozhodla o zamítnutí žádosti na další plynovodní přípojku pro areál MDT Jelínek, jelikož
by mohlo dojít k ohrožení inženýrských sítí
vedoucích pro čtvrť Šanghaj (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, telekomunikace) a navrhla
jiný způsob řešení;

j) rozhodla na základě několika nabídek o výběru
dodavatele na opravu školního dvora po rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace za cenu
do 1,4 mil. Kč bez DPH;
k) rozhodla o výběru dodavatele na dodávku nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní za
cenu 600 tis. Kč bez DPH;
l) stanovila podmínky pro developera na přípravu
lokality rodinných a řadových domů směrem
na Volárnu včetně povinnosti postavit novou
mateřskou školku pro min. 60 dětí;
m) schválila pořízení služebního vozidla pro technické pracovníky do ceny 200 tis. Kč včetně
DPH, jelikož stávající vozidla jsou již více než
10 let stará a vyžadují řadu oprav;
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žitostí, opravy silnic a chodníků, rozvoje veřejného osvětlení atd. Je zřejmé že těchto 34 projektů
v součtu za více než 360 mil. Kč nelze zrealizovat
okamžitě, avšak cca 75 % těchto projektů je rozpracováno, ale řada z nich vyžaduje dlouhodobou přípravu – studii, projekt, územní a stavební
povolení, zajištění financování, žádosti o dotace,
investiční úvěr, výběr zhotovitele, realizace, kolaudace a uvedení do provozu. Postupně se některé
z těchto investic „propisují“ do rozpočtu obce na
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votočem „prožrané“ varhany, udělala nová fasáda
a nyní se pracuje na opravě střechy. Celkově tak
obec zatím přispěla cca 1,5 mil. Kč. Kostel je součástí historie, současného i budoucího života obce,
stavěli ho naši předci a nemá být vnímán jen jako
místo pro „modlení a víru“, ale jde rovněž o místo
pro společenské a kulturní aktivity např. koncerty
vážné i „odlehčenější“ hudby, jak se již také děje.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2022
ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - PŘÍJMY V KČ
Paragraf Název

Schv. rozp. 2021

Plnění 9/2021

Schv. rozp. 2022

Příjmy předpokládané na rok 2022
- sdílené daně 31,9 mil. Kč, poplatek odpady 1,8 mil. Kč
- daň z nemov. 4 mil. Kč, ostatní 0,2 mil. Kč

000

Daňové příjmy a transfery

46 000 000

42 634 525,41

52 800 000

103

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

231

Pitná voda

1 250 000

388 298

2 500 000

- spoluúčast + vodné v sam. provozování vodovodu obcí

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 750 000

4 281 526,60

6 000 000

- spoluúčast + stočné v sam. provozování kanalizace obcí

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 Dělnický dům

342

Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

20 000

-

- vratka spolku z fin. podpory obce
- nájemné, stočné a vodné v obec. bytech 723/724, 777

- dotace MAS, MV, MMR, SFŽP 14,2 mil. Kč
- přísp. st. správa 0,7 mil. Kč

361

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

250 000

368 198

250 000

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

374

Ochrana přírody a krajiny

150 000

157 345,06

80 000

- dary a platby na zeleň

435

Služby sociální péče

40 000

44 800

50 000

- platby za pečovatelské služby

531

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000

10 500

50 000

- pokuty

611

Zastupitelstva krajů

-

21 255

25 000

- státní příspěvek na volby

617

Regionální a místní správa

500 000

376 682,50

500 000

- nájemné mob. operátoři, věc. břemena

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

150 000

33 968,64

150 000

- úroky z účtů a termin. vkladů

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní rovině

-

17 707 033,64

-

- převody mezi účty

Financování z cizích zdrojů

0

0

0

- investiční úvěry

Přebytky minulých let

15 740 000

-

14 150 000

- čerpání vlastní fin. rezervy

70 900 000

66 940 002,32 77 700 000

- bez provozu vodovodu obcí

Třída 8

CELKEM PŘÍJMY
Třída 8

49 232 968,68

Financování z cizích zdrojů

UVAŽOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK V ROCE 2022 Z NĚKTERÝCH SDÍLENÝCH DANÍ
A POPLATKŮ NA PARAGRAFU 000 - DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY

Schválený investiční plán na roky 2021 – 2022
a schválený rozpočet obce na rok 2022
Každá obec a město by mělo mít svůj plán významných investic, jelikož kromě provozu musí
připravit projekty a žádosti o dotace, které zastupitelstvo daného města či obce shledávala ve střednědobém či dlouhodobém horizontu potřebné
zejm. pro své občany. Takový plán má i obec Velký
Osek, již od roku 2012, min. jedenkrát za 2 roky jej
aktualizuje. Současný investiční plán viz níže obsahuje řadu projektů z oblasti občanské vybavenosti,
životního prostředí, sportovních a kulturních zále-

sponzorských darů, což představuje v kontextu
současných cen stavebních prací hodnotu cca 5 –
6 mil. Kč. Opravenou sokolovnu tak po mnoha letech kromě Sokola využívají všechny ostatní spolky v obci, základní škola či mateřská školka. Rovněž
tak se obec po mnoha letech jednání dohodla
s Římskokatolickou farností Kolín, že bude obec
postupně finančně přispívat na polovinu nákladů
za opravu kostela, která si celkem může vyžádat až
7 mil. Kč. Díky této spolupráci se již zachránily čer-

Některé projekty nerealizuje pouze obec, ale pomáhá a přispívá k jejich realizací např. stanovením
podmínek, vyčleněním pozemků nebo poskytnutím finanční podpory. V posledních letech takové
projekty byly např. díky spolupráci s T. J. Sokol
Velký Osek na opravě velmi zchátralé sokolovny, kdy obec poskytla postupně od roku 2019
finanční prostředky ve výši cca 2 mil. Kč zejm.
na materiál, avšak práce k tomu byla vložena ze
strany „sokolníků“ formou brigád či jimi získaných

Návrh 2022

příslušný rok, jak jej schválí zastupitelstvo obce.
Všechny tyto projekty, a ještě řada dalších, dosud
nezapsaných, jsou významné a pro život občanů
prospěšné, ať stojí několik desítek miliónů nebo jen
několik desítek tisíc. Důležité je, že existuje plán
a je zřejmé, jak obec chce danou záležitost řešit,
popř. je možnost nový projekt do investičního plánu zahrnout a upnout k němu síly na jeho přípravu
a realizaci.

0000 1111

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

6 400 000,00

0000 1112

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

200 000,00

0000 1121

Daň z příjmů právnických osob

7 000 000,00

0000 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

200 000,00

0000 1211

Daň z přidané hodnoty

18 100 000,00

0000 1340

Poplatek za odpady

1 800 000,00

0000 1341

Poplatek ze psů

50 000,00

0000 1361

Správní poplatky

50 000,00

0000 1511

Daň z nemovitých věcí

4 000 000,00

ostatní poplatky - vynětí ze zem. půd. fondu, zábor veř. prostranství, hazardní hry

„faktický nepříjem“ - obec platí sama sobě

200 000,00
38 000 000,00

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 7. 12. 2021.
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ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK - VÝDAJE V KČ
Paragraf Název
103

Lesní hospodářství

Schv. rozp. 2021 Plnění 9/2021

Schv. rozp.2022 Činnosti a projekty předpokládané na rok 2022

600 000

800 000

42 002,20

- údržba lesa
- lesopark u fotb. hřiště 0,7 mil. Kč (dotace MAS 0,5 mil. Kč)
- údržba a obnova silnic chodníků a dešťové kanalizace

221

Pozemní komunikace

12 000 000

5 245 701,30

10 000 000

- 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)
- nové přípojky + chytré vodoměry+ provozvání vodovodu obcí

231

Pitná voda

1 500 000

1 646 899,40

3 250 000

232

Odvádění a čištění odpadních vod

5 700 000

3 882 713,61

5 900 000

- provozování kanalizace obcí

311

Předškolní a základní vzdělávání

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

331

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

339

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

12 250 000

254 462

12 000 000

- demolice vodojemu 0,6 mil. Kč

- 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
- 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

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

- 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)
- údržba veř. zeleně a prostranství

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 Velký Osek

611

Zastupitelské orgány

1 500 000

1 628 555

1 850 000

4 692 374,34

617

Regionální a místní správa

6 750 000

6171 5901 - Nespecifikované rezervy

500 000

- zastupitelstvo, rada, výbory, volby

6 750 000

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

500 000

- nespecifikovaná rezerva

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

295 000

218 161,87

300 000

- úroky

633

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

-

17 707 033,64

-

- převody mezi účty obce

639

Ostatní finanční operace

1 000 000

19 505

200 000

- odvod DPPO za hosp.činnost kanalizace

640

Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let

0

2 000

-

- vratky a sankce od státu

Financování

3 500 000

2 642 980,24

3 500 000

- splácení inv. úvěrů na kanalizaci ČSOB a vodovod SFŽP

70 900 000

61 265 173

77 700 000

Třída 8

CELKEM VÝDAJE
bez převodů vlastním fondům

43 558 139,36

rozdíl příjmy a výdaje

(+) 5 674 828,92

Závěr
Vedení obce bedlivě sleduje vývoj hospodaření
obce a současně prověřuje dotační tituly vhodné na projekty obce a využívá i nových metod
financování a realizace projektů, např. v roce
2017 projekt výměny starých plynových kotlů
v základní škole a mateřské školce, spolu s tím
starého, velmi poruchového sodíkového veřejného osvětlení za nové LED osvětlení, kdy tato
výměna za cca 1 mil. Kč je financována z uspořených prostředků za spotřebu energie rozložených do 10 let (tzv. metoda EPC). Je třeba totiž
hospodaření obce a projekty řešit a realizovat
v kontextu souvislostí, aby „zbožná přání“ ne-
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zastínila racionální úsudek, a nakonec neohrozila podstatu fungování obce a zabezpečování
základních potřeb obyvatel. Každý má možnost
vyhodnotit výše uvedené dle schváleného rozpočtu a investičního plánu, má možnost při veřejném zasedání zastupitelstva vznést podnět
na úpravu či doplnění. Lze jen věřit, že se plány
a projekty obce pro rok 2022 podaří naplnit, jelikož situace u nás i ve světě je velmi turbulentní,
ceny pohonných hmot, energií, stavebních prací totiž výrazně stouply a rozpočet obce má své
limity, obdobně jako rodinný rozpočet. Máte-li
nápad na projekt, úsporu či zeefektivnění, prosím
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Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
dovolte mi, abych se s vámi podělil po nějaké době o novinky z činnosti obecního úřadu.
Nejprve začnu informacemi o očkování proti
Covidu 19. Obecní úřad zajistil v prosinci
2021 a lednu 2022 celkem třikrát ve spolupráci s místostarostkou Mgr. Křičkovou
mobilní očkovací jednotku, která prováděla
očkování přímo v obci v budově sokolovny.
Mobilní očkovací jednotka požadovala vždy
dopředu vědět, jaký počet osob se očkování
bude účastnit, a to i s rozlišením podle vakcín.
Obecní úřad proto komunikoval se zájemci
a sbíral od nich informace k očkování. Někdo z vás využil pro nahlášení zájmu spojení
emailem, většina ovšem telefonicky hovořila
s kolegyněmi z obecního úřadu. Zde musím
kolegyním poděkovat, protože trpělivě odpovídaly na všechny dotazy zájemců, zejména
seniorů. Dle mého názoru proběhlo očkování
přímo v obci úspěšně. Podařilo se naočkovat cca 300 občanů. Také musím poděkovat
pracovníkům technických služeb, kteří vždy
připravili zázemí pro očkování a strážníkům
obecní policie, kteří po dobu očkování aktivně
pomáhali zejména starším osobám například
při vyplňování očkovacího dotazníku. Poděkování rovněž náleží T. J. Sokol Velký Osek za
umožnění bezplatného využití sokolovny na
všechna očkování.

V minulém roce obecní úřad zavedl prakticky
plnou elektronizaci sběru a sdílení informací,
prostřednictvím přechodu na komunikační
platformu MS Teams. Znamená to zejména,
že některá potřebná data jsou sdílena mezi
všemi zaměstnanci
a dochází tak k jejich efektivnějšímu
využití při komunikaci s občany. Jsou
to například různé
pomocné evidence, ve kterých se
zaznamenávají informace z oblastí
např. odpadového
hospodářství, evidence psů, záborů
veřejných
prostranství, informací
sdělených občany
atd. Veškeré informace může využít třeba
i strážník nebo pracovník technických služeb
přímo v terénu na „chytrém“ telefonu, což
přináší v praxi také řadu výhod.
Na základě rozhodnutí Rady obce Velký
Osek zajistil obecní úřad venkovní kluziště na
dny od 1. – 17. března. Pro umístění plochy
byl vybrán areál Masarykovy základní školy, který je vybaven osvětlením a umožňuje
bruslení i po setmění. V době školní docházky mohou kluziště využívat děti základní školy
i mateřské školy. Povrchem kluziště je umělá
plocha, nikoliv klasický led. Každá technologie má své klady i zápory. Ledová plocha má
lepší skluz, ale je náročná na úpravy a údržbu
ledové plochy např. stálý přísun elektrické
energie pro chlazení, přísun vody, pravidelné
rolbování atd. Při vyšších venkovních teplotách se tvoří na ledu kaluže vody. Umělá plocha má horší skluz (80 % oproti ledu), naproti
tomu nepotřebuje přísun vody, elektřiny, je
prakticky bezúdržbová, nezávislá na vnějších
klimatických podmínkách (tj. bruslit se dá
i když venku bude teplo). Plocha na bruslení
je postavena za cca 4 hodiny a můžete bruslit.

V případě pozitivních ohlasů může být kluziště znovu pronajato např. pro následující vánoční období. Obecní úřad zajistil také brusku
na broušení nožů bruslí. Nabroušeno bylo
stovky bruslí pro školáky a dospělé.

V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva
obce a převzetím správy vodovodu, začali
pracovníci obecního úřadu intenzivně pracovat na zajištění bezproblémového provozu
vodovodu. Znamená to mimo jiné zajišťování
potřebného technického materiálu, kompletní převzetí smluvních závazků od bývalého
provozovatele, revize současného fyzického
stavu, zavedení evidenčního systému odběratelů, účetního systému atd.
Někteří jste si již možná všimli, že před obecním úřadem byla před pár týdny instalována
tzv. digitální úřední deska. Jde o další moderní komunikační nástroj obce s občany.
Dozvíte se zde všechny potřebné informace.
V průběhu jara dojde u digitální úřední desky
také k upravení okolního prostoru. Stará nevzhledná autobusová zastávka bude odstraněna a bude nahrazena novou zastřešenou
moderní zastávkou s možností oboustranného vstupu ze strany od chodníku i z travnatého prostoru u zastávky, který bude též
upraven.
Vedoucí obecního úřadu,
Mgr. Martin Tázler

o jeho sdělení. V Osečanu nebo na webu obce
www.velky-osek.cz nemůže být 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.
Velmi děkuji všem za jejich pochopení a podporu
v činnosti obce, spolků či za pomoc spoluobčanům. Přeji Vám, ať užijete krásné jarní dny, ať
máte kolem sebe své blízké a svěží mysl.

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Hlídka obecní policie byla
v nočních hodinách požádána
o pomoc občany, kteří byli rušeni hlukem ze sousedního pozemku. Na místě bylo zjištěno,
že na pozemku probíhá bujará
oslava a přítomní zapomněli
vlivem alkoholu a dobré zábavy sledovat čas, tak že výrazně
překročili policejní hodinu. Naštěstí pro všechny zúčastněné
nebyl mezi nimi nikdo nezletilý
a sami přítomní po upozornění
hlídky oslavu ukončili. Ač jednání naplňovalo znaky přestupku, který mohl být na místě
řešen nemalou pokutou, bylo
rozhodnuto vyřešit věc domluvou. Při následných kontrolách
byl již na místě klid.
V průběhu hlídkové služby zjistila hlídka obecní policie na
střeše jednoho ze zanedbaných objektů místního nádraží
několik malých dětí, které zde
pobíhali. Vzhledem k tomu, že
hrozilo nebezpečí vážného úrazu byli děti vyzvány, aby setrvali
na střeše, odkud jim následně
hlídka pomohla slézt. Všichni
byli poučení o nebezpečí, kterému se vystavili svým neuváženým jednáním.

Zprávy z obecní matriky
PROSINEC 2021 – ÚNOR 2022

Výkop byl provizorně zajištěn
hlídkou a pracovníky technických služeb obce. Původce
této překážky byl vyzván, aby
výkop bez prodlení zabezpečil.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o jednání, které nelze na místě
postihnout blokově, byla celá
záležitost oznámena příslušnému správnímu orgánu.
Na hlídku se obrátil s žádostí
o pomoc občan, kterému byl
ze zahrady domu v obci poblíž
Kutné Hory odcizen malý nákladní automobil. Prověřením
a využitím záznamů z kamerového systému byly zjištěny
údaje potřebné k nalezení odcizeného vozidla na území naší
obce.
Na základě rozhodnutí vedení
obce nastoupil do pracovního
poměru k obecní policii třetí člen hlídky. Po absolvování
potřebného školení a zkoušek
posílí hlídkovou službu Obecní
policie Velký Osek. Popřejme
mu mnoho štěstí a pracovních
úspěchů.

Hlídka zjistila překop komunikace stavebníkem bytového
domu. Překop nebyl zajištěn,
ani označen. Hrozilo nebezpečí poškození zdraví a majetku.

Mnoho štěstí, zdraví, pohody
a klidu v nelehké době Vám
přejí strážníci Obecní policie
Velký Osek

Životní jubilea:
80 let: Alena Novotná
Zdeněk Posejpal
85 let: Anna Dobiášová
90 let: Zdeněk Kolařík
Josef Šimek
91 let: Miloslav Váňa
92 let: Hedvika Chládová
93 let: Jaroslava Červená
94 let: Marie Pivokonská
Narození:
Hedvika Kádnerová
Beáta Hladíková
David Mokráček

KNIHOVNA PO REKONSTRUKCI
Ráda bych vám ukázala naši knihovnu po roce renovací. Knihovna se
rozšířila o místnost s naučnou literaturou a dětské oddělení s hracím
koutkem. Knihovna byla vybavena i částečně novým nábytkem.
Můžete tu posedět a pročíst si třeba časopis na gauči nebo v případě
pěkného počasí venku u stolu.

CO TEDY NABÍZÍME?

ZA 80 KČ ROČNĚ (DĚTI 40 KČ)
SI MŮŽETE PŮJČOVAT:
Knížky - ve fondu máme 13.000 knížek, každý rok přibývá několik
stovek nových knih
Časopisy - u nás si můžete půjčit časopisy 100+1 zahraniční
zajímavost, Ona ví, Chatař a chalupář, Burda, dTest, Reflex, Můj
dům, Týdeník Květy a Čtyřlístek
Stolní hry - seznam her a jejich charakteristiku najdete na našem webu

Úmrtí:
Věra Neumannová (92 let)
Marie Černá (75 let)
Ludmila Martinková (80 let)
Zdeněk Charvát (75 let)
Miloslava Novotná (88 let)
Vlastimil Petružálek (67 let)
Eva Svíčková (86 let)
Milan Kruliš (56 let)
Miroslav Řebíček (87 let)

Kouzelné čtení - máme k půjčení tužku i samotné knihy
Také u nás můžete využít tisk, kopírování, skenování nebo laminování.
Poslední novinkou v naší knihovně jsou e-knihy. Výhodou výpůjčky
e-knih je hlavně jejich rychlá dostupnost (sami si je stáhnete z našeho
on-line katalogu) a tak si můžete přečíst horkou novinku, na kterou
je často fronta rezervací. Návod na stažení e-knihy najdete na našich
stránkách www.knihovnavelkyosek.cz

Uzavření manželství:
Jaroslav Halma & Růžena Pilová

Aleš Synek, Pavel Panchartek
a strážník čekatel
Daniel Svoboda

Ivana Adamcová,
matrikářka

KONTAKTY:
tel: 723 699 857, 606 821 182,
e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz
10
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až 1 Gbps
od 250 Kč

Za foto knihovny děkuji ArtoFoto
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
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DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
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FOTBAL

JARO V DS VOJAN LIBICE

Silvestrovský fotbálek

Jako každoročně i letos si Vám dovolujeme nabídnout
program jarních představení, která se uskuteční
v kulturním domě v Libici nad Cidlinou.
Zdar a sílu!

DUBEN
SOBOTA 9. 4. od 19.00 hod.
„Pohádka máje“
Vilém Mrštík
režie: Iva Kahounová
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice

Pokud Vás zajímá dění ve
velkooseckém Sokole mrkněte
na facebook.com/sokolvelkyosek
nebo sokolvelkyosek.cz

Poetický příběh studenta Ríši a dcerky ostrovačického revírníka Helenky z konce
19. století snad potěší v dnešním hektickém světě nejen romantické duše…

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

Jelikož jsme se rozrostli na 250
členů, sháníme další nadšence,
co chtějí dělat dobře v naší obci.
Co hledáme? Kohokoliv, kdo
má chuť dělat něco pro děti,
připravovat kulturní akce, podílet se
na vedení Sokola ve Velkém Oseku,
popřípadě vést nějaký zájmový
oddíl, ať už je to sportovního či
jiného rázu pro děti, dospělé či
naše nejstarší. Co nabízíme? Pot,
krev a po dobře odvedené práci
poplácání po zádech.
V případě zájmu pište
kancelar@sokolvelkyosek.cz

Jako každý fotbalový kalendářní rok, tak i ten letošní 2021 jsme
ukončili dobrovolným silvestrovským fotbálkem, který se uskutečnil
v pátek 31. prosince 2021 od 10:30 hodin na zadním tréninkovém
hřišti (z důvodu regenerace hlavní fotbalové plochy) ve fotbalovém
areálu FK Viktorie Velký Osek. Fotbálku se zúčastnili zástupci všech
3 mužstev našeho fotbalového oddílu, tzn. jak „áčkaři“, tak i „béčkaři“
a „dorostenci“.
Účast byla tentokrát velmi solidní na to, že se jednalo o poslední
kalendářní den v roce. Přišlo celkem 25 fotbalistů, kteří se rozdělili do
4 mužstev (žluté, oranžové, červené a modré), která se ve 2 kolech
utkali systémem každý s každým. Nejvíce bodů nakonec získali
2 mužstva, oranžové a červené. O vítězi rozhodovalo skóre, které
bylo příznivější pro mužstvo oranžových. Nicméně lze považovat za
vítěze obě mužstva, oranžové i červené, protože červené mužstvo
disponovalo nejvyšším věkovým průměrem, což je velmi obdivuhodné
a je třeba to nejen zmínit, ale i zohlednit.
Fotbálek jsme ukončili již tradičně posezením v Restauraci na hřišti,
kde jsme při konzumaci alkoholických i nealkoholických nápojů
zhodnotili do pozdních odpoledních hodin nejen výkony jednotlivých
mužstev a hráčů, ale i celý fotbalový rok a stanovili si cíle na ten další.
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek

na

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 2021
Každoroční rozloučení s fotbalovým rokem mužstev "áčka", "béčka" a "dorostu" oddílu kopané FK
Viktorie Velký Osek, z.s., které se uskutečnilo na tréninkovém hřišti v našem fotbalovém areálu
ve Velkém Oseku na silvestra v pátek 31. prosince 2021 od 10:30 hodin,
zakončeném v restauraci na hřišti společným posezením.
Lukáš Fiala, Zdeněk Hübst, Slavomír Karban, Dominik Mašek,
Marek Mašek, Šimon Šmiřák, Ondřej Zoubek
Marek Černý, Pavel Drahovzal, Rudolf Durdil, Fíla,
Martin Koška ml., Pavel Mašek
Lukáš Černý, Martin Koška st., Martin Loskot, Vít Melichar,
Zdeněk Novák st., Martin Svoboda
Radek Holub, Jan Koška, Kryštof Křička, Matěj Semenec,
Matěj Martin Svoboda, Matěj Šamša
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Zimní příprava

Poděkování

Dne 11. ledna 2022 započal dorost FK Viktorie Velký Osek (hrající
I.A třída dorostu, skupinu „C“ Středočeského kraje) zimní přípravu na jarní část sezóny 2021/2022 na nově vybudovaném hřiště
s umělou trávou a osvětlením v Masarykově základní škole. Ve čtvrtek 13. ledna 2022 jej následovala společným tréninkem i mužstva
dospělých, respektive A mužstvo (hrající III. třída, skupinu „A“
okresu Kolín).
Trénink jak mužstva dorostu, tak i mužstva dospělých probíhá 2 dny
v týdnu (úterý a čtvrtek) vždy 90 minut s tím, že krom tohoto hřiště trenéři a hráči využívají i okolní víceúčelové hřiště na rozcvičení
a strečink a běžeckou dráhu na fyzickou průpravu vytrvalostními
běhy i sprinty. Mužstvo dorostu má navíc ještě naordinovány ne-

Jménem výboru fotbalového oddílu FK Viktorie Velký Osek, z.s.
bych rád poděkoval vedení obce Velký Osek za vybudování hřiště
s umělou trávou a osvětlením v Masarykově základní škole a následnou možnost využívat toto hřiště bezplatně, jakožto místnímu spolku disponujícímu 72 členy pro zimní přípravu všech našich
mužstev, tzn. mužstva A dospělých, mužstva B dospělých a mužstva dorostenců.
Hřiště jsme začali využívat hned po ukončení podzimní části sezóny v měsících listopadu a prosinci pro dobrovolné každotýdenní fotbálky organizované B mužstvem a určených pro členy všech
mužstev naše oddílu. I když se jednalo o novinku nabídnutou našim
fotbalistům v době posezónního klidu byla účast hráčů vždy velmi
dobrá (okolo 12 hráčů). Další využití toto hřiště našlo pro naše vzni-
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pravidelné sobotní tréninky (2× do měsíce) na fotbalovém hřišti,
kde hráči po dobu 90 minut nabírají především fyzičku různými
běžeckými cviky a také Alpinning, který měli hráči naordinován 2×
v měsíci únoru na 60 minut v areálu Vodního světa Kolín.
Pevně věříme, že brzké zahájení zimní přípravy na jarní část sezóny
s možností dostatečného počtu tréninků a přípravných zápasů bude
pro naše mužstva přínosem a dopomůže jim k splnění cílů, které na
jarní část této sezóny máme, a to vítězství dorostu v I.A třídě dorostu, skupina „C“ a následný postup do krajského přeboru a postup
A mužstva do okresního přeboru.
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek

kající mužstvo gardy, které také pravidelně každý týden na 90 minut organizovalo pro své členy fotbálek, a kde se prý děli neuvěřitelné akce a příběhy.
Dále bych chtěl také poděkovat trenérům a vedoucím mužstev
oddílu FK Viktorie Velký Osek za jejich celoroční práci při vedení tréninkových celků a mistrovských a přátelských zápasů našich
mužstev. Každý z nich odvedl v loňském roce minimálně 300 hodin
práce pro náš oddíl, což je číslo, které určitě stojí nejen za povšimnutí, ale především za obdiv, protože je tato jejich činnost provozována bezplatně a ve volném čase.

ZPRAVODA J OBCE VELKÝ OSEK

Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek
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Rozpis mistrovských utkání FK Viktorie a Fotbalové školy Velký Osek
Jaro 2022
Aktuální informace:

www.fotbal-velky-osek.webnode.cz
www.fsvelkyosek.cz
www.fk-viktorie-velky-osek-dorost.webnode.cz

Datum
11. týden
Úterý 15.03.2022
Sobota 19.03.2022
12. týden
Sobota 26.03.2022
Sobota 26.03.2022
Neděle 27.03.2022
13. týden
Pondělí 28.03.2022
Pondělí 28.03.2022
Sobota 02.04.2022
Sobota 02.04.2022
Neděle 03.04.2022
Neděle 03.04.2022
14. týden
Středa 06.04.2022
Středa 06.04.2022
Sobota 09.04.2022
Sobota 09.04.2022
Sobota 09.04.2022
Sobota 09.04.2022
Sobota 09.04.2022
15. týden
Pondělí 11.04.2022
Středa 13.04.2022
Neděle 17.04.2022
Neděle 17.04.2022
Neděle 17.04.2022
Neděle 17.04.2022
16. týden
Středa 20.04.2022
Čtvrtek 21.04.2022
Sobota 23.4.2022
Sobota 23.4.2022
Neděle 24.04.2022
Neděle 24.04.2022
Neděle 24.04.2022
17. týden
Pondělí 25.04.2022
Středa 27.04.2022
Sobota 30.04.2022
Sobota 30.04.2022
Neděle 01.05.2022
Neděle 01.05.2022
18. týden
Pondělí 02.05.2022
Středa 04.05.2022
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Facebook: FŠ Velký Osek
Instagram: fsvelkyosek
Mužstvo
Utkání

Čas

Starší žáci
Starší žáci

AFK Loděnice - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - FC Sporting Ml. Boleslav

17:00
10:15

Starší žáci
Dorost
A-tým

Lhota/Doksy - FŠ Velký Osek
TJ Jiskra Zruč n. Sázavou - FK V. Velký Osek
TJ Nebovidy - FK V. Velký Osek A

10:15
10:15
15:00

Ml. přípravka
St. přípravka
Starší žáci
A-tým
Dorost
Mladší žáci

AFK Pečky A - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - TJ Sendražice
FŠ Velký Osek - FC Velim
FK V. Velký Osek A - Sokol Jestřabí Lhota B
FK V. Velký Osek - TJ Slavoj Vrdy
FŠ Velký Osek - SK Český Brod B

17:00
17:00
10:15
16:30
10:15
14:30

Ml. přípravka
St. přípravka
Dorost
Mladší žáci
Starší žáci
A-tým
B-tým

Viktoria Radim A - FŠ Velký Osek
Čechie Tuklaty - FŠ Velký Osek
Ostrá/Lysá - FK V. Velký Osek
SK Český Brod 2011 - FŠ Velký Osek
FK Dobrovice - FŠ Velký Osek
FK Týnec nad Labem - FK V. Velký Osek A
TJ Meteor Hradištko I - FK V. Velký Osek B

17:00
17:00
10:00
10:15
10:15
16:30
16:30

St. přípravka
Ml. přípravka
Dorost
Mladší žáci
A-tým
B-tým

FŠ Velký Osek - SK Český Brod A
FŠ Velký Osek - Sokol Zásmuky
FK V. Velký Osek - Ostředek/Sázava
FŠ Velký Osek - Štítarský SK
SK Čechie Veltruby - FK V. Velký Osek A
FK V. Velký Osek B - TJ Úsvit Kořenice

17:00
17:00
10:15
14:30
17:00
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka
Mladší žáci
A-tým
Starší žáci
Dorost
B-tým

SK Sparta Kolín B - FŠ Velký Osek
TJ Kouřim - FŠ Velký Osek
FK Červené Pečky - FŠ Velký Osek
FK V. Velký Osek A - SK Konárovice
SK Kazín-Dolní Mokropsy - FŠ Velký Osek
AFK Nehvizdy - FK V. Velký Osek
TJ Tři Dvory B - FK V. Velký Osek B

17:00
17:00
14:30
17:00
10:15
10:15
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka
Starší žáci
A-tým
Dorost
B-tým

FŠ Velký Osek - AFK Pečky B
FŠ Velký Osek - SK Sparta Kolín A
FŠ Velký Osek - SKP Mladá Boleslav
Štítarský SK B - FK V. Velký Osek A
FK V. Velký Osek - SK Městec Králové
TJ Sparta Lošany - FK V. Velký Osek B

17:00
17:00
10:15
17:00
10:15
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka

FŠ Velký Osek - SK Český Brod B
Štítarský SK - FŠ Velký Osek

17:00
17:00
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Sobota 07.05.2022
Sobota 07.05.2022
Neděle 08.05.2022
Neděle 08.05.2022
19. týden
Pondělí 09.05.2022
Středa 11.05.2022
Středa 11.05.2022
Sobota 14.05.2022
Sobota 14.05.2022
Neděle 15.05.2022
Neděle 15.05.2022
Neděle 15.05.2022
20. týden
Středa 18.05.2022
Středa 18.05.2022
Sobota 21.05.2022
Sobota 21.05.2022
Neděle 22.05.2022
Neděle 22.05.2022
Neděle 22.05.2022
Neděle 22.05.2022
21. týden
Pondělí 23.05.2022
Středa 25.05.2022
Čtvrtek 26.05.2022
Sobota 28.05.2022
Sobota 28.05.2022
Neděle 29.05.2022
Neděle 29.05.2022
22. týden
Středa 01.06.2022
Středa 01.06.2022
Středa 01.06.2022
Sobota 04.06.2022
Neděle 05.06.2022
Neděle 05.06.2022
23. týden
Pondělí 06.06.2022
Středa 08.06.2022
Sobota 11.06.2022
Neděle 12.06.2022
Neděle 12.06.2022
24. týden
Úterý 14.06.2022
Středa 15.06.2022
Čtvrtek 16.06.2022
Sobota 18.06.2022
Neděle 19.06.2022
25. týden
Středa 22.06.2022
Středa 22.06.2022
Neděle 26.06.2022
26. týden
Pondělí 27.06.2022
Pondělí 27.06.2022

Starší žáci
A-tým
Mladší žáci
B-tým

SK Votice - FŠ Velký Osek
FK V. Velký Osek A - SK Křečhoř
FŠ Velký Osek - FK Týnec nad Labem
FK V. Velký Osek B - FK Č. Pečky/Pašinka B

10:15
17:00
14:30
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka
Mladší žáci
Starší žáci
A-tým
Dorost
Mladší žáci
B-tým

FK Týnec nad Labem - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - SK Český Brod A
SK Bečváry - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - MFK Dobříš "B"
Sokol Sendražice - FK V. Velký Osek A
FK V. Velký Osek - FK Červené Pečky
SK Český Brod B - FŠ Velký Osek
SK Vrbová Lhota 98 - FK V. Velký Osek B

17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
10:15
14:00
17:00

Ml. přípravka
Starší žáci
Starší žáci
A-tým
Dorost
St. přípravka
Mladší žáci
B-tým

FŠ Velký Osek - AFK Pečky A
FŠ Velký Osek - Straky/Všejany
AFK Sadská - FŠ Velký Osek
FK V. Velký Osek A - TJ Polepy A
TJ Sokol Družba Suchdol - FK V. Velký Osek
TJ Sendražice - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - SK Český Brod 2011
FK V. Velký Osek B - TJ Polepy B

17:00
18:00
10:15
17:00
10:15
13:00
14:30
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka
Mladší žáci
Starší žáci
A-tým
Dorost
B-tým

FŠ Velký Osek - Čechie Tuklaty
FŠ Velký Osek - Viktoria Radim A
Štítarský SK - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - SK Bakov n/J
Sokol Nová Ves I - FK V. Velký Osek A
FK V. Velký Osek - TJ Slavia Louňovice
TJ Sokol Starý Kolín - FK V. Velký Osek B

17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
10:15
17:00

St. přípravka
Ml. přípravka
Starší žáci
A-tým
Dorost
Mladší žáci

SK Český Brod B- FŠ Velký Osek
Sokol Zásmuky - FŠ Velký Osek
FK Rudná - FŠ Velký Osek
FK V. Velký Osek A - TJ Tři Dvory A
FC Sellier & Bellot Vlašim B - FK V. Velký Osek
FŠ Velký Osek - FK Červené Pečky

17:00
17:00
18:00
17:00
12:15
14:30

St. přípravka
Ml. přípravka
Starší žáci
Dorost
A-tým

FŠ Velký Osek - SK Sparta Kolín B
FŠ Velký Osek - TJ Kouřim
FŠ Velký Osek - TJ Pátek
AFK Pečky - FK V. Velký Osek
Sokol Cerhenice - FK V. Velký Osek A

17:00
17:00
10:15
10:15
17:00

Mladší žáci
Ml. přípravka
St. přípravka
Starší žáci
Dorost

FK Týnec nad Labem - FŠ Velký Osek
SK Sparta Kolín A - FŠ Velký Osek
AFK Pečky B - FŠ Velký Osek
SK Kročehlavy - FŠ Velký Osek
FK V. Velký Osek - TJ Sokol Jestřabí Lhota

17:00
17:00
17:00
10:15
10:15

Ml. přípravka
St. přípravka
Mladší žáci

FŠ Velký Osek - Štítarský SK
SK Český Brod B - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - SK Bečváry

17:00
17:00
14:30

Ml. přípravka
St. přípravka

SK Český Brod A - FŠ Velký Osek
FŠ Velký Osek - FK Týnec nad Labem

17:00
17:00
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První přátelák

První přátelské utkání v rámci probíhající
zimní přípravy sehrálo mužstvo A dospělých
našeho oddílu FK Viktorie Velký Osek na
umělce fotbalového mužstva Sparta Kutná
Hora, z.s. v neděli dne 6. února 2022 od
10:00 hodin s mužstvem A dospělých TJ
Sokol Plaňany, z.s. hrající špičku okresního
přeboru okresu Kolín.
Příležitost zahrát si dostalo celkem 16 hráčů (11 dospělých a 5 dorostenců) s tím, že

20

utkání skončilo výsledkem po 90 minutách 4:4 (poločas 3:1 ve prospěch našeho
mužstva). První poločas se odehrával v režii
našich hráčů a po změně stran převzal iniciativu zase soupeř.
Vzhledem k tomu, že se mezi našimi mužstvy nachází rozdíl jedné třídy musím konstatovat jménem sportovního úseku, že
jsme sehráli velmi dobré utkání, kde se již
pozitivně projevila probíhající zimní příprava

OSEČAN
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našich hráčů a na kterém se dá do budoucna stavět. Utkání bylo celkem vypjaté, ale
rozhodčí se zkušenostmi z krajských soutěží
David Zoufalý jej nakonec zvládl s přehledem a se ctí. Branky za naše mužstvo vstřelili hráči: 2× Ondřej Sodoma (´40 a ´74),
Martin Koška (´25) a Pavel Mašek (´38).
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek
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FOTBALOVÁ ŠKOLA
VELKÝ OSEK

Akce
Členové výboru FK Viktorie Velký Osek, z.s. ve spolupráci s vedením
Obce Velký Osek mají v letošním roce připraveny k realizaci několik
investičních akcí. Nejzásadnější akce jsou:
dotáhnout do úspěšného konce projekt „zavlažování“ tak, aby nezasáhl do konce jarní části sezóny 2021/2022 a neohrozil začátek
podzimní části sezóny 2022/2023,
realizovat projekt „dočasné kabiny v podobě buněk“, které je třeba pořídit jako náhradu za již totálně nevyhovující buňky FŠ Velký
Osek, s tím, že budou mít i další využití v případě postupu dorostu
do krajského přeboru.

realizovat projekt „nové střídačky“, které nám tento měsíc poničil vítr a již se je finančně nevyplatí opravovat. Společně s realizací
těchto nových střídaček budou namontovány nové sedačky v počtu
10 ks do každé střídačky.
Dále budeme v tomto roce realizovali i další úkoly a projekty, jako je
například činnost správce hřiště (fotbalového areálu), posezónní turnaj
v minifotbálku v režii našeho oddílu, brigády na úklid areálu fotbalového
hřiště, realizovat dostatečnou PR činnost našeho oddílu atd.
Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek

Přípravná utkání
Mužstvo FK Viktorie Velký Osek „A“:
SK Sokol Opočnice, z.s.		

sobota 05 .03. 2022

17:30 hodin

hřiště FK Bohemia Poděbrady (umělka)

TJ Předhradí 			

sobota 12. 03. 2022

15:00 hodin

hřiště FK Viktorie Velký Osek

FC Tuchoraz 			

sobota 19. 03. 2022

15:00 hodin

hřiště FK Viktorie Velký Osek

Mužstvo FK Viktorie Velký Osek „B“:
SK Svojšice 			

neděle 20. 03. 2022

15:00 hodin

hřiště SK Svojšice

TJ Sokol Velké Chvalovice 		

sobota 26. 03. 2022

15:00 hodin

hřiště FK Viktorie Velký Osek

TJ Sokol Volárna 			

neděle 03. 04. 2022

16:00 hodin

hřiště TJ Sokol Volárna

Vánoční pauza je za námi,
a tak všechny věkové kategorie Fotbalové školy Velký
Osek zahájily se startem roku
svou zimní přípravu. Mladší přípravka a starší přípravka
absolvují tréninky ve školní
tělocvičně, mladší žáci využívají školní hřiště a sokolovnu
a starší žáci trénují na školním
hřišti s umělým povrchem.
Jednotlivé týmy se připravují
na následující část fotbalové sezóny, která pro některé
začne už 15. 3. 2022. Tréninkovou morálku čas od času narušují karantény jednotlivých
hráčů, přesto fotbalová škola
vycestovala na několik turnajů
v rámci zimní přípravy.
Tým
starších
žáků
se
15. 1. 2022 zúčastnil halového
turnaje ve Chvaleticích, kde
velmi dobře reprezentoval FŠ
Velký Osek. Postupně se utkal
s celky Paramo Pardubice (výhra 3-1), Vysoká nad Labem
(2-1), Moravany (0-0), Přelouč (2-0) a Chvaletice (0-5).
Žáci nasbírali celkem 10 bodů,
což nestačilo pouze na domácí Chvaletice, a tak Fotbalová
škola obsadila druhé místo.
Gólově se prosadili 2× Perl,
2× Pospíšil, 1× Holub, 1× Mojžíšek, 1× Soboslai.

Přijďte/přijeďte nás povzbudit v co nejvyšším počtu na všechna tato naše přípravná utkání
a následná mistrovská utkání jarní části sezóny 2021/2022, děkujeme!

Starší přípravka v sobotu
12. 2. 2022 zavítala na turnaj
do chvaletické haly, kde se také
poprala o co nejlepší umístění. Tým se postupně utkal
s celky jako Chrudim (0-1),
Světlá nad Sázavou (0-2),
Přelouč „A“ (1-0), Heřmanův
Městec
(1-1)
a
Přelouč
„B“
(2-0).
I přes nekompletní sestavu nakonec vybojovali čtvrté místo.
Mezi střelce se zapsali 3× Kupr
a 1× Čáp. Turnaj kategorie U11
ovládl tým z Chrudimi.

Roman Semenec,
člen výboru FK Viktorie Velký Osek

Koška Martin ml.,
trenér starších žáků

Mužstvo FK Viktorie Velký Osek „dorost“:
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Horní řada zleva: Meloun (asistent trenéra), Melichar, Pospíšil, Meloun, Holub, Čáp,
Mojžíšek, Koška (trenér). Dolní řada zleva: Heřmánek, Soboslai, Perl.

FK Záboří nad Labem 		

neděle 06. 03. 2022

13:00 hodin

hřiště TJ Sokol Bělušice

FK Bohemia Poděbrady

neděle 13. 03. 2022

10:15 hodin

hřiště FK Bohemia Poděbrady (umělka)

SK Labský Kostelec 		

neděle 20. 03. 2022

10:15 hodin

hřiště FK Viktorie Velký Osek
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Horní řada zleva: Kupr, Čáp, Boar, Vykydal, Svinčák. Dolní řada zleva: Markus, Bílý, Matucha.
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Vzpomínka na léto 2021
Po roční přestávce způsobené Covidem jsme v předposledním týdnu měsíce srpna od

V týdnu od 20. do 27. února, tedy ihned po jarních prázdninách, třicet
žáků ze 7. třídy neusedlo do školních lavic, ale autobus je odvážel do
zasněžené Rokytnice nad Jizerou. Výcvik probíhal již od prvního dne,
kdy se všichni účastníci kurzu rozdělili do 4 družstev. Během týdne
plného zážitků se děti seznámily i s běžeckým lyžováním. Některé děti
si zalyžovaly na dvě dopoledne na Lysé hoře. Odpočinkový den od lyží
jsme využili k orientačnímu běhu. V sobotu dopoledne proběhl závod
ve slalomu a odpoledne jsme zakončili výcvik karnevalem na lyžích.
Skvělá strava a ubytování bylo zajištěno na Štumpovce a Dvoračkách.
Lyžařský kurz jsme si moc užili a těšíme se na další společné zážitky.

23. 8. - 27. 8. 2021 opět obnovili tradici letního fotbalového kempu zaměřeného na rozvoj fotbalových dovedností našich nejmenších fotbalistů. Dvacet účastníků
z kategorií mladší a starší přípravky a mladších žáků se
celý týden připravovalo na nadcházející sezónu. Kemp
byl organizovaný formou příměstského tábora, kdy hráči
během dne absolvovali dvě tréninkové jednotky a jednu
jednotku zaměřenou na různé soutěže.

Instruktoři LV

Velké poděkování patří jako vždy majitelům a personálu
restaurace Motelu U jezera, kde jsme opět našli zázemí
s výbornými obědy. Za pomoc se svačinami zase musíme
poděkovat maminkám některých účastníků a zásobovacímu vozu, který nám denně přivážel čerstvé potraviny.

V rámci fotbalového kempu
FŠ Velký Osek se ve čtvrtek 26. 8. 2021 uskutečnila
tradiční tisková konference
s hráči prvoligového celku FK
Pardubice brankářem Markem
Boháčem a obráncem Janem
Prosekem. Oba hráči odpovídali na různé dotazy našich hráčů, seznámili je se
svým fotbalovým životem (od začátku v žácích přes
dorost až po dospělé), přidali i různé humorné příběhy, které během své vcelku úspěšné kariéry zažili. Na
závěr setkání se uskutečnila autogramiáda a společné
focení. Poděkování patří panu Melicharovi, který celou akci organizoval.
Samozřejmě ještě musím také poděkovat mým kolegům trenérům, bez kterých bych tuto celotýdenní
akci nemohl zorganizovat. Jmenovitě pánům Martinovi Koškovi mladšímu, Tomáši Kloudovi, Víťovi Melicharovi a dále pak dorostencům Kryštofovi Křičkovi,
Honzovi Koškovi, Pavlovi Teplému a Michalovi Myškovi, kteří působili v roli nehrajících kapitánů jednotlivých družstev.
Doufám a věřím, že se do srpna 2022 i v této složité době podaří zajistit odpovídající zázemí pro pokračování tradice těchto myslím pro hráče v nejmenším věku velice prospěšných fotbalových kempů
a budeme moci v termínu od 22. 8. do 26. 8. 2022
opět kemp uspořádat. Stávající provizorní zázemí
z roku 2002 začíná být po dvaceti letech hygienicky
i funkčně nevyhovující.
Aktuální informace můžete sledovat na našich nových webových stránkách www.fsvelkyosek.cz nebo
na instagramu.
Martin Koška,
předseda Fotbalové školy Velký Osek z.s.
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ZAJÍMAVOSTI, REKORDY A KURIOZITY ZE SPORTU
Od pravěku po rok 1985
1. TĚLESNÁ VÝCHOVA
A SPORT
Počátky tělesné výchovy a sportu
nelze přesně vymezit. Víme např.,
že lukostřelba jako lovecké umění
byla známa již asi před 20 000
lety, jako sport se však rozvíjela
až asi od 3. století našeho letopočtu. Stejně je možno posuzovat
i nálezy prvních lyží, saní a bruslí.
Nástěnné malby z Altamiry i dalších jeskyní, jejichž stáří je určeno
na 14 000 - 15 000 let př. n.l.,
nálezy pravěkých maleb v Horním
Egyptě a kresby a rytiny z Mezopotámie a Indie z 5. tisíciletí př.
n.l., i sošky, kresby a rytiny zápasníků a plavců a egyptské reliéfy ze
4. a 3. tisíciletí př. n.l. znázorňující
hráče různých míčových her a atlety, akrobatická cvičení a závody
veslic, to všechno ukazuje fyzické
aktivity, které se později staly základem tělesných cvičení a sportu.
K největšímu rozvoji tělesné výchovy a sportu došlo v antickém
Řecku. Malby na vázách zachycují
přípravu sportovců i vlastní závody, různé hry dětí, kamenné reliéfy znázorňují jízdu spřežení, zápasnický duel, oštěpaře, diskobola,
hru s míčem i buly v pozemním
hokeji. Sportem inspirované sochy
jsou vzorem pro umělecké zachycení sportovního výkonu. dokonalé zachycení proporcí lidského
těla umožnilo našemu Františku Jandovi-Sukovi, aby koncem
19. století objevil na základě studia
slavné Myrónovy sochy Diskobola
diskařskou otočku. Staří Řekové
dali lidstvu velký vzor svými hrami, z nichž nejznámější byli hry
olympijské. Řekové také vytvořili
instituci rozhodčích a také četná
pravidla. Rozvoj antické tělesné
kultury přervalo křesťanství, zdůrazňující péči “ o duši” a potlačující
“hříšnou” péči o tělo. Přesto se
vývoj tělesné kultury a sportu nezastavil, k jeho rozhodujícímu rozvoji došlo v 19. století n.l. a velkou
roli přitom sehrály školy.
Prvním českým učitelem tělocviku byl Jan Malypetr (1815-1899),
který v roce 1848 založil Tělocvičný ústav v Praze v Panské ulici,
kde vyučoval. Od r. 1849 učil na
první české reálce v Ječné ulici
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a na akademickém gymnáziu, kde
se poznal s Miroslavem Tyršem.
V roce 1853 byl jmenován ředitelem Tělocvičného ústavu, zřízeného ministerstvem pro univerzitu,
gymnázia, reálky a kandidáty učitelství.
První českou sportovní organizací
byl Sokol Pražský, který v r. 1862
založili Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner. Jeho první veřejné cvičení
se konalo 1. června 1862.
Prvním hromadným vystoupením
u nás byl I. všesokolský slet, pořádaný na oslavu 20. výročí Sokola
Pražského 18. června 1882 na
Střeleckém ostrově. Cvičilo na
něm 720 mužů za řízení Miroslava
Tyrše, který dával rytmus cvičení
údery dřevěné tyče na pódium.
První značky na cvičišti se objevily při II. všesokolském sletu. Jeho
pořadatelem byla Česká obec sokolská, založená v roce 1889. Poprvé se cvičilo s hudbou a k prostným nastoupilo 2390 mužů.
První mezinárodní sportovní organizací byl Svaz evropských
tělocvičných organizací, který
vznikl v Lutychu v roce 1881. Jeho
prvními členy byly Belgie, Francie, Nizozemsko, Lucembursko,
Švédsko, Norsko a Dánsko. Jeho
prvním předsedou byl Belgičan N.
J. Cupérus. Český Sokol byl přijat
za člena v r. 1897.
Třetí Všesokolský slet se konal
v roce 1895 na Letenské pláni.
Cvičiště měřilo 16 000 m2 a do
hlediště se vešlo 11 000 diváků.
V průvodu bylo 7 533 krojovaných účastníků.
Ženy poprvé cvičily na IV. sletu
v roce 1901. Vystoupilo jich 867
a prvním náčiním byly dodnes oblíbené kužele.
Na Strahově se poprvé cvičilo při
VIII. sletu v roce 1926, cvičební
plocha měla rozměry 63 346 m2.
První podzemní ampliony pro reprodukci hudby se objevily na IX.
sletu v roce 1932. Na ploše jich
bylo rozmístěno 112.
První celostátní spartakiáda se konala v roce 1955. V devíti dnech
vystoupilo celkem 552 000 cviOSEČAN

čenců a přihlíželo 1 800 000 diváků.
Největší návštěva při hromadných vystoupeních na Strahovském stadionu byla zaznamenána
3. července 1960. Při 2. celostátní spartakiádě tehdy cvičení přihlíželo 225 000 diváků.
První hlavou státu, zahajující sportovní soutěž, byl řecký král Jiří I.,
který 6. dubna 1896 slavnostně
zahajoval 1. Olympijské hry moderní doby v Aténách.
Nejpozoruhodnější postavou začátků českého sportu byl Josef
Rössler-Ořovský (1869-1933).
V mládí aktivně bruslil, lyžoval,
šermoval, vesloval, závodil v atletice. Zasloužil se o rozvoj řady
sportovních odvětví, byl u začátků fotbalu, jachtingu. Založil řadu
sportovních klubů, podílel se na
vzniku mnoha sportovních svazů.
Od roku 1906 pracoval velmi aktivně v Českém a později Československém olympijském výboru.
2. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Nejstarším známým stadiónem
je stadión v řecké Olympii, který
byl dějištěm starověkých olympijských her. Víme, že se na něm
konaly už první známé olympijské
hry v roce 776 př. n. l. Měl obdélníkový tvar o rozměrech 212 ×
29 m, tribuny na podélných stranách měly kapacitu 30 000 diváků. Na jeho ploše byla běžecká
dráha v délce 1 stadionu tj. 192 m.
Stadion byl po zákazu olympijských her zničen loupeživými Galy
a jeho zkázu dokončila dvě zemětřesení v letech 522 a 551.
Jediným antickým stadionem,
který byl využit k velké sportovní
akci v moderní době byl Panathénajský stadion v Athénách. Byl
obnoven a konaly se na něm 1. novodobé olympijské hry v r. 1896.
Jeho běžecká dráha však byla
sypká a zatáčky tak ostré a krátké,
že to negativně ovlivnilo běžecké
výkony.
Plošně největší na světě je Spartakiádní stadion v Praze na Strahově.
Má rozlohu 460 000 m2, cvičební plocha rozměry 200 ×300 m
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a hlediště kapacitu 220 000 diváků. Jeho výstavba byla zahájena
v r. 1926 a otevřen byl při VIII.
Všesokolském sletu v témže roce.
První moderní olympijský stadion
byl postaven v letech 1907-1908
v Londýně pro hry IV. Olympiády. Měl kapacitu 100 000
diváků, škvárová atletická dráha
kolem fotbalového hřiště měřila
546,45 m a byla lemována 666 m
dlouhou klopenou cyklistickou
dráhou. Uvnitř plochy byl i první
olympijský plavecký bazén o rozměrech 100 × 16,25 m. Uvnitř
tribun byly kromě šaten a sociálních zařízení i sály pro gymnastiku a zápas. Železná konstrukce
se však neosvědčila a tribuny
byly pro rychle postupující korozi
v r. 1916 rozebrány.
Největší kapacitu v krytých halách
má Astrodom v Houstonu v Texasu. Utkání v basketbalu, tenisu,
boxu aj. může sledovat 52 000
diváků.
První atletická dráha u nás byla
otevřena na hřišti SK Slavia Praha
v roce 1901. První atletická hala
u nás byla otevřena v Jablonci nad
Nisou v roce 1967.
První tartanová dráha na sportovním stadionu byla položena
na olympijském stadionu v Mexiku při XIX. OH 1968. V Praze na
Strahově byl tartan na atletickou
dráhu položen v roce 1970.
První cílová kamera byla instalována na White City Stadium
v Londýně pro závody v r. 1934.
Za několik týdnů byla použita i na
1. mistrovství Evropy v atletice
v Turíně.
První cyklistická dráha u nás byla
postavena v Praze v r. 1893 v místech dnešního Strossmayerova
náměstí. Byla asfaltová, 440 m
dlouhá, zatáčky měly převýšení
4 m. Měla tribunu pro diváky, šatny, sociální zařízení a restauraci.
V jejím středu se hrál hokej s míčkem. V roce 1903 byla zrušena.
Nejdelší cyklistická dráha u nás
byla vybudována v Praze na Letné
na dostihovém klusáckém stadionu v r. 1922. Měřila 1 125 m.

kou dráhou byla dlouho milánská
Vigorelli, pro svůj rychlý povrch
z kamerunského dřeva nazývaná
Chrám rekordů. Její roli převzal
moskevský stadion v Krylatském
v r. 1980. Dráha je ze sibiřského
dřeva a je rychlejší než ta milánská.
První nekryté umělé kluziště bylo
otevřeno v r. 1909 ve Vídni. Mělo
plochu 1080 m2. První halové
kluziště s umělou ledovou plochou
bylo otevřeno v Londýně roku
1876, následoval New York r. 1879
s plochou 864 m2.
První zimní stadion v Československu byl otevřen v Praze na
Štvanici v r. 1931. Ledová plocha
byla nekrytá, stadion dostal střechu až v r. 1956. První krytý zimní
stadion byl vybudován v Ostravě
v r. 1955.

se na něm stále pořádají závody.
Do hlediště se vejde 120 000
diváků.
Největší skokanský můstek
s umělou hmotou byl vybudován ve Frenštátě p. Radhoštěm
v r. 1973.
První lyžařský svah s umělou hmotou u nás byl otevřen
v r. 1972 v Jiráskově lese v Brně.
Nejvýše položené lyžařské středisko na světě je v Bolívii. Chata
s ubytovnou, restaurací a stanicí
dvou vleků leží ve výšce 5 300 m
nad mořem.
Nejstarší plavecký bazén v Evropě
byl otevřený v Londýně v r. 1743.
Ještě starší byly bazény v Japonsku, první vznikly již koncem
16. století.

Největší fotbalové stadiony:
Maracaná

Rio de Janeiro
(Brazílie)

200 000 diváků

Complexe Sportif
National

Phnompenh
(Kambodža)

170 000 diváků

Morumbi Stadium

Sao Paulo (Brazílie)

150 000 diváků

Hampden Park

Glasgow (Skotsko)

134 000 diváků

Estadio

FC Barcelona
(Španělsko)

120 000 diváků

3. SPORTOVNÍ NÁŘADÍ
A NÁČINÍ
Nejstarší náčiní z dnešních sportů
mají nesporně atleti oštěpaři a lukostřelci. Oštěp a luk se vyskytovaly již u primitivních lidí, nevznikly
však jako prostředek zábavy, ale
pro lov a jako zbraň.

Nejvíce rychlobruslařských drah
je v bývalém Sovětském svazu 1200 přírodních i umělých drah.
Nejznámější je Medeo v Almaty.

Největší bazén s ohřívanou vodou má San Francisco, měří
304,8 × 45,7 m, hluboký je až
4,26 m a otevřen byl v roce 1925.

Nejrychlejší dráhou na světě byl
rychlobruslařský stadion ve švýcarském Davosu. První světový
rekord na něm Nor Østlund vytvořil již v roce 1898.

První regulérní 50 m bazén u nás
byl vybudován v r. 1930 v Praze.

Nejstarší vyobrazení míče bylo
nalezeno v chrámu egyptského
Karnaku. Stáří kresby se odhaduje na 4 000 let. První míče měly
nejrůznější tvary a byly vyrobeny
z různých materiálů. Staří Číňané
ve 3. tisíciletí př. n.l. prý hráli koženým míčem plněným peřím nebo
vlasy.

Největší dostihové závodiště má
anglický Newmarket na rozhraní hrabství Suffolk a Cambridge.
Bylo otevřeno už v roce 1636.
Dnes má 19 závodních tratí, nejdelší měří 6 800 m a nejširší 51 m.

K prvním dopravním prostředkům
na světě patří saně. Nejstarší známý nález pochází asi z roku 6 500
př. n. l. z Heinoly v jižním Finsku.
Ke sportu byly saně využívány od
70. - 80. let 19. století.

První krytou rychlobruslařskou
dráhu postavili Kanaďané v Calgary pro zimní olympijské hry 1988.
Nejdelší lyžařská závodní sjezdová trať leží nedaleko zimního
střediska Davosu a měří 14,5 km.
Delší sjezdovka je v masivu Mont
Blanku poblíž Chamonix, je dlouhá 20,9 km, není však používaná
k závodům.
Nejdelší sedačkový lyžařský výtah
byl vybudován v Novém Jižním
Walesu v Austrálii. Nazývá se Alpská cesta, trať je dlouhá 5 630 m
a jízda trvá podle povětrnostních
podmínek 45–75 min.
První lyžařský skokanský můstek
u nás – dřevěný, byl postaven v r.
1911 pod Zvičinou u Bílé Třemešné. Dnes již neexistuje.
První mamutí skokanský můstek
byl postaven v r. 1934 v jugoslávské Planici. Za nejmoderněji řešený byl označován můstek pro lety
na lyžích v Harrachově, otevřený
v r. 1983.
Nejslavnějším
skokanským
můstkem je norský Holmenkollen nedaleko Oslo. Byl vybudován už v r. 1892 a od té doby

Největší dostihové závodiště u nás
je v Pardubicích, nejmodernější ve
Slušovicích. Nejstarší je závodiště
v Praze Chuchli.
Největší kuželna na světě byla
otevřena v Tokiu. Má 252 drah
a předstihla tak kuželnu v Ósace,
která má “jen” 144 drah. V Evropě
je největší kuželkářská hala v anglickém Nottinghamu, která má ve
dvou podlažích 48 drah.
První umělý kanál pro vodní slalom a sjezd vybudovali v německém Augsburgu v r. 1972. Dráha je
660 m dlouhá a má 30 umělých
překážek.
První golfové hřiště u nás bylo
otevřeno v roce 1904 v Mariánských Lázních za účasti anglického krále Eduarda VII.
První sáňkařská dráha u nás byla
otevřena v r. 1911 na Ještědu.
První krytý tenisový dvorec u nás
byl zřízen v r. 1896 ve vyklizené tovární hale firmy Ringhoffer
v Praze na Smíchově.

Fotbalové branky se poprvé objevily v Anglii v polovině 19. století,
v roce 1875 byly stanoveny jejich
dnešní rozměry.
První píšťalky v rukou fotbalových
rozhodčích se objevily v Anglii v r.
1887.
Kajak a kánoe byly původně dopravními prostředky primitivních
národů. První sportovní kajak postavil Skot MacGregor v roce 1865
podle eskymáckého vzoru a sjel na
něm řadu řek severní a střední Evropy. Sportovní kánoe přišla z Kanady, u nás se objevila v roce 1875,
kdy Angličané Stewns a Bradley
sjeli Malši a Vltavu.
První brusle byly kostěné, u nás
se objevily už v době prvních Přemyslovců. Sportovní využití bruslí
se datuje od 13. století, kdy se v
Holandsku objevily brusle dřevěné s kovovým ostřím. Celokolové
brusle byly vyrobeny v USA v Halifaxu kolem roku 1850. K botě se
připevňovaly čelisťovými drapáky
pomocí šroubů a klíčů, odtud název “halifaxky”.

Americký krasobruslař Jackson
jako první přišrouboval brusle
napevno k botě pomocí nosných
plošek – odtud název “džeksny”.
Nejstarší lyže byly objeveny ve
finských bažinách, jejich stáří se
odhaduje na více než 4 000 let.
Byly používány především k lovu,
jako sportovní náčiní byly použity
v polovině 19. století v Norsku.
V Čechách měl první lyže učitel
Houdek na Českomoravské vrchovině v r. 1886.
První kopačky s vyměnitelnými kolíky vyrobila firma Adidas
v r. 1954. Jako první je použili fotbalisté NSR ve finále MS 1954
proti tehdy neporazitelnému
Maďarsku. Na kluzkém terénu se
Němci díky nim lépe pohybovali
a to také přispělo k jejich překvapivému vítězství.
Prvním gymnastickým nářadím
byl dřevěný kůň, hrazda a bradla.
Do německého tělocviku je v polovině 19. století zavedl F. L. Jahn.
Největším vývojem v atletickém nářadí prošla skokanská tyč.
Ty první, vyráběné v 19. století
v Anglii byly z dubu, jedle či jasanu
a vážily kolem 14 kg. S ní v roce
1866 skočil Angličan Wheeler
305 cm. Koncem století přišli
Američané s tyčí bambusovou,
která měřila 400–450 cm a vážila 6–7 kg. S ní skočil Američan
Wright v roce 1912 výšku 402 cm.
V roce 1943 se v USA objevila tyč
z hliníku a ve Švédsku z vylehčené oceli. Bambusová éra trvala až
do r. 1947, éra kovových tyčí byla
podstatně kratší. Poslední světový rekord na kovové tyči vytvořil v roce 1960 Američan Bragg
výkonem 480 cm. Po roce 1960
nastoupil nový materiál – sklolaminát. Současné tyče dosahují
délky až 530 cm a mají průměr
4–6 cm a váží 4–6 kg.
Václav Židů

Nejznámější světovou cyklisticOSEČAN
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7. ročník

VELKOOSECKÝ TROJZUBEC
TERMÍNY ZÁVODU
15.05.2022 PÍSÁK

→ POHÁR ČRS MO VELKÝ OSEK

12.06.2022 MÁČIDLO → POHÁR PČR A PIVOVARU NYMBURK
11.09.2022 MÁČIDLO → POHÁR STAROSTY VELKÉHO OSEKA

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ JE 35

Program závodu
7:00

ZÁPIS A LOSOVÁNÍ MÍSTA

7:30

ZAHÁJENÍ PRVNÍHO POLOČASU

9:30

KONEC PRVNÍHO POLOČASU

9:35

OBČERSTVENÍ

10:00 ZAHÁJENÍ DRUHÉHO POLOČASU
11:30 KONEC ZÁVODU
12:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE A PŘEDÁNÍ CEN
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZÁVODNÍ ŘÁD
1) ZÁVODÍ SE NA DVA POLOČASY
2) ZÁVODNÍK MŮŽE K LOVU POUŽÍT JEDEN PRUT
S JEDNÍM NÁVAZCEM
3) HODNOCENÍ ÚLOVKU: 1 cm = 1 BOD!
4) VYHRÁVÁ ZÁVODNÍK, KTERÝ DOSÁHNE NEJVYŠŠÍHO
POČTU BODŮ.
V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ ROZHODUJE VĚTŠÍ POČET
ULOVENÝCH RYB.
5) ZÁVODNÍK ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
6) VEDENÍ ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÉST
MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY
7) RYBY MĚŘÍ A ZAPISUJE POUZE ROZHODČÍ
8) VŠECHNY ÚLOVKY BUDOU VRÁCENY VODĚ
9) ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ BUDE OZNÁMENO ZVUKOVÝM
ZNAMENÍM
10) VĚK ZÁVODNÍKA 7-15 LET
11) DO 8 LET NUTNÁ PŘÍTOMNOST DOSPĚLÉ OSOBY,
LOVIT VŠAK MUSÍ DÍTĚ SAMO
12) KRMENÍ POVOLENO

ZDRAŽUJÍCÍ ENERGIE A SPOTŘEBITEL
JAKO TEN, KDO TO VŠECHNO ZAPLATÍ?
Zvedl vám dodavatel energií fixní cenu? Nutí Vás k podpisu nejrůznějších
dodatků? Nedejte se. Skončila doba levné elektřiny, ale ceníky a smlouvy
uzavřené před rokem nebo dvěma počítají s původními podmínkami. Dodavatelé
se proto snaží smlouvy všemožně změnit tak, aby se dnes neukrajovalo
z jejich koláče. Někdy to provádí neférovými způsoby. Jak se jim bránit?

Dodavatel energie má možnost vám jednostranně zvýšit
cenu. Musí k tomu ale splnit
několik podmínek. Zaprvé
musí být právo dodavatele
jednostranně zdražovat předem domluvené ve smlouvě
nebo v obchodních podmínkách. Zadruhé vás dodavatel
musí o zdražování informovat alespoň 30 dní předem
a musí zdražení oznámit
adresně. Nestačí, když oznámení o zdražení vyvěsí na
webové stránky, aniž by vám
zaslal dopis nebo alespoň
SMS. Zatřetí vám musí dodavatel umožnit bez jakéhokoliv
postihu smlouvu vypovědět,
pokud se zdražením nesouhlasíte.
Zdražení i bez Vašeho
souhlasu?
Celý princip jednostranného
zdražování lze popsat jako
„ber, nebo běž“. Máte sice
možnost zdražení odmítnout,
v takovém případě ale musíte

závazek opustit. Nemůžete
u dodavatele zůstat za stávajících, nezměněných podmínek. Je tu však výjimka – tzv.
fixovaná/garantovaná cena.
Tu hned z několika důvodů
podle našeho názoru dodavatel jednostranně zvyšovat nemůže. Takové zdražení je vůči
vám neúčinné.
Přesto se setkáváme s tím,
že dodavatelé fixaci ceny nedodržují a spotřebitelům ceny
jednostranně zvyšují. Spotřebitelům doporučujeme tento
postup u dodavatele reklamovat, v případě zamítnutí
se spotřebitel může obrátit
na Energetický regulační úřad
nebo soud. Jsme přesvědčeni,
že právo je na straně spotřebitele, z případného sporu by
měl mít strach spíš dodavatel. Je třeba pečlivě rozlišovat
mezi zvýšením ceny a novým
nastavením záloh. Záloha je
pouze způsob platby, nemá
s cenou za energii v podstatě

nic společného a změnit ji lze
i u smlouvy s fixní cenou.
Musíte podepsat zdražení?
Řada dodavatelů si je dobře
vědoma toho, že jednostranně s fixní cenou hýbat nesmí.
Proto přišla s náhradním řešením. Ve smlouvách na dobu
neurčitou je obvykle sjednáno: „Smluvní strany mohou
smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu vypovědět. Výpovědní
doba činí tři měsíce.“ Zdánlivě neutrální článek smlouvy
nebo obchodních podmínek
dokážou dodavatelé otočit
ve svůj prospěch. Dodavatelé
vám nabídnou změnu smlouvy, resp. ceny, často ve formě
nějakého dodatku. Pokud ho
podepíšete, mají svolení cenu
změnit, i kdyby byla fixní. Pokud ho nepodepíšete, přijde
vám výpověď s tříměsíční
výpovědní dobou. Dodavatel
si umí spočítat, že než aby
Vám další rok dodával za fixní cenu, bude pro něj lacinější

varianta přetrpět tříměsíční
výpovědní dobu a pak se Vás
nadobro zbavit. Kriticky se
k této praktice stavíme nejen
my, ale i Energetický regulační
úřad. Ten slíbil podobné praktiky prošetřit.
Není cena jako cena
Srovnejte tyto dvě ceny:
4 809,81 Kč (5 819,87 Kč). Která působí jako důležitější? Ta
první? A přece je tomu přesně
naopak. Řada dodavatelů nerespektuje pravidla pro uvádění cen a spotřebitelům sděluje buď cenu úplně bez DPH,
nebo (jako na příkladu výš)
cenu dvojí – bez DPH i s DPH.
Činí tak ale způsobem, který
navozuje dojem, že důležitá je
cena bez DPH. Soudy přitom
už dříve daly najevo, že oba
výše popsané způsoby uvádění cen jsou nezákonné. Připravujeme za vás pro dodavatele energií výzvu k nápravě.

Převzato z dTestu: www.dtest.cz/clanek-9282/zdrazujici-energie-a-spotrebitel-jako-ten-kdo-to-vsechno-zaplati

http://www.hastrman.eu
http://www.rybari-velkyosek.estranky.cz/
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Inzerce

Inzerce

PORTFOLIO SPOKOJENÉHO ŽIVOTA

Kombinovaná Pedikúra
mokrá a suchá

Možnost
í
zakoupen

o
Dárkovéh
poukazu!

Jana
Velechovsk
á
732 475 51
6
zdravotní
středisko
v ulici Jirásk
ova 355,

Velký Osek

objednávky po telefonu!
Více na
www.easydirection.org/cz/portfolio-spokojeneho-zivota

Kosmetický salon
Velký Osek
KO50
SM%
E TD
I CISCO
K É O Š EUTN
Ř ETN Í

Přijďte se zkrášlit do nově
otevřeného kosmetického
salonu ve Velkém Oseku.
Žižkova 295

OSEČAN
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VACUS
L I M 4U8N T
45%
D ISCO

Můžete si u mě dopřát například: čistění pleti, kosmetická masáž
obličeje a dekoltu, barvení obočí klasickou barvou i henou, úprava
obočí, laminace obočí, Lash lifting & Lash botox, prodloužení řas
klasické i objemové a Vacuslim 48 - tělový zábal.
Zajímá vás víc? Navštivte níže uvedené webové stránky, sociální sítě
s aktualitami nebo mne kontaktujte na tel. čísle 774 333 837.

WWW.MYSECRETKV.COM
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Inzerce

Inzerce

Místo mnoha chutí

Možnost posezení v Bistru nebo venku na čestvém vzduchu.

RODINNÁ VÝROBA

Vše vyrábíme sami, především z vlastních nebo lokálních surovin.

MARKET

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

BISTRO

Trhané maso v burger housce naší výroby, Domácí limonády.
Teplé i studené nápoje, Kulinářské dobroty a pochoutky.
Káva z pražírny Kávy Pitel, Speciální týdenní menu a další.
Dezerty, Celé dorty na zakázku (netradiční i tradiční dezerty).
Chlebíčky, utopenci, domácí paštiky.

Nově nás naleznete v gastro - mapě Lukáše Hejlíka

Vše vlastní rukodělná výroba bez chemie z poctivých surovin.

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

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

Kulinářství nabízí možnost objednávek zákusků, celých dortů,
chlebíčků, studených mís apod. i mimo provozní dobu.
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OBCE VELKÝ OSEK
Vydavatel: Obec Velký Osek,
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek,
www.velky-osek.cz / email redakce:
osecan@velky-osek.cz / grafické
zpracování: Tereza Zukalová /
registrace: MK ČR E 10637 / náklad:
1.100 výtisků / vychází: čtvrtletně /
distribuce do domovních schránek
zdarma, elektronická verze k dispozici
na www.velky-osek.cz / redakce si
vyhrazuje právo krátit a upravovat
příspěvky po stylistické stránce,
nepřijímáme anonymy, maximální
rozsah příspěvku je 1 a 1⁄2 stránky
A4, jednoduché řádkování /
uzávěrka příštího čísla 2/2022 je
v pátek 27. 5. 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 1⁄4 A4,
firmy a podnikatelé se sídlem v obci
Velký Osek: první 1⁄4 A4 zdarma,
200 Kč za každou další 1⁄4 A4,
nepodnikatelské subjekty se sídlem
v obci Velký Osek: zdarma.

NEDĚLE 20. BŘEZNA OD 16 HOD.
SOKOLOVNA VELKÝ OSEK
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