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Váženi spoluobčané,
V závěru roku vždy bilancujeme, co se
podařilo v obci vylepšit. Postoupili jsme
v opravách místních komunikací, kdy se
uskutečnila oprava místní komunikace
od Karásku ke Kamyku, kterou bychom
rádi dokončili v prvním pololetí příštího
roku společně s místní komunikací
vedoucí od hlavní silnice k Loukotovskému
rybníku a místní komunikací v Novém
Dvoře. Předpokladem
je samozřejmě
naplnění rozpočtu obce tak, jak je avizováno na internetových portálech ministerstva .financí. Zkolaudovali jsme obě
vodohospodářské stavby z loňského roku
a to prodloužení
vodovodu z Vitinky
do Hudlic a připojení vrtů do vodovodní soustavy Osek. Zbývá ještě dokončit
některé terénní úpravy, oplotit vrty a vodojem na Vitince. Na úpravně vody Volduchy dosluhuje technologické zařízení,
které je postupně nutno vyměnit. Kontaktovali jsme firmy, které se zabývají výrobou a instalací technologických zařízení
pro výrobu pitné vody. Jejich návrhy nyní
posuzujeme a konzultujeme sjinými provozovateli.
Na úseku údržby vzhledu obce a zejména údržby zeleně odvádí naše pracovní
četa maximální úsilí i díky slušnému technickému vybavení, které jsme během posledních několika let pořídili. V letním období čítá pět pracovníků a výsledky jejich
práce jistě vidíte sami. Příkladem může
být i vybudování stezky pro pěší od Karásku k Loukotovskému
rybníku a zejména
pak opravený můstek přes potok u Huclů.
Za tuto dobře vykonanou práci jim děkuji.
Stejně jako za práci odvedenou o prázdninách při výměně oken v mateřské škole, čímž byla dokončena výměna oken
v celé budově základní a mateřské školy.
Za kvalitní provedení zednických prací děkuji také našim stálým spolupracovníkům
panu Pokšteflovi a panu Hodinovi.
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V příštím roce zaměříme pozornost
a nemalé .finanční prostředky na modernizaci školní kuchyně tak, aby splňovala
požadavky hygienických norem. O pomoc
s jinancovánim této akce jsem požádal
hejtmana Plzeňského kraje pana Chovance. Předpokládaný rozpočet je 3,6 milionu
korun. Počátkem prosince navštívila naši
obec poslankyně parlamentu paní Levá,
zabývající
se problematikou
školství,
a byla velice překvapena, jak moderně je
naše škola vybavena a vedena. Bohužel
s.financováním nám asi nepomůže.
Další akcí, kterou jsme v letošním roce
rozpracovali, je vybudování
chodníku
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od obecniho úřadu na konec průmyslové
zástavby směrem na Volduchy a dále pak
navazující cyklotrasu na hranici katastru
s obcf Yolduchy, kde by měli naši sousedi
na tuto trasu navázat. Vzhledem k pohybu chodců a cyklistů mezi oběma obcemi,
zejména dětí školou povinných je uskutečnění této stavby nezbytné. Na tuto akci
se opět snažíme ziskat dotaci. Pokud se
nám to nepodaii (což je v současnosti dost
pravděpodobné),
budeme budovat tuto
stavbu postupně svépomocí.
Protože jsem místním rodákem a v naší
obci jsem vyrůstal, snažím se, aby obec
Osek byla na žebiičku vzhledově hezkých
obcí co nejvýše. Za léta, která jsem v rámci podnikatelské činnosti strávil za volantem autobusu, jsem projel celou Evropu
křížem krážem a navštívil krásné oblasti
s velmi pěkně udržovanými
vesničkami
a městy, které inspirují, a se kterými bychom se mohli srovnávat.
Na závěr Vám přeji do nového roku
2012 vše nejlepší a pevné zdraví.
Jaroslav Peroutka
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PŘÍJMY v tis. Kč
druh příjmu

§

nn

3113
3613
3613
3632

6310

1112
. 1113
1121
1211
1332
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2122
2131
2132
2111
4112
4134
2141

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz osob ze samo výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek - likvidace komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nernovitostí
Odvody příspěvkových organizací /odpisy/
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbitov/
Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souh.dot.vztahů
Převody z rozpočtových účtů ISFI
Příjmy z úroků

CELKEM

2212
2219
2221
2310
2321
3113
3314
3319
3329
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3745
4379
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6402

v tis. Kč

druh výdaje
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl.s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ost.záležitosti ochr. památek a péče o kult. dědictví
Rozhlas a televize
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní zálež. kulturv.cirkví a sděl.prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebvtové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Kornun.službv a úz.rozvoi jinde nezařaz.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost.sociální služby a čin.v obl.soc.prevence
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp, úz.úr,
Finanční vypořádání minulých let

CELKEM

.

2160,00
180,00
210,00
2080,00
4120,00
3,00
640,00
27,00
2,00
50,00
40,00
20,00
1250,00
113,80
7,00
60,00
42,00
400,00
70,00
3,20

11478,00
VÝDAJE

§

2012

2012
1511,40
140,00
80,00
100,00
250,00
2500,00
25,00
8,50
80,00
10,00
20,00
40,00
105,00
39,00
25,00
7,00
121,00
300,00
120,00
760,00
30,00
1150,00
725,00
65,00
130,00
852,00
2121,00
15,00
71,00
70,00
7,10

11478,00
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Předem bych chtěl informovat o některých nových skutečnostech, týkajících
se provozu vodovodu a kanalizace a následně i cen pro vodné a stočné v příštím
roce.
Ti, kteří se trochu zajímají o dění
v naší obci ví, že od začátku roku 2011
fungují v Oseku a Volduchách dva samostatné vodovody. Vodovod Osek je zásoben z vrtu VI Pod Zámkem v Oseku,
z vrtu HVlR u Panenky Marie a ze studen Sl, 53 a 54, které zásobovaly bývalou farmu ve Volduchách. Jako záložní
zdroj zůstává dosud nečerpaný vrt V2
Pod Zámkem.
Vodovod Volduchy je
zásoben z původního stávajícího vrtu Sl
v Habru a pomocného vrtu HV03 rovněž
v Habru. Třetí vrt HVOl, který byl připojen v roce 2007 se v letošním roce bohužel zavalil, takže jsme za cenu vytažení
15 metrů překližkové pažnice alespoň
zachránili čerpadlo a potrubí. Požádali
jsme o nabídku zhotovení náhradního
vrtu tři firmy, nabídky jsme již obdrželi
a na základě rozhodnutí obce Volduchy
vybraná firma zhotoví vrt nový.
Na základě odečtů za první pololetí
2011 jsme mohli udělat první rozbor nákladovosti u obou vodovodů samostatně.
Vodovod Osek vyšel příznivěji přibližně
o 50 haléřů na kubický metr. Předesílám,
že půl roku je krátké období a zejména
na vodovodu Osek jsme odstraňovali
ještě řadu technických nedostatků, které
náklady na provoz zvyšovaly, zejména
spotřeba surové vody (přetékání nádrže
surové vody, vodojemu či vadný vodoměr na surovou vodu).
Po vyúčtování za rok 2011 budeme
moudřejší. Pak bude i snadnější rozhodování, zda ukončit provozování vodovodu pro obec Volduchy či ne.
V měsíci červenci jsme s pomocí našich hasičů vyčistili za provozu hlavní
vodojem a přerušovací vodojem pro
obec Volduchy z důvodu zvýšeného obsahu železa v upravené vodě zaviněného poruchou dávkování manganistanu.
S uspokojením můžeme konstatovat, že
akce proběhla velmi rychle a odběratelé nebyli omezeni přerušením dodávky
vody.
6. prosince proběhlo kolaudační řízení
na připojení vrtů a na prodloužení vodovodu ve Vitince do Hudlic.
Co se týká zvýšení ceny pro vodné
v příštím roce počítáme v lepším případě
s růstem o 7 % především z důvodu zvý-

šené sazby DPH a cen energií. V horším
případě se může zvednout cena pro vodné (i stočné) ještě z důvodu odepisování
majetku obcí, které začíná v příštím roce
a obecně platí, že prostředky na odpisy vodohospodářského
majetku získává
obec z pronájmu tohoto majetku. V současné době nedokážeme říct, zda do konce ledna budeme výši odpisů znát, takže
je pravděpodobné, že kalku1ace cen zveřejněná k 31. 1. 2012 dozná ještě změn.
Každopádně lze říci, že promítnutí odpisů do nájemného by cenu vodného
a stočného dramaticky zvýšilo.
ěkteří z našich občanů jistě shlédli diskusní pořad ČT 1: "Máte slovo"
z 1. 12. 2011, ve kterém byla otázka
zdražování vodného a stočného probírána jak s vlastníky a provozovateli, tak
s odběrateli a mohli si udělat představu
o cenách vodného a stočného v různých
regionech.
Odvádění odpadních vod dozná jednu
zásadní změnu, a tou je snížení směrných čísel roční potřeby vody (stanovená vyhláškou číslo 120/2011 Sb. z 29.
dubna 2011) ze 46 ml na osobu a rok na
35 ml na osobu a rok, cituji: "Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu se
připočítává 1 ml na spotřebu spojenou
s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod."
(platí pro nemovitosti využívající vlastní
zdroj vody - studnu). Z toho plyne, že
roční množství odvedené odpadní vody

poklesne z 88 tis. ml přibližně o třetinu
a tím se při zvýšených nákladech ( DPH
a energie) na ml vyčištěné odpadní vody
zvýší cena stočného.
Z jednání valné hromady Osecké
obecní vodárenské, s.r.o. vyplynul úkol
pro jednatele společnosti získat některé okolní obce pro zakoupení mobilní
odstředivky kalu. V první řadě jsme
společně s městem Mýtem kontaktovali
firmu Vodárna Plzeň, která předmětnou
odstředivku kalu vlastní a dle vyjádření
odpovědného pracovníka nevyužívá, zda
by stroj neprodala. Při prvním jednání
zástupce Vodárny Plzeň tuto možnost
nevyloučil, avšak po konzultaci s vedením společnosti tuto alternativu zamítl.
Nabídl nám však odstředivku k dispozici
dle našich potřeb za solidních podmínek, což jsme akceptovali.
a základě
smlouvy o pronájmu nám bude v případě potřeby k dispozici.
Poslední věcí, o které bych se chtěl zmínit, je výběr vodného a stočného. Vitinka
a Osek až skutečně na jedince nemá problém s úhradou plateb za vodné a stočné.
Horší situace je ve Volduchách. Proto
jsme v upomínkách neplatícím odběratelům zmiňovali možnost postoupit
pohledávky firmě, která se vymáháním
zabývá. Protože ani po této "výhrůžce"
se situace zjevně nezlepšila, kontaktovali
jsme jednu z firem působících v našem
regionu a pozvali jejího zástupce k jednání o vymáhání našich pohledávek.
P. Sloup
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Územní plán obce stanoví základní
koncepci rozvoje území obce, ochrany
hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury,
vymezí
zastavěné území, plochy a koridory,
zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby,
pro veřejně prospěšné stavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch
a koridorů.
Naše obec má územní plán, který byl
schválen zastupitelstvem
obce v roce
2004. Zhruba po čtyřech letech byl
aktualizován,
zastupitelstvo
následně
projednávalo řadu návrhů na změny
a v srpnu letošního roku byla zastup i-

telstvem obce schválena změna Č. I tohoto územního plánu.
Podle ustanovení § 188 stavebního
zákona musí být územní plán obce,
schválený před 1. 1. 2007 (tj. případ
naší obce), upraven podle platného
stavebního zákona, v rozsahu provedené úpravy projednán a vydán, jinak
pozbývá platnosti k 31. 12. 2015. Tzn.,
že naše obec musí do uvedeného data
vydat nový územní plán. S ohledem
na dlouhodobý
proces při přípravě,
projednávání a schvalování územního
plánu předpokládáme,
že s přípravou,
tj. shromážděním
návrhů na změny
a úpravy územního
plánu je třeba
skončit nejdéle v roce 2012, a násled-

ně začít s přípravou zadání územního
plánu.
Vyzýváme proto občany, aby návrhy,
náměty, nebo připomínky k územnímu
plánu naší obce předávali na Obecní
úřad v Oseku. Do platného územního
plánu obce Osek a změny Č. 1 je možné nahlédnout
v úředních hodinách
na obecním úřadu, nebo na webových
stránkách www.rokycany.cz - vodkazu: ÚZEMNí PLÁNY OBCí.
Na jednání
zastupitelstva
obce
dne 8.12.2011 bude předložen návrh
na schválení ukončení termínu pro příjem návrhů změn územního plánu a to
do 30. 6. 2012.
Jaroslava Výborná

Obec Osek má zájem provést v k.ú,
Osek a v k.ú. Vitinka komplexní pozemkové úpravy. V současné době jsou
v těchto katastrálních územích provedeny pouze pozemkové úpravy jednoduché, které umožnily upřesnění vlastnických vztahů a vytvoření ucelených
hospodářských jednotek s vyznačením
pozemků pro soukromé hospodaření.
Cílem komplexních
pozemkových
úprav je nové funkční uspořádání, zabezpečení přístupnosti
a vyrovnání
hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro obhospodařování, a tím dojde ke zvýšení atraktivity i ceny pozemků (provede se tzv.
scelení pozemků, tzn. více drobných

pozemků ve vlastnictví jednoho vlastníka (případně
spoluvlastnictví)
lze
sloučit do méně pozemků o odpovídající výměře a vyhovujícímu tvaru). V neposlední řadě je přínosem pro obec,
kde dojde zejména ke komunikačnímu
propojení sídla s nezastavěnou
částí katastrálního
území, Současně jsou
řešena opatření pro zlepšení životního
prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, zvýšení ekologické stability
krajiny, vodního hospodářství,
tedy
hlavně udržení podzemní vody v krajině, což pomůže mj. zabezpečit zdroje
pitné vody pro občany naší obce.
K tomu, aby mohly být zahájeny práce na komplexních pozemkových úpra-

vách, je nutný souhlas vlastníků nejméně 50% zemědělské půdy v každém
katastrálním
území. Komplexní pozemkové úpravy zpracovává odborná
firma za dohledu pozemkového úřadu.
V procesu komplexních pozemkových
úprav si s projektantem a pozemkovým
úřadem každý vlastnik projedná záležitosti týkající se svého vlastnictví vždy
sám.
Případné dotazy Vám zodpoví starosta obce pan Jaroslav Peroutka (č.
telefonu 371 729 747), nebo se můžete
obrátit na Pozemkový úřad Rokycany,
Klostermannova
635, paní Šrámková
Č. telefonu 371 519343.
Jaroslava Výborná

Jubilanti:
Červenec 2011:
František Lokajíček (84),
Vlasta Pelcová (83), Josef Košař (86),
František Farský (84)
Srpen 2011:
Adolf Benešovský (70)
Září 2011:
Josefa Aubrechtová (88), Jan Čep (70),
[osef Šůcha (81), Jan Šnajdr (86)
Říjen 2011:
Vlasta Voříšková (85), Marie Kašáková
(83), Jana Košařová (86),
Květuše Andrlová (90),

Zdenka Zemanová (82), Václav Černý
(95), Jaroslava Aubrechtová (83), Zdenka Siegerová (70), Květoslava ovotná
(89), Boleslav Pavelek (75)
Dne 15. 11.2011 oslavil pan Václav Černý
z Vitinky 95. narozeniny. Blahopřejeme.

Marie Špelinová (87), Zdeněk Mošna
(70), Ladislav Hošek (85)
Listopad 2011:
Vlasta ová (81), Marie Kotvová (88),

Narodili se:
18. 5. 2011 Jan Milfort
22. 6. 2011 Michal Vrba
25. 7. 2011 Andrea Bohuslavová
27.7.2011 Eliška Baslová
11. 9. 2011 Elena Bezděchová
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Vítání občánků
Dne 8. 10.2011 přivítal starosta
obce Jaroslav Peroutka v obřadní síni
obecního úřadu šest nových
občánků:
Valerii Krocovou, nar. 27. 12.2010
Davida Houdka, nar. 9. 2. 2011
Sofií Dachovou, nar. 31. 3.2011

Adama Diepolda, nar. 15.5.2011
Jana Milforta, nar. 18.5.2011
Michala Vrbu, nar. 22. 6. 2011
Opustili nás:
19. 7. 2011 Jiří Liška, 43 let
6. 8. 2011 Olga Farská, 81 let
10. 8. 2011 Jiří Průcha, 73 let

14. 8. 2011 Irena Aubrechtová, 82 let
12.9.2011 Václav Pele, 59 let
14.9.2011 Marie Forejtová, 88 let
1. 10.2011 Vlasta Vcříšková, 85 let
9. 10.2011 Karel Hrbek, 57 let
28. 10. 2011 Jana Košařová, 86 let
Eva Dudlová

Budou se rozhodovat
Čtyři zdařilé akce mají za sebou žáci
9. ročníku ZŠ a MŠ Osek. Mají jim
především pomoci při výběru oboru dalšího vzdělávání. Poprvé vyjeli
žáci s výchovnou poradkyní 11. října
2011 na Akademii řemesel a prezentaci středních škol plzeňského
regionu
do Rokycan. Zde mohli načerpat nezprostředkované informace od studentů i pedagogů těchto škol.
Další návštěva se odehrála 21. října
2011 přímo ve škole. Žáci pobesedovali
s účetní ZŠ a MŠ Osek p. ajdenovovou

v její kanceláři a mohli si tak udělat
nezkreslenou představu o tomto povolání. Třetí návštěva byla opět v Rokycanech na osvědčeném Dni otevřených
dveří v SŠ Jeřabinová. Žáci si důkladně prohlédli školu a získali spoustu
informací. Napočtvrté se vydali 9. listopadu 2011 opět s výchovnou poradkyní na Obecní úřad v Oseku, kde je
starosta p. Jaroslav Peroutka zevrubně
seznámil s fungováním obecní samosprávy a také s tím, jak je možné stát
se starostou.

Zavírání zahrady
Jako každý rok i letos jsme v mateřské
škole uspořádali akci s našimi dětmi a jejich rodiči, prarodiči i dalšími rodinnými
příslušníky. Sešli jsme se 25. 10. v 15.30,
nejdříve jsme uklidili zahradu, listí, domeček na hračky a pískoviště. Následovalo krátké vystoupení dětí - písničky
a básničky s podzimní tématikou, které
se naučily. Poté jsme vyhodnotili a předali ceny za soutěž o nejkrásnějšího podzimníčka (soutěž rodin, vytvořit podzimníčka s použitím pouze přírodních

Přírodovědný klokan

materiálů). Autoři tří nejkrásnějších doŽáci VIII. a IX. třídy naší školy se zústali knihu, ostatni za účast a snahu ales- . častnili soutěže Přírodovědný klokan,
poň malou sladkost. Nakonec bylo malé . kterou pořádá Přírodovědecká
fakulobčerstvení, výborná buchta, kterou nám
ta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
připravily naše kuchařky, čaj nebo káva,
UP v Olomouci.
nakonec opékáni uzenin, které si přinesli rodiče podle své chuti. Chtěli bychom
poděkovat panu Kosovi, který zabezpečil dřevo na oheň a o oheň se i staral.
Asi v 17.30 se všichni rozešli spokojeně
do svých domovů.
H. Dunlková

Žáci řešili celkem 24 úkolů s přírodovědným zaměřením. Cílem soutěže je
vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. ejlepšírni řešiteli letošního ročníku v naší škole jsou žáci VIII.
třídy Marcela Páníková, Martin Moravec
, a Štěpán Szep.
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V sobotu 15. října 2011 od 15 hodin
se uskutečnila slavnost u příležitosti
obnovení božích muk ve Vitince. Slavnostní odpoledne zpříjemnilo krásné,
slunečné podzimní počasí. Účastníci
akce se v hojném počtu shromáždili
na prostranství u Bendů a odtud se vydal průvod k prodejně ve Vitince, kde
původně stávala boží muka. Mnoho
občanů se obléklo do dobových kostýmů, což jistě přispělo k slavnostní atmosféře.
Zahájení slavnosti se ujal pan František Aubrecht mladší, který spolu
s panem Zdeňkem Vlčkem (ze Střapole) a slečnou Lenkou Sukupovou (z Rokycan) se zasloužili o restaurování pomníčku a zařízení repliky kříže.
Slavnostní odhalení provedla místostarostka
paní Jaroslava Výborná.

Oseck~ zpra~odaj

Ocenila úsilí k obnovení malé církevní památky, která by měla posílit rozvoj přátelských a sousedských vztahů
a dobré nálady mezi obyvateli všech

částí obce. To také měl být pro místní
občany hlavní význam a cíl celé akce,
ze které si díky pomoci Václava Zemana odnesl každý drobný dárek.
P. Jaroslav Hůlle, farář římskokatolické církve, po hezkém průvodním slově,
ve kterém připomněl stále aktuální poselství těchto památek, slavnostně boží
muka požehnal.
Poté se většina účastníků přesunula
na posezení u Bendů, kde díky sponzorskému daru rodiny pana Kreisingera bylo připraveno pohoštění.
Poděkování za organizační pomoc
patří také panu Jaroslavu Kellnerovi
a panu Zdeňku Bendovi a dále všem
občanům Vitinky, kteří přispěli Sboru
dobrovolných hasičů ve Vitince a odevzdali kovový šrot, za jehož výtěžek
byla replika kříže pořízena.
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O$eck~ zpra~oáai

Tak nám půl roku uběhlo jako voda
a jsme tu znova, abychom Vás informovali o naší činnosti.
Po prázdninách 14.9. proběhl náš výlet do Mělníka, ráno jsme se sešli v sedm
hodin a pan Milan Jonák mohl vyrazit
s autobusem. Pan Jonák jako šofér našeho autobusu, to je prostě pohoda a bezpečí. Je to radost, když se můžete v klidu
a pohodě ve vší slušnosti domluvit, co
a jak potřebujeme (to jen na okraj), patří
mu veliký dík. Zavezl nás přímo před zahradnictví Petro, kde nás přivítala sama
paní majitelka. Byla zde nainstalovaná
výstava fuchsií, kterou jsme si mohli prohlédnout. Kdo měl zájem, tak si popřípadě rostlinky zakoupil. Velkým překvapením bylo to, že nám připravili pohoštění
v podobě kávy a koláčků, bylo to opravdu milé. Po příjemném osvěžení jsme
nasedli do autobusu směrem do města
Mělník. Město nad soutokem Labe s Vltavou má více než tisíc let starou historii,
slavnou vinařskou tradici a soubor nádherných pamětihodností. Typickou mělnickou dominantu tvoří zámek s kostelem sv. Petra a Pavla. Bohužel už druhým
rokem se rekonstruuje mělnické náměstí. Byla to velká škoda, protože bychom
se mohli podívat do podzemí. Myslím
si ale, že nám to nemohlo zkazit dojem
a v zámecké restauraci jsme si odpočinuli a nabrali další sílu. Ti, kdo byli při
síle, se vydali na prohlídku zámku, ostatní po chutném obědě zamířili do zdejší
cukrárny. Jen tak mimochodem, celkový
dojem, a to nemyslím, že mluvím jen
za sebe, jak restaurace, tak i zdejší cukrárna je perfektně vybavena.
Pak už byl čas nasednout a jet směrem k památníku věnovanému Iidickým
obětem. Sousoší osmdesáti dvou zavražděných lidických dětí, dílo akademické sochařky Marie Uchytilové. V noci
z 9. na 10. června 1942 oddíly gestapa SS
a německé armády přepadly obec, muže
postřílely, ženy odvezly do koncentračních táborů, děti odvezly na tvz. převýchovu, vesnici srovnaly se zemí. Dnes
je areál národní kulturní památkou.
Od roku 1955 vykvétají růže na 23000
keřích v Růžovém sadu, v roce 2003
byla otevřena Lidická galerie, z darů
umělců vznikla lidická sbírka. Na místě
společného hrobu obětí je dřevěný kříž
s trnovou korunou. To bylo naše druhé
a poslední zastavení, nic nebránilo tomu,
abychom se vydali domů. Počasí nám

přálo, vše proběhlo k naši spokojenosti,
o což se zasloužili všichni účastníci a náš
řidič. Tak jsme se v pořádku všichni vrátili domů.
Na 8. 10. máme lístky do Divadla Radka Brzobohatého do Prahy na "Tančírnu". Abych Vám, co jste neměli možnost
jet, přiblížila alespoň v kostce děj. Světově proslulá divadelní hra .Tančíma"
vznikla téměř před třiceti lety v pařížském divadle společnosti Le Théatre du
Campagnol. Tento námět později zpracoval pro svůj slavný film známý italský
režisér Ettore Scola. Taneční kavárna,
místo, kde se potkávají lidé různého věku
i charakteru, aby zapomněli na každodenní starosti života. Z osamělých duší
a cizích lidí se stávají páry. Kolem se řítí

dějiny a v tančírně zůstávají pořád stejní lidé se svými touhami a nesplněnými
přáními. První polovinu hry převzali
herci z divadelní hry a druhou polovinu
dopsala paní Hana Gregorová. Byl to nezapomenutelný zážitek, kterému nasvědčovalo i herecké obsazení. Když se řekne
Radek Brzobohatý, Jan Révai, Petr Vágner a Pavlína Moučková, už to je zárukou
kvalitní zábavy.
Sedmnáctého listopadu není jen státní svátek, ale znamená to. že se vydáme
na koncert do Hrádku. Napřed jsme se
ale zastavili v restauraci na Oseku, abychom se společně navečeřeli. Pak už nám
nic nepřekáželo v cestě na koncert Big
Bandu kterému šéfuje náš spoluobčan
pan Václav Aubrecht. Kapelu převzal
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Osecktj tpraeoda}

po panu Lukešovi. Ta pokračuje stejně
tak kvalitně, jako když byl ve vedeni pan
Lukeš. Mu í to dát velkou práci a hodně
úsilí i času. Celým pořadem nás provázel
pan Petr molík, který si zazpíval, i lva
Mužová nám zapěla v první polovině
koncertu. Teď bych Vám mohla epsat
celý eznam skladeb, bylo jich v první
polovině celkem jedenáct. Po přestávce
pro nás měli připravené překvapení, a to
v podobě hostů. To, co následovalo, nám
doslova vyrazilo dech, hosté Daniel Bárta
a Pavel Hrubý. Něco tak úžasného se jen
tak neslyší a není to jen o tom, že tito dva
hosté jsou opravdu profesionální umělci,
ale svědčí to i tom, že stejně kvalitní je
i Big Band. Protože se blíží uzávěrka,
tak jenom pár oznámení o tom, co nás

letos čeká. Na 17. 12. v 15 hodin máme
pozvanou paní Lukešovou, která nám

přijede ukázat, jak si ozdobit vánoční
stůl. Závěr roku 2011 zakončíme jako
už tradičně
panem Žákovcem a paní
Volínovou 30. 12.
a závěr mi dovolte, abych napsala poděkování, a to spolku Jednota
za peněžní dar, také patří poděkování
děvčatům, která neúnavně zařizují to,
co je třeba. Velký dík ale patří vedení
obce v čele s panem Peroutkou, kdyby
se nám nedostalo této podpory, tak by
nebylo v našich silách fungovat tak, jak
to prozatím jde.
Moc Vám chci za celý výbor poděkovat. Do nového roku bych ráda popřála
všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
v rodině i v naší obci.
Zdraví Vás V. Havlová

Vážení spoluobčané,
úvodem
bych Vám chtěl kroužek modelářů
představit.
Kroužek
modelářů
v obci Osek byl založen
v roce 1986 a od té doby e jeho členové pravidelně scházejí každý pátek
v prostorách
pod Obecním úřadem
Osek. Nutno
zmínit
osobu pana
Františka Lopaty, který vedl kroužek
značnou část jeho trvání,
pod jeho
vedením začínala velká část modelářů.
Za dobu
trvání
modelářského
kroužku bylo uskutečněno
několik
výstav modelů a dále modeláři spolupracovali s dalšími zájmovými organizacemi v obci Osek - se zahrádkáři, tělovýchovnou jednotou
okol.
V současné době se modeláři schází pravidelně každý pátek ve školním
roce v době od 17 hodin do 20 hodin, o letních prázdninách
se chůzky kroužku nekonají. Mladí modeláři se zabývají stavbou modelů bojové
techniky, letadel, vrtulníků a modelů civilních a sportovních vozů a nákladních automobilů.
Závěrem bych za celý modelářský
kroužek chtěl všem spoluobčanům
a čtenářům popřát příjemné prožití
vánočních
svátků a úspěšný vstup
do nového roku 2012.
L. Enžl
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