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Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku 2013 a s ním
rekapitulace ptněnt úkolů, které jsme si
na tento rok stanovili.
Nejdůležitějším
úkolem bylo a stále
ještě bude dokončení oprav místních komunikací. V uplynulém roce byla opravena místní komunikace k čističce, dále
od Lidového domu ke štěrkovně,
byla
dokončena druhá etapa opravy v Novém
Dvoře a byly opraveny ještě kratší úseky,
a to u transformátoru u statku, od kosteLa na hlavni silnici na Březinu, kde byL
umístěn bezpečnostní zpomaLovací vjezd
a krátký úsek od ApoLLonu, jehož součástí
byLo i vybudování zpomaLovacího přejezdu, odděLujícího obytnou a průmyslovou
zónu. Co se týká bezpečnostních prahů,
jenom připomínám, že budou vybudovány ještě dva, a to u vjezdu do areáLu statku
a u samoobsLuhy. Tím bude na návsi a komunikacicn k ní vedoucích omezena rychLost na 20 km/hod. a zvýšena bezpečnost
chodců a mládeže v této Lokalitě, po které
voLali obyvateLé, kteří zde bydlí. Opravy
místních komunikaci si vyžádaly neceLé
tři miliony korun.
Pro rok 2014 a 2015 zbývá opravit komunikaci do Hudlic, v Kamýku od Loukotovského rybníka ke komunikaci vedoucí
k čističce, dáLe bychom rádi postupně
opravili i cestu z Nového Dvora okoLo
kaupaliště a nutnou se jeví i oprava cesty
k vodojemu Vitinka, kde naše služebni
auta mají se sjízdností značné problémy.
V areálu základnl škoLy se podařilo realizovat víceúčelové hřiště, které se těší
značné oblibě našich žáků. Poěitáme, že
sportoviště bude sloužit nejen jim, aLe
v mimoškolnim čase i daLším zájemcům
z řad našich občanů. NákLady na tuto
akci činily jeden milion pět set dvacet tisíc korun. ZhotoviteL nabídku prezentuje
jako "Hřiště za milion': což je ovšem až

fináLnl dodávka. Přlpravu terénu včetně
odvodnění, zhutněného vaLu z rostLé zeminy, dvou štěrkových vrstev různé zrnitosti
až po povrch z vodopropustné živice pak
nabízí mimo fináLní dodávku za daLšlch
sedm set tisíc korun. Tyto práce jsme za-

jistili víceméně svépomoci za pětsetdvacet
tisíc.
Protože se zvyšuje počet žáků navštěvujícich škoLu a současné šatny již nevyhovujE potřebám, plánujeme zahájit v příštím
roce přístavbu šaten ceLkem pro sto žáků.
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Je zpracována studie s předběžným rozpočtem jeden milion osm set tisíc korun
dle ceníkových cen. Věříme, že výběrem
solidního zhotovitele a dobrou organizací
se nám podaří rozpočet srazit o dvě stě až
tři sta tisíc korun.
Na hibitově jsme na podzim zahájili úpravu urnového háje, kde porost už
ohrožoval jednotlivá hrobová mfsta. Problémy dělají i vzrostlé lípy, které demolují
hřbitovní zdivo. Proto uvažujeme v příštím roce o pokácení lip při západní straně
hibitova. Případnou novou výsadbu bychom situovali mimo hřbitov. Po odstranění stromů bychom začali s opravou zdi.
Zároveň bychom i zabetonovali plochu
pod kontejnerem a kolem něho.
V letošním roce jsme plánovali také
zahájení stavby chodniku od obecnfho
úřadu na konec obce k firmě Sheltmen.
Územní řízení, které v současné době
probíhá, bylo zpožděno z důvodu nevyjasněných vztahů k některým pozemkům,
na nichž bude stavba realizována. Ze stejných důvodů je zpožděna i výstavba navazující cyklostezky mezi obcemi. Konkrétně
v katastrálním území Osek řešíme převod
pozemků z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce. Bohužel všechny pozemky, které Česká republika vlastní, jsou
zablokovány pro potřeby pozemkových
úprav. Stejný problém řeší i obec Yolduchy. Projektová dokumentace pro územní
řízení je připravena a z devadesáti procent
bude její pořízení hradit Krajský úřad
Plzeňského kraje (cena projektové dokumentace činí 200.000,- Kč).
V současné době je připravován i plán
rozvoje naší obce, do kterého jsou zapracovávány podněty z ankety, která proběhla v letošním roce. Namátkou plánujeme
např. v parku na návsi instalovat další
herní prvek pro nejmenší děti, postupně
řešíme i požadavky na doplnění veřejného
osvětlení, budeme opravovat a rozšiřovat
místní rozhlas, který by měl být dálkově
zprovozněn i pro jednotlivé části Vitinky.
Zajistili jsme zpětný odběr elektroodpadu.
Zaznělo i několik požadavků na omezení záboru zemědělské půdy a zamezení
vzniku satelitních komplexů. Současný
územní plán stanoví několik lokalit v katastrálním území obcepro výstavbu rodinných domů. Pokud takové pozemky koupí
developerská firma, je obtížné jí diktovat
jakým způsobem je zastaví, pokud to není
v rozporu s územním plánem. Oblasti určené k zástavbě nelze ani zrušit, aniž by
se obec nevystavovala případné žalobě ze
strany vlastníků. Co bylo možné vyjmout
z územního plánu, byly pozemky určené
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jako rezerva pro zástavbu. Tyto rezervy
zastupitelstvo obce v drtivé většině zrušilo.
Kromě výše uvedených akcí, které byly
ukončeny, probihaji, nebo jsou připravovány, byla zahájena koncem iljna rekonstrukce
úpravny vody Volduchy.
Původní záměr - úplná výměna veškerého zařízení s cenou 2,5 mil., na kterou
byla podávána opakovaně žádost o dotaci
z krajského úřadu, kterou jsme neobdrželi,
nahradila varianta provést rekonstrukci
vlastními silami a v menším rozsahu. Ta
spočívá ve výměně zkorodovaného potrubí a armatur, snížení počtu tlakových filtrů ze čtyř používaných na dva, které byly
jako rezervnl a nejsou dosud využívány,
výměně podávacích a dávkovacích čerpadel, zrušení evakuační stanice, sloužící
k zavodnění pracích čerpadel apod., aby
mohla sloužit bez úplné výměny technologie alespoň dalších patnáct let. Předpokládáme, že náklady na rekonstrukci nepievýší tři sta padesát tisíc korun.
To je v krátkosti shrnutí uplynulého
roku a záměrů na rok budoucí. Závěrem

mi dovolte poděkovat všem, kteří větší či

menší měrou přispěli k plnění úkolů, zejména pracovníkům naší technické čety,
zaměstnancům
obecního úřadu, většině zastupitelů obce, kolektivu pedagogů
a ostatních zaměstnanců základní a mateřské školy, našim dobrovolným hasičům
ifirmám, které s námi dlouhodobě spolupracují.
Vám pak přeji klidné prožití vánočních svátků, stálé zdraví a hodně úspěchů
v roce 2014.
Jaroslav Peroutka
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Příjmy v tis. Kč
Druh příjmu

§

2014

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů fyz. o ob ze samo výdělečné činnosti

260,00

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

290,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

2690,00

1211

Daň z přidané hodnoty

4892,63

1340

Poplatek - likvidace komunálních

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

50,00

1355

Odvod výtěžku z provozování loterií

60,00

1361

Správní poplatky

20,00

1511

Daň z nemovitostí

3113

2122

Odvody příspěvkových organizací lodpisyl

3613

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

3613

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

65,00

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbítov/

40,00

4134

Převody z rozpočtových

2141

Příjmy z úroků

6310

odpadů

650,00
27,00
1,50

1300,00

účtů

62,87
7,00

ISFI

80,00
4,00

CELKEM

Pro informaci uvádíme obsah nejdůležitějších výdajových položek rozpočtu
na rok 2014:
Silnice - představuje výdaje jednak
na opravy místních komunikací a jednak
na letní a zimní údržbu
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací
- vybudování parkovacích mí t na návsi, zahájení výstavby chodníku ke statku
a cyklostezky
Bezpečnost silničního provozu
- zpomalovací prahy u samoobsluhy
a u vjezdu do statku
Pitná voda
- výkup pozemků s vodními zdroji a jejich oplocení, rekonstrukce úpravny vody
Odvádění
odpadních vod
- čištění kanalizačních stok + kamerové prohlídky, projekt kanalizační stoky
Nový Dvůr, příspěvek na biologické filtry k septikům Vitinka
Základní škola
- provoz školy, vybudování šedesátimetrové běžecké dráhy s doskočištěm,
první etapa výstavby šaten

3000,00

13 500,00

Rozhlas a televize
- opravy místního rozhlasu + dálkové
ovládání rozhlasu na Vitince
Ostatní záležitosti kultury, ....
- sbor pro občanské záležitosti (dárky
pro jubilanty, dárce krve, malé občánky),
klub důchodců (besedy, doprava)
Veřejné osvětlení
- elektrická energie + doplnění osvětlení v Kamýku, autobusové čekárně naproti
samoobsluze a na komunikaci k čističce
Pohřebnictví
- mzdy pracovníků úklidové čety, zahradnické práce, nájem a vyvážení kontejneru, zpevnění plochy pod kontejner,
prořezáni event. pokácení lip na hřbitově
Komunální služby a územní rozvoj
- náklady na práce spojené se správou majetku obce (opravy strojů), nákup
nemovitostí, náklady spojené s činností
pracovní čety (pracovní oděvy, školení,
pracovní pomůcky)
Sběr a svoz komunálního odpadu
- odvoz tříděného odpadu (zvony),
odvoz a likvidace odpadu z popelnic,
náklady na mzdy pracovní čety a dozoru
ve sběrném dvoře, pohonné hmoty

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
- náklady na mzdy pracovní čety,
opravy sekaček, křovinořezů, motorové
pily apod., materiál (travina, hnojiva, nářadí, stroje), pohonné hmoty, služby (zahradnické práce + údržba zeleně, sekání
příkopů)
Ostatní sociální služby
a činnosti v oblasti
sociální prevence
- prostředky na dary dle žádostí (zdravotně postižení, nemocnice, záchranná
služba, záchranná stanice živočichů)
Požární ochrana
- činnost jednotky dobrovolných hasičů (pohonné hmoty, el. energie - hasičárna, ochranné pomůcky, revize, zásahové
oděvy, boty apod.)
Zastupitel tva obcí - odměny starosty, místostarosty a zastupitelů + sociální
a zdravotní pojištění
Činnost místní správy
- platy zaměstnanců + sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje
(přestup ková komise, správa počítačové
sítě), povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem, knihy, sbírky zákonů, počítač,
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ti kárna, papíry, šanony, tonery, voda, eL
energie, plyn, pohonné hmoty, služby
pošt, telekomunikací, peněžních ústavů,
školení a vzdělávání, nákup ostatních
služeb (revize el. a plyn. kotlů, požárních
čidel, komínů, počítačové programy),
opravy a udržování budov, cestovné,

pohoštění, věcné dary, platby daní a poplatků
Jak už bylo zmíněno v minulých vydáních zpravodaje, nové rozpočtové určení
daní mělo zvýšit rozpočet obce o více než
dva miliony korun. Vzhledem k vývoji ekonomiky jsme v letošním rozpočtu

nechali rezervu přibližně jeden milion
korun, který pokud do rozpočtu přijdou
peníze ve státem deklarovaném objemu,
zůstane jako přebytek rozpočtu, použitelný pro další období. I při tvorbě rozpočtu na rok 2014 j me ponechali rezervu ve výši přibližně půl milionu korun.

Výdaje v tis. Kč
§

Třída

Druh výdaje

2212

S

Silnice

2219

6

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2014
1425,27
440,00

2221

S

Provoz veřejné silniční dopravy

65,50

2223

6

Bezpečnost silničního provozu

200,00

2310

S

Pitná voda

600,00

6

Pitná voda

100,00

2321

S

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

100,00

6

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

250,00

2333

S

Úprava drobných vodních toků !koupaliště!

20,00

3113

S

Základní školy

1600,00
1400,00

6

Základní školy

3314

5

Činnosti knihovnické

26,20

3319

5

Ostatní záležitosti kultury

12,00

3329

S

Ost. záležitosti ochr. památek a péče o kult. dědictví

80,00

3341
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Rozhlas a televize

3349

S

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

20,00

3392

S

Zájmová činnost v kultuře !KZ Vitinka!

40,00

3399

S

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

3421

S

Využití volného času dětí a mládeže

25,00

3429

S

Ostatní zájmová činnost a rekreace

12,00

3613

S

Nebytové hospodářství

3631

S

Veřejné osvětlení

250,00

6

Veřejné osvětlení

120,00

3632

S

Pohřebnictví

150,00

3635

S

Územní plánování

6

Územní plánování

100,00

S

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

265,00

6

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

230,00

3639

3721

S

3722

I

200,00

105,00

5,00

40,00

10,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadli

S

Sběr a svoz komunálních

3745

S

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

odpadů

1200,00

4379

S

Ost. soc. služby a činnosti v obl. soc. prevence !dary!

5512

S

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

655,00
70,00
230,00

S

Zastupitelstva obcí

6171

S

Činnost místní správy

6310

S

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

15,00

6320

S

Pojištění funkčně nespecifikované

70,00

6330

S

Převody vlastním fondům v rozpočtech

S

Finanční vypořádání minulých let !vratka volby!

6402
CELKEM

852,00
2414,00

úz, úrovně

80,00
23,03
13500,00
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JUBILANTI:
Červenec 2013:
Miroslav Vejvoda (70)
František Lokajíček (86)
Vladimír Paum (81)
Vlasta Pelcová (85)
František Farský (86)
Srpen 2013:
Augustin Budil (80), Josef Havel (70),
Václav Dudl (70), Marie Hlaváčová (70)
Září 2013:
Josefa Aubrechtová (90),
Josef Šůcha (83), Jan Šnajdr (88),
Maria Ďuranová (81), Jiřina Černá (81)
Říjen 2013:
Jiří Kricner (81)
Josef Budín (70)

Pavel Preťo (80)
Jitka Trubačová (70)
Ladislav Hošek (87)
Listopad 2013:
Josef Pele (75)
Marie Kotvová (90)
Jaro lava Aubrechtová (85)
Prosinec 2013:
Marie Bohuslavová (85)
Libuše Brejchová (80)
Marie Lokajíčková (83)
Zdenka Plimlová (82)
Božena Fuchsová (80)
Anna Pechoušková (86)
Věra Budínová (83)
Zdeněk Výborný (70)
Jaroslava Šnáblová (85)
Josefa Cajthamlová (86)

NARODILI SE:
2.8.2013 Petra Šecová
24.9.2013 Viktor Metlický
9. 10.2013 Barbora Čejková
25. 10.2013 Šimon Basl
25.10.2013 Kryštof Ba I
OPUSTILI NÁS:
22.7.2013
Marie Vale' ová, 78 let
30.7.2013
Marie Bohuslavová, 86 let
4.8.2013
Jaroslava Hasalová, 87 let
4.9.2013
Rudolf Záhrub ký, 93 let
6.9.2013
Vlasta Nová, 82 let
12.10.2013
Nataša Kumberová, 82 let

SETKÁNÍ S ŽÁKY Z NĚMECKÉ ŠKOLY

Od začátku září zaměstnávala na' e
žáky kromě vyučování důležitá otázka.
Jak zaměstnat skupinu padesáti vrstevníků z ěmecka alespoň na dvě hodiny? Zda se jim podařilo najít odpověď,
mohou posoudit jen žáci integrované
základní školy z města jménem Bad
Salzdetfurth, kteří se za námi ve středu
25. září přijeli podívat.
Po příjezdu j me žákům osmé a deváté třídy z IGS Bad alzdetfurth ukázali
naši náves. Tam se rozdělili do 4 skupin

a odebrali se do částečně vyprázdněné
školy. Ochotní dobrovolníci z řad našich
žáků si připravili program, který postupně absolvovala každá ze čtyř německých
skupin. Před tavili pokus v přírodovědné učebně, učili je če kou písničku, představili dramatickou formou ztvárněné
Staré pověsti české a nakonec si mohli
odvézt společně vypracovaný výtvarný
počin. utno dodat, že naši návštěvníci
byli po dlouhé cestě unavení a apatičtí,
přesto se postupně vybičovali k vědec-

kým, pěveckým i výtvarným výkonům.
Dvě společně strávené hodiny utekly
jako voda, po chutném obědě, který pro
všechny paní kuchařky připravily, nás
naši němečtí kolegové opustili a vydali se
do Plzně za tajemstvím piva.
Již toto krátké setkání na žáky obou
škol zapůsobilo, postupně se vytvářejí
kontakty, které snad budou pro obě strany příno né. Doufejme, že tyto vztahy
vydrží a že budeme moci s touto školou
pokračovat ve vzájemné spolupráci.
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ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY

AUSTRALSKÁ

JÍZDA

Každý rok na podzim pořádáme akci
s rodiči "Zavírání zahrady", kde za pomoci rodičů a dětí shrabeme opadané
listí a uklidíme v domečku na hračky.
Po práci děti maminkám a tatínkům
předvedou krátké pásmo, které si připravily s paní učitelkou, vyhodnotíme
soutěž ve sběru podzimních
plodin
a na závěr už všechny čeká opékání
buřtů, dobrota od našich hodných kuchařek v podobě upečené buchty, čaj
a pro dospěláky káva. Letošní podzim
kaštanů a žaludů moc nenadělil, proto
i v naší soutěži bylo zapojeno jen málo
dětí. Přesto první místo obsadila Johanka Fišerová ze třídy Dráčků, druhé
místo patří Marcelce Horešovské z Berušek a na třetí se probojovala Eliška
Jindřichová
z Myšek. Gratulujeme!

Zároveň nám dovolte, abychom mnohokrát poděkovali rodičům, kteří si
udělali čas a přišli na "Zavírání zahrady". Velice nás mrzí, že se nás nesešlo
více!

PLAVÁNÍ 2013
V naší mateřské škole jezdí každý rok
předškoláci na plavání. Plaveckých kurzů jsme se zúčastnili i teď hned ve druhém a třetím týdnu školního roku. Plavání se všem dětem líbilo. Někteří se
vody ze začátku báli, ale postupem času
si všichni v bazénu užívali. Dětem se líbílo i na tobogánu a ve vířivce. Poslední
den si proto všichni po zásluze odnášeli mokrá vysvědčení ať už s delfínkern,
kapříkem či želvičkou.

Pohodový Au tralan Schelie Nielsen alias Dr. Klutz přistál 19. listopadu
na obecním úřadě a předvedl nám, zač
je toho loket být Australanem. Zprvu se
zdálo, že nám pan Nielsen přijel ukázat,
jak mu funguje promítačka, po chvíli nám však předvedl takové kousky, že
jsme se nestačili divit. Kromě toho, že
nám zatančil jako Aboridžinci, půjčil
nám didgeridoo nebo zazpíval písničku Waltzing Matílda, dal nám i ochut-

nat místní specialitu jménem Vegemite.
I když to asi nikomu nechutnalo, žádné
následky na sobě nikdo nepozoroval. Během celého pořadu nepadlo slovo česky,
snad na výjimky jako pivo nebo děda,
slova, která pan Nielsen v ČR pochytil,
přesto bylo pro žáky vše srozumitelné,
dokonce si řadu informací i zapamatovali. Tento program rozhodně stál za to
a v budoucnu si ho určitě rádi zopakujeme.

PODZIMNÍ VYCHÁZKA

Protože chceme v dětech rozvíjet lásku k přírodě, vyrazili jsme na podzimní
vycházku do le a. Děti samy si měly všímat změn v prostředí kolem sebe a hledat podzimní znaky jako např. zbarvení a opadávání listů, zrající plody šípků
a hložinek, hledaly spadané kaštany a ža-

ludy. Třída Myšek došla až k památnému
buku na Čihadle. Děti jej důkladně prozkoumaly, vyfotily se před ním a sbíraly
bukvice. Na cestě nás překvapil i ne moc
známý živočich - mlok skvrnitý, kterého
jsme si mohli prohlédnout, než se schoval do trávy.
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Divadelní zážitek v Alfě
Žáci 8. a 9. třídy naší školy se v pondělí
2. prosince měli možnost podívat do plzeňského divadla Alfa. Ačkoli se jedná
o divadlo vyhlášené především tvorbou
pro děti, a to zejména tvorbou loutkovou, představení Hamleteen, které jsme
měli možnost vidět, tuto pověst dalece
přesahuje.
Jedná se o mladého dán kého prince
Hamleta, ovšem ne v klasickém podání
Williama Shakespeara, ale v přepraco-

vané verzi pro mládež. Kromě Shakespeara v různých překladech k nám tak
promlouvá i Bible nebo Michal Prokop
písní Zvedni kotvu, Ofélie. Příběh zůstává stejný, jazyk a scéna se však blíží
současnému divákovi, aniž by to příběhu
samotnému jakkoli překáželo.
Milan Hajn v hlavní roli zaujal především dívčí část hlediště, problémy, s nimiž se coby mladý Hamlet potýká, pak
oslovují veškeré mladé publikum - od-

chod jednoho z rodičů, vztah k dívce,
vyrovnání se s vlastní identitou, vztek
a další emoce dospívajícím člověkem
zmítající. Každý si v sobě něco odnesl.
Protože v tomto představení několik
herců hostuje, dočká se plzeňské divadlo
dalšího Hamleteena bohužel až v červnu.
Vzhledem k tomu, že se představení setkalo s úspěchem (nikdo si nestěžoval),
neviděli jsme jej zřejmě naposledy. Snad
příští rok.

CYKLOVÝLET
ROZHLEDNA BŘASY

kvělý výběr trasy Pavlem Sloupem s ohledem na tropické podmínky
(36,6 "C ve stínu). Významná část trasy
lesem, úspěšné odstranění defektu při
výstupu na Hradiště, všechno dobré
až do hostince v Přívěticích. A odtud
pod álajícím sluncem k bývalým kasárnám PVO, dnes Domovu důchodců
a k někdejšímu stanovišti radaru, to
byl úsek pro zdatné vojáky. Rozhledna
zajímavé konstrukce a solidní dřevěné
stavby s nevídanou možností výhledu
na desítky kilometrů je a bude určitě
zajímavým poutním místem. Ocenili
jsme zastávku v cukrárně, kde i zary-

3. SRPNA

tí odpůrci zmrzlin ocenili vynikající
kvalitu.
Zpáteční "zkratka" pře Stupno, lesem
do Kolen a na Vitinku byla v sluneční
výhni ne méně náročná. Odolní jedinci
pak skončili více či méně oděni v požárním koupališti na Vitince a v závěru už
i s méně odolnými u piva na Sokolovně
v Oseku.
Rozhodně skvělý zážitek i prověrka
zdatnosti! Doporučujeme!
Délka trasy cca 25km. Srdečně zdravím.
L. Benetka
Další akce TJ Sokol Osek mohou čtenáři
najít na URL http://www.tjsokolosek.cz/.

2013
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JAK TO BYLO

Dovolte, abych ten letošní rok zrekapitulovala. Hodně dlouho nás trápila paní
zima. Když už to vypadalo, že nebude
žádné léto, tak začalo pršet a deště vystřídalo velké vedro. A tak letošní rok zahrádkáři měli velkou smůlu, hodně práce
a úroda nic moc.
Ale vraťme se k naší činnosti, co jsme
za ten rok stihli. Protože jsme měli v plánu návštěvu divadla, tak jsme i na 23.
února vybrali představení Taková ženská
na krku, které nás velice pobavilo.
Každým rokem pořádáme dva výlety,
tak i letos. A první náš výlet byl do Prahy
15. května. Vždy nás provází paní Cajtharnlová, letos jsme měli smůlu, protože
paní absolvovala operaci. Tak nás předala paní Čiperové, které její jméno opravdu edělo, bylo hlavní, že ná protáhla
Prahou. Také počasí se povedlo, nikdo se
nám neztratil, všichni se v pořádku vrátili domů.
O prázdninách máme jiné povinnosti,
a to dělat babičky a dědy, ale hned v září
17. 9. už jedeme na výstavu do Litoměřic na Zahradu Čech. Protože máme šikovného, slušného dopravce, tak je vše
jednodušší, i počasí nám přálo, tak vše
proběhlo k naší spokojenosti.

Jako každý rok, tak i letos 17. listopadu je v Hrádku koncert, který má
v čele našeho spoluobčana pana Václava Aubrechta. Spousta času, kterou pan
Aubrecht věnuje kapele, je vidět, ale hlavně slyšet. Za vystoupení by se nemusela
stydět leckterá profesionální kapela. Celý
pořad uváděl, ale i zpíval pan Petr Smolík, se zpěvem mu pomáhala paní Iva
Mužová. Leto nám připravili ale velké
překvapení, měli hosty, a to mužský vokální kvintet Hla oplet. Pětičlenný kvintet vznikl v roce 2003, složený je z pánů
Petra Berchtolda, Zdeňka Lahody, Viktora Fíedlera, Davida Vaňáče a Jana Frause.
Celý koncert byl moc pěkně připravený,
publikum nepřestávalo tleskat, tak musel
být přídavek. Moc děkujeme za pěkný
zážitek.

I leto se s námi tradičně rozloučil
se starým rokem pan Žákovec s paní
Velinovou. Ve čtvrtek 28. 11. ve 14 hodin ve velkém sále na obecním úřadě.
Rozloučit se přišla osmdesátka členů
klubu důchodců, přišel mezi nás i pan
starosta Peroutka, který nám nastínil
plány na příští rok. Celé odpoledne,
které provázela řada pěkných písniček
k poslechu i tanci, bylo pro všechny
příjemným zakončením toho letošního roku.
To, že se můžeme scházet a jezdit
na výlety, dá dost práce, ale bez podpory, které e nám dostává od obecního
zastupitelstva v čele s panem starostou
Peroutkou, bychom nemohli nic z toho
podnikat. Za veškerou pomoc bych chtěla moc poděkovat za všechny členy klubu
důchodců.
Co napsat na závěr, dovolte mi,
abych všem občanům v naší obci popřála do toho příštího roku hlavně
hodně pevné zdraví, A ať se v přfštím
roce zase sejdeme ve zdraví a spokojenosti.
Příjemné prožití vánočních
Vám přeje V. Havlová.
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