
Vážení ob�ané. Rok 2008 vstoupil 
do své poslední �tvrtiny a nastal 
podzimní �as. Krátí se dny,  
ve�ery se prodlužují, práce na 
zahrádce ubývá… S pot�šením 
jsme p�ivítali ú�ast poslucha�� na 
koncertu p�veckých sbor� 
v sobotu 25. �íjna v kostele 
v Ose�né. Odpoledne v�nované 
upomínce 90. výro�í vyhlášení 
samostatného �eskoslovenska 
kulturním programem doprovodil 
smíšený p�vecký sbor Singekreis 
z  Markersdorfu a Canzonetta 
z Ose�né.  
    Velkým otazníkem za�aly 
p�ípravy podzimního tane�ního 
kurzu. P�ihlásí se dostate�ný po�et 
zájemc� ? Není to p�íliš riskantní 
krok do neznáma ? No vida. Na 
dv� desítky p�ihlášených pár� si 
sobotní podve�ery zp�íjem�ují 
ú�astí v tane�ním kurzu  nejen pro 
starší a pokro�ilé. Naopak, mnozí 
si pod vedením tane�ních mistr� 
zkoušejí t�eba i  nejzákladn�jší 
kroky tanc�, které za�nou 
vládnout parket�m v nadcházející 
plesové sezón�.  Sobotní ve�ery 
na sále hotelu Slunce však 
nep�inášejí jen šanci nau�it se 
novým krokovým variacím. Je to i 
p�íležitost setkat se na sklonku 
týdne s p�áteli a prožít p�íjemný  
ve�er ve spole�enském prost�edí. 
Pod�kování pat�í i manžel�m 
Kokešovým, provozovatel�m 
restaurace. 

 
 
Abychom vám všem zp�íjemnili 
chvíle volna, které nabízejí týdny 
zbývající do konce roku, p�ipravili 
jsme pro vás nabídku následují-
cích  kulturních akcí : 
 

 
V sobotu 1. listopadu slavnostn� 
odhalíme informa�ní desku 
u pomníku Franze Volanda 
z Prusko - rakouské války   u h�bi- 
tova v Ose�né. Slavnostní pr�vod 
vyjde ve 13. 45. hodin z nám�stí 
v Ose�né. Pro ú�astníky bude 
vzhledem k o�ekávané nep�ízni 
po�así p�ipraveno stylové 
ob�erstvení  pro zah�átí. 
 

 
 

V pátek 7.  listopadu Vás zveme 
na hudebn� zábavný po�ad D. 
Vlachové a Jana Víznera 
„Když v Praze bejvávalo blaze“, 
který se koná od 16 hodin na sále 

restaurace Slunce v Ose�né. 
Vstupné : 30 .- K� 

 
Na pátek 14. listopadu  od 19 

hodin jsme pro vás  p�ipravili na 
sále restaurace Slunce  vystoupení 

divadelního souboru Vojan z 

 Hrádku nad Nisou, který sehraje 
hru Miroslava Horní�ka 

„T�i Alberti a sle�na Matylda“.  
Vstupné 30.- K� 

 

 
 

P�ij�te spole�n� rozsvítit náš 
váno�ní stromek na nám�stí 
v úterý  2.  prosince v 16.00. 
hodin. Váno�ní koledy zazpívají 
d�ti z Drá�ku a následn� v kostele 
sv. Víta  vystoupí  Canzonetta 
spole�n� s  panem Františkem 
Lama�em. Autobus vyjede z 
Lázní  v  15.45. hod., zastaví také      
u D�ev�nky a po skon�ení 
adventního koncertu rozveze 
poslucha�e  zp�t. 
 

 
 

Maškarní rej a Mikulášskou 
zábavu pro d�ti  po�ádáme na sále 
ve Slunci v sobotu 6. prosince     
od 14.00. hodin.  Diskotéku pro 
d�ti má p�ipravenu Honza Bažant. 
Ve�erní zábava pro dosp�lé za�ne 
ve 20.00. Hraje skupina DO 
NAHA. Vstupné 50.- K�. 
 

 
P�ij�te si zazpívat koledy  
s Canzonettou do kostela sv. Víta 
v �ase mezi  22.00.  a  22.30. hod. 
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nebezpe�ných složek 
komunálního odpadu 

 se uskute�ní  
v sobotu 15. listopadu   

a to pojízdnou sb�rnou         
na t�chto stanovištích : 

9,10 – 9,20 hodin v Druzcov� u 
hasi�ské zbrojnice 
9,30 – 9,40 hodin u D�ev�nky 
v Lázních Kundraticích 
9,45 – 9,55 u R�ži�kovy stodoly 
v Ose�né 
10,05 – 10,15 na návsi v osad� 
Kotel 
 
P�ijímány budou následující 
druhy odpadu : 

� léky všeho druhu v�etn� 
mastí 

� domácí kapalné i tuhé 
chemikálie – vše �ádn� 
ozna�ené 

� zbytky starých barev, 
obaly od barev 

� televizory, ledni�ky, 
zá�ivky 

� všechny druhy 
akumulátor� v�etn� 
elektrolytu, baterií a 
�lánk� 

� upot�ebené motorové oleje 
v uzav�ených nádobách do 
30l 

� olejové filtry a další 
zaolejovaný materiál 

Zp�sob p�ebírání odpad� : 
� odpady budou p�edávány 

ob�any na ozna�eném 
stanovišti osobn� 
pracovník�m zajiš�ujícím 
sb�r. ZAKÁZÁNO zde 
odkládat odpady p�ed 
p�íjezdem sb�rny. 

� Ob�ané p�edloží p�ed 
p�edáním odpadu 
ob�anský pr�kaz. 

� Sb�r bude probíhat pod 
dohledem pracovníka 
M�stského ú�adu Ose�ná. 

 

 
V �ervenci tohoto roku se 
uskute�nil výlet druzcovských 
senior�. Po�ádala ho místní 
knihovna, takže všichni 
knihomolové se ho s radostí 
zú�astnili. Cílem byl zámek 
v Zákupech, ale hlavním smyslem 
bylo trochu rozptýlit dlouhou 
chvíli už pom�rn� starších 
�tená��. Po prohlídce zámku 
následovala procházka po 
zámeckém parku a seznámení 
s medv�dy. Po kratším hledání 
jsme objevili i hosp�dku a zájezd 
by ukon�en nákupem 
v mimo�ských supermarketech. 
Dopravu financovalo m�sto 
Ose�ná a tímto bychom cht�li 
vyjád�it svoje pod�kování a 
doufat, že na Druzcov bude 
vzpomenuto v podobném duchu i 
p�íští rok. 
 

 
 

 
 
V pátek 10. �íjna bylo slavnostn� 
p�edáno do užívání nové 
multifunk�ní h�išt� s um�lým 
povrchem u školy. Podrobnosti         
o pr�b�hu této akce naleznete     
na webových stránkách m�sta. 
D�ležité je, že nové h�išt� 
neslouží jen žák�m školy, ale je 
k dispozici ve�ejnosti. Zejména 
nohejbalisté si  nemohou s nástu-
pem podzimu  moderní hrací 
plochu vynachválit. Skute�nost, 
že nové h�išt� je pro Ose�nou 
p�ínosem, snad uzná i ten nejv�tší 
škarohlíd. D�kujeme všem, kdož 
se zasloužili o realizaci projektu. 

Poradenství CZP LK na MÚ 
Ose�ná  vždy v pátek od 10 do 
11 hodin – 14.11. a 12.12.2008.  
 

 
 

Pot�ebujete fotografie na osobní 
doklady, pr�kazky a podobn� ? 
Služby v tomto oboru  nabízí 

nejbližší ateliér 

Foto DaRa 
Jezerní 381, Stráž pod Ralskem 
( d�m „za  zmrzlinou ve Stráži“ ) 

tel .: 774 678 918 
ve všední dny otev�eno 
od 9.00. do 17.00. hodin 
Cena za 4 ks – 100.- K� 

 

 
Ve st�edu 12. listopadu bude 
valná �ást m�sta  bez dodávek 
elektrické energie. V�nujte 
pozornost výv�skám �EZ, kde 
naleznete konkrétní specifikaci 
dot�ených ulic. 
 

 
 
Práce na rekonstrukci kostela sv. 
Víta v Ose�né budou znamenat 
jistá omezení. Prosíme, abyste 
po�ítali s tím, že pravd�podobn� 
po celé první pololetí p�íštího 
roku bude kostel pro ve�ejnost a 
pro  po�ádání kulturních akcí 
uzav�en. D�kujeme za pochopení. 
 

 
 

si dovoluje vás pozvat na svá 
adventní vystoupení. Ve st�edu   
3. prosince vystoupí od 19.00.    
na koncertu Big Bandu CL 
v divadle v Novém Boru. Hostem 
ve�era je Ond�ej Ruml, finalista 
sout�že X – Factor.  V úterý  9. 12  
vystoupí v kostele ve Velkém 
Valtinov�, v pátek 12. prosince 
v muzeu v �eském Dubu a v úterý 
16. prosince v kostele ve Stráži 
pod Ralskem.  


