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Vážení	spoluobčané,	milí	čtenáři,	

rok	 se	 s	 rokem	 sešel	 a	 blíží	 se	 	 ko-
nec	 roku	 2015.	 Je	 potěšující	 vědět	 a	 vi-
dět,	 že	 obec	 v	 tomto	 roce	 zdárně	 zrea-
lizovala	 všechny	 naplánované	 aktivity	 a	
ještě	přidala	kousek	navíc.	Především	se	za	
9	měsíců	podařilo	vystavět	jednu	z	největších	
investic	obce,	2.	etapu	podtlakové	kanalizace,	
jejíž	celkový	náklad	dosahuje	80	mil.	Kč.	Díky	
evropské	dotaci	ve	výši	63	%	(cca	50	mil.	Kč)	ze	
Státního	fondu	životního	prostředí	(SFŽP)	do-
financovala	obec	zbývající	část	ze	svého	roz-
počtu	s	pomocí	investičního	úvěru	22,5	mil.	Kč	
a	 půjčky	 od	 SFŽP	 ve	 výši	 5,4	 mil.	 Kč.	 Bo-
hužel	 větší	 dotaci	 nebylo	 možné	 získat,	
protože	 takto	 byly	 nastaveny	 podmínky.	
A	 jelikož	obec	bude	muset	 v	 příštích	15	 le-
tech	 tento	 investiční	 úvěr	 splácet	 a	 půjčku	
od	SFŽP	10	let,	znamená	to	pro	obecní	roz-
počet	 každý	 rok	 výdaj	 cca	 2,25	 mil.	 Kč.	 Je	
tak	zřejmé,	že	při	plánování	dalších	veřejně	
prospěšných	 projektů	 bude	 muset	 obec	 dů-
kladně	vyhodnocovat,	co	má	větší	prioritu	a	
co	je	účelné	realizovat,	aby	využití	zrealizova-
ných	investic	bylo	co	možná	nejvíce	efektivní.	
Na	kanalizaci	je	potřeba	se	napojit	do	30.	6.	
2016,	 protože	 pak	 bude	 následovat	 kontro-
la,	 jak	 každá	 domácnost	 likviduje	 odpadní	
(splaškové)	 vody.	Využívání	 septiků	 a	 jímek	
bez	dokladů,	kde	byly	splaškové	vody	a	kaly	
ekologicky	odstraněny,	nebude	podle	vodní-
ho	zákona	možné,	a	to	pod	hrozbou	pokuty	v	
řádu	několika	desítek	tisíc	korun.

	 Zejména	 z	 důvodu	 nastavit	 shodné	
podmínky	 pro	 majitele	 nemovitostí	 napo-

jených	 na	 kanalizaci	 v	 I.	 (realizace	 2002	
–	 2005)	 a	 II.	 etapě	 (realizace	 2015),	 ale	
i	z	důvodu	rychlejšího	splácení	výše	uvede-
ných	 investičních	 půjček,	 se	 zastupitelstvo	
obce	 v	 únoru	 2015	 jednomyslně	 shodlo,	 že	
mají	 být	 majitelé	 nemovitostí	 napojovaných	
na	kanalizaci	v	II.	etapě	kanalizace	požádáni	
o	finanční	spoluúčast	formou	daru	na	ekologii	
ve	výši	15	tis.	Kč	na	rodinný	dům,	resp.	5	tis.	
Kč	na	byt,	pokud	bude	darovací	smlouva	po-
depsána	do	30.	9.	2015	a	dar	uhrazen	do	31.	
3.	2016.	Po	uplynutí	termínu	k	podpisu	smlou-
vy	do	30.	9.	2015	měl	dar	činit	18	tis.	Kč,	resp.	
6	tis.	Kč,	zastupitelstvo	se	však	na	svém	za-
sedání	dne	24.	11.	2015	rozhodlo	prodloužit	
termín	k	podpisu	smlouvy	na	dar	15	tis.	Kč	(5	
tis.	Kč)	do	31.	3.	2016,	přičemž	dar	by	měl	být	
k	tomuto	termínu	rovněž	celý	uhrazen.

	 Spoluúčast	 majitelů	 formou	 daru	 na	
ekologii	 má	 pro	 dárce	 tu	 výhodu,	 že	 si	
může	 část	 daru	 odepsat	 ze	 základu	 daně	
z	 příjmů	 fyzických	 osob,	 a	 to	 až	 ve	 výši	
2	200	Kč/rok.	Dále	je	třeba	říci,	že	náklad	na	
připojení	 jedné	 ze	 400	 nemovitosti	 na	 kana-
lizaci	činí	průměrně	100	 tis.	Kč	 (celkem	 tedy	
cca	40	mil.	Kč),	přičemž	uhrazený	dar	se	po-
užije	na	úhradu	jen	15	%	těchto	nákladů.	Po-
skytnutá	 dotace	 totiž	 kryje	 63	 %	 a	 obec	 tak	
musí	ze	svého	rozpočtu	uhradit	22	%	(což	je	
cca	8,8	mil.	Kč).	Napojovaných	nemovitostí	je	
cca	400	a	k	 jejich	zapojení	do	celého	systé-
mu	 kanalizace	 bylo	 potřeba	 kromě	 instalace	
nových	šachet	a	spouštěcích	ventilů	přivést	k	
nim	hlavní	kanalizační	stoky	a	zkapacitnit	pod-
tlakovou	stanici.	Obec	 tak	musí	 ještě	zaplatit	
37	%	z	cca	40	mil.	Kč	(což	je	cca	14,8	mil.	Kč),	
za	něž	se	prováděly	výkopy,	pokládka	a	insta-
lace	hlavních	kanalizačních	řadů,	inspekčních	
šachet,	 uzavíracích	 šoupat,	 asfaltování,	 zka-
pacitnění	a	 technologické	vybavení	podtlako-
vé	stanice	u	hřbitova.	Vlastní	spoluúčast	obce	
tedy	činí	přes	23,5	mil.	Kč).	Jak	vidno,	úhrada	
darů	od	všech	majitelů	napojovaných	nemovi-
tostí	v	objemu	kolem	6	mil.	Kč	může	významně	
pomoci	obci	uhradit	tuto	její	spoluúčast.

	 Ovšem	 někteří	 majitelé	 nemovitostí	 ne-
vnímají	 potřebu	být	 solidární	 s	obcí,	 resp.	 s	
většinou	 spoluobčanů	 (bylo	 podepsáno	 cca	
240	smluv	o	daru	z	cca	400,	darováno	bylo	
dosud	1,6	mil.	Kč),	a	podílet	se	na	této	velké	
investiční	 akci	 finanční	 spoluúčastí	 formou	
daru.		Přesto	požadují	napojení	na	kanalizaci.	
Zastupitelstvo	 začalo	 projednávat	 jiné	 mož-

nosti,	 jak	 tento	stav	řešit,	aby	podmínky	pro	
všechny	 majitele	 napojovaných	 nemovitostí	
v	 2.	 etapě	 kanalizace	 byly	 stejné.	 Jednou	 z	
diskutovaných	 variant	 je	 forma	 účelového	
příspěvku	na	krytí	části	nákladů	spojených	s	
napojením	 jedné	 nemovitosti	 na	 kanalizaci,	
protože	vlastník	kanalizace,	kromě	povinnos-
ti	 umožnit	 napojení	na	kanalizaci,	má	 i	 prá-
vo	požadovat	úhradu	spojenou	s	napojením.	
Jelikož	 byla	 akce	 dotována,	 není	 odůvodni-
telné	 požadovat	 plnou	 výši	 nákladů,	 tj.	 100	
tis.	Kč,	ale	je	možné	požadovat	příspěvek	ve	
výši	 např.	 25	 %.	 Důvodem	 pro	 toto	 odstup-
ňování	oproti	daru	15	tis.	Kč	 je	 fakt,	že	celá	
částka	 účelového	 příspěvku	 bude	 krácena	
poskytovatelem	 dotace,	 jelikož	 dotovaný	
projekt	by	neměl	produkovat	příjmy	a	 je	 tak	
výhodnější,	aby	majitelé	se	finančně	podíle-
li	spíše	darem,	který	obci	skutečně	finančně	
pomůže.	Krom	toho	si	nelze	díky	účelovému	
příspěvku	snížit	základ	daně	z	příjmů.	Zatím	
se	na	tomto	způsobu	zastupitelstvo	neusnes-
lo,	 ovšem	 bude	 tuto	 otázku	 řešit	 do	 konce	
března	2016,	aby	byly	známy	podmínky,	 jak	
do	finanční	spoluúčasti	na	této	akci	vtáhnout	
všechny	 napojené	 majitele.	 Je	 totiž	 faktem,	
že	 všichni	 majitelé	 využívají	 stejnou	 službu	
a	mají	stejný	užitek	z	kanalizace.	

	 Věřím,	že	se	podaří	touto	cestou,	a	to	i	
s	pomocí	Vás,	občanů	obce,	dříve	splatit	in-
vestiční	úvěry,	aby	se	mohla	obec	pustit	do	
dalších	věcí,	např.	do	opravy	dalších	silnic,	
modernizace	osvětlení	apod.

	 Ačkoliv	 jsem	 výše	 rozepsal	 jednu	 velmi	
podstatnou	 záležitost,	 ujišťuji	Vás,	 že	 uvnitř	
tohoto	zpravodaje	naleznete	informace	o	dal-
ších	projektech	zrealizovaných	v	roce	2015	a	
o	projektech	chystaných	na	rok	2016.	Dovolte	
mi	 jménem	svým	i	kolegů	ze	zastupitelstva,	
rady	obce	i	obecního	úřadu	popřát	Vám	mno-
ho	 sil	 a	 energie	 na	 předvánoční	 shon,	 aby	
Vánoce	pro	Vás	byly	obdobím	míru,	pohody	a	
štěstí,	abyste	si	udělali	chvilku	času	pro	sebe	i	
blízké	a	abyste	do	nového	roku	2016	vykročili	
s	 úsměvem	 a	 výhledem	 na	 úspěch.	 Záro-
veň	 děkuji	 všem	 lidem,	 kteří	 s	 obcí	 spo-
lupracovali	 v	 roce	 2015	 pro	 její	 prospěch		
a	 rozkvět	 a	 budu	 se	 těšit	 na	 spolupráci	 i	 v	
roce	příštím.

S	úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,

starosta obce Velký Osek

Úvodní slovo 
starosty
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zastupitelstvo obce 

Zasedání	 zastupitelstva	 se	 kona-
jí	 vždy	 na	 obecním	 úřadě	 obce	 Velký	
Osek	a	jsou	oznámena	7	dní	před	jejich	
konáním	včetně	návrhu	programu	zase-
dání,	a	 to	na	úřední	desce	před	obec-
ním	 úřadem,	 na	 webových	 stránkách	
obce	www.velky-osek.cz	a	na	obecních	
vývěskách	po	obci.	Každé	zasedání	za-
stupitelstva	 je	veřejné,	pracovní,	k	 jed-
notlivým	bodům	programu	se	může	vést	
diskuse,	 kdokoliv	 z	 veřejnosti,	 občanů	
má	právo	vystoupit	a	přednést	svůj	pod-
nět	či	postřeh,	můžete	se	tak	vyjadřovat	
k	dění	v	obci	přímo	osobně.	Není-li	níže	
podrobně	 popsáno	 dění	 ze	 zastupitel-
stva	obce,	je	možné	se	seznámit	se	zá-
pisy	z	 jeho	zasedání	na	obecním	úřa-
dě	nebo	na	webových	stránkách	obce	
www.velky-osek.cz	v	rubrice	Zastupitel-
stvo	obce	a	výbory	v	levém	sloupci.

Na	 7.	 zasedání	 zastupitelstva	 dne	
15.	9.	2015	byl	projednáván	záměr	na	
převod	pozemků	pod	silnicemi,	chodní-
ky	a	veřejnou	zelení	v	lokalitě	nové	by-
tové	výstavby	Za	Lávkami	ve	čtvrti	Na	
Šanghaji,	 které	 developerská	 společ-
nost	nabídla	obci	za	1	Kč.	Zastupitelstvo	
se	shodlo,	že	je	třeba	tyto	pozemky	vy-
jmout	ze	zemědělského	půdního	fondu	
na	náklady	developera	a	pak	může	dojít	
k	převodu	na	obec.	Dále	byl	představen	
průběh	 realizace	 projektů	 zejména	 2.	
etapa	podtlakové	kanalizace,	výstavba	

nových	 komunikací	 v	 lokalitě	 Sluneční	
na	jihu	obce,	dodávka	1	300	ks	nových	
biopopelnic.	Dne	24.	11.	2015	proběhlo	
8.	zasedání	zastupitelstva,	které	odsou-
hlasilo	plán	inventarizace	majetku	obce	
za	rok	2015,	schválilo	převod	pozemků	
pod	silnicemi,	chodníky	a	veřejnou	ze-
leň	v	 lokalitě	nové	bytové	výstavby	Za	
Lávkami	ve	čtvrti	Na	Šanghaji,	zabývalo	
se	převodem	nemovitého	majetku	 (so-
kolovna,	 zahrada)	 od	T.	 J.	 Sokol	Velký	
Osek	 na	 obec,	 odsouhlasilo	 překleno-
vací	 investiční	úvěr	3	mil.	Kč	na	před-
financování	schválené	dotace	na	úhra-
du	vybudovaných	komunikací	v	lokalitě	
Sluneční,	 přijalo	 rozpočtové	 opatření	
č.	 3/2015	 a	 navýšení	 kontokorentního	
úvěru	z	2,5	mil.	Kč	na	3	mil.	Kč	za	úče-
lem	 vytvoření	 možnosti	 pokrýt	 krátko-
dobý	 nedostatek	 vlastních	 prostředků	
obce	 v	 souvislosti	 s	 realizací	 investič-
ních	akcí.	Dále	se	vedla	diskuse,	kde	by	
měl	vzniknout	skatepark	a	jak	by	měla	
obec	tento	záměr	podporovat.

 rada obce

Rada	obce	v	období	září	až	prosi-
nec	2015	zejména	dohlížela	na	 reali-
zaci	projektů	obce	(2.	etapa	podtlako-
vé	 kanalizace,	 výstavba	 komunikací	
v	 lokalitě	 Sluneční,	 nákup	 1	 300	 ks	
nových	 biopopelnic).	 Průběžně	 rada	
schvaluje	 uzavření	 smluv	 o	 daru	 na	
spolufinancování	 kanalizace	 a	 řeší	
napojování	nemovitostí	 na	kanalizaci.	
Dále	 rada	 obce	 rozhodla	 o	 realizaci	

vodovodního	řadu	v	ulici	Měsíční	a	Po-
litických	vězňů	za	celkový	náklad	cca	
0,9	mil.	Kč,	aby	byly	položeny	před	po-
kládkou	 nového	 asfaltového	 povrchu.	
Rada	dále	schválila	 realizaci	projektu	
ve	 spolupráci	 se	 společností	 EKO-
KOM	na	zvýšení	třídění	odpadů	v	obci	
v	 letech	2015	–	2019.	Dále	 rada	 roz-
hodla	o	vypsání	výběrového	(konces-
ního)	řízení	na	výběr	nového	provozo-
vatele	kanalizace,	jelikož	jde	o	jednu	z	
podmínek	udržení	si	celé	výše	dotace	
na	výstavbu	2.	etapy	podtlakové	kana-
lizace	(cca	50	mil.	Kč).	Výběr	provozo-
vatele	 je	 poměrně	 striktně	 regulován	
pravidly	Státního	 fondu	životního	pro-
středí	 (SFŽP)	a	koncesním	zákonem,	
a	proto	výběr	bude	uzavřen	zřejmě	až	
v	 polovině	 roku	 2016.	 Rada	 rovněž	
připravila	návrh	rozpočtu	na	rok	2016,	
který	 je	 představen	 níže.	 Usnesení	
ze	 zasedání	 rady	 obce	 lze	 nalézt	 na	
webových	stránkách	obce	www.velky-
osek.cz	v	 rubrice	Rada	obce	v	 levém	
sloupci.

	

2. etapa podtlakové 
kanalizace

Projekt	 „2.	 etapa	 podtlakové	 kana-
lizace	ve	Velkém	Oseku“	byl	do	konce	
září	 2015	 dokončen	 a	 může	 se	 na	 ní	
napojit	cca	400	nemovitostí	v	obci,	ze-
jména	ve	čtvrti	Na	Stráži,	Na	Šanghaji,	
v	 jižní	 části	 obce	 (ulice	Tyršova,	Chel-
čického,	Sluneční,	nám.	Petra	Bezruče,	
Měsíční)	 a	 v	 centrální	 části	 obce	 tam,	
kde	 byly	 v	 I.	 etapě	 (2002	 –	 2005)	 po-
loženy	 jen	 kanalizační	 řady,	 ale	 již	 ne	
jednotlivé	šachty	s	ventily.	Rovněž	se	v	
rámci	projektu	provedlo	obnovení	a	do-
plnění	podtlakové	technologie	ve	sběr-
né	stanici	u	hřbitova	(výměna	podtlako-
vých	vývěv,	výstavba	2	nových	sběrných	
tanků),	což	umožní	sběr	a	odvod	splaš-
kových	vod	od	dalších	cca	1	300	oby-
vatel	z	obce	na	čistírnu	odpadních	vod	
Kolín.	Celkově	tak	bude	v	obci	na	kana-
lizaci	napojeno	cca	2	500	obyvatel	včet-
ně	průmyslových	podniků,	školy,	školky.	
Všechny	nemovitosti	mají	být	na	kana-

	
z obsahu:

	 Zprávy	z	radnice
	 Návrh	rozpočtu	na	rok	2016
	 Slovo	místostarosty
	 Zprávy	z	obecní	policie
	 Zprávy	z	obecní	matriky

	 Zprávy	z	Masarykovy	základní	školy

	 Obecní	knihovna	V.	Osek	informuje

	 Vojan

	 TJ	Sokol	Velký	Osek

	 Běžecký	závod	
 FK	Viktorie	Velký	Osek

	 Historie
	 Pohádka

zprávy z radnice
aneb co Je nového v obci
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lizaci	napojeny	do	konce	června	2016,	
následně	bude	probíhat	kontrola	 jejího	
využívání	 a	 kontrola	 těch	 domácností,	
které	na	kanalizaci	nebudou	napojeny,	
jak	 se	 zbavují	 svých	 splaškových	 vod.	
Za	 nesprávné	 nakládání	 s	 odpadními	
vodami	hrozí	pokuty	v	řádech	desetitisí-
ců	korun.	Zájemci	o	napojení	na	kanali-
zaci	nechť	prosím	před	zahájením	prací	
kontaktují	 zástupce	 provozovatele	 ka-
nalizace	 ze	 společnosti	 VODOS	 Kolín	
na	tel.	č.	603	557	167,	nebo	č.	777	145	
122	a	nahlásí	mu	provádění	prací.	Další	
podrobnosti	k	napojování	na	kanalizaci	
naleznete	na	webu	obce	pod	odkazem	
http://www.velky-osek.cz/2-etapa-pod-
tlakove-kanalizace/aktualni-informace/.	

Jak	již	bylo	řečeno	v	úvodu,	celkové	
náklady	na	realizaci	2.	etapy	podtlakové	
kanalizace	dosáhly	cca	80	mil.	Kč,	při-
čemž	byla	podpořena	evropskou	dotací	
cca	50	mil.	Kč	od	SFŽP.	I	proto	zastupi-
telstvo	 rozhodlo	o	finanční	 spoluúčasti	
majitelů	 napojovaných	 nemovitostí	 for-
mou	daru	na	ekologii	ve	výši	15	tis.	Kč	
na	 rodinný	dům	(5	 tis.	Kč	na	byt),	aby	
zbývající	 část	 30	 mil.	 Kč	 nebyla	 kryta	
pouze	z	rozpočtu	obce,	což	by	v	koneč-
ném	 důsledku	 mohlo	 oddálit	 přípravu	
a	 realizaci	 jiných	 veřejně	 prospěšných	
akcí,	 např.	 nový	 rozhlas,	 modernizace	
veřejného	osvětlení,	oprava	silnic.	Pro-
středky	 z	 darů	 jsou	 shromažďovány	
na	speciálním	účtu	obce,	 jehož	stav	je	
zveřejněn	na	webových	stránkách	obce	
viz	 http://www.velky-osek.cz/2-etapa-
podtlakove-kanalizace/zvlastni-ucet/.	
Stejně	tak	je	zveřejněn	i	seznam	dárců	
z	 2.	 etapy	 kanalizace	 viz	 odkaz	 http://
www.velky-osek.cz/2-etapa-podtlako-
ve-kanalizace/darci/.	 Pokud	 nedojde	 k	
dohodě	o	daru,	pak	bude	zastupitelstvo	
zvažovat	 a	 rozhodovat	 o	 jiném	 způso-
bu	řešení,	jedním	z	nich	je	účelový	pří-
spěvek	 na	 krytí	 nákladů	 s	 připojením	
na	kanalizaci,	který	může	být	vyšší	než	
dar	 15	 tis.	 Kč.	 Zastupitelstvo	 dne	 24.	
11.	 2015	 diskutovalo	 o	 výši	 příspěvku	
kolem	25	tis.	Kč,	zatím	však	nerozhod-
lo,	ale	musí	tak	učinit	do	konce	března	
2016.	Důvodem	pro	 tyto	úvahy	 je	 fakt,	

že	průměrný	náklad	na	připojení	jedné	
nemovitosti	je	100	tis.	Kč	a	vlastník	ka-
nalizace	má	dle	zákona	o	vodovodech	
a	 kanalizacích	 právo	 tyto	 náklady	 vy-
žadovat,	pokud	nedojde	k	jiné	dohodě.	
Zároveň	by	měly	být	pro	všechny	maji-
tele	napojovaných	nemovitostí	nastave-
ny	obdobné	podmínky,	protože	všichni	
využívají	 a	 odebírají	 stejnou	 službu.	
Děkujeme	všem,	kteří	si	uvědomují,	že	
jejich	finanční	spoluúčast	obci	pomůže	
a	chtějí	obci	poskytnout	dar.

výstavba ulic v 
lokalitě sluneční

	Na	 počátku	 tisíciletí	 obec	 provedla	
parcelizaci	 pozemků	 pro	 výstav-
bu	 rodinných	 domů	 v	 jižní	 části	 obce		
Za	Humny	směrem	na	Kolín	naproti	hřbi-
tovu.	 Bohužel	 při	 této	 parcelizaci	 a	 ná-
sledném	 rozprodeji	 obec	 opomněla	 vy-
řešit	základní	potřebu	každého	majitele	
nemovitosti,	 a	 tou	 je	 standardní	 přístu-
pová	cesta	v	podobě	asfaltové	komuni-
kace.	Nyní	se	podařilo	získat	dotaci	na	
realizaci	 této	komunikace	z	Regionální-
ho	operačního	programu	Střední	Čechy,	
která	 po	 vysoutěžení	 dodavatele	 firmy	
TELSIG,	 s.r.o.	 bude	 pokrývat	 z	 celko-
vých	nákladů	cca	5	mil.	Kč	částku	cca	4	
mil.	Kč.	K	realizaci	došlo	od	počátku	září	
do	konce	října	2015,	v	příštích	letech	se	
ještě	plánuje	doplnění	veřejného	osvět-
lení	a	rozhlasu	do	této	lokality.	Vzhledem	
k	tomu,	že	jde	o	čistě	obytnou	zástavbu	a	
je	třeba	dbát	na	bezpečnost	chodců,	byla	
komunikace	Měsíční	 rozčleněna	zvýše-
nými	křižovatkami	a	jde	o	jednosměrnou	
ulici	 jako	stávající	ulice	Hvězdná	v	 této	
lokalitě.	 Obdobně	 jako	 v	 nově	 zrekon-
struované	 ulici	 Dukelských	 hrdinů	 (viz	
jiný	článek	v	tomto	čísle	Osečanu)	bude		
v	ulici	Měsíční	naplánována	a	provede-
na	 výsadba	 nových	 stromů.	 Mimocho-
dem,	nová	ulice	Dukelských	hrdinů	byla	
zkolaudována,	slavnostně	otevřena	dne	
25.	 6.	 2015	 a	 rovněž	 byl	 celý	 projekt		
na	 konci	 srpna	 2015	 bez	 jakýchkoliv	
negativních	výhrad	zkontrolován	posky-
tovatelem	dotace	Úřadem	ROP	Střední	
Čechy.

	
rozpočet obce na rok 
2016

Jelikož	se	blíží	závěr	roku	2015,	je	třeba	
uvažovat,	co	očekávat	v	roce	2016.	Zá-
kladem	pro	obec	je	sestavení	a	schvá-
lení	vyrovnaného	rozpočtu	na	rok	2016.	

Jeho	 návrh	Vám	 představuji	 níže,	 jeho	
projednávání	je	plánováno	na	zasedání	
zastupitelstva	 dne	 15.	 12.	 2015.	 Před-
pokládá	 se	 v	 něm	 několik	 investičních	
záležitostí	 (nové	osvětlení	 a	 rozhlas)	 v	
lokalitě	Sluneční,	nová	podlaha	ve	škol-
ní	tělocvičně,	nový	rozhlas	v	celé	obci.	V	
průběhu	roku	se	dle	plnění	příjmů	mo-
hou	připravit	a	realizovat	další	investiční	
akce,	je	však	třeba	být	odpovědný	a	ne-
realizovat	investice	dříve,	dokud	nejsou	
příjmy	dostatečně	jisté.	

závěrem

Věřím,	že	Vás	zajímá	dění	v	obci,	a	
proto	se	Vás	o	něm	snažím	informovat.	
Pokud	není	v	Osečanu	uvedeno	vše,	co	
Vás	zajímá,	nebo	se	chcete	dovědět	o	
dění	v	obci	více,	pak	neváhejte	a	podí-
vejte	se	na	webové	stránky	obce	www.
velky-osek.cz	 nebo	 přijďte	 na	 obecní	
úřad.	 Rovněž	 můžete	 napsat	 na	 mail	
starosta@velky-osek.cz	 nebo	 zavolat	
na	 mobilní	 telefon	 724	 180	 039.	 Vím,	
že	není	v	obci	všechno	ideální	nebo	dle	
představ	mnoha	z	Vás,	ale	věřte,	že	se	
postupně	 dle	 možností	 obce,	 zejmé-
na	 finančních	 a	 personálních,	 snažím	
spolu	s	kolegy	ze	zastupitelstva,	rady	a	
obecního	úřadu	uvádět	věci	do	pořád-
ku.	Někdy	to	lze	udělat	rychle	a	snadno,	
někdy	jde	o	záležitost,	která	si	vyžaduje	
delší	čas.

Těším	 se	 na	 setkání	 s	 Vámi	 na	
obecním	úřadě	nebo	kdekoliv	v	ulicích	
Velkého	 Oseka.	 Přeji	 příjemné	 prožití	
svátků	vánočních,	načerpání	mnoho	sil	
do	roku	příštího,	ve	kterém	se	budeme	
snad	setkávat	jen	v	příjemné	atmosféře,	
jako	 tomu	bylo	na	1.	adventním	Osec-
kém	jarmarku,	který	proběhl	dne	29.	11.	
2015	 v	 Dělnickém	 domě.	 Děkuji	 všem	
za	 spolupráci,	 pochopení	 a	 podporu,	
protože	 i	 díky	 tomu	 se	 rovněž	 daří	 v	
obci	vytvářet	mnoho	užitečných	projek-
tů	a	akcí.

mgr. pavel drahovzal
starosta obce
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NÁVH ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2016 - PŘÍJMY 
Paragraf Název    

    000 Daňové příjmy a transfery 31 500 000  - daně, poplatky 23,6 mil. Kč, půjčka VOS 2,5 mil. Kč 

   
 - příspěvek st. správa 0,6 mil. Kč, VPP 0,5 mil. Kč 

   
 - proplacení dotace silnice lokalita Sluneční 4,3 mil. Kč 

103 Lesní hospodářství 560 000  - příjmy z těžby dřeva v obecních lesích 
 

   
 - doplatek nájmu lesů 0,5 mil. Kč  

 211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 48 000  - dobývací prostor Písek - Beton 
 

       214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 70 000  - nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny 

       232 Odvádění a čištění odpadních vod 3 250 000  - ekologické dary a příspěvky 
 

       331 Kultura 20 000  - půjčovné v obecní knihovně 
 

       339 Ostatní činnosti v záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 150 000  - nájemné za Dělnický dům 
  

       361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 650 000  - nájemné obecní byt 723, 724, 777 
 

       363 Komunální služby a územní rozvoj  50 000  - nájemné za hrobová místa 
 

       372 Nakládání s odpady 420 000  - příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu 

       374 Ochrana přírody a krajiny 50 000  - ekologické dary na výsadbu zeleně 
 

       435 Služby sociální péče 40 000  - nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby  

       531 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 000  - pokuty udělené obecní policií 
 

       617 Regionální a místní správa 200 000  - nájem od mobilních operátorů  0,2 mil. Kč 
               

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000  - úroky 
                 

633 Převody vlastním fondům v rozp. územní rovině 0  - načerpávání zasmluvněných investičních úvěrů  
              
Třída 8 Financování z cizích zdrojů 0  - zasmluvněné investiční úvěry k využití   
              
CELKEM příjmy 37 510 000 

    

NÁVH ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2016 - VÝDAJE 
Paragraf Název   

    103 Lesní hospodářství  195 000  - lesní hospodář, nový lesní plán 
 

   
 - vylepšení holin 100 tis. Kč 

 221 Pozemní komunikace 1 000 000  - projektová příprava a inženýring 500 tis. Kč 

   
 - opravy 500 tis. Kč 

  231 Pitná voda 1 000 000  - provoz VODOS 100 tis. Kč, projekce 400 tis. Kč 

   
 -  vodovod. řad Měsíční 500 tis. Kč 

 232 Odvádění a čištění odpadních vod 1 750 000  - provoz VODOS 1 mil. Kč, opravy 100 tis Kč 

   
 - splátky z provoz.faktur VODOSu 650 tis. Kč 

311 Předškolní a základní vzdělávání  5 215 000  - provoz ZŠ a MŠ, investice do vybavení 
 

   
 - oprava tělocvičny 600 tis.Kč 

 331 Kultura 500 000  - provoz obecní knihovny 
  

       334 Sdělovací prostředky 1 000 000  - provoz a údržba obecního rozhlasu 
 

   
 - nový rozhlas 900 tis. Kč 

  339 Ostatní činnosti v záležitostech. kultury, církví a sdělovacích prostř. 200 000  - vítání občánků, dary seniorům 
 

   
 - opravy Dělnického domu 

 341 Tělovýchova 230 000  - podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol 
 

   
 - akce s podporou obce 

  342 Zájmová činnost a rekreace 130 000  - podpora spolků - NADĚJE, BARYBA 
 

   
 - myslivci, rybáři, včelaři 

  361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství  180 000  - vodné, stočné v obecních bytech 723, 724, 777 

       363 Komunální služby a územní rozvoj 1 000 000  - provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba hřbitova 

   
 - nové osvětlení v lokalitě Sluneční 600 tis. Kč 

372 Nakládání s odpady 3 000 000  - odvoz a zpracování odpadů 2,4 mil. Kč 
 

   
 - splátky z provoz. faktur NYKOSu 600 tis. Kč 

374 Ochrana přírody a krajiny 1 500 000  - údržba veřejné zeleně, VPP 500 tis. Kč 

   
 - nákup multifunkčního stroje 500 tis. Kč 

435 Služby sociální péče 450 000  - provoz domu č. p. 558 a pečovatelské služby 

       531 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 000  - provoz obecní policie 
  551 Požární ochrana 140 000  - provoz JPO III Velký Osek 

 611 Zastupitelské orgány 1 000 000  - zastupitelstvo obce 
  

       617 Regionální a místní správa 13 590 000  - OÚ - matrika, účtárna, ověřování, údržba 4 mil. Kč 

   
 - nespecifikovaná rezerva 9 590 000 Kč 

 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 230 000  - platba úroků a pojištění 
  633 Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 0 

    693 Ostatní finanční operace 200 000  - daň z příjmů právnických osob - obec 
 Třída 8 Financování 4 000 000  - splátka úvěru ČSOB na zateplení MŠ a ZŠ 0,75 mil. Kč,  

   
 - splátka úvěru ČS na bytový dům č.p. 777 1 mil. Kč 

   
 - splátky úvěrů SFŽP a ČSOB na kanalizaci 2,25 mil. Kč 

CELKEM výdaje 37 510 000 
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Toto	 poslední	 číslo	 obecního	 zpra-
vodaje	 budete	 otvírat	 v	 předvánočním	
čase,	 kdy	 se	 jistě	 budete	 chtít	 hlavně	
radovat	se	svými	blízkými.	Myslím	si,	že	
není	důvod	mít	špatnou	náladu	(protože	
kdo	 chce,	 ten	 si	 důvod	 k	 radosti	 vždy	
najde).

Chci	Vám	za	sebe	slíbit,	že	se	i	na-
dále	 budu	 snažit	 dělat	 svou	 práci	 pro	
obec	 co	 nejlépe	 tak,	 aby	 z	 výsledků	
snažení	 bylo	 uspokojeno	 co	 nejvíce	
Vás,	občanů.

A	na	závěr	bych	rád	poděkoval:

Zaměstnancům	 OÚ	 za	 snahu	 od-
povědět	na	Vaše	dotazy	a	vyřešit	Vaše	
potřeby.

Pracovníkům	 v	 terénu	 v	 čele	 s	 p.	
Kolínským	za	údržbu	a	řešení	vzniklých	
problémů	a	závad	na	území	celé	obce.	

Všem	konstruktivním	zastupitelům	a	
radním,	kteří	se	snaží	ve	svém	volném	
čase	posouvat	naši	krásnou	obec	v	dů-
ležitých	projektech	vpřed.	

Nerad	bych	opomenul	dobrou	práci	
strážníků	obecní	policie,	díky	kterým	se	

můžeme	cítit	bezpečněji.

Nakonec	poděkuji	 i	 panu	starostovi	
za	to,	že	mu	stále	stojí	za	to	bojovat	za	
Velký	Osek,	tedy	za	nás	všechny,	ačko-
li	 s	 vděkem	a	pochopením	se	setkává	
zřídka.

Přeji	všem	pevné	zdraví	a	také	aby	
rok	 2016	 odpověděl	 na	 naše	 otázky,	
kam	se	tento	svět,	stát	a	obec	bude	ubí-
rat	v	dalších	letech.

Vše	dobré	všem	dobrým	přeje

Jan Fagoš
místostarosta obce velký osek

Dovolte,	 abych	Vám	 i	 já	 popřál	 pří-
jemné	prožití	vánočních	svátků	a	šťast-
ný	 nový	 rok,	 dále	 bych	 rád	 v	 krátkosti	
shrnul	činnost	výboru	životního	prostře-
dí	obce	Velký	Osek	za	uplynulý	kalen-
dářní	rok.

Výbor	životního	prostředí	se	v	tomto	
roce	podílel	na	 jednotlivých	projektech	
obce,	 zejména	 na	 přípravě	 a	 realizaci	
rekonstrukce	ulice	Dukelských	hrdinů	a	
ulice	Měsíční.	Inicioval	jednání	se	spo-
lečností	 Písek-Beton	 a.s.	 ve	 věci	 revi-
talizace	 okolí	 nového	 písníku.	V	 rámci	
těchto	jednání	bylo	dohodnuto	započetí	
rekultivačních	prací	spočívajících	v	mo-
dulaci	 terénu	 a	 výsadbě	 doprovodné	
zeleně,	 která	 probíhá	 právě	 v	 těchto	
dnech.	Touto	cestou	bych	rád	poděkoval	
Ing.	Ďurovci	a	panu	Herčíkovi	ze	společ-
nosti	Písek-Beton	a.s.	za	vstřícný	postoj	
v	této	věci.	Za	přispění	výboru	životního	
prostředí,	 jednotlivých	 spolků	 a	 obča-
nů,	byla	v	jarních	měsících	tohoto	roku	
uspořádána	pod	záštitou	obce	akce	„Z“,	
v	 rámci	které	byla	uklizena	řada	veřej-
ných	prostranství.	Výbor	 se	dále	podí-
lel	na	přípravě	jednotlivých	dotačních	a	
grantových	titulů,	zejména	projektu	ob-
novy	sídelní	zeleně	při	kolonádě	u	Ba-
čovky	a	v	ulici	Za	Drahou.	Dle	posled-
ních	zpráv	by	obec	v	příštím	roce	měla	
obdržet	 finanční	 dotaci,	 která	 by	 měla	
pokrýt	 90%	 nákladů	 na	 tento	 projekt.	
Dalším	 úspěšným	 projektem	 je	 grant	
na	 zkvalitnění	 nakládání	 s	 odpady.	 V	

ulicích	obce	jste	mohli	také	potkat	nové	
multifunkční	úklidové	vozidlo,	které	bylo	
pořízeno	z	dotačního	titulu.	Za	přípravu	
výše	uvedených	projektů	a	ve	věci	od-
padového	hospodářství	musím	zvláště	
poděkovat	 paní	 Tučímové.	 Dále	 bych	
rád	poděkoval	panu	Fotrovi	a	panu	Po-
lákovi,	kteří	se	aktivně	zabývali	tvorbou	
nového	Lesního	hospodářského	plánu,	
který	 bude	 v	 nadcházejícím	 deceniu	
sloužit	 obci	 k	 hospodaření	 s	 obecními	
lesy.	 V	 neposlední	 řadě	 musím	 podě-
kovat	poslednímu	členu	výboru	životní-
ho	prostředí	 Ing.	Kalašovi,	s	kterým	 je	
konzultována	údržba	a	výsadba	zeleně	
v	obci.	V		letošním	roce	bylo	vysazeno	
celkem	60	ks	stromů,	např.	třešně	v	uli-
ci	 Nádražní,	 dva	 liliovníky	 při	 základní	
škole,	 jeřáb,	 třešeň	a	švestka	v	mateř-
ské	školce,	vzrostlá	lípa	u	pomníku	T.	G.	
Masaryka,	dubová	alej	při	Bačovce	v	lo-
kalitě	bývalých	zahrádek	a	mnoho	dal-
ších.	Bohužel	ani	v	tomto	roce	se	nešlo	
vyhnout	kácení,	zejména	dosluhujících	
třešní	 v	ulicích	a	smrků	na	Bezručově	
náměstí.	 Nutnost	 skácet	 odumírající	
smrky	byla	zapříčiněna	srážkovým	de-
ficitem,	následným	oslabením	stromů	a	
napadením	stromů	kůrovcem.	Dalším	z	
odumřelých	smrků	je	smrk	U	Máčidla	a	
smrk	u	DPS.	U	DPS	bude	bohužel	nut-
né	provést	s	ohledem	na	ochranu	zdra-
ví	a	majetku	pokácení	vzrostlé	jedle,	a	
to	vzhledem	k	poškození	jejího	vrcholu	
při	větrné	bouři	v	jarních	měsících.	Dále	
bylo	v	obci	provedeno	několik	ořezů	za	
účelem	 zvýšení	 provozní	 bezpečnosti,	
například	staré	vrby	na	školní	zahradě,	
vrby	v	ZOO	koutku,	třešní	v	ulicích	a	ně-
kolika	stromů	v	parku	Mistra	Jana	Husa.	

Abych	 však	 toto	 bilancování	 nekončil	
negativně,	 rád	 bych	 Vás	 informoval	 o	
výsadbě	cedru	atlantského	v	parku	Mis-
tra	Jana	Husa,	který	by	se	do	budoucna	
mohl	stát	vánočním	stromem	pro	obec	
Velký	Osek.	

Závěrem	bych	 rád	poděkoval	 všem	
občanům	 a	 obyvatelům	 obce	 Velký	
Osek	za	údržbu	prostranství	před	svými	
domy.	Dále	také	vedení	obce,	radě	i	jed-
notlivým	zastupitelům	za	podporu	pro-
jektů	 spojených	 s	 životním	 prostředím	
a	 zaměstnancům	 obce,	 zejména	 pak	
terénním	pracovníkům	za	údržbu	veřej-
ných	prostranství	a	mnohdy	i	práci	nad	
rámec	jejich	povinností.	Tedy	ještě	jed-
nou	mi	dovolte,	Vám	popřát	hodně	klidu	
a	vánoční	pohody	v	době	adventní.

ing. svatopluk čech
výbor životního prostředí

slovo
místostarosty

za výbor život-
ního prostředí
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“my třídíme neJlépe“  

	 	 V	 loňském	 roce	 jsme	 se	 s	 vámi	
mohli	 podělit	 o	 příjemnou	 zprávu,	 že	
jsme	 jako	obec	obsadili	 2.	místo	v	10.	
ročníku	 soutěže	 pořádané	 Krajským	
úřadem	 Středočeského	 kraje	 ve	 spo-
lupráci	 se	 společností	 EKO-KOM	 a.s.,	
pod	názvem	“My	třídíme	nejlépe“	http://
www.mytridimenejlepe.cz/.	 V	 letošním	
roce	 jsme	 tak	 úspěšní	 nebyli,	 skončili	
jsme	na	8.	místě	z	86	obcí	v	kategorii	
obcí	2	–	10	tis.	obyvatel.		

	 Proč	
tomu	 tak	
je?	 Třídí-
me	 snad	
méně	 než	
vloni?	 Ne,	
je	 to	v	 tom,	
že	 obce,	
které	 nás	
předstihly,	
vsadily	 na	
informování	

občanů	stejně	jako	my,	ale	také	přistou-
pily	 k	 postihům	 obyvatel,	 kteří	 se	 ne-
chovají	podle	pravidel	a	třídit	nechtějí.		

	Ve	Velkém	Oseku	 jsme	volili	 cestu	
informování	 a	 vysvětlování.	 V	 každém	
čísle	 Osečanu	 nacházíte	 článek	 o	 od-
padech,	 jak	a	kam	správně	 třídit,	kolik	
nás	odpady	stojí,	kolik	dostaneme	zpět	
za	vytříděné	odpady	a	výrobky	s	ukon-

čenou	 životností	 od	 společnosti	 EKO-
KOM,	 Asekol,	 Elektrowin	 či	 Ekolamp.	
Kolik	 oblečení	 se	 nestane	 odpadem,	
protože	 je	 vytřídíme	 do	 kontejneru	 na	
textil	Diakonie	Broumov.

	V	letošním	roce	byla	zpracována	a	
schválena	Obecně	závazná	vyhláška	č.	
1/2015	o	stanovení	systému	shromaž-
ďování,	sběru,	přepravy,	 třídění,	využí-
vání	a	odstraňování	komunálních	odpa-
dů	a	nakládání	se	stavebním	odpadem	
na	 území	 obce	 Velký	 Osek	 (vyhláška	
o	odpadech).	Aby	se	s	vyhláškou	měli	
možnost	seznámit	všichni	občané,	byla	
přílohou	druhého	letošního	Osečanu.

	Přesto	všechno	máme	v	obci	sou-
sedy,	kteří	si	myslí,	že	 je	to	 jen	nějaký	
kus	papíru,	který	se	 jich	netýká.	 	Jsou	
však	 na	 omylu.	 Obecně	 závazná	 vy-
hláška	vychází	vždy	z	konkrétního	zá-
kona	a	upravuje	jej	na	místní	podmínky	
obce.	Odpady	 jsou	upraveny	zákonem	
185/2001	 Sb.,	 o	 odpadech.	 Nechci	
unavovat	 paragrafy,	 ale	 máme	 v	 obci	
občany,	kteří	se	s	nimi	rádi	ohánějí.	Po-
vinnosti	pro	obce	hledejte	v	§	16	a	17.	
Nechci	 unavovat	 citacemi,	 ale	myslím,	
že	 je	důležité	uvést	§	17,	odst.	5:	 „Fy-
zické	osoby	a	původci	odpadů	zapojení	
do	systému	shromažďování,	sběru,	pře-
pravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	
komunálních	odpadů	zavedeného	obcí	
jsou	povinni	v	souladu	s	obecně	závaz-

nou	 vyhláškou	 obce	 komunální	 odpad	
a	 odpad	 podobný	 komunálnímu	 odpa-
du	třídit	a	odkládat	odděleně	na	místa	k	
tomu	obcí	určená“	a	§	4,	odst.	1,	písm.	
x)	původcem	odpadů	–	citace	zákona:	
„dále	obec	od	okamžiku,	kdy	nepodni-
kající	 fyzická	 osoba	 odpad	 odloží	 na	
místě	k	tomu	určeném;	obec	se	součas-
ně	 stane	 vlastníkem	 tohoto	 odpadu.“		
Za	porušení	vyhlášky	o	odpadech	hrozí	
sankce	až	30	000,-	Kč.

		Nechceme	přistupovat	hned	k	uklá-
dání	 sankcí,	 i	 když	 u	 popelnic	 takto	
označených	,	bychom	to	udělat	moh-
li.	Jde	spíše	o	upozornění,	aby	si	majitel	
popelnice	uvědomil,	že	takhle	by	to	být	
nemělo	a	že	se	o	něm	ví.	

	Čas	od	času	si	udělám	procházku	
obcí	před	svozem	odpadů	(to	je	ta	chví-
le,	kdy	je	odpad	již	vlastnictvím	obce)	a	
pořídím	fotografie.	Popelnice	 jsou	ano-
nymní,	čísla	domů	nezveřejňuji,	 jména	
nepíši…	Těší	mě,	že	potrefená	husa	se	
ozve.	Stalo	se	mi	při	poslední	„odpado-
vé	 tour“	 9.	 listopadu,	 která	 vedla	 ulicí	
Revoluční	 a	 lokalitou	 pod	 vodojemem,	
že	na	mě	v	jedné	popelnici	čekal	vzkaz.	
Ráda	bych	jej	zde	zveřejnila,	ale	poru-
šila	bych	občanský	zákoník.	Doufám,	že	
autor	tohoto	vzkazu	po	přečtení	tohoto	
článku	 pochopí,	 jak	 to	 s	 odpadem	 je,	
kdo	je	jeho	vlastníkem	a	jaký	postih	mu	
hrozí,	pokud	nebude	třídit.

„odpadová tour“ 

9.	listopadu,	ul.	Revoluční	a	lokalita	pod	vodojemem

	Poměr	 třídičů	a	netřídičů	při	 této	pochůzce	by	se	dal	 shrnout	sportovní	 ter-
minologií	1:1.	Kdybych	chtěla	zveřejnit	všechny	 fotografie,	asi	bych	zabrala	celý	
Osečan,	tak	jen	pár.

Všechny	popelnice	by	
se	 svým	 obsahem	 daly	
označit		.

	První	místo	v	pomysl-
ném	žebříčku	si	vyslouži-
ly	dvě	popelnice	u	 jedné	
nemovitosti	 v	 ulici	 Revo-
luční.	 Obsahovaly	 nové,	
ještě	 nerozbalené	 polš-
táře	a	deky.	Majitel	to	má	
cca	200	m	ke	kontejneru	
na	textil	(za	obecním	úřa-
dem).



Zpravodaj obce Velký Osek Ročník XX •  4/2015

7

obdrželi Jsme dotaci, 
biodpad budeme třídit 
komFortněJi 

	 	 V	 rámci	 projektu	 „Zkvalitnění	 naklá-
dání	s	odpady	v	obci	Velký	Osek“	 jsme	
obdrželi	 od	 SFŽP	 dotaci,	 ze	 které	 bylo	
pořízeno	 1	 300	 ks	 nádob	 na	 shromaž-
ďování	biologicky	rozložitelného	odpadu	
z	 domácností	 a	 2	 ks	 velkoobjemových	

kontejnerů	na	biologicky	rozložitelný	od-
pad	pocházející	z	údržby	zeleně,	včetně	
nájezdové	plošiny.	

	Nové	nádoby	jsou	s	otvory,	které	zajišťují	
provětrávání	a	odpar	vody	z	ukládaného	
odpadu.	Efekt	odparu	se	projeví	v	přípa-
dě,	že	bioodpad	nebudete	do	nádob	hut-
nit	a	trávu	z	posekané	zahrady	nedáte	do	
nádoby	těsně	před	svozem	bioodpadu.	
	V	nejbližší	době	nás	tedy	čeká	výměna	

hnědých	 popelnic,	 které	 jsme	 využíva-
li	 dosud.	 Výměna	 by	 měla	 proběhnout	
postupně	do	zahájení	svozu	bioodpadu	
v	dubnu	2016.	O	způsobu	výměny	bude-
te	 informováni	 na	 webových	 stránkách	
obce,	vývěskách	v	obci	a	hlášením	míst-
ního	rozhlasu.

ilona tučímová, 
radní obce 

Hlídce	obecní	policie	bylo	při	pochůz-
kové	 činnosti	 oznámeno	 projíždějícím	
cyklistou,	 že	 vedle	 cyklostezky	 směrem	
na	 Poděbrady	 leží	 starší	 muž	 v	 trávě.	
Hlídka	se	neprodleně	dostavila	na	mís-
to	a	zjistila,	že	informace	se	zakládá	na	
pravdě.	Muž	 ležel	v	 trávě	pod	stromem,	
zmožený	 jak	 zdrcujícím	 vedrem,	 tak	al-
koholem	kolujícím	v	jeho	krevním	řečišti.

Nicméně	 po	 provedení	 orientační	
dechové	 zkoušky	 strážníci	 uznali,	 že	

znavenému	 není	 třeba	 ukázat	 protial-
koholní	 záchytnou	 stanici	 zevnitř,	 ani	
zajistit	lékařské	ošetření.	Ten	po	zjištění	
jeho	totožnosti	uvedl,	že	si	již	dostateč-
ně	odpočinul	na	další	pochod,	poděko-
val	hlídce	za	starost	a	z	místa	odešel.		

Hlídka	 obecní	 policie	 zjistila,	 že	 v	
prostoru	u	minerálního	pramene	na	Hu-
sově	náměstí	hrají	školou	povinní	kluci	
kopanou,	 a	 to	 navzdory	 tomu,	 že	 jim	
byla	tato	činnost	již	v	minulosti	hlídkou	
vytýkána	s	 tím,	že	k	 tomu	jsou	určena	
hřiště,	kde	si	mohou	kopat	do	míče	až	
do	 omrzení.	 Chlapci,	 vidouce	 hlídku,	
posedali	 spořádaně	 na	 lavičky	 a	 míč	
nechali	 napospas	osudu.	Nikdo	z	nich	

si	nevzpomněl,	komu	míč	patří,	 tak	 jej	
hlídka	zajistila	jako	nález.	Hlídka	všem	
na	místě	sdělila,	že	pokud	by	si	majitel	
míče	vzpomněl	na	své	vlastnické	právo	
k	uvedené	věci,	může	si	 ji	 vyzvednout	
na	služebně	obecní	policie.

V	průběhu	pochůzkové	služby	zara-
zil	 hlídku	 obecní	 policie	 těžký	 zápach	
špatně	upražené	kávy	linoucí	se	z	jed-
noho	z	bytů	v	obci.	Překvapením	pak	už	
nebylo,	že	se	v	bytě	nacházela	pěstír-
na	marihuany,	a	to	v	množství,	které	by	
dokázalo	rozesmát	celou	obec	i	přilehlé	
okolí.	Nicméně	majitel	 této	 "farmy"	 tvr-
dil,	že	rostliny	pěstuje	jen	pro	svoji	po-
třebu.

Závěrem	ještě	jeden	vzkaz	pro	obyvatele	bytovek	pod	vodojemem.	Nádobu	na	bioodpad	mohou	mít	i	bytové	domy.	Ve	všech	
popelnicích	byl	uložen	bioodpad.	A	abych	nebyla	jen	negativní,	závěrem	mi	dovolte,	abych	Vám	popřála	co	nejméně	spáleného	
cukroví,	klidné	Vánoce	strávené	v	kruhu	nejbližších	a	šťastné	vykročení	do	roku	2016.

ilona tučímová, 
radní obce 

ze služební knihy 
obecní policie

Další	skupinkou	jsou	popelnice,	které	obsahovaly	bioodpad.	Mimořádný	svoz	bioodpadu	byl	ještě	17.11.	

Poslední	z	předchozích	fotografií	jsme	se	dostali	k	těm,	ve	kterých	byly	odpady,	které	lze	vytřídit.	
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To	 si	 ale	 bude	 muset	 obhájit	 u	 pří-
slušného	 soudu,	 kde	 se	 bude	 zodpo-
vídat	 pro	 podezření	 z	 trestného	 činu	
nedovolené	výroby	a	držení	omamných	
a	 psychotropních	 látek.	 Pěstitel	 byl	 v	
souladu	se	zákonem	omezen	na	osobní	
svobodě,	dokud	si	jej	nepřevzala	přivo-
laná	hlídka	Policie	České	republiky.	Za-
řízení	na	pěstování	i	celá	úroda	z	bytu	a	
přilehlé	zahrady	byly	odvezeny	policej-
ními	specialisty	k	dalšímu	opatření.	

	Strážníky	obecní	policie	byl	spatřen	
hustý	 černý	 kouř	 vycházející	 z	 oblasti	
firmy	AIS.	Hlídka	se	neprodleně	vydala	
na	místo,	kde	zjistila,	že	v	areálu	firmy	
AIS	došlo	k	zahoření	venkovního	kon-
tejneru	na	odpad.	Před	příjezdem	hlíd-
ky	obecní	policie	již	pracovníci	firmy	po-
žár	nahlásili	na	HZS,	Hlídka	OP	zajistila	
průjezdnost	 komunikace	 k	 požáru	 do	
příjezdu	hasičů.		

Při	provádění	hlídkové	činnosti	hlíd-
ka	obecní	policie	zajistila	dvě	osoby	lo-
vící	bez	příslušného	povolení	ryby	v	po-
žární	nádrži	u	potoku	Bačovka.	Jak	bylo	
zjištěno,	 jednalo	 se	 o	 hlídce	 známého	
výtečníka,	 který	 byl	 již	 pro	 stejný	 sku-
tek	 v	 minulosti	 řešen,	 a	 to	 jak	 hlídkou	
obecní	policie,	tak	ve	správním	řízení	v	
Kolíně	 na	 přestupkové	 komisi.	 Ani	 její	
verdikt,	zdá	se,	nebyl	pro	mladého	pyt-
láka	dostatečným	ponaučením,	a	tak	se	
nezdráhal	 ve	 své	 činnosti	 pokračovat.	
Hlídka	na	místě	provedla	kroky	nezbyt-
né	 k	 dokumentaci	 případu,	 pachateli	
odejmula	rybářské	náčiní	a	vysvobodi-
la	 z	 osidel	 rybářského	 saku	 oběť	 pro-
tiprávního	 lovu,	malého	kapra,	kterého	
pustila	zpět	do	vody.	Vše	bylo	opět	pře-
dáno	městskému	úřadu	v	Kolíně.	

Hlídku	 obecní	 policie	 požádali	 o	
pomoc	občané,	kteří	byli	 již	delší	dobu	

obtěžováni	 toulavým	 psem,	 který	 je	
navštěvoval	skoro	s	železnou	pravidel-
ností,	 a	 jakékoliv	 zábrany,	 které	 měly	
uchránit	 alespoň	 jejich	 pozemek,	 ne-
byly	 proti	 jeho	 šikovnosti	 dost	 účinné.	
Nezbylo,	 než	 počkat	 a	 sledovat	 tuláka	
při	jednom	z	jeho	výletů	až	k	místu,	kde	
se	 ladně	přehoupl	přes	plot	 jednoho	z	
místních	domů.	Pak	už	následovalo	jen	
poučení	majitelky	toulavého	šikuly,	aby	
si	 jej	 řádně	 zabezpečila	 proti	 volnému	
pobíhání	po	obci	a	vyhnula	se	 tím	ne-
bezpečí	postihu	za	přestupek.		

Klidné,	 pokojné	 a	 pohodové	 prožití	
Vánoc	a	úspěšné	vykročení	do	nového	
roku	Vám	všem	přejí	

vaši strážníci 
obecní policie velký osek

zprávy z obecní matriky
(srpen 2015 – listopad 2015)

Životní jubilea:

narození: 

Matyáš Billý, Jáchym Velechovský, Mikuláš Dupák, Samanta Telváková, Kristýna Honzová,
Pavel Mašek, Ester Sonntagová, Veronika Koubková, Oliver Franěk 

vítání dětí:

Sofie Machurková, Alžběta Poláková, Antonín Králík, Martin Kopřiva, Natálie Škarková,
Vanda Baudyšová, Tereza Grandischová, Nikola Slaninová

uzavření manŽelství:

Pavel Rak  -  Martina Morávková

Úmrtí: 

Marta Melicharová, Jarmila Krupičková, Michal Kail, Miluška Pšererová, Jan Blažíček, Markéta Havránková, Věra Štiková

PoděKování: 

ivana adamcová, 
matrikářka obecního úřadu velký osek

85 let: Jiřina Karbanová, Věra Třepinová 
90 let: Věra Štiková
91 let: Anna Rohlíčková

92 let: Josefa Řeháčková, Libuše Podolínská
99 let: Miloslav Dvořák

Hana Dočkalová a Jan Blažíček děkují všem, kteří se tichou vzpomínkou
 nebo účastí na pohřbu rozloučili s jejich tatínkem, panem Janem Blažíčkem.
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ze školního života
zprávy z masarykovy zš velký osek

ve	 škole.	 Škola	 nám	 všem	 připomněla	
Bradavice	z	Harryho	Pottera.		Děti	byly	
rozděleny	do	3	skupin	a	probíraly	téma-
ta	jako	je	„jídlo,	oblečení,	olympiáda,	po-
pis	osoby	apod.“	Pokud	někdo	očekával,	
že	škola	bude	super	moderní,	mohl	být	
trochu	zklamán.	Děti	prohlásily,	že	naše	
osecká	 škola	 je	mnohem	 lépe	 vybave-
na.	A	to	se	v	Anglii	jednalo	o	soukromou	
školu.	 Myslím,	 že	 je	 dobře,	 že	 si	 děti	
uvědomily,	jak	je	naše	škola	moderní	a	
že	mají	k	dispozici	spoustu	techniky.

Program	 jsme	 měli	 opravdu	 nabi-
tý.	První	den	 jsme	si	prohlédli	moderní	
Londýn,	vyzkoušeli	jsme	jízdu	„nadzem-
kou“	 a	 lanovkou,	 která	 byla	 vystavěna	
v	 době	 olympiády.	 Pro	 všechny	 to	 byl	
úžasný	zážitek.	Večer	se	děti	rozjely	do	
rodin.	 Přestože	 jsme	 je	 upozornili	 na	
zvláštnosti	 anglického	 bydlení,	 druhý	
den	byly	děti	plny	dojmů	a	zážitků.	Pře-
kvapily	je	jejich	pokoje,	které	jsou	velmi	
malé.	 Nejvíce	 problémů	 se	 vyskytlo	 v	
koupelně.	Světlo	se	velmi	často	rozsvěcí	
zatáhnutím	 za	 provázek,	 podobně	 fun-
guje	 teplá	 voda	 ve	 sprše.	 U	 umyvadla	
naleznete	dva	kohoutky,	 jeden	s	teplou	
a	 druhý	 se	 studenou	 vodou.	 Pokud	 se	

nechcete	 opařit	 nebo	 si	 umýt	 ruce	 ve	
studené	vodě,	musíte	 rychle	kmitat	 ru-
kama	 mezi	 oběma	 proudy	 vody.	 Chce	
to	 určitou	 zručnost.	 Podobně	 musíte	
prokázat	svou	zdatnost	při	splachování	
toalety,	 kde	 je	 třeba	 několikrát	 zapum-

povat,	než	se	vám	podaří	obsah	splách-
nout.	 Myslím,	 že	 za	 těch	 pár	 dní	 jsme	
to	 vše	 rychle	 zvládli.	 V	 rodinách	 jsme	
se	 také	 stravovali.	 Angličané	 už	 nejedí	
svou	 klasickou	 „cooked	 breakfast“,	 ale	
jejich	snídaně	je	každý	den	stejná,	cere-
álie,	jogurt,	opečené	tousty	a	pravé	an-
glické	marmelády,	např.	pomerančová	s	
kousky	kůry.	K	obědu	jsme	měli	většinou	
toust	se	šunkou	nebo	sýrem.	Samozřej-
mě	všichni	museli	povinně	ochutnat	či-
psy	s	octovou	příchutí.	Doporučili	 jsme	
dětem	ochutnat	„fish	and	chips“,	které	k	
Anglii	určitě	patří.	Večeřeli	jsme	v	rodině,	
nejčastěji	pizzu,	hranolky	nebo	špagety.

Další	den	jsme	se	prošli	podél	křído-
vých	útesů	Seven	Sisters.	Počasí	bylo	
větrné,	ale	nepršelo,	takže	vyhlídka	na	
maják	a	na	útesy	byla	dokonalá.	Přes-
tože	se	jedná	o	oblíbené	místo	sebevra-
hů,	nám	se	zde	velmi	 líbilo	a	určitě	se	
sem	chceme	vrátit.

V	 úterý	 jsme	 navštívili	 Hever	 Cast-
le,	 sídlo	 Jindřicha	 VIII.	 Více	 než	 hrad	
samotný	 nás	 zaujalo	 vodní	 bludiště.	

Vážení	rodiče	a	přátelé	školy,

ve	dnech	17.	 -	23.	10.	navštívilo	45	
dětí	 naší	 školy	 Anglii.	 Bydleli	 jsme	 v	
okolí	přímořského	města	Eastbourne	v	
rodinách.	 Dopoledne	 probíhala	 výuka	
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Během	chvilky	byli	někteří	úplně	mokří.	
No	prostě	si	 to	děti	užily.	Chvilku	 jsme	
hledali	Petra	Hotovce,	protože	z	domo-
va	nám	přišla	zpráva,	že	už	v	Londýně	
se	nám	Péťa	ztratil.	Naštěstí	 to	nebyla	
pravda	a	všechny	nás	to	pobavilo.	Petr	
napsal	domů,	že	je	v	pořádku,	a	mamin-
ka	mohla	být	klidná.

Brigton	bylo	další	místo	našeho	vý-
letu.	Město	nás	přivítalo	prudkým	deš-
těm	 a	 silným	 větrem.	 Naštěstí	 jsme	
měli	 na	 programu	 prohlídku	 „Sealife	
centre“-	 obřího	 akvária,	 kde	 jsme	 byli	
v	suchu	a	teple.	Po	skončení	prohlídky	
ustal	i	déšť,	takže	jsme	si	prohlédli	měs-
to	s	krásnými	uličkami	„Lanes“	a	„Royal	
Pavilon“.	Samozřejmě	muselo	dojít	i	na	
nákupy.	 Nejprve	 jsme	 zamířili	 do	 cuk-
rárny	a	ochutnali	velmi,	ale	velmi	kyselé	
bonbóny.	Nákup	oblečení	proběhl	v	ob-
líbeném	Primarku.

Ve	čtvrtek	jsme	velmi	brzy	ráno	pře-
jeli	do	Londýna.	Nejprve	 jsme	vyzkou-

šeli	jízdu	londýnským	metrem	a	potom	
jsme	absolvovali	prohlídku	historického	
centra.	 Později	 odpoledne	 jsme	 lodí	

přejeli	 k	 autobusu.	 Zde	 jsme	 na	 par-
kovišti	snědli	párky	na	cestu	a	už	před	
námi	byla	jenom	cesta	domů.

Za	sebe	mohu	říci,	že	výlet	byl	velmi	
pěkný	a	doufám,	že	se	dětem	líbil.	Pro	
většinu	 to	 byla	 první	 zkušenost	 s	 ná-
vštěvou	země,	 jejíž	 jazyk	se	učí.	Snad	
to	 bude	 pro	 některé	 dobrá	 motivace	 k	
dalšímu	studiu.	Děti	si	 také	uvědomily,	
že	v	naší	zemi	není	všechno	tak	úplně	
špatné,	 jak	si	někteří	myslí,	a	posílí	 to	
i	 pocit	 vlastenectví,	 který	 nám	 chybí.		
Díky	 grantu,	 který	 jsme	 získali,	 jsme	
umožnili	cestu	 i	 těm,	pro	které	by	 ten-
to	výlet	byl	finančně	příliš	náročný.	Byla	
bych	 ráda,	 kdyby	 se	 nám	 podařil	 zor-
ganizovat	i	v	dalších	letech.	Musím	po-
děkovat	 i	 cestovní	 kanceláři	 Kristof	 za	
organizaci	a	profesionalitu.

mgr. zuzana strejčková
ředitelka školy

záJezd do velké británie

V	 říjnu	 17.	 až	 23.	 10.	 jsme	 byli	 na	
zájezdu	ve	Velké	Británii.	Ti	nejlepší	an-
gličtináři	z	6.,	7.	a	9.	 třídy	byli	vybráni.	
V	sobotu	odpoledne	jsme	nastoupili	do	
autobusu.	 Jeli	 jsme	 velmi	 dlouho,	 do-
konce	jsme	se	naloďovali	na	trajekt,	ale	
v	neděli	jsme	tam	byli.	Dorazili	jsme	do	
Londýna	 a	 okamžitě	 jsme	 vykročili	 ke	
všem	památkám.	Tower	Bridge	i	některé	

modernější	stavby	–	Okurka,	Vajíčko	a	
další.	Večer	jsme	dorazili	do	Eastbourn,	
kde	 si	 nás	 vyzvedly	 hostitelské	 rodiny.	
Dali	nám	večeři	a	pak	jsme	šli	spát.	Dal-
ší	tři	dny	jsme	cestovali	po	památkách	
jako	hrad	Hever	Castle	nebo	útesy	Se-
ven	Sisters.	Také	jsme	vždy	ráno	šli	do	
školy,	ačkoliv	jsme	měli	pořád	jen	Aj,	Aj,	
Aj.	Ve	čtvrtek	jsme	vstávali	brzy,	protože	
jsme	se	už	připravovali	na	cestu	domů.	
Skoro	celý	den	 jsme	byli	 v	Londýně	a	
obdivovali	jsme	Big	Ben	a	další	památ-

ky.	Dokonce	 jsme	se	svezli	na	London	
Eye!	Večer	jsme	vyrazili	zpět	na	trajekt	
a	v	pátek	odpoledne	jsme	přijeli	domů.	
No,	 a	 jaké	 to	 bylo?	 Fantastické!	 I	 ten	
největší	nevděčník	by	se	mnou	souhla-
sil.	Byla	to	jako	náhrada	za	školu	v	pří-
rodě	a	moc,	MOC	jsem	si	to	užil.	Chtěl	
bych	 moc	 poděkovat	 všem,	 co	 se	 na	
výletě	podíleli.

martin brabenec, 6. třída
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sprinter školy

Za	krásného	slunečního	počasí	pro-
běhl	dne	8.	9.	tradiční	závod	v	běhu	na	
50m	a	60m,pod	vedením	pomocníků	z	
9.	třídy	a	paní	učitelky	Muniové	se	vše	
vydařilo	a	přikládáme	výsledky.

kategorie 1. třída - dívky běh 50m
1.	místo	Veronika	Žemlová	10,06
2.	místo	Barbora	Kúdelková	10,59
3.	místo	Eliška	Nella	Svobodová	10,64

kategorie 1. třída - chlapci běh 50m
1.	místo	Matyáš	Dupák	9,81
2.	místo	Patrik	Perl	9,83
3.	místo	Zdeněk	Čáp	10,66

kategorie 2. - 3. třída - dívky běh 50m
1.	místo	Hana	Roubalová	9,09
2.	místo	Hana	Klimentová	9,28
3.	místo	Veronika	Belzová	9,34

kategorie 2. - 3. třída - chlapci běh 50m
1.	místo	Martin	Dupák	8,31
2.	místo	Aleš	Krucký	8,34
3.	místo	Jakub	Fisch	8,87

kategorie 4. - 5. třída - dívky běh 50m
1.	místo	Tereza	Hanková	8,21
2.	místo	Natálie	Reisichová	8,47
3.	místo	Aneta	Slavíková	8,78

kategorie 4. - 5. třída - chlapci běh 50m
1.	místo	Tomáš	Kalaš	7,54
2.	místo	David	Kruliš	7,62
3.	místo	Otakar	Kuchař	8,13

kategorie 6. - 7. třída - dívky běh 60m
1.	místo	Kristýna	Šlehubrová	8,41
2.	místo	Natálie	Váňová	9,22
3.	místo	Kateřina	Hovorková	9,63

kategorie 6. - 7. třída - chlapci běh 60m
1.	místo	Radek	Pelikán	8,18
2.	místo	Theodor	Dašek	8,61
3.	místo	David	Košata	8,81

kategorie 8. - 9. třída - dívky běh 60m
1.	místo	Nikol	Bartošová	8,66
2.	místo	Nikol	Slavíková	8,88
3.	místo	Marina	Hanková	9,22

kategorie 8. - 9. třída - chlapci běh 60m
1.	místo	Miroslav	Karban	7,83
2.	místo	Lukáš	Hübst	8,31
3.	místo	Dominik	Král	8,51

autoři: luky hübst 
 a naty koldinská

atletický trojboj žáků
4. a 5. tříd

	Dvacet	dětí	z	naší	školy	vyjelo	zá-
vodit	do	Kolína	na	atletické	hřiště.	Žáci	
soutěžili	 v	 běhu	na	50	m,	 skoku	dale-
kém	a	v	hodu	míčkem.	Poslední	kolek-
tivní	 disciplínou	 byla	 štafeta	 na	 10	 x	
200	m.	V	každé	kategorii	závodilo	přes	
šedesát	dětí	a	naši	školáci	úspěšně	re-
prezentovali	Velký	Osek.

nejlepší umístění:
2. místo 		David	Kruliš		50m

3. místo			Natálka	Reisichová		skok	da-
leký,	Tomáš	Kalaš		50	m

4. místo 		David	Kruliš	skok	daleký,
štafeta	10	x	200	m	/	Kruliš,	Kalaš,	Rei-
sichová,	Hanková,	Dobiáš,	Meloun,	No-
vák,	 Slavíková,	 Han-
ková,	Svoboda/

5. místo	 	 	 Michaela	
Baštecká	hod	kriketo-
vým	míčkem

8. místo 	 	 Tereza	
Hanková	 50m,	 Lucie	
Hartmanová	 hod	 kri-
ketovým	míčkem

9. místo	 	 	 Natálka	
Reisichová		50m

11. místo	 	 	 Marie	
Špačková	 hod	 kri-
ketovým	 míčkem,	
Aneta	Vrabcová		hod	
kriketovým	 míčkem,	
Michaela	 Baštecká		
běh	50m

přespolní běh
	

1.	místo	jednoznačně	obsadil		Fran-
tišek	 Konyvka	 a	 ostatním	 soupeřům	
ukázal	 svá	 záda.	 Družstvo	 chlapců	 z	
páté	třídy		(Kalaš,	Meloun,	Richter,	Kru-
liš,	Novák,	Legr)	ve	své	kategorii	obsa-
dilo	2.	místo.

Tomáš	Kalaš,	David	Kruliš vítěz	František	Konyvka
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týnecká laťka

První	závod	Polabské	tour	ve	skoku	vy-
sokém	byl	pro	naše	žáky	velmi	úspěš-
ný.	1.	místa	získali	ve	svých	kategoriích	

Dominik	Král	a	Anička	Košatová.	Stříbr-
nou	medaili	přivezl	Jakub	Svoboda.	Tře-
tí	místo	obsadila	Natálie	Váňová.	Pomy-
slné	 bramborové	 medaile	 si	 vyskákali	
Vojtěch	 Baloun,	 Miroslav	 Karban,	 Jan	
Žilka	a	Kevin	Keleš.

Florbal chlapci 6. - 7. třída
V	okrskovém	kole	chlapecký	tým	

(Konyvka,	Bláža,	Baloun,	Košata,	Holý,	
Pelikán,	 Teplý,	 Novák,	 Svoboda)	 svou	
bojovnou	a	kolektivní	hrou	vybojoval	1.	
místo	a	postup	do	finále	okresního	kola.

Florbal okresní kolo

Čtvrté	místo	v	okresním	finále	obsa-
dili	chlapci	z	6.	-	7.	třídy.	(Konyvka,	Ba-

loun,	Teplý,	Novák,	Holý,	Svoboda,	Blá-
ža,	 Pelikán,	 Košata).	 Svým	 umístěním	
si	zajistili	postup	na	Kolínské	sportovní	
dny	a	vzorně	reprezentovali	naši	školu.	
Celé	soutěže	se	zúčastnilo	15	škol.

Futsal
Osm	 chlapců	 z	 naší	 školy	 v	 Ří-

čanech	prokázalo	své	kvality	a	vyhrálo	
všechny	 zápasy.	 Z	 prvního	 místa	 po-
stupují	k	dalším	bojům.	Budeme	Vojtovi	
Balounovi,	Marku	Blážovi,	Radku	Peli-
kánovi,	Tomáši	 Bayerovi,	 Janu	 Žilkovi,	
Vojtovi	Teplému,	Janu	Holému	a	Zden-
dovi	 Novákovi	 držet	 palce	 v	 dalších	
utkáních.

marcela muniová

podzimní akce ve školní 
družině

I	 podzimní	 akce	 máme	 všichni	 rádi.	
První	 větší	 akcí	 byl	 haloWeenský 
karneval.	Letošní	rok	 jsme	ho	uspo-
řádali	ve	školní	tělocvičně	pro	velký	počet	
dětí	navštěvujících	školní	družinu.	Úspě-
chem	bylo,	že	spousta	těchto	dětí	přišla	
opravdu	 v	 krásných	 strašidelných	 mas-
kách.	 Kromě	 soutěží	 a	 tance	 ve	 svých	
kostýmech	 se	 děti	 vyskotačily	 na	 opičí	
dráze,	klouzaly	se	na	klouzačce	z	lavičky	
a	naučily	se	novou	taneční	písničku.

	 Na	 závěr	 každé	 dítě	 v	 masce	 ob-
drželo	 diplom	 s	 motivem	 Haloweenu		
a	všichni	dostali	nějakou	sladkost.

	 	Další	akcí	pod	vedením	vychova-
telky	Evy	Knopové	byl		den čokolády,	
který	se	z	měsíce	září	přesunul	až	na	
listopad	z	důvodu	nemoci	vychovatelky.	
V	 tento	 den	 se	 děti	 sešly	 v	 kuchyňce	
školy.	 Přečetly	 si	 něco	 o	 historii	 čoko-
lády,	 ukázali	 si	 na	 obrázku	 kakaovník	
a	 kakaové	 boby.	 Potom	 si	 každé	 dítě	

Anna	Košatová

Dominik	Král
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rozmíchalo	 v	 trošce	 mléka	 práškové	
kakao,	abychom	poznali	pravou	hořkou	
kakaovou	 chuť.	Kakao	 jsme	dodělali	 a	
upekli	jsme	si	k	němu	drobné	koláčky	s	
povidly.	Musím	říci,	že	chutnaly	a	sněd-
lo	by	se	jich	dvakrát	tolik.

Jednoduchý recept pro mlsouny:
25 dkg hladké mouky
1 hera
10 dkg taveného sýra

z vypracovaného těsta tvarujeme 
kuličky cca 2 cm a klademe na pečicí 
papír. do každé kuličky uděláme dů-
lek a navršíme povidla. hned po upe-
čení obalíme v moučkovém cukru.

V	 předvánočním	 čase,	 jako	 každý	
rok,	 se	 konala	 již	 tradiční	 dílnička	Vá-
nočního  korálkování	pod	vede-
ním	 zkušených	 korálkářek	 Ivy	 a	 Nadi,	
které	 k	 nám	 přijíždí	 2x	 do	 roka	 již	 4.	
rokem.	 Děti	 si	 mohly	 vyrobit	 např.	 vá-
noční	hvězdičku,	záložku	do	knihy	nebo	
malého	 andělíčka.	 Prožili	 jsme	 sice	 tři	
hektická	odpoledne,	ale	vznikly	krásné	
výrobky.	Další	výhodou	 této	akce,	kro-
mě	toho,	že	se	děti	naučí	něčemu	no-
vému	je,	že	si	mohou	koupit	i	složitější	
výrobky	 –	 dárečky	 upletené	 z	 korálků.	
Často	 je	 používají	 jako	 vánoční	 dárky	
pro	nejbližší	a	kamarády.

Konec	 listopadu	 jsme	 měli	 ve	 zna-
mení	 divadelního	 představení,	 kterého	
se	 zúčastnilo	 56	 dětí.	 Bylo	 to	 v	 neděli	
22.	 11.	 odpoledne,	 kdy	 vyjely	 děti	 ŠD	
vláčkem	do	Kolínského	divadla	na	mu-
zikálovou	 pohádku	 uvedenou	 Liberec-
kým	 divadlem	 F.	 X.	 Šaldy	 „princové 
jsou na draka“.	 Před	 představením	
jsme	se	všichni	zastavili	ve	Futuru	Kolín	
a	 omrkávali	 nějaké	 vánoční	 dárky.	 Po-
hádka	 se	 všem	 líbila,	 jelikož	 písně	 od	
známých	 skladatelů	 a	 tvůrců	 J.	 Cha-
lupy,	 Z.	 Svěráka	 a	 J.	 Uhlíře	 většinou	
děti	uměly	a	zpívaly	si	je	spolu	s	herci.	
Doufáme,	že	i	maminky	a	babičky,	kte-
ré	nám	pomohly	s	organizací	a	přesuny	
dětí	 (touto	 cestou	 jim	 děkujeme),	 byly	
též	spokojeny.

	 	Všichni	se	 těšíme	na	zimní	obdo-
bí	 se	 zimními	 radovánkami,	 vánoční	
čas	plný	krásných	tradic	a	chvilek	strá-
vených	 pospolu	 s	 rodinou.	 Proto	 Vám	
přejeme	 opravdu	 klidné	 prožití	 svát-
ků	 vánočních	 a	 do	 nového	 roku	 2016	
spoustu	sil	a	hlavně	rodinnou	pohodu.								

vychovatelky šd  
Jana Formánková, marie belzová, 

eva knopová a dáša legrová
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„Vánoční	 stromeček	 voní	 po	 lese,	
děti	 čekají	 -	 co	 jim	 Ježíšek	 donese“.	
Těmito	veršíky	mého	syna,	 tehdy	před	
mnoha	 lety	 „studenta“	 mateřské	 školy,	
si	musíme	připomenout,	že	je	to	oprav-
du	 už	 zase	 tady!	 Rok	 zavírá	 poslední	
stránky	 svého	 kalendáře,	 stejně	 jako	
kniha,	kterou	jsme	celoročně	četli	a	teď	
nám	zbývá	poslední	kapitola.	A	byla	to	
kniha	plná	zvratů,	neklidu,	překvapení,	
radosti	i	smutku,	ale	i	naděje	na	lepší	a	
touha	po	klidném	životě.

Chtěla	 bych	 vás	 seznámit	 s	 novin-
kami	 v	 naší	 knihovně,	 tak	 jako	 každé	
čtvrtletí.

Převážně	 čte-
nářkám	jsou	určeny	
tituly:	 „Neurozená“/
Schwartz/-	 příběh	
mladé	 neurozené	
Japonky,	 která	 se	
stane	 manželkou	
japonského	 prince,	
následníka	 císař-
ského	Trůnu	-	inspi-
rováno	 skutečnými	

životními	 osudy	 princezny	 Masako.	 Do	
Chorvatska	a	Paříže	nás	zavádí	milostný	
příběh	„Každý	den,	každou	hodinu“	/Dra-
gničová/-	přátelé	z	dětství	se	setkávají	po	
mnoha	letech	v	Paříži	a	vzniká	velká	lás-
ka.

Exkluzivně“	 /S.Brown/-	 nás	 zavádí	
do	 prostředí	 a	 zázemí	 televize	 a	 Bílé-
ho	domu	spojené	s	vyšetřováním	smrti	
prezidentova	synka.

Na	 jeden	z	problémů	studentek-vy-
sokoškolaček	ukazuje	kniha	„Odvážní	a	
ctitelé“	/Prokšová/.	Hrdinka	Ingrid	musí	
čelit	 sexuálnímu	 obtěžování	 ze	 strany	
nadřízeného	univerzitního	profesora.

Takzvaný	milostný	historický	 román	
představuje	„	Hvězdička“	/Beverley/-	hr-
dinka	se	pohybuje	v	nejvyšších	kruzích	
společnosti	 v	 Anglii	 počátkem	 19.	 sto-
letí.	 Čtenářů,	 kteří	 si	 oblíbili	 historické	
romány,	 v	 poslední	 době	 přibývá.	Těm	
jistě	udělají	radost	publikace	od	osvěd-
čených	autorů,	ale	 i	začínajících.	Mezi	

typické	 historické	 romány	 z	 českého	
prostředí	patří	již	známá	tvorba	V.	Von-
drušky,	 a	 tím	 je	 i	 „Zločin	 na	 Bezdězu“	
z	cyklu	Hříšní	lidé	Království	českého	s	
Oldřichem	z	Chlumu.	 „Mikuláš,	vévoda	
opavský“	 /J.Černá/-	 příběh	 levobočka	
Přemysla	 Otakara	 II.,	 „Žebrákova	 po-
msta“	/Hrdlička/-	předhusitská	Praha	na	
počátku	15.	století.	

Do	 zahraničí,	 do	 Říma	 a	 Florencie	
15.	století	nás	zavádí	„Kacíř“	/Martigli/-	
spory	mezi	rody	Borgiů	a	Magnificů.	Do	
dálného	Japonska	19.	století	se	dosta-
neme	 v	 knize	 „Čistá	 země“	 /Spencer/	
-	inspirováno	skutečným	příběhem	brit-
ského	obchodníka,	 který	 se	 stal	 váže-
ným	a	zámožným	mužem	v	Japonsku.

Milovníky	napínavého	žánru,	detek-
tivních	a	kriminálních	příběhů	zaujmou	
jistě	 publikace:	 „Třetí	 dívka“	 /Christie/	
-H.	 Poirot	 vyšetřuje	 zločin,	 „Vražed-
ná	 Akademie“	 /Olczak/-	 severská	 kri-
mi-Stokholm	 2012	 -	 série	 vražd	 členů	

Akademie.	 K	
severským	 kri-
mi	patří	i	očeká-
vaný	 čtvrtý	 díl	
Milénia:	 „Dívka	
v	pavoučí	síti“	 /
Lagercrantz/-	
nové	 příběhy	
novináře	 M.	
Blomkvista	 a	
L.	 Salanderové	
vás	nenechají	v	
klidu.	

Ze	 série	 Původní	 česká	 detektivka	
máme	nově:	„	Naše	heslo	Apokalypsa“	
/Černucká/-	 řešení	 vraždy	 na	 maškar-
ním	 bále	 na	 zámku	 hraběte	 Tovačov-
ského,	„Štvanice“	/Niedl/-	detektivní	pří-
běh	z	prostředí	francouzského	letoviska	
Cannes,	„Mlžná	tvrz“	/	Rusková/-	vyšet-
řování	 vraždy	 majitelky	 prvorepubliko-
vé	 vily,	 kterou	 dostala	 zpět	 v	 restituci.	
„Doktor	 zabiják“	 /Bazell/-	 hrdina-lékař	
chce	 pomstít	 vraždu	 svých	 prarodičů,	
ale	dostává	se	do	soukolí	zločinu.

Máte	 rádi	 špionážní	 romány?	 Mezi	
klasiku	patří	„Panamský	krejčí“	/Le	Car-

ré/-	 předloha	k	 filmu,	děj	 ze	současné	
Panamy,	 krejčovskou	 firmou	 H.Pende-
la	 procházejí	 všichni,	 kteří	 ve	 Střední	
Americe	něco	znamenají.

	Z	literatury	faktu	si	připomeňme	ně-
kolik	loňských	stoletých	výročí.	Je	to	na-
příklad:	 „Velká	 válka	 1914-1918“	 -pře-
hledně	zachycuje	vývoj	a	průběh	války	
textem	i	spoustou	fotodokumentů,	„Vše	
pro	 dítě.	 Válečné	 dětství	 v	 Čechách	
1914-1918“	/Lenderová/	-	ojedinělá	pu-
blikace	 zachycující	 životní	 situaci	 dětí	
během	1.	světové	války	na	českém	úze-
mí.	 „Via	Hrabal“	 -	kniha	vzpomínek	na	
známého	spisovatele	k	100.	výročí	jeho	
narození	–	spousta	zajímavostí	a	 foto-
grafií	z	 jeho	života.	„Historie	svateb	od	
nejstarších	dob	po	současnost“	/Jančí-
ková/-	 svatební	 zvyky,	 rituály	a	pověry	
ve	 slovanských	 oblastech	 od	 pohan-
ských	dob	po	dnešek.

	 Pro	 naše	 nejmladší	 čtenáře	 jsou	
připraveny	 tituly:	 „Auta	 ve	 městě“	 /
Řezníčková/-	 veselá	 obrázková	 knížka	
seznamuje	děti	se	světem	automobilů,	
obsahuje	jednoduché	texty	a	úkoly.	„Po-
hádky	 z	 hájovny“	 /Kopcová/-	 čtyři	 pří-
běhy	o	zvířátkách,	které	žijí	v	lese,	text	
doplněn	obrázky.	„Nina	chce	být	rocko-
vá	zpěvačka“	/Kocmanová/-	malá	ency-
klopedie	povolání,	 krátká	vyprávění	ze	
života	 šestileté	 holčičky,	 která	 se	 ode-
hrávají	na	nejrůznějších	místech:	škole,	
letišti,	 továrně,	 divadle	 atd.	 „	 Pohádky	
Vlasty	 Buriana“	 /Burian/	 herec,	 slavný	
komik	vypráví	dětem,	 jak	se	narodil,	o	
svém	 pejskovi,	 i	 neobvyklé	 pohádky	 o	

bramborách,	
listonoši	 aj.	
Doplněno	ba-
revnými	 ilu-
stracemi	 Jo-
sefa	 Lady.	 „O	
modrém	svět-
le“/Kroluppe-
rová/	-	příběh	
o	chlapci	Otí-
kovi,	 který	
nerad	 čte,	
dostal	 však	

knihu,	pohádku	o	modrém	světle,	a	děj	
ho	tak	zaujal,	že	by	se	chtěl	dozvědět,	

obecní knihovna velký osek 
inFormuJe
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jak	to	v	knize	dopadne.	„Robin,	pes	a	já“	
/Lhotová/-	o	školačce	Marce	a	jejím	bra-
trovi	 a	 zaběhnutém	 pejskovi,	 který	 jim	
navíc	přivede	nového	kamaráda	i	báječ-
nou	babičku.	„Ztracený	pes	a	jiné	příbě-
hy“	 /Křišťanová/-	 čtyři	 krátké	příběhy	o	
dětech	 a	 jejich	 zvířecích	 kamarádech-
pro	 začínající	 čtenáře.	 Cyklus	 dobro-
družných	 příběhů-případů	 dvou	 dětí	 a	
jejich	 detektivní	 kanceláře:	 „Záhada	 v	
hotelu“,	 „Záhada	 ve	 vlaku“,	 „Záhada	 v	
kině“	/Widmark/.

	 Pro	 starší	 dívky	 jsou	 určeny	 kníž-
ky:	„Purpurová	stuha“	/Miller/-	příběh	až	
téměř	hororový	o	 lásce	a	naději,	staré	
šlechtické	sídlo	 v	 lesích	skrývá	děsivé	
tajemství.	 Klasický	 text	 proložený	 ko-
miksem.	 „Lásky	 a	 nelásky“	 /S.	 Lanc-
zová/-	příběh	dvojice	dívek,	studentek,	
které	 spolu	 bydlí	 na	 koleji,	 ale	 nemají	
právě	idylický	vztah.

	 Starším	 dětem	 i	 jejich	 rodičům	 je	
určen:	„Deník	třídního	otloukánka	aneb	
Jak	 jsem	 zvítězil	 nad	 šikanou“	 /Gale/-	
příběh	 chlapce	 Erika,	 ze	 kterého	 se	
stává	náhle	šikanované	dítě.	Zachycení	
problému,	který	se	objevuje	 i	 v	našich	
některých	školách.

	 Malý	 vzorek	 nových	 knih	 v	 naší	
knihovně	je	u	konce,	není	to	ale	všech-
no!	Přijďte	se	sami	podívat	a	vybrat	si	
můžete	 nejen	 z	 knih,	 ale	 i	 z	 řady	 ča-

sopisů.	 Podzimní	 a	 zimní	 večery	 jsou	
dlouhé!

Co	se	událo	nového	v	knihovně?	23.	
září	 navštívily	 knihovnu	 děti	 z	 3.	 třídy	
s	 paní	 učitelkou	 Frankovou.	 Přišly	 se	
dozvědět	 něco	 o	 pověstech.	 A	 tak	 se	
povídalo	 o	 rozdílech	 mezi	 pohádkou	
a	 pověstí,	 zvláště	 jsme	 se	 zaměřili	 na	
pověsti	 z	 našeho	 regionu,	 to	 všechny	
zajímá	a	mnohé	děti	si	během	prázdnin	
nejen	 něco	 přečetly,	 ale	 i	 nakreslily,	 a	
někteří	dokonce	místa	pověstí	i	navští-
vili.	 Tak	 se	 prakticky	 spojila	 zábava	 s	
poučením,	 a	 to	 je	 vlastně	 smysl	 školy	
i	knihovny.

	 O	 tom,	 že	 naše	 knihovna	 získala	
grant	na	nákup	nového	počítače	pro	ve-
řejnost	 jsem	již	na	stránkách	Osečanu	
psala.	Počítač	 je	 již	 v	provozu	a	navíc	
si	můžete	na	webových	stránkách	osec-
ké	knihovny	najít	náš	on-line	katalog	a	
přímo	 z	 domova	 nahlédnout	 do	 fondu	
knihovny	a	zjistit,	zda	požadovanou	kni-
hu	máme.	Těšíme	se	na	nové	čtenáře!	

Knihovna	je	otevřena:	PO+ČT	:	9	-11	
12	–	15	hod.	ÚT+PÁ:	-	12	-	17.30	hod.	
Obecní	 knihovna	 Velký	 Osek,	 Žižkova	
398,	281	51	Velký	Osek	tel.	321	795	544	
e-mail	 :	 velosek.knihovna	 @	 worldonli-
ne.cz	www.knihovnavelkyosek.wz.cz	

DEN	PRO	DĚTSKOU	KNIHU	–	28.	

11.	 2015	 –	 sobota	 -	 celostátní	 akce	
knihoven	 spojená	 s	 prodejem	 nových	
dětských	 knih	 a	 zápisem	 nových	 dět-
ských	 čtenářů	 opět	 v	 naší	 knihovně.	
Předvánoční	prodej	knih	bude	pokračo-
vat	ještě	dalších	14	dní!!!	

VŠEM	 ČTENÁŘŮM	 OSECKÉ	
KNIHOVNY	 I	 VŠEM	 ČTENÁŘŮM	
OSEČANU	 PŘEJI	 TY	 NEJKRÁSNEJ-
ŠÍ	 VÁNOČNÍ	 SVÁTKY,	 HLAVNĚ	 PEV-
NÉ	ZDRAVÍ	A	ÚSPĚŠNÝ	NOVÝ	ROK	
2016.	

za obk v. osek J. dohnalová 

otevírací doba:

PO	+	ČT		 09:00	-	11:00

	 	 	 12:00	-	15:00

ST	-	není	výpůjční	den

ÚT	+	PÁ	 12:00	-	17:30

kontakt:
Obecní	knihovna	Velký	Osek
Žižkova	398,	281	51	Velký	Osek

Tel.:	321	795	544
e-mail:	velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.wz.cz

	Jak Jsem lovil hada

Není	den	jako	den	a	 jako	místosta-
rostovi	 se	 mi	 občas	 dostane	 výsady	
projeviti	svou	chrabrost	a	neohroženost.	
Toho	 dne	 jsem	 se	 chystal	 na	 obecní	
úřad	a	na	schodech	domu	mne	z	 roz-
jímání	 „co	 jsem	 to	 dnes	 všechno	 za-
pomněl“	vyrušil	mobilní	 telefon.	„	Pane	
Fagoš,	máme	tu	hlášení,	že	je	na	silnici	
had!“	Dále	se	hovor	ubíral	k	přesnému	
zjištění	 lokality	a	zejména	pak	velikos-
ti	hada	 (nejsem	 tak	chrabrý	a	neohro-
žený,	 jak	bych	někdy	 rád).	Rozpomněl	
jsem	se	na	různé	přírodovědné	seriály,	
kde	 zejména	 Australané	 a	 obyvatelé	
Oceánie	jsou	přesvědčováni,	že	had	je	
jejich	nejlepší	přítel	a	že	se	vlastně	dá	
přežít	 i	uštknutí	kobrou.	Z	 řádu	škrtičů	
jsem	 se	 prakticky	 neobával	 žádného	
druhu,	svým	objemem	jsem	pro	jakého-

koli	hada	k	nepozření.	Vyzbrojen	pytlem	
jsem	se	vydal	na	kole	na	cestu.	Hlavou	
se	 mi	 honily	 lecjaké	 myšlenky.	 Když	
jsem	dorazil	na	místo,	tak	jsem	si	dodá-
val	odvahy,	že	je	menší,	než	jsem	čekal,	
a	prakticky	vypadá	jako	mrtvý.

Nedaleko	 školy	 pod	 tisovým	 keřem	
v	 několika	 smyčkách	 ležel…	 Dle	 in-
struktážních	videí	se	na	ně	prý	musí	od	
ocasu	a	měli	byste	být	ostražití	a	rychlí	
(ta	druhá	vlastnost	mi	pravda	již	trochu	
chybí).	Ověřil	jsem,	zda	není	plaz	mrtev	
lehkým	 popostrčením.	 Svým	 pohybem	
mi	 naznačil,	 že	 to	 se	 zdravím	 nebude	
tak	špatné.	

Člověk	 je	 vybaven	 dvěma	 rukama	
a	 to	 je	 na	 hada	 sakra	 málo.	 Držet	 py-
tel,	hada	a	trefit	se	je	fuška.	Proto	bylo	
třeba	ku	pomoci	přizvat	nálezce	plaza,	

který	s	dotazy,	zda	se	jedná	o	nejedo-
vatý	druh,	přiložil	své	ruce	k	dílu	a	vak	
na	hada	přidržel.	Šup	a	byl	tam…	Oro-
sené	čelo	jsem	utřel	rukávem,	rozloučil	
se	s	nálezcem	a	vyrazil	za	svými	povin-
nostmi	na	obecní	úřad.

A	jak	dopadl	ten	odchycený	nešťast-
ník?	 	 Jářku	 dobře,	 byl	 předán	 do	 Zá-
chranné	stanice	živočichů	v	Pátku	panu	
Luboši	Vaňkovi,	a	pokud	se	dostanete	
do	podobné	situace,	zavolejte	mu.	Je	to	
opravdový	profesionál.

A	 pro	 ty,	 které	 by	 zajímalo,	 o	 jaký	
druh	plaza	šlo:		Užovka	Amurská	-	Ela-
phe	 schrenckii.	 Je	 rozšířena	 na	 jihu	
ruského	Dálného	východu	až	po	seve-
rozápadní	 Čínu.	 Upřednostňuje	 vlhké	
biotopy	 v	 okolí	 vodních	 ploch	 a	 vlhké	
lesy.	Dobře	šplhá	po	stromech.	Dorůs-
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tá	do	velikosti	okolo	150	cm,	výjimečně	
může	dosáhnout	až	170	cm.	Má	silné,	
statné,	tmavě	zbarvené	(až	černé)	tělo,	
s	 příčnými,	 do	 žluta	 zabarvenými	 pru-
hy,	břicho	 je	žluté	s	černými	skvrnami.
Zdroj:	wikipedie

Ne	každé	setkání	se	zvířaty	 je	 tak-
to	veselé	a	takto	dobře	končí.	Jednoho	
podzimního	 sychravého	 dne	 jsem	 byl	
nucen	 okolnostmi	 a	 svým	 svědomím	
podílet	se	na	odchytu	 toulavého	psa	v	
okolí	hospody	Na	růžku	a	přilehlém	zá-
vodu	Elektrizací	železnic.	Pes	–	vlastně	
fenka	-	byla	ve	velmi	zuboženém	stavu,	
slepá,	 hluchá	 a	 s	 otevřeným	 nádorem	
na	krku.	Vystrašenou	a	nemocnou	fen-
ku	se	mi	podařilo	trochu	nakrmit,	odchy-
tit	a	předat	do	Kolínského	psího	útulku,	
který	si	pro	ni	přijel.

Druhý	den	jsem	se	dozvěděl,	že	mu-
sela	být	fenka	utracena,	protože	poško-
zení	jejího	zdraví	bylo	natolik	závažné,	
že	se	nedalo	již	nijak	pomoci.

Nepíšu	 těchto	pár	 řádků	proto,	aby	
byly	roněny	slzy	nad	těžkým	osudem	ži-
vočicha.	Píšu	tyto	řádky	proto,	abychom	
si	všichni	uvědomili	naše	žebříčky	hod-

not.	Abychom	se	snažili	oddělovat	věci	
důležité	 od	 malicherných	 a	 abychom	
v	 sobě	 nacházeli	 dostatek	 morálních	
sil	utkávat	se	se	zlem.	Abychom	nikdy	
nesklonili	hlavy	a	nerezignovali	s	myš-
lenkou,	že	nám	to	vlastně	nestojí	za	to.

Jan Fagoš
místostarosta 

...co si vrabci cvrlikaJí a holubi už vědí 

Ano,	asi	už	jste	o	nás	něco	zaslechli:	jsme	BARYBA	a	nějaký	čas	se	Vás	snažíme	za-
ujmout,	pobavit	a	občas	i	dojmout.	Nejsme	kdovíjací	řečníci,	a	proto	se	domníváme,	že	za	
nás	promluví	spíše	fotky...

…	některé	akce	se	povedly	a	některé	o	něco	méně	;)
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	...	otevřeli		jsme	pro	děti	kroužky	Tvořílek,	Písnička,	Angličtina	a	Skotačivé	cvičení

 … přejeme vám krásné svátky a šťastný nový rok - baryba
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VO	 divadlo	 bylo	 založeno	 v	 září	
2010	 skupinkou	 nadšenců,	 kteří	 byli	
ochotni		bavit	sebe	i	případné	publikum	
svým	 hereckým	 „uměním“.	 Za	 pomoci	
obecního	úřadu	jsme	si	vytvořili	zázemí	
v	Dělnickém	domě.

Nebyly	ani	nejsou	to	podmínky	ide-
ální.	V	zimě	se	zkouší	v	bundách,	 topí	
se	 jen	 příležitostně,	 jeviště	 je	 malé	 a	
nízké	(přesto	na	naši	domovskou	scénu	
nedáme	 dopustit).	Velkým	 vkladem	 do	
začátku	nám	také	byly	darované	kulisy	
po	 již	 zaniklém	 oseckém	 ochotnickém	
souboru.	 První	 divadelní	 představení	
pohádky	Mrazík	se	s	velkým	úspěchem	
odehrálo	10.	12.	2010.

S	 novými	 hrami	 a	 se	 změnami	 v	
osobním	 či	 profesním	 životě	 jednotli-
vých	členů	se	složení	souboru	promě-
ňovalo.	V	současné	době	má	VO	divadlo	
18	členů,	včetně	5	dětí.	Je	 to	výborná	
parta	šikovných	lidí.	Společně	vyrábíme	
kulisy,	kostýmy	a	drobné	rekvizity.

Děkujeme	obci	Velký	Osek,	sponzo-
rům	a	všem,	kteří	nás	podporují	v	naší	
práci.

Těší	nás,	že	se	VO	divadlo	stalo	ne-
dílnou	součástí	 kulturního	a	společen-
ského	života	ve	Velkém	Oseku.	Ohléd-
nutí	 za	 naší	 činností	 jsou	 odehraná	
představení	

2010	-	Mrazík	2	x	V.	Osek

2011	-	Mrazík	2	x	V.	Osek

2012	-	Perníková	chaloupka	4	x	V.	Osek
-	Červená	Karkulka			3	x	V.	Osek
-	Předvolání	na	úřad		
-	Den	seniorů	V.	Osek
-	Mikulášská		pohádka	-	V.	Osek
-	 Mikulášská	 pohádka	 –	 Dětský	 domov	
Býchory

2013	-	Princové	jsou	na	draka	3	x	V.	Osek
-	Princové	jsou	na	draka	-		Veltruby
-	Princové	jsou	na	draka		-	Úmyslovice	-	

charitativní	akce				
-	Mikulášská	pohádka	-		Veltruby
-	Mikulášská	pohádka	-	V.	Osek

2014	-	Dívčí	válka	3	x	V.	Osek
-	O	neposlušných	kůzlátkách	-	Rozlouče-
ní	s	prázdninami	-	V.	Osek
-	Dívčí	válka	-	Veltruby
-	Dívčí	válka	-	Lovčice
-	Kašpárek	a	princezna	Cimprdlína	–	Vel-
truby
-	Kašpárek	a	princezna	Cimprdlína	–	V.	
Osek	
-	Živý	betlém	–	V.	Osek

2015		-	Dívčí	válka	–	Sadská
-	Jak	Trautenberk	chtěl	Krakonošovo	ko-
ření	–	V.	Osek
-	Jak	Trautenberk	chtěl	Krakonošovo	ko-
ření	-	Veltruby	
-	Živý	betlém	–	V.	Osek

VO	 divadlo	 přijímá	 malé	 i	 dospělé	
zájemce	o	činnost	v	divadelním	soubo-
ru.Informace	na	tel.:	776	202	090

neděle 6. prosince 2015, 15 ho-
din, kulturní dům
budulínek a červená karkulka
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Divadelní	 soubor	 Hálek	 Nymburk	
sehraje	 známé	 a	 oblíbené	 pohádky	 o	
Budulínkovi	 a	 Červené	 Karkulce.	 Oba	
příběhy	 obohacují	 melodické	 písničky	 z	
dílny	Zdeňka	Svěráka	a	Jaroslava	Uhlíře.

sobota 12. prosince 2015, 18 ho-
din, kulturní dům
mistr Jan aneb naše kaše
Vladimír Zajíc

Divadelní	 spolek	 Vojan	 Libice	 nad	
Cidlinou	 uvede	 druhou	 premiéru	 hry,	
která	zavede	diváky	k	obci	Lipany,	a	to	
29.	května	1434.	Skupina	potulných	kej-
klířů	 se	shodou	okolností	 ocitne	právě	
mezi	ležením	Panské	jednoty	a	radikály	
husitského	hnutí.	Během	noci,	 v	 před-
večer	 známé	 bitvy,	 komedianti	 spolu	
vedou	 hádky	 a	 spory	 o	 problematické	
situaci	v	Čechách.	

sobota 9. ledna 2016, 18 hodin, 
kulturní dům

poetický večer „český sen“
Během	 programu	 zazní	 verše	 fran-

couzských	Prokletých	básníků	a	báseň	
Český	 sen	 Josefa	 Kainara.	 Umělecký	
přednes	 Jaroslav	 Brendl,	 recitátor	 DS	
Vojan	 Libice	 n.	 C.	 Pěvecká	 produkce	
Poděbradský	KviMtet.	

neděle 10. ledna 2016, 15 hodin, 
kulturní dům
měla babka čtyři Jabka
Vlastimil Peška

DS	Vojan	Libice	n.	C.	uvede	čtyři	po-

vo divadlo - výročí

voJan
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hádky:	O	koblížkovi,	O	dědečkovi	a	ko-
žíšku,	O	zlé	koze,	O	velké	 řepě,	které	
jsou	určeny	dětem	od	dvou	 let.	Veselé	
příběhy	doplňují	známé	melodické	pís-
ničky	a	velké	loutky	zvířátek.

sobota 23. ledna 2016, 18 hodin, 
kulturní dům
bláznovy zápisky
Podle románu N. V. Gogola upravil Jiří 

Hlávka
Derniéra	 monodramatu	 Jiřího	 Hlávky,	
herce	DS	Vojan	Libice	n.C.

pátek 26. Února 2016, 20 hodin, 
kulturní dům
Jan Duchek, Tomáš Habanec
il congelatore (zmrazovač)

Komediálně	 laděná	 hra	 Kočovné-
ho	 divadla	 Ad	 Hoc	 vtáhne	 publikum	

do	 USA	 za	 časů	 prohibice.	 Ve	 třech	
jednáních	vypráví	o	osudech	dobře	za-
vedeného	 mafiánského	 klanu	 a	 sledu-
je	 cesty	 přistěhovalců	 v	 Novém	 světě.	
Komediální	operní	drama	plné	napětí	a	
morálních	dilemat	je	proloženo	vtipnými	
texty	s	melodiemi	známých	árií	Verdiho,	
Pucciniho,	Leoncavala,	Bizeta	a	dalších	
skladatelů.

milan čejka

zimní přikrmování ptáků

V	době,	kdy	vychází	toto	číslo	Ose-
čanu,	bude	již	většina	našich	ptáků	na	
svých	zimovištích.	Pro	ty,	co	tu	však	zů-
stávají	po	celý	rok,	začíná	těžké	období,	
kdy	je	nedostatek	potravy.	To	umocňuje	
i	naše	čím	dál	méně	rozmanitá	krajina,	
kde	např.	smrkové	monokultury,	či	roz-
lehlá	pole	moc	potravy	ptákům	nenabí-
zejí.

Navíc	 její	 vyhledávání	 komplikuje	
zmrzlá	 půda,	 pokrývka	 sněhu	 a	 také	
krátká	část	dne,	během	níž	ji	ptáci	mo-
hou	 shánět.	 Přitom,	 aby	 přežili	 mra-
zivou	 noc,	 během	 které	 mohou	 ztratit	
až	 1/3	 své	 hmotnosti,	 si	 musí	 vytvořit	
dostatečné	 tukové	 zásoby.	 Zde	 platí,	
že	čím	menší	ptačí	 tělo	 je,	 tím	rychleji	
ztrácí	teplo.	Na	jeho	udržení	tedy	potře-
bují	větší	množství	energie.	Kupříkladu	
sýkory	 modřinky	 v	 tomto	 čase	 věnují	
sháněním	potravy	až	85%	dne.	Důležitý	
je	však	nejen	její	dostatek,	ale	musí	být	
i	energeticky	bohatá.	A	v	tomto	období	
tak	můžeme	pomoci	 i	my	 lidé	a	 to	při-
krmováním	ptáků.	Přikrmovat	můžeme	
začít	od	listopadu	až	do	konce	března.	
Mimo	tuto	dobu,	si	ptáci	bez	problému	
obstarají	potravu	sami.

	 Ptačí	 krmítka	 jsou	 různá,	 a	 jaké	
nakonec	zvolíme,	 je	na	nás.	Vhodnější	
jsou	však	krmítka	prostornější,	aby	byla	
předkládaná	potrava	dostupná	i	pro	vět-
ší	druhy,	jako	jsou	třeba	kosi	a	zároveň	
taková,	jež	jsou	opatřena	stříškou,	aby	
do	nich	nepršelo,	či	nesněžilo.	Tím	totiž	
může	docházet	k	plesnivění	krmiva.	Po-
kud	 ho	 však	 pravidelně	 kontrolujeme,	
tak	 to,	že	nám	např.	slunečnice	zmok-
ne,	vůbec	nevadí.	I	tak	je	ale	důležité	kr-
mítko	pravidelně	čistit	od	zbytků	krmiv,	
či	 ptačího	 trusu.	 Neméně	 důležité	 je	 i	
umístnění	 krmítka.	 Kvůli	 možným	 pre-
dátorům,	kterými	jsou	především	kočky,	

by	mělo	být	ve	vzdálenosti	min.	2	m	od	
stromů,	keřů	a	všeho,	odkud	by	nebez-
pečí	mohlo	číhat.	Vhodný	je	tak	podsta-
vec	 zhruba	 1,5	 m	 vysoký	 a	 umístěný	
na	volném	prostranství.	Pokud	budeme	
přeci	jen	chtít	zavěsit	krmítko	na	strom,	
tak	co	nejdále	od	kmenu.	

Dalším	 důležitým	 faktorem	 je,	 aby	
bylo	 pravidelně	 doplňováno.	 Ptáci	 si	
navyknou	na	určitý	čas,	kdy	zaletují	na	
krmítko	a	pokud	na	něj	zavítají	před	se-
tměním	a	bude	prázdné,	nemusí	stihnout	
obstarat	si	jinou	potravu	někde	jinde.

	 Do	 krmítek	 pro	 ptáky	 použijeme	
různé	krmné	směsi	s	obsahem	sluneč-
nice,	ovsa,	pšenice	a	jiných	zrnin,	jako	
třeba	 lněné,	 či	 konopné	 semeno.	 Zde	
mezi	nejlepší	patří	černá	slunečnice.	Je	
tučná	a	tedy	bohatá	na	energii.	To	oce-
ní	především	druhy,	jakými	jsou	sýkory,	
zvonci,	stehlíci,	čížci	či	pěnkavy.	

Z	 dalších	 vhodných	 krmiv	 je	 určitě	
mák,	 drcené	 vlašské	 a	 lískové	 ořechy,	
ovesné	vločky	a	také	různé	druhy	bobu-
lí	 (jeřabiny,	 rakytník,	šípky,	černý	bez),	

nakrájená	 jablka,	 nebo	 rozinky,	 které	
mají	v	oblibě	kosi	a	drozdi.

Dále	 je	 možné	 předložit	 i	 vařené	
brambory	 (vařené	 v	 nesolené	 vodě),	
strouhanou	 mrkev,	 nesolené	 pečivo	 či	
kousky	masa.	Pro	ptáky	také	zavěšuje-
me	 lojové	koule,	nebo	čistý	 lůj.	Na	 ten	
kromě	sýkor	rádi	přilétají	i	brhlíci	a	stra-
kapoudi.	Vhodný	je	lůj	hovězí,	skopový	
a	taktéž	králičí.	Vepřový	ptáci	nepřijíma-
jí	nejlépe.

Další	ptačí	pochoutku	můžeme	vy-
tvořit	 ptákům	 i	 sami.	 Již	 zmíněný	 lůj	
rozehřejeme	 v	 kastrůlku.	 Mezitím	 si	
do	 misky	 připravíme	 různé	 přísady,	
jako	 třeba	 slunečnici,	 proso,	 či	 nadr-
cené	 vlašské	 ořechy.	 Jakmile	 bude	
tuk	 rozpuštěný,	 necháme	 ho	 trochu	
zchladnout	a	poté	jej	smícháme	s	naší	
přísadou.	Touto	 směsí	 pak	 naplníme	
např.	 skořápku	 kokosového	 ořechu,	
malý	květináč	či	ji	vetřeme	do	větších	
rozevřených	 borových	 šišek.	 Po	 za-
tuhnutí	 můžeme	 rozvěsit,	 stejně	 jako	
lojové	koule	a	pozorovat,	jaký	úspěch	
u	ptáků	naše	snažení	přinese.

Čížek lesní ( Carduelis spinus ) 

        Strakapoud velký 
(Dendrocopos major) 



Zpravodaj obce Velký Osek Ročník XX •  4/2015

20

Spolek	 přátel	 historické	 techniky	 při-
pravuje	 2.	 ročník	 akce	 „Den	 s	 historickou	
technikou”	a	už	nyní	 si	 dovolujeme	vyzvat	
všechny,	kdo	mají	chuť,	aby	se	do	přípravy	
a	 realizace	 akce	 zapojili.	 Exponáty	 budou	
přibližně	 ve	 stejném	 rozpětí	 jako	 letos	 při	
prvním	ročníku,	nebráníme	se	ani	nápadům	
na	další	druhy	vystavovaných	předmětů.	

	Termín	je	dán,	o	místě	jednáme.	Co	už	
ale	mohu	prozradit	je	to,	že	2.	ročník	této	
výstavní	a	společenské	akce	se	uskuteč-
ní	pod	záštitou	starosty	obce	Velký	Osek	
Mgr.	Pavla	Drahovzala.

	Vývoj	 přípravy	 programu	 a	 další	
zpřesňující	 informace	 včetně	 formulářů	

přihlášek	pro	vystavovatele	budeme	zve-
řejňovat	na	našem	webu.	Tam	jsou	i	kon-
taktní	údaje.	A	najdete	zde	i	informace	a	
fotografie	z	prvního	ročníku.

		 	 	 	 	
	 za spht zdraví 

miroslav lízner
www.spht.cz

Čím	pestřejší	je	potravní	nabídka,	tím	
více	druhů	máme	šanci	na	krmítku	pozo-
rovat.	Spatřit	tak	můžeme	krom	již	zmíně-
ných	i	sýkoru	babku,	dlasky,	hýly,	čečetky	
a	 jiné.	Nikdy	 však	nekrmíme	připáleným	
lojem,	 uzeným,	 těstovinami,	 plesnivým	
krmivem,	či	kořeněnými	a	solenými	potra-
vinami.	Ptákům	způsobují	zažívací	potíže	
a	mohou	končit	úhynem.	Dokonce	jediné	
zrnko	soli	z	pečiva	může	vést	k	otravě	or-
ganismu	malých	druhů.

	 V	 zimním	 období	 se	 přikrmují	 také	
ptáci	 zimující	 na	 vodních	 plochách,	 jako	

jsou	 labutě,	 kachny,	 lysky	 či	 racci.	 Těm	
většinou	lidé	předkládají	v	dobré	víře	pe-
čivo,	ale	ptákům	toto	krmivo	příliš	nepro-
spívá.	 Neobsahuje	 totiž	 žádné	 vitamíny	
ani	 minerály	 a	 jeho	 výživová	 hodnota	 je	
téměř	nulová.	Podávané	v	menší	míře	ne-
ublíží,	ale	ve	větším	množství	ptáky	zasytí	
a	způsobí,	že	nemají	potřebu	hledat	svou	
přirozenou	potravu.	To	může	později	vést	
až	ke	zdravotním	problémům.	Pokud	přeci	
jen	krmíme	pečivem,	 tak	nikdy	ne	čerst-
vým,	způsobuje	trávící	problémy	a	ani	ne	
příliš	 tvrdým,	 kde	 může	 dojít	 k	 poranění	
jícnu.	Jestliže	 jim	 tedy	skutečně	chceme	

dopřát	 plnohodnotné	 krmivo,	 můžeme	
např.	v	zemědělských	prodejnách	zakou-
pit	 granule	 pro	 vrubozobé	 ptáky.	 Labutě	
i	kachny	navíc	určitě	uvítají	 i	 listy	salátu,	
čínského	zelí,	kapusty,	nebo	třeba	špená-
tu.	

	Zimním	přikrmováním	tak	pomáháme	
ptákům	přečkat	toto	období	a	na	oplátku	
máme	my	možnost	zblízka	nahlédnout	a	
seznámit	se	s	jejich	světem	a	jimi	samot-
nými.

autor: roman dobřichovský
Foto: renata hasilová

RYBÁŘSKÝ PLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ČRS MO VELKÝ OSEK 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA 

 

POŘÁDANÝ DNE 20. ÚNORA 2016 OD 20:00 HODIN V SÁLE DĚLNICKÉHO 
DOMU VE VELKÉM OSEKU 

K TANCI A POSLECHU HRAJE STEJNĚ JAKO MINULÝ ROK SKUPINA 

HB BAND 
BOHATÁ TOMBOLA O ŽIVÉ KAPRY A VĚCNÉ CENY, SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O 

ŽIVÉ RYBY, PŘEDTANCOVÁNÍ A NĚCO NAVÍC... 
www.rybari-velkyosek.estranky.cz 
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	 t.J. sokol velký osek -  
 stolní tenis

Stolní	 tenisté	 mají	 v	 současné	 se-
zoně	 sedm	 družstev	 včetně	 mládež-
nických	 a	 hrají	 všechny	 tři	 regionální	
soutěže	a	dvě	krajské.	A	jak	si	vedou	v	
třetině	soutěže?

Regionální	soutěž	3.	třídy

Regionální	soutěž	2.	třídy

Krajská	soutěž	2.	třídy,	sk.	D

Tak	fanděme,	ať	se	místa	v	tabulkách	ještě	vylepší.
za stolní tenisty

Jiří kurka

Regionální	soutěž	1.	třídy

Krajská	soutěž	1.	třídy,	sk.	A

tJ sokol velký osek

 

 

 

 

Regionální soutěž 3. třídy 
Tabulka: 

1. Sokol Zásmuky "B"  7 6 1 0 0 92:34 19 
2. TJ Sokol Týnec nad Labem "B"  7 6 0 1 0 83:43 18 
3. SK Nová Ves I. "D"  7 4 3 0 0 81:45 15 
4. Viktoria Radim "C" 7 5 0 2 0 86:40 15 
5. SK Křečhoř "B"  7 4 0 3 0 65:61 12 
6. Stolní tenis Kolín "D"  7 3 1 3 0 69:57 10 
7. TTC Dobřichovská Pivnice "B"  7 2 1 4 0 57:69 7 
8. TJ Sokol Velký Osek "G"  6 2 0 4 0 34:74 6 
9. TJ Sokol Plaňany 7 1 1 5 0 50:76 4 

10. TJ Sokol Český Brod  8 1 1 6 0 42:102 4 
11. TJ Sokol Velký Osek "F"  8 1 0 7 0 43:101 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regionální soutěž 2. třídy 

Tabulka: 
1. Sokol Zásmuky "A"  8 7 0 1 0 101:43 21 
2. Viktoria Radim "B" 8 7 0 1 0 106:38 21 
3. TJ Klučov "B"  8 6 0 2 0 86:58 18 
4. TJ Sokol Starý Kolín "B"  8 5 2 1 0 80:64 17 
5. SK Křečhoř "A"  8 5 1 2 0 86:58 16 
6. TJ Sokol Týnec nad Labem "A"  8 3 3 2 0 77:67 12 
7. Stolní tenis Kolín "C" 8 4 0 4 0 70:74 12 
8. TJ Sokol Velký Osek "E"  8 3 1 4 0 65:79 10 
9. SK Nová Ves I. "C"  8 2 1 5 0 68:76 7 

10. TJ Sokol Velký Osek "D"  8 1 0 7 0 53:91 3 
11. TTC Dobřichovská Pivnice "A"  8 1 0 7 0 45:99 3 
12. TJ Sokol Velim "B" 8 0 0 8 0 27:117 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská soutěž 2. třídy, sk. D 
Tabulka: 

1. ST EUROMASTER Kolín "C" 7 7 0 0 0 89:37 21 
2. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy 7 7 0 0 0 81:45 21 
3. TTC Říčany "B" 7 6 0 1 0 78:48 18 
4. TJ Sokol Velký Osek "B"  7 4 1 2 0 69:57 13 
5. TTC Brandýs nad Labem "C"  7 4 1 2 0 76:50 13 
6. TJ Sokol Kutná Hora "B"  7 4 0 3 0 64:62 12 
7. TJ Sokol Čáslav  7 2 1 4 0 55:71 7 
8. Sokol Přezletice "B"  7 2 0 5 0 56:70 6 
9. TJ Lokomotiva Nymburk "A" 7 2 0 5 0 52:74 6 

10. TJ Sokol Uhlířské Janovice  7 1 1 5 0 57:69 4 
11. Stolní tenis Kolín 7 1 0 6 0 44:82 3 
12. Stolní tenis Benešov "B"  7 0 0 7 0 35:91 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální soutěž 1. třídy 
Tabulka: 

1. Viktoria Radim "A" 8 7 0 1 0 89:55 21 
2. TJ Sokol Starý Kolín "A"  8 6 1 1 0 98:46 19 
3. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy "B"  8 5 1 2 0 79:65 16 
4. TJ Klučov "A"  8 5 1 2 0 93:51 16 
5. TJ Sokol Velký Osek "C"  8 4 1 3 0 80:64 13 
6. SK Nová Ves I. "A"  7 4 1 2 0 74:52 13 
7. TJ Sokol Velim "A" 8 4 0 4 0 70:74 12 
8. Stolní tenis Kolín "B"  8 3 1 4 0 81:63 10 
9. ST EUROMASTER Kolín "D"  8 3 0 5 0 52:92 9 

10. TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy "C"  7 2 0 5 0 42:84 6 
11. SK Nová Ves I. "B"  8 1 0 7 0 45:99 3 
12. ST Býchory 8 0 0 8 0 43:101 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská soutěž 1. třídy, sk. A 
Tabulka: 

1. TJ Sokol Velký Osek  7 5 1 1 0 64:36 16 
2. TJ Sadská "B"  7 5 1 1 0 63:39 16 
3. TJ Sokol Libice nad Cidlinou 7 5 1 1 0 67:47 16 
4. TJ Sokol Krchleby 7 5 0 2 0 64:40 15 
5. TJ AŠ Mladá Boleslav "C"  7 4 1 2 0 58:52 13 
6. TSM Kladno 7 4 0 3 0 60:48 12 
7. STC Slaný 7 4 0 3 0 50:55 12 
8. TJ Sokol Mnichovo Hradiště "B"  7 3 0 4 0 52:55 9 
9. KST Rakovník "C"  7 2 0 5 0 45:56 6 

10. TJ Aero Odolena Voda 7 1 0 6 0 41:68 3 
11. TTC Kladno "C" 7 1 0 6 0 33:67 3 
12. Sokol Lány 7 1 0 6 0 28:62 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzácné předměty  
z Úspěšné expedice

Člen	T.J.	Sokol	Velký	Osek	Petr	Kej-
klíček	 přivezl	 z	 expedice	 MANASLU	
2015	vrcholovou	vlajku	a	v	břidlici	vy-
tesanou	mantru	napsanou	v	tibetském	
jazyce	v	Uchen	skriptu.

Mantra	 se	 recituje	 jako	 "Óm	 Mani	
Padmé	Húm".	

	První	slovo	Óm	je	posvátná	slabi-
ka	 nalezená	 v	 indickém	 náboženství.	
Slovo	Mani	 znamená	 "klenot",	Padmé	
znamená	 "lotosový	 květ",	 buddhistic-
kou	 posvátnou	 květinu,	 zatímco	 Húm	
představuje	ducha	osvícení	a	používá	
se	k	vyjádření	ovací,	přivítání,	nebo	po-
zdravu.	

Střední	 část	 mantry,	 maņipadme,	
je	 často	 interpretována	 jako	 "klenot	 v	

lotosu,"	 ale	 podle	 Donalda	 Lopeze	 je	
mnohem	 pravděpodobnější,	 že	 maņi-
padme	 je	 ve	 skutečnosti	 oslovení,	 ur-
čené	bódhisattvovi	s	názvem	maņipad-
ma	 -	 alternativní	 oslovení	 bódhisattvy		
Avalokitéšvary.	Slabiky	Óm	a	Húm	jsou	
považovány	 za	 citoslovce	 bez	 lingvis-
tického	významu.	

Lopez	 také	 konstatuje,	 že	 u	 větši-
ny	 tibetských	 buddhistických	 textů	 je	
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považován	překlad	mantry	 jako	sekun-
dární,	 namísto	 toho	 se	 zaměřuje	 na	
korespondenci	 šesti	 slabik	 mantry	 do	
různých	 jiných	 seskupení	 šesti	 v	 bud-
dhistické	tradici.	

	
Dalailama	řekl:	
"Je	 velmi	 dobré	 recitovat	 mantru	

Óm	 Mani	 Padmé	 Húm,	 ale	 když	 to	
děláte,	měli	 byste	myslet	 na	 jeho	vý-
znam,	smysl	šesti	slabik	je	velký	a	ob-
rovský...		První		-	Óm	symbolizuje	ne-
čisté	tělo	praktikujícího,	řeč	a	mysl,	ale	

také	symbolizuje	čisté	vznešené	 tělo,	
řeč	a	mysl	Buddhy	".	"Cesta	je	indiko-
vána	čtyřmi	dalšími	slabikami	 -	Mani,	
což	znamená	klenot,	symbolizuje	fak-
tory	metody,	altruistický	záměr	dosáh-
nout	probuzení,	 soucit	a	 lásku“.	 "Tyto	
dvě	 slabiky	 -	 Padmé,	 což	 znamená,	
lotus,	 symbolizují	 moudrost	 „.	 "Musí	
být	dosaženo	čistoty	a	nedílné	jednoty	
metody	 a	 moudrosti,	 symbolizované	
poslední	 slabikou	 -	 Húm,	 což	 nazna-
čuje	nedělitelnost.“	

"Těchto	 šest	 slabik,	 znamená,	 že	 v	
závislosti	na	praxi	cesty,	což	 je	neděli-
telné	 sjednocení	 metody	 a	 moudrosti,	
můžete	přeměnit	své	nečisté	tělo,	řeč	a	
mysl	do	čisté	vznešené	tělo,	řeč	a	mysl	
Buddhy."	

	
"Mantra	 Om	 Mani	 Padme	 Hum	 se	

snadno	řekne,	ale	je	velmi	silná,	protože	
obsahuje	podstatu	 celého	učení.	Když	
říkáte	první	slabiku	Óm,	ta	vám	pomůže	

dosáhnout	dokonalosti	v	praxi	štědrosti,	
Ma	pomáhá	dokonalejší	praxe	čisté	eti-
ky,	Ni	pomáhá	dosáhnout	dokonalosti	v	
praxi	tolerance	a	trpělivosti.	Pad,	čtvrtá	
slabika,	pomáhá	dosáhnout	dokonalos-
ti	vytrvalosti,	Mi	pomáhá	dosáhnout	do-
konalosti	v	praxi	koncentrace,	a	finální	
šestá	slabika	Hum	pomáhá	dosáhnout	
dokonalosti	v	praxi	moudrosti.“	

Jiří otta
starosta t. J. sokol velký osek

činnost oddílu sokolské 
všestrannosti v druhém 
pololetí

V	předposledním	prázdninovém	týd-
nu	oddíl	sokolské	všestrannosti	zorgani-
zoval	každoroční	týden	plný	her,	sportu	
a	 nejrůznějších	 pohybových	 činností.	
Letošního	sportovního	týdne	se	zúčast-
nilo	 celkem	 94	 dětí	 -	 43	 chlapců	 a	 51	
děvčat.	O	děti	se	staralo	11	sportovních	
vedoucích.	Svačinu	a	obědy	dětem	při-
pravovaly	 4	 kuchařky,	 paní	 uklízečky	
uklízely	 dětmi	 využívané	 prostory	 ško-
ly.	 Jezdilo	 se	 na	 kole,	 na	 kolečkových	
bruslích,	hrály	se	míčové	hry,	cvičila	se	
gymnastika,	trénovala	se	atletika,	hledal	
se	poklad,	hrál	se	stolní	tenis,	florbal	a	
baseball,	 byli	 jsme	 v	 bazénu	 i	 v	 soko-

lovně	v	Kolíně.	Nechyběl	ani	celodenní	
výlet	 uprostřed	 týdne.	Tentokrát	 všech-
ny	 děti	 odjely	 vlakem	 do	 Prahy,	 kde	
nejmenší	děti	navštívily	zdařilou	výstavu	
Večerníček	a	skupina	starších	dětí	si	v	
JumpParku	zaskákala	na	trampolínách.	
Tyto	 trampolíny	 jsou	 spojené	 a	 dohro-
mady	 tvoří	 jedno	 velké	 hřiště,	 děti	 si	
na	 nich	 vyzkoušely	 vybíjenou,	 základy	
akrobacie	a	nenechaly	si	ujít	i	skoky	do	
pěny.	V	temném	prostředí	arény	Mercu-
ria	vybaveném	nejmodernější	technolo-
gií	za	doprovodu	zvukových	i	světelných	

efektů	 si	 nejstarší	 děti	 zahrály	 Laser	
game.	 Závěr	 týdne	 patřil	 Cestě	 kolem	
světa.	Při	 rozmanitých	sportovních	dis-
ciplínách	 vztahujícím	 se	 k	 jednotlivým	
světadílům	si	děti	užily	se	svými	vedou-
cími	plno	legrace.	Nebylo	vítězů	ani	po-

ražených.	Děti	celý	týden	dokazovaly,	že	
si	umí	vzájemně	pomáhat	a	mají	smysl	
pro	fair	play.	Jejich	úsměvy	během	celé-
ho	týdne	ukazovaly,	že	každý	den	proží-
vají	s	velkým	nadšením.

Sobota	3.	října	se	stala	pro	náš	od-
díl	 velmi	 úspěšným	 dnem.	 Uspořádali	
jsme	 další	 ročník	 župního	 přeboru	 ve	
vybíjené	 a	 naše	 děvčata	 potvrdila,	 že	
jsou	velké	bojovnice.	Do	každé	z	kate-
gorií	(mladších	i	starších	žákyň)	bylo	do	
soutěže	 přihlášeno	 šest	 družstev.	 Ne-
chyběly	družstva	z	Kolína,	ze	Sokolče,	
z	 Peček	 a	 z	 Hořátve.	 Družstvo	 našich	
mladších	žákyň	A	 	 (simona bursová, 
diana Fagošová, anna vacková, an-
drea kolouchová, tereza švandová 
a veronika belzová)	si	ze	soutěže	od-

Manaslu – vrcholová vlajka

Mantra
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V	 krásném	 prostředí	 Národní	 pří-
rodní	 rezervace	 Libický	 luh,	 který	 je	
největším	lužním	lesem	v	Čechách,	za	
úžasné	vůně	a	barev	podzimního	 listí,	
se	běžel	24.	10.	2015	I.	ročník	závodu,	
zalitý	 sluncem	 a	 bezva	 náladou.	 Neo-

pakovatelné	kouzlo	běhu	s	minimálním	
převýšením	 daným	 polabskou	 rovinou	
na	trase	6	a	12	km	na	okruhu	Motel	U	
Jezera,	 Oseček,	 zdymadla	 a	 Motel	 U	
Jezera	si	užilo	celkem	248	běžců	prak-
ticky	 z	 celé	 republiky.	K	 charitativnímu	
běhu	pro	Centrum	Paraple	pod	názvem	
„	Běh	pro	Paraple	ve	Velkém	Oseku“	na	
1	a	2	km	se	sešlo	kolem	stovky	dětí	 i	
dospělých.	 Ve	 spolupráci	 se	 sousední	
obcí	Veltruby	se	jel	závod	vozíčkářů	na	
14	 km	 pod	 názvem	 „ŠLAPEME	 PRO	
PARAPLE	 NA	 POHODU“.	 Ten	 však	
svému	 názvu	 nedostál.	 Jakmile	 sedm	
borců	 na	 handbicích	 uslyšelo	 výstřel,	
vyrazili	 jak	závodní	koně	až	35kilomet-
rovou	rychlostí.	Po	prvním	kole	„uštvali“	

zavádějícího	jezdce	na	kole,	a	tak	dru-
hé	kolo	si	zaváděl	pozdější	vítěz	Hynek	
Litman	sám.

											
běh pro paraple  
ve velkém oseku

V	10:30	hod.	byl	slavnostně	odstar-
tován	běh	dětí	na	podporu	Centra	Pa-

neslo	 pohár	 a	 diplom	 za	 první	 místo.	
Naše	mladší	žákyně	-	družstvo	B	(Bar-
bora	Hovorková,	Ester	Kalašová,	Klára	
Tázlerová,	Hana	Klimentová,	Dominika	
Svinčáková,	Laura	Vokřálová,	Kateřina	
Frintová	a	Kateřina	Legrová)	teprve	sbí-
ralo	zkušenosti	a	skončilo	na	5.	místě.	
V	kategorii	starších	žákyň	jsme	měli	tři	
družstva.	Nejlépe	se	dařilo	družstvu	A	
(alexandra klimentová, kateřina kli-
mentová, martina loskotová, tereza 
mokráčková, radka stepaková, vero-
nika Frintová),	 které	 všechny	 zápasy	
vyhrálo	a	obsadilo	 	1. místo.	Družstvo	
C	(kateřina hovorková, karolína kra-
tochvílová, eliška tázlerová, marie 

špačková, kateřina kubišová, na-
tálie reisichová)	 podalo	 i	 v	 oslabení	
výborné	 výkony	 a	 skončilo	 na	 3. mís-
tě.	Družstvu	B	(Eliška	Pancová,	Sabina	
Paroulková,	Nela	Jírová,	Monika	Vrab-
cová,	Viola	Vokřálová	a	Aneta	Vaníčko-
vá)	se	tentokrát	nedařilo	a	vyhrálo	pou-
ze	jeden	zápas.	

V	 listopadu	 jsme	 se	 zúčastnili	 ob-
lastního	 a	 zároveň	 župního	 přeboru	
soutěže	 Malý	 TeamGym.	 Úroveň	 celé	
soutěže	 je	 rok	od	 roku	vyšší	 	a	oddíly	
z	 Dobříše,	 Jaroměře,	 Dvora	 Králové,	
Mladé	Boleslavi	a	dalších	velkých	měst	
gymnastiku	 výborně	 umí.	 Celkem	 se	
tohoto	 přeboru	 zúčastnilo	 37	 družstev	
ve	3	kategoriích.	Náš	oddíl	měl	v	kaž-
dé	 kategorii	 dvě	 družstva.	 Družstvo	
nejstarších	žákyň	(K.	Bendíková,	K.	Kli-
mentová,	M.	Loskotová,	R.	Stepaková,	
T.	 Mokráčková,	 V.	 Frintová)	 vybojova-
lo	 v	 rámci	 župy	 3.	 místo.	Všichni	 naši	
cvičenci	 	 předvedli	 vyrovnané	 výkony,	
cvičili	 s	 radostí	 a	 velkým	 nasazením.	
Velkou	 pochvalu	 si	 zaslouží	 všechny	
děti,	které	naši	T.	J.	Velký	Osek	vzorně	
reprezentovaly:

v kategorii do 8 let	–	K.	Hrabánko-
vá,	A.	Belzová,	K.	Krajhanzlová,	Z.	Rich-
terová,	K.	Klimentová,	E.	Mommers,	E.	
Kalašová,	 B.	 Hovorková,	 L.	 Vokřálová,	
K.	Frintová,	K.	Legrová,	D.	Svinčáková

v kategorii do 11 let	–	V.	Belzová,	
T.	Švandová,	K.	Tázlerová,	K.	Turke,	M.	
Krejčová,	M.	Fagoš,	K.	Hovorková,	A.	
Vacková,	S.	Bursová,	D.	Fagošová,	K.	
Kratochvílová,	 N.	 Reisichová,	 E.	 Tá-
zlerová

v kategorii do 16 let	 –	V.	Vokřálo-
vá,	E.	Pancová,	M.Vrabcová,	N.	Jírová,	
A.	Vaníčková,	S.	Paroulková,	K.	Bendí-
ková,	 K.	 Klimentová,	 M.	 Loskotová,	 R.	
Stepaková,	T.	Mokráčková,	V.	Frintová

Vrcholem	celého	našeho	sportovní-
ho	roku	je	MIKULÁŠSKÁ,	kde	děti	svým	
nejbližším	předvedou,	co	se	během	ce-
lého	roku	v	našem	oddíle	naučily.

Všem	 našim	 cvičencům	 přejeme	
hodně	 píle,	 energie	 a	 chuť	 do	 dalšího	
cvičení!

helena babáková,
marcela muniová

vybíjená starší žákyně   družstvo nejmladších žákyň

vybíjená mladší žákyně   družstvo nejstarších žákyň

běžecký závod 
eleven velkoosecká 
podzimní „12“
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raple,	 který	 byl	 rozdělen	 do	 kategorií	
předškolní	 děti,	 první	 a	 druhý	 stupeň.	
Hned	od	začátku	bylo	vidět,	že	zhruba	
padesát	borců	o	připravené	ceny	bude	
tvrdě	bojovat.	Trať	na	1km	„	kolem	dolí-
ku“	zaběhli	nejrychleji:	v	kategorii	před-
školní,	 1.	 Légr	 Jan,	 2.	Vokál	 Jakub,	 3.	
Rypková	Magda.	První	stupeň,	1.	Kalaš	
Tomáš,	2.	Richter	Lukáš,	3.	Kuchař	Ota.	
Druhý	stupeň,	1.	Hruška	Jan,	2.	Průcha	
Martin,	 3.	 Váňová	 Natálie.	 Výstřelem	
přesně	 v	 11:00	 hod.	 vyrazila	 šedesá-
ti	 tříčlenná	 běžecká	 veřejnost	 na	 trať	
2	 km	z	brány	Eleven	kolem	Máčidel	 a	

zpět.	 Jako	 první	 doběhl	 Martin	 Krátký,	
druhý	Luboš	Marhoul	a	pro	třetí	místo	si	
doběhl	David	Šmidrkal.	Z	obou	běhů	se	
vybíralo	startovné	na	podporu	činnosti	
Centra	Paraple.	Každý	z	běžců	obdržel	
po	 vhození	 startovného	 do	 zapečetě-
né	 kasičky	 připínací	 odznak	 s	 logem	
závodu.	 Je	 třeba	dodat,	 že	do	kasičky	
přispívali	i	diváci	a	běžci	z	hlavních	zá-
vodů.	V	pondělí	po	rozpečetění	kasičky	

na	OÚ	Praha	10	a	sečtení	částky	přišla	
hezká	informace.	„	Běh	pro	Paraple	ve	
Velkém	Oseku“	a	prodej	upomínkových	
předmětů	 ve	 stánku	 Paraplete	 přinesl	
na	činnost	Centra	14.447	Kč.

					
šlapeme pro paraple
na pohodu

Jako	 sedm	 statečných	 vyrazilo	
sedm	 vozíčkářů	 v	 11:30	 hod.	 směr	
Veltruby,	 kde	 byla	 obrátka	 u	 obecního	
úřadu	 a	 občerstvení.	 Celkem	 ve	 dvou	
okruzích	a	tedy	po	14	km	dorazil	takřka	
s	 devítiminutovým	 náskokem	 na	 prv-
ním	místě	Hynek	Litman	časem	35,28,	
druhé	 místo	 patřilo	 Vladimíru	 Řízkovi	
a	 třetí	 Miroslavu	 Slavíkovi.	 Škoda	 jen,	
že	závod	vozíčkářů	poznamenaly	hned	
dva	ošklivé	pády.	V	prvním	případě	 již	
zmíněný	druhý	v	pořadí	za	pomoci	po-
řadatelů	nasedl	znovu	a	dokázal	udržet	
svoji	pozici.	V	druhém	případě	musela	

zasahovat	 záchranná	 služba	 a	 závod-
ník	byl	převezen	do	nemocnice.	Chmu-
ry	zahnalo	vyhlášení	vítězů,	kdy	krásné	
ceny	v	podobě	originálních	skleněných	
pohárů	 od	 místní	 sklárny	 Art	 Crystal	
Bohemia	 a	 další	 věcné	 ceny	 od	 part-
nerů	běhu	předával	starosta	obce	Mgr.	
Pavel	Drahovzal.

					
eleven velkoosecká 
podzimní „12

Než	se	vystřelilo	ke	startu	závodu	na	
6	km,	řekl	několik	úvodních	vět	pan	sta-
rosta,	který	vyzdvihl,	že	se	v	obci	zaklá-
dá	nová	tradice,	na	první	ročník	opravdu	
s	pěknou	účastí,	a	popřál	běžcům	hodně	
sportovních	zážitků.	Výstřel	v	13:30	hod.	
a	přibližně	120	běžců	vyrazilo	na	slun-
cem	zalitou	trať.	O	patnáct	minut	později	
vyrazil	zbytek	z	celkových	248	běžců	na	
trať	 dvojnásobné	 délky.	 Byť	 byli	 závod-
níci	rozděleni	do	kategorií	a	výsledky	je	
možné	najít	na	www.rypsport.cz	,	zmíní-
me	alespoň	celkové	vítěze:

6 km muži:	Franc	Matouš	TJ	Sokol	Ko-
lín	–	atletika	čas	20:27,7.
6 km ženy:		Janůrková	Barbora	TJ	So-
kol	Kolín	–	atletika	čas	26:59,7.
12 km muži: Miler	Jiří	AC	Mladá	Bole-
slav	čas	41:35,1.
12 km ženy:	Teplá	Jana	-	Joskatel	čas	
52:56,8.					

Opravdu	nádherné	počasí	přilákalo	
stovky	diváků,	kteří	si	závody	náramně	
užívali.	 Návštěvníky	 hostil	 celý	 areál	
Motelu	U	Jezera.	Doprovodný	program	
v	podobě	soutěží	pro	děti	připravil	spo-
lek	Baryba.	Měření	rychlosti	běhu	rada-
rem	ZOO	Liberec,	která	děti	zapojila	do	
soutěže	"Které	naše	zvíře	předběhneš".	
Bylo	možné	shlédnout	dobová	řemesla,	
výstavu	vozů	Suzuki	a	na	přilehlém	pís-
níku	se	projet	na	raftech.	Velkou	zába-
vou	bez	rozdílu	věku	byly	projížďky	na	
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koloběžkách.	Potěšily	 i	prodejní	stánky	
sportovního	 oblečení	 partnerů	 běhu	
Eleven	a	Sportea.

Závěrem	je	třeba	zmínit,	že	se	první	
ročník	povedl.	A	to	nejen	díky	krásnému	
počasí	a	pěkné	účasti	startujících.	Dě-
kujeme	všem,	kdo	se	podíleli	na	organi-
zaci,	zaváděli	běžce	na	kole,	zabezpe-

čovali	přilehlé	komunikace,	parkoviště	a	
šatny.	Významnou	pomocí	byla	 i	práce	
žáků	 ze	 ZŠ	Velký	 Osek	 a	 jejich	 učite-
lů.	Opět	 se	zapojily	 spolky	 -	TJ	Sokol,	
fotbalisté	 Velký	 Osek,	 Májovci.	 Kvalit-
ní	 zázemí	 Motelu	 U	 Jezera	 a	 přispění	
partnerů	akce	dalo	I.	ročníku	běžecké-
ho	závodu	velice	dobrou	úroveň.	Děku-
jeme	za	perfektní	spolupráci	s	OÚ	Velký	

Osek.	 Závodníkům	 děkujeme	 za	 spor-
tovní	 nasazení,	 vítězům	 gratulujeme.	
Velké	díky	patří	všem,	kteří	přispěli	na	
činnost	Centra	Paraple.	

Těšíme	se	na	Vás	na	II.	ročníku.	

petr rypka

podzimní zprávy z dění ve viktorii velký osek

V	 posledním	 čísle	 Osečanu	 jsme	
slíbili	 pravidelně	 informovat	 o	 dění	 ve	
Viktorce.	Aktuálně	vám	tedy	přinášíme	
informace	o	tom,	co	se	dělo	v	druhé	po-
lovině	roku	2015.

klub v pohybu

Zásadními	 událostmi	 byly	 dvě	 Val-
né	hromady.	Mimořádná	červencová	a	
řádná	říjnová.	Z	nich	vzešlo	nové	vede-
ní	oddílu	ve	složení	Vlastimil	Hovorka,	
Martin	Koška,	Jaromír	Kolínský	a	David	
Lambert.	Novinkou	 je	zvolení	kontrolní	
komise	v	sestavě	Petr	Špaček,	Jan	Kar-
ban	a	Jan	Plášil.

Oddíl	má	také	nový	název	a	to	Vik-
torie	Velký	Osek	z.s.	(zapsaný	spolek).	
Tímto	se	mění	status	klubu	dle	nového	
občanského	 zákoníku.	 Řešilo	 se,	 jestli	
Viktorie	 či	Viktoria,	 jako	 dva	 historicky	
používané	názvy.	Nakonec	byla	 jedno-
značnou	 většinou	 odhlasována	 právě	
Viktorie.

Ruku	 v	 ruce	 s	 novým	 názvem	 byly	
schváleny	 nové	 stanovy	 oddílu,	 které	
dávají	Viktorce	tvář	a	utváří	její	cestu	do	
budoucna.

Avšak	nejdůležitější	byly,	jsou	a	bu-
dou	výsledky	na	fotbalovém	trávníku…

dorostenci si drží laťku

	Na	začátku	každé	nové	sezony	si	v	
dorosteneckém	mužstvu	klademe	otáz-
ku,	 jaké	 mužstvo	 se	 podaří	 dát	 dohro-
mady.	Někteří	tuto	kategorii	opouští,	jiní	
do	 ní	 z	 nižší	 kategorie	 přichází.	 A	 je	 i	
zásluhou	 místní	 fotbalové	 školy,	 že	 se	
nám	 v	 posledních	 letech	 daří	 mužstvo	
doplňovat	 a	 že	 dorostenecký	 tým	 drží	
pohromadě.	To	se	projevuje	i	na	trávníku	
a	kluci	v	okresním	přeboru	okupují	třetí	
příčku.	Záleží	pak	pouze	na	nich,	jestli	z	
toho	na	jaře	nebude	ještě	něco	víc.

béčko překvapuje samo sebe

	B	mužstvo	mělo	po	konci	minulé	se-
zony	namále.	Nebylo	 jisté,	 jestli	 jej	oddíl	
vůbec	 přihlásí	 do	 soutěže.	 Nakonec	 se	
tak	 stalo	 a	 chyba	 to	 určitě	 nebyla.	 Pod	
vedením	 nového	 vedoucího	 se	 mužstvo	
dalo	dohromady	natolik,	že	prakticky	ani	
v	 jednom	 zápase	 nemělo	 problém	 se	
sestavou.	Ve	skupině	B	 IV.	 třídy	 je	naše	
Béčko	po	podzimu	na	druhém	místě,	a	to	
pouze	zásluhou	horšího	skóre.	Na	jaře	se	
tak	můžeme	těšit	na	boj	o	první	příčku.

áčko se stále hledá

Po	 sestupu	 z	 I.	 B	 třídy	 se	 mužstva	
chopil	 nově	 sestavený	 realizační	 tým.	
Cílem	bylo	mužstvo	psychicky	zvednout	

a	nedopustit	jeho	další	pád.	V	první	po-
lovině	podzimu	vše	nasvědčovalo	tomu,	
že	se	cíl	daří	plnit.	 	 	 	 	Na	trénincích	se	
pravidelně	scházelo	okolo	dvaceti	kluků,	
domácí	 zápasy	 se	 vyhrávaly	 a	 čekalo	
se	pouze	na	body	zvenku.	Těch	se	však	
naše	první	mužstvo	nedočkalo.	Čekání	
navíc	bylo	 tak	dlouhé,	že	se	odrazilo	v	
docházce	 na	 tréninky	 i	 na	 zápasy.	 To	
bohužel	vedlo	i	ke	zhoršeným	výkonům	
v	poslední	třetině	podzimu.	Suma	sumá-
rum	získalo	Áčko	pouhých	patnáct	bodů	
a	patří	mu	jedenáctá	příčka.	Věřme,	že	
se	chlapci	do	druhé	poloviny	okresního	
přeboru	pustí	s	mnohem	větší	vervou	a	
motivací	a	že	se	bude	zase	na	co	dívat.

čekání na jaro

	Výsledky	našich	mužstev	 jsou	 tedy	
dobré	i	méně	dobré.	Nezbývá	si	tedy	jen	
přát,	aby	na	jaře	byly	minimálně	stejně	
tak	dobré	anebo	ještě	lepší.	Věříme,	že	
všichni,	co	fotbal	v	Oseku	dělají	a	hra-
jí,	chtějí,	aby	je	bavil	a	aby	jim	přinášel	
radost.	Pokud	se	to	bude	dařit,	budeme	
mít	i	podporu	našich	fanoušků.

Závěrem	 nám	 dovolte	 popřát	 všem	
krásné	Vánoce	a	vše	nejlepší	a	hodně	
zdraví	v	roce	2016.

za viktorii velký osek
vlastimil hovorka
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Dnešní	nahlédnutí	do	historie	Vel-
kého	 Oseku	 je	 věnováno	 základní	
škole.	První	pohlednice	sice	nepatří	k	
těm	nejstarším,	byla	odeslána	v	roce	

1964,	ale	zachycuje	základní	školu	v	
podobě,	 jak	 byla	 původně	 postave-
na.	Na	druhou	stranu	 je	nutno	podo-
tknout,	 že	 rok	 odeslání	 pohlednice	 a	
dobu	 pořízení	 fotografie	 může	 dělit	
třeba	10	a	více	let.	Ve	sbírce	mám	ně-
kolik	 pohlednic	 ze	 začátku	 minulého	
století,	kde	se	například	stejný	záběr	z	
jednoho	negativu	opakuje	na	různých	
pohlednicích	v	průběhu	dvaceti	let.

Ale	 vraťme	 se	 ke	 škole.	 Původně	
byla	 škola	 v	 budově	 dnešního	 obec-
ního	úřadu,	ale	postupně	s	rozšiřová-
ním	obce	byla	tato	budova	kapacitně	
nevyhovující.	 Bylo	 tedy	 rozhodnuto,	
že	se	pro	potřeby	školy	postaví	nová	
budova.	 Je	 zajímavostí,	 že	 stavba	
byla	zahájena	dne	12.	5.	1935	a	již	1.	
9.	1935	zde	začala	výuka.	Škola	teh-
dy	dostala	název	Masarykova	národ-
ní	 škola.	 Později	 byla	 upravována	 a	
přistavována.	Z	osobních	 vzpomínek	
vím,	že	v	průběhu	70.	 let	byl	snesen	
krov	 valbových	 střech	 na	 obou	 kříd-
lech	budovy	a	bylo	přistavěno	patro	s	
rovnou	střechou.	Později	 byla	přista-
věna	tělocvična.

Asi	každý	pozná,	že	záběr	na	ško-
lu	byl	pořízen	v	blízkosti	mostu	přes	
Bačovku	 v	 Revoluční	 ulici.	 Pokud	
někdo	není	místní	pamětník	a	 je	mu	
divné,	 že	 je	hladina	Bačovky	 tak	vy-
soko	s	ohledem	na	okolní	 terén,	 tak	
krátce	 vysvětlím.	 Kdysi	 v	 19.	 století	
(což	asi	nepamatuje	nikdo)	byl	v	mís-

tě	dnešního	školního	hřiště	jakýsi	pol-
dr	nebo	spíš	retenční	nádrž.	U	mostu	
bylo	 stavědlo	 a	 takto	 vzniklá	 vodní	
plocha	sloužila	 jako	zásobárna	vody.	
V	 té	době	samozřejmě	v	dnešní	Pa-
lackého	ulici	nestál	žádný	dům,	pou-

ze	špýchar,	který	byl	opravdu	sýpkou	
na	obilí.	Jenže	kvalita	vody	byla	veli-
ce	 špatná,	 takže	 se	později	 přestala	
nádrž	 využívat.	 Školní	 pozemek	 byl	
oplocen	přibližně	v	polovině	dnešního	
školního	 hřiště.	 Také	 si	 pamatuji,	 že	
koncem	70.	let	byl	tento	poldr	zavezen	
hlínou	do	úrovně	ulice	Komenského	a	
později	bylo	na	této	celé	ploše	vybu-
dováno	hřiště.

Na	 druhé	 pohlednici	 je	 stejný	 zá-
běr,	 ale	 škola	 jen	 lehce	 prosvítá	 za	
větvemi	 vzrostlých	 stromů.	 Pohledni-
ce	nebyla	odeslána	a	ani	nakladatel-
stvím	datována,	 takže	doba	pořízení	
se	 nedá	 určit	 a	 musí	 se	 odhadnout.	
Určitě	 to	bude	po	 roce	1935,	kdy	už	
stála	budova	školy	a	nejpozději	kolem	
roku…?	To	 je	otázka.	Já	si	pamatuji,	
že	 se	 tam	 vrby	 kácely	 někdy	 okolo	
roku	1980,	když	se	zasypával	ten	pol-
dr,	 a	 to	už	byly	 vzrostlé	 stromy.	Tak-
že	 se	 mohly	 sázet	 okolo	 roku	 1960	
a	po	dvaceti	letech	byly	jako	vzrostlé	
pokáceny.	 A	 ta	 poslední,	 která	 je	 na	
hřišti	 dodnes,	 je	 tedy	 stará	 přibližně	
necelých	60	 let,	což	odpovídá	 jejímu	
stavu.	Pokud	má	někdo	z	pamětníků	
přesnější	informaci,	rád	ji	převezmu	a	
pošlu	dál.

tomáš kliment

V	textu	jsou	použity	informace	z	kro-
niky	obce	Velký	Osek	a	z	kroniky	Masa-
rykovy	základní	školy

čas nezastavíš,   
ale můžeš 
se ohlédnout… 4. díl
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pohádka z veseckýho dubu

To	 jdeš	 špacírem	 kolem	 zvířáku	 a	
najednou	slyšíš	hlas:

„Bejvalo	 tu	 nádherný	 stromořadí!	
Běželo	zrovna	tady	po	břehu	Okrouh-
líku.	A	pod	tím	stromořadím	cestička	a	
za	ní	se	vlnily	lány	obilí.		Ve	stínu	stro-
mů	 se	 nás	 	Vosečáků	 narodilo…Ten-
krát	ženský	dřely	od	rána	do	noci.	Když	
to	na	ně	přišlo,	 odrodily	 s	 hráběma	v	
ruce!		Jen	si	to	vem.	Člověk	se	narodí	
a	 první	 co	 nadechne,	 je	 vůně	 domo-
va.	A	hned	houf	 lidí	kolem.	To	bejvalo	
většinou	 o	 žních,	 kdy	 v	 polích	 praco-
valy	hejna	 lidí.	Mělo	 to	něco	do	sebe.	
Vůně	domova	a	lidi	kolem.	Dneska	maj	
mladý	místo	toho	všeho	digitální	prejt.	
Víš	 jak	 se	 sklízelo	 obilí?	 Nevíš!	 Obilí	
se	požalo	a	vázalo	povříslem	do	sno-
pů.	A	až	jich	byl	mandel,	postavil	se	z	
nich	 panák.	 Nebo	 se	 rovnou	 skládalo	
na	 žebřiňáky	 a	 sváželo	 do	 stodol	 na	
vymlácení.	To	se	dělávalo	od	podzimku	
do	zimy.	Taky	tu	bejvaly	parní	mlátičky.	
Ale	ty	byly	daleko	později,	až	po	tý	vel-
ký	válce,	za	první	republiky.	Dřívějc	si	
mlátičku	mohl	dovolit	jen	velkej	sedlák.	
Stála	pomalu	jako	barák!“

Když	člověk	slyší	hlasy,	má	nakou-
píno,	nebo	halušky,	nebo	si	zapomněl	
vypnout	mobil...	 á	nebo	 je	na	Meluzí-
ně.	Meluzína	je	hora	u	nás	v	Sudetech.	
Bydlí	 tam	 víla	 Waulie	 a	 je	 ukecaná.	
Jenže	 já	nejsem	v	Sudetech,	nýbrž	 v	
Polabí.	 A	 halušky	 mít	 nemohu,	 neboť	
nekonzumuji	potraviny	s	éčkama	a	je-
dovatý	houby.	Hlásku	co	ke	mně	pro-
mlouvá,	je	to	jaksi	fuk:	„Za	první	repub-
liky	 byl	 konec	 Voseka	 přímo	 támhle,	
hned	 kousek	 za	 Drncavkou.	Tam	 měl	
velký	pole	starej	Čvančara.

	 A	 ta	 Drncavka,	 to	 nebyla	 lecjaká	
ulice.	 Představ	 si	 ji,	 čedičem	 dláždě-
nou,	 černočernou	 a	 jako	 když	 střelí	
rovnou.	A	kolem	ní	zlatý,	vlnící	se	pole.	
Drncavka,	obilý	a	hluboký	nebe	co	se	
zvedalo	 nad	 tím	 vším.	 Světa	 lán	 bys	
hledal	marně	podobný	obraz!	Z	Vesec-
kýho	dubu	to	bylo	všechno	tak	krásně	
vidět.	 	 Pamatuju,	 jak	 květnem	 po	 vál-
ce	na	tý	Drncavce	vezli	na	hopsajícím	
dvoukoláku	německýho	vojcla.	Byl	zra-
něný.	Celou	cestu	řval	bolestí.	Ty	bydlíš	
po	Klepalovejch.	Voni	tam	měli	řeznic-
tví	a	dělali	moc	dobrý	uzený.	A	ty	salá-
my!	 	Když	přišlo	nějaký	dítě	na	krám,	
vždycky	 tomu	 drobečkovi	 spiklenecky	
pošeptala	 paní	 Klepalová	 do	 ucha	 :	 „	
Nastav	 tlapku!	“	A	do	 tý	 tlapky	přistál	
kousek	dobroty.	To	bylo	 ve	 válce,	 kdy	
nedal	nikdo	nikomu	ani	drobek	navíc!		
A	ta	paní	Klepalová	s	panem	Klepalem	
koukali,	 jak	 jim	 kolem	 řeznictví	 vezou	
toho	zraněnýho	kluka,	a	že	ho	vezmou	
k	sobě	domů.	Ale	chlapi	odpověděli,	že	
mu	 sami	 pomůžou,	 a	 ať	 se	 nestarají.	
Dovezli	ho	za	hřbitov	a	tam	posadili	ke	
zdi.	 Nebyl	 schopen	 stát.	 Jeden	 měl	 v	
ruce	pistoli:	„Já	ti	dám	takovou	medecí-
nu,	že	tě	ta	hnáta	přestane	bolet	coby	
dup!“	Mířil	mu	do	obličeje.	Štěkl	výstřel.	
Kulka	pleskla	těsně	vedle.	Druhá	i	tře-
tí.	Každá	zvedla	 jen	obláček	prachu	a	
střepinky	omítky.	Na	obličeji	zraněného	
vojcla	byla	vidět	hrůza.	Smáli	se	jí.	Měli	
dost	času.	Aniž	by	si	cokoli	řekli,	střídali	
se	a	stříleli	těsně	kolem	té	tváře.	A	pak	
se	to	stalo.	Ten	voják	se	pomalu	začal	
zvedat.	Soukal	se	po	zdi	stále	výš.		Až	
stál,	 opřený	o	 zdravou	nohu.	Hrůza	 v	
jeho	 tváři	 zmizela.	 Místo	 ní	 se	 zjevilo	

něco,	co	ti	chlapi	nemohli	pochopit.	Už	
neměli	 před	 sebou	 ječící	 bezmocnou	
trosku,	nýbrž		muže	co	jim	hleděl	do	očí.	
Hrůza	přeskočila	na	ně!	Co	když	bude	
schopen	se	na	ně	vrhnout	a	zmocnit	se	
zbraně!	 Štěklo	 pár	 výstřelů.	Tentokrát	
mířených	na	tělo.	Když	si	mysleli	že	je	
po	všem,	hodili	ho	přes	zeď	na	hřbitov	
za	Aninou.	Kopala	hroby,	neboť	chlapi	
měli	 plno	 práce.	 Vědomí	 vojáka	 však	
neodeznělo	smrtí.	Drželo	se	obrazem	
přenádherné	dívenky.	Skláněla	se	nad	
ním	 a	 zvědavě	 mu	 hleděla	 do	 obliče-
je.	Měla	vlasy	spletené	do	copánků	a	
v	nich	květinky,	co	zrovna	zavoněly	ja-
rem.	Na	sobě	šaty	z	bleděmodré,	dáv-
no	 seprané	 látky.	 	 Perleťové	 knoflíčky	
se	 leskly	 nad	 její	 matnou	 pletí.	 Když	
promluvila,	znělo	mu	to	jako	sametová	
hudba,	které	nerozuměl:

	 „Ty	 jsi	mi	pěkně	zřízenej!	 	Lemry!		
Nedovedou	trefit	chlapa	na	dva	metry.	
Hele	moc	se	chvilku	nevrť,	ať	se	pořád-
ně	 trefím	 já	 -	 tady	 s	 tím	 krumpáčem!	
Bum.	„Ty	ses	mi	hnul…tak	ještě	jednu.	
No	vidiš	a	máš	to	za	sebou	jako	prd!“	
Dívám	se	po	tom	hlasu,	co	mi	to	všech-
no	vypráví	a	najednou	koukám,	slečna	
v	 bleděmodrých	 šatech	 a	 květinkami	
ve	vlasech	co	voní	jarem.	Vůbec	ji	ne-
znám!	Kde	se	tu	vzala?	„Hele	slečno,	
když	to	všechno	tak	dobře	znáš,	pověz	
mi,	kde	stál	Vesec,	 jak	se	o	ní	zmiňu-
je	pan	učitel	Klíma,	 když	už	mluvíš	o	
tom	Okrouhlíku	a	topoly	na	břehu	řeky	
Labe?		

„Ráda.	Vždyť	jsem	tady	celé	ty	věky	
s	Vestcem	doma!“		

„Haha…to	 by	 ti	 holka	 muselo	 bejt	
pět	set	let	a	víc…“	
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„Tak	 to	bys	přidal	–	a	pořádně!	 Já	
jsem	totiž…“	

A	pošeptala	mi	to	do	ucha.	„Ale	ni-
komu	to	neříkej!“

	„Ty	jsi….no	ale	potom	jak	to,	že	si	
můžeme	spolu	povídat?“

	 „Zastavil	 ses	 přímo	 v	 kmenu	 pra-
dávného	 Veseckého	 dubu.	 A	 protože	
umíš	naslouchat	ozvěnám	času,	slyšíš	
a	vidíš	i	mně.	Tak	dobře	poslouchej.	

Vesec	byla	vlastně	kupecká	used-
lost.	 Vystavěná	 z	 opuky	 přímo	 tady	
na	dávném	břehu	Labe.	A	nad	ní	 se	
košatěl	 dub.	 Pamatovaly	 ho	 celé	 ge-
nerace	kupců,	co	se	kdy	plavili	kolem.	
Byl	 vidět	 zdaleka.	 Hučelo	 to	 tady	 od	
jara	 do	 jara!	 A	 víš	 proč	 ta	 usedlost	
vznikla?	To	bys	neuhádl.	Když	v	zimě	
Labe	zamrzlo,	lapilo	hejna	kupeckých	
lodí.	Přezimovali	 na	 řece	a	 časem	si	
ti	kupci	na	výhodných	místech	založi-
li	 jednoduchá	 ležení.	 A	 z	 těch	 ležení	
vznikaly	celé	opevněné	osady.	Aby	se	
do	 nich	 bezpečně	 vešlo	 drahocenné	
zboží.	A	 lidi	mohli	přečkat	dlouhý	ne-
čas.	To	bylo	tak	dávno,	že	ta	zdejší	ku-
pecká	 usedlost	 byla	 jediné	 kamenné	
stavení	 světa	 kraj!	Celé	dlouhé	 věky.	
Z	 mohutného	 dubu	 co	 přečkal	 upro-
střed	osady	půl	tisíce	let,	nezůstal	ani	
prach.	 Na	 jeho	 místě	 vyrostl	 další.	 A	
stejně	tak	přicházely	další	a	další	ge-
nerace	kupců.	Jednou	si	Labe	po	ve-
liké	povodni,	kdy	kry	zavřely	řečiště	a	
donutily	 proudy	 řeky	 vystoupit	 z	 bře-
hů,	našlo	jiné	koryto.		

A	 kupecká	 usedlost	 těžce	 tím	 le-
dem	a	vodami	pochroumaná,	se	doslo-
va	rozmočila	a	zanikla.	Navíc	se	ocitla	
daleko	od	řeky.	Časem	se	rozpadla	na	
hromadu	kamení.	Uběhla	staletí.	 Jed-
né	 zimy	 přišla	 prudkou	 oblevou	 opět	
obrovská	povodeň.	Kry	zvedly	hladinu	
řeky.	Labe	se	vylilo	z	břehů	a	vrátilo	do	
labyrintu	dávných	koryt.

A	 to	 nejmohutnější	 vedlo	 zase	 ko-
lem	té	hromady	kamenů	po	pradávné	
kupecké	 usedlosti.	 A	 znovu	 uběhla	
celá	dlouhá	staletí.	Až	teprve	nedávno,	
když	 vznikala	 velká	 Libice,	 zakládali	
Slavníkovci	v	odlehlých	místech,	která	
měla	 dobrou	 polohu	 a	 s	 ní	 i	 význam,	
nová	hospodářství.	A	 z	 ohromné	hro-
mady	opuky	na	břehu	řeky	Labe	vze-
šlo	stavení,	které	známe	jako	Vesec.“	

Necháp:	 „Počkej	 holka…ale	 to	 by	
tomu	místu,	kde	stála	ta	kupecká	used-
lost	–	a	pak	samotná	Vesec,	bylo	pár	
tisíc	let!“

„Jojo…a	 Osek	 se	 to	 tady	 jmenuje	
pro	 to,	 že	 tu	 byl	 vykácený	 les	 rolníky	
z	Vesce.

A	 teď	padej	domů!	 	Jo	–	a	kdybys	
náhodou	 o	 tom	 všem	 co	 jsi	 ode	 mne	
slyšel,	 chtěl	 psát	 pohádku	 do	 Oseča-
nu,	 tak	 mne	 za	 to	 nejdřív	 namaluješ!	
Aby	každej	z	Voseka	uviděl	zapomenu-
tou	princeznu!	A	pohádku	o	mně	napiš	
až	k	jaru!	Vždyť	ty	víš,	proč…“

„Uvidím	tě	ještě	někdy?“
Slečna	se	trochu	zamračila.	Uděla-

la	smutný	obličej	:
„Dvakrát	do	jednoho	stínu	věků	ne-

vstoupíš.	Leda	že	by	tady	na	tom	mís-
tě	 stál	 mohutný	 dub,	 co	 umí	 pohladit	
nebe.	“

A	 bylo	 ticho.	 Raději	 padám	 domů.	
Jedno	mi	nejde	do	hlavy.	Jak	může	ta	
holka	vědět,	že	dovedu	malovat?		A	že	
mám	paměť	na	ksichty!		Hezká	zrzavá	
slečna	v	modrých	šatech…Klidně	bych	
ji	namaloval.		Jenže	to	má	háček.	Ne-
mám	atelier.	

Druhý	 den	 po	 ránu	 	 Jára	 Kolínský	
rozděluje	 na	 dvorečku	 práci	 pro	 úklid	
obce.	 Jako	 manuál	VPP	 mám	 v	 ruce	
vidlinky,	neboť	vidlinky	se	dycinky	hodí.	
Bere	 si	 mne	 stranou:	 „Asi	 máš	 zase	
nějakej	 průser	 –	 chce	 tě	 starosta!	Ty	
vidle	tady	raděj	nech	a	mazej…“

V	 kanclu	 si	 mně	 starosta	 prohlíží	
horem	dolem:	„Tak	vy	by	jste	pane	Sz-
matana,	potřeboval	atelier…no…naho-
ře	v	zasedací	místnosti	by	to	snad	šlo.	
Doufám,	že	máte	nějaké	předpoklady	k	
umělecké	práci.	A	to	dílo	bude	ke	kouká-
ní!	“	Ujistil	jsem	pana	starostu,	že	jsem		
soukromně	 studoval	 malbu	 na	 AVU	
v	 Praze	 u	 profesora	 Jiroudka	 a	 staro-
mistrovskou	malbu	u	docenta	Toroně	a	
že	namaluji	tu	zapomenutou	princeznu	
ve	stylu	renesanční	italské	malby.	Když	
princezna,	tak	nejlíp	jak	to	jde!

Z	ulice	před	úřadem		troubí		šofíér	
Zdeneček	Březinů	na	Lundru.		Je	to	je-
dinej		chlápek		co	ví,	jak	vůbec	ta	ple-
chovka	funguje.		Jedu	s	ním	na	větve.		
Z	Lundry	se	hulí	jak	z	ruskýho	chudo-
bince.	 Pan	 starosta	 hledí	 chvilku	 na	
mne,	pak	oknem	na	Lundru,	pak	zase	
na	mne:	 „Dobrá,	malujte	si	v	 té	zase-
dačce…ale	raději	už	jděte,	nebo	na	tý	
silnici	 někdo	 zabloudí.“	 	 Stihl	 jsem	 to	
tak	 tak.	 	Už	aby	 jezdila	 ta	nová	multi-
kára…

Tahle	pohádka	zatím	nemá	konec.	
A	než	na	 ten	konec	přijde,	chtěl	bych		
ji	 věnovat	 jedné	 tuze	 kouzelné	 a	 las-
kavé	duši.	Vždycky	když	jsem	ji	potkal,	
vyprávěla	mi	o	sobě	a	o	Voseku.	Také	
znala	 pár	 zdejších	 písniček	 –	 vznikly	
u	nich	v	hospodě,	když	k	nim	jezdíval	
pan	Kmoch	s	kapelou.		Znal	se	s	jejím	
tatínkem,	 neboť	 spolu	 jezdili	 vlakem	
na	 studia	 do	 Prahy.	 Sama	 kmocháč-
ka	 Kmocha	 už	 nezažila,	 ale	 písničky	
přežívají	v	srdcích	dobrých	lidí…To	její	
podzimem	dotlouklo.	Jsem	moc	rád,	že	
jsem	Tě	potkal,	Drahomíro		Danešová.

autor: luboš szmatana
ilustrace: Jiří vančura

(poznámka	 redakce:	 na	 přání	 autora	
jazykově	nekorigováno)

 

Starožitnosti Rybáček Poděbrady 
Ing. Zdeněk Rybáček - certifikovaný starožitník 

vykoupí či zprostředkuje prodej Vašich kvalitních výtvarných 
děl (obrazů i plastik), starožitností (sklo, porcelán), 

sběratelských předmětů (mince, vyznamenání, zbraně), 
drahých kovů (zlato, stříbro). Odborné poradenství, ohodnocení 
Vašich předmětů.                    tel. 603 466 788, www.r-antik.cz 

 



ZEDNICTVÍ KOLAROVSKÝ
                  Kvalita a osobní p ístup                                 
 
 
               Št pán Kolarovský                               
                   Kpt.Jaroše 230                                     
                      Velký Osek                                       
 

Veškeré zednické práce                         
 Obklady, dlažby                                    
 Sádrokartony                                        
 Zateplení budov                                    
 Plovoucí podlahy                                  
 Rekonstrukce                                        
 Novostavby                                            

 
                          Tel. 606 473 045                                     
 
             e-mail: s.kolarovsky@seznam.cz                        
web: http://zednictvi--kolarovsky.webnode.cz                 

M a s á ž e  -  M o n i k a  k r á l o vá
Částečné i celotělové – RELAXAČNÍ A BEAUTY

rehabilitační a ozdravné metody

prohřívací a anticelulitidní zábaly

DÁRKOVÉ POUKAZY

E-mail: akinomkralova@seznam.cz
Web: www.monika-masaze.estranky.cz
Revoluční 35, Velký Osek 
Tel.: 728 325 676

Ubytování velký osek
apartmán u klimentů
Vybavený a zařízený apartmán pro 4 osoby

Vlastní kuchyňka s jídelním koutem, ložnice, 
sprcha, WC, plynové topení, TV, WIFI

Samostatný vchod, parkování ve dvoře

Email: kliment@nhhk.cz, Web: www.ubytovani-osek.cz 

Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek

Informace na tel: 602 664 531

novoroční ohŇostroJ

obec velký osek pořádá

 dne 1. 1. 2016 v 17:30 

novoroční ohŇostroJ před dělnickým 

domem ve velkém oseku. 

poJĎme společně oslavit příchod  

nového roku.



instalatérství 
PEtr FrEitaG

nabízí: 

-	vodoinstalatérské práce	-	rozvod	a	opravy	vodovodního	
potrubí,	montáže	sprchových	koutů,	van,	bojlerů,	

vodovodních	baterií	a	napojení	domácích	spotřebičů

- topenářské práce	-	montáž	plynových	rozvodů	v	domech	
včetně	revizí,	montáž	automatických	a	plynových	kotlů,	
podlahového	topení	a	další	práce	spojené	s	vytápěním	

rodinného	domu

-	montáž vnitřní kanalizace	

-	montáž venkovní tlakové kanalizace 
včetně zajištění výkopových prací

telefonní číslo: 603 302 853
e-mail: petr.freitag@seznam.cz

adresa: Jiráskova 495, velký osek



instalatérství 
PEtr FrEitaG

nabízí: 

-	vodoinstalatérské práce	-	rozvod	a	opravy	vodovodního	
potrubí,	montáže	sprchových	koutů,	van,	bojlerů,	

vodovodních	baterií	a	napojení	domácích	spotřebičů

- topenářské práce	-	montáž	plynových	rozvodů	v	domech	
včetně	revizí,	montáž	automatických	a	plynových	kotlů,	
podlahového	topení	a	další	práce	spojené	s	vytápěním	

rodinného	domu

-	montáž vnitřní kanalizace	

-	montáž venkovní tlakové kanalizace 
včetně zajištění výkopových prací

telefonní číslo: 603 302 853
e-mail: petr.freitag@seznam.cz

adresa: Jiráskova 495, velký osek

PF 2016 
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MNOHO PŘÍJEMNÝCH CHVIL 

V NOVÉM ROCE 

PŘEJE 

VINOTÉKA U MERYNKY 
ALENA A JIŘÍ VÁVROVI 

JERONÝMOVA 282 

Klidnou mysl, zdravé líce, zajistí vám - 
SLUNEČNICE 

 

PF 2016 
 

PŘEJEME SVÝM KLIENTŮM KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 
VÁNOČNÍCH, HODNĚ ŠTESTÍ A ZDRAVÍ DO ROKU 2016 
SLUNEČNICE – služby pro domácnost 

Mobil: 776 669 935  email: jirkaweawer@seznam.cz 

SPORT BAR JÁMA

NABÍZÍME PRONÁJEM ZADNÍHO SÁLU SE 
SAMOSTATNÝM BAREM,

PARKETEM, JUKEBOXEM, BAREVNÝMI 
DISCO EFEKTY A PÓDIEM.

VHODNÉ K OSLAVÁM NAROZENIN, 
PODNIKOVÝM VEČÍRKŮM, RŮZNÝM

SRAZŮM, KONCERTŮM, ČI ZKOUŠKÁM 
HUDEBNÍCH KAPEL ATD.

V PŘÍPADĚ KONZUMACE NÁPOJŮ  
Z NAŠEHO SPORT BARU PRONÁJEM 

ZDARMA.

JINAK OD 1000,- KČ (PODLE POČTU LIDÍ)

KONTAKTNÍ TELEFON: 777 011 050 
(PO 14. HODINĚ) – PANÍ JENŠOVSKÁ
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Srdečně vás zveme do Kadeřnictví ve Velkém Oseku (vedle 
hasičárny) 

 na úpravu vlasů jak už pánské, dámské a nebo i dětské 

 stále stříháme bez objednání 

 a dovolujeme si Vám připomenout prodej Dárkových poukázek                                                 
do našeho kadeřnictví v hodnotách jaké si sami určíte. 

Otevírací doba bez objednání 
Úterý: 12: 00 - 18:00 hodin  

Středa:  10: 00 - 16:00 hodin 

Čtvrtek: 12: 00 - 18:00 hodin 

Pátek: 10:00 - 16:00 hodin 

(nebo dle dohody) 

       Těšíme se na vaši návštěvu.  

 

KONTAKT: Sabina Fundová - 722 696 028 

Velký osek, Revoluční 10 (vedle hasičárny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


