
Kultura:
návštěvy divadel

představení místních ochotníků.

plesy, bály, zábavy

výstavba kulturního centra Pivovar Osov (návrh 

projektu, vizualisace, jednání s památkovým a 

stavebním úřadem, získání dotací, shánění 

sponzorů získání podpory občanů a zastupitelstva 

obce benefiční akce na výstavbu kulturního centra)

Adventní koncert

Zpívání u jesliček

Velikonoční koncert

Disco pro děti - karneval

Lampionový průvod

Čarodějnice 

Tance pro děti 

Retro výstava, retro akce např. odpolední čaje

Návrh prostranství u knihovny v Osovci.

Dočetli jste až sem? A máte zájem se činnosti 

spolku zúčastnit? Zveme Vás do … dne … od …. 

na zakládající schůzi. Podívejte se znovu na 

seznam navrhovaných činností a zkuste se 

zamyslet co byste podpořili, co byste pomohli 

uskutečnit, co byste udělali jiného. Ta radost z 

toho co člověk sám dokázal stojí za to. 

Televize vám ji nedá.! !

Jednou z činností OS jsou i přednášky či spíše 

sešlosti nebo ještě lépe výměny zkušeností, kdy 

se lidé schází a povídají si o zajímavých 

činnostech a dovednostech. Jak například vázat 

adventní věnce, jak zdobit velikonoční vajíčka 

nebo jak ušít pro děti zvířátka z froté ponožek, 

které vidíte na obrázku. Nápadů je nepřeberně.

Sport a turistika
Poznáváme Brdy na vlastní oči – nordik walking, výlety po okolí
Návštěva českých hradů, zámků, ZOO, histo-rických památek 
Ukázky výcviku služebních psů
Letní den hudba, špekáčky, soutěže Kostitřas závody na kole pro děti - Piráti - koupaliště, závody na vodě, různá plavidlaTurnaje v deskových hrách, kartáchHra o tajemství Osov, hledání pokladů

Vzhled obce
prostory v Osově a Osovci

průběžná oprava kapličky v Osovci

oprava zastávek 

Soutěž o nejkrásnější okno, balkon, zahradu

Zájmová činnost:
Oříškiáda soutěž psích plemen - nejkrásnější psa 

Ruční šití patchworku, mozaikové sešívání kousků 

látky   
Ruční výroba dekorativních předmětů, dekupage –  

ubrousková technika, keramika, vánoční, 

velikonoční dekorace

základy vyšívání, háčkování , pletení  nejen pro děti 

soutež o nejlepší osovský koláč

Soutěž o Osovský bramborák

přednášky o - klub dílny, domácího vaření, etc.

čtení pro děti
Zájezdy nákupní i poznávací  

den otců DOM 

masopust
Soutěže v malování křídami

Ostatní
Kroužek křížovkářů 
dobročinný bazar dětského nebo všeho ošaceníprodej mezi vraty všeho možnéhopietní akt k památce padlým vojínům Velké válkykniha o historii Osova (autor M. Plecitá)Osovský kalendář jmen a příjmení     fotopohledy starého Osova porovnání starý        a nový, obrázky pana Anděla 

 akc
e v roc

e:

   Leden - Tři králové

   Únor - Masopust

   Březen - DOŽ

      Květen - Máje

Červen - Pouť

Září - Posvícení

Listopad - Drakiáda

Prosinec - Mikuláš

Činnost spolku by měla vycházet z nějakého záměru. Z ná-
padů, které se postupně změní v konkrétní plány aby byly 
realizovány. Ne všechno se povede, ne na všechno stačí síly, 
ale pokud chci dojít k cíli, musím hlavně vykročit. Následující 
souhrn nápadů vznikl během příprav spolku. Nápady poslali 
Pavel Čaboun, Josef Kozák, Jana Matějková, Marie Plecitá a 
Milana Škvárová. Jsou rozděleny do několika oblastí 
a mohou k nim přibýt i nápady vaše.


