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Slovo starosty
Přestože je již za námi
začátek roku, dovolte mi,
abych za sebe, za všechny
zastupitele a pracovníky
zdejšího obecního úřadu
popřál Vám, všem občanům
naší obce, do nového roku
vše nejlepší, hodně zdraví a
osobní pohody.
Rok 2006 je posledním
rokem tohoto volebního
období, a proto se musíme
zamyslet, co se nám
podařilo, ale i nepodařilo.
Dle mého názoru se nám
splnila většina předsevzetí,
což neznamená, že máme
vše hotové.
V roce 2005 se podařilo
uskutečnit řadu investičních
akcí, mezi které patří
hlavně 3. etapa opravy
základní školy, oprava hráze
Chrastenského
rybníka,
rekonstrukce
silnice
k paneláku, výstavba obecní
cesty v Zábrdí.
Našim zaměstnancům
zařazeným od úřadu práce
se podařilo vyklidit v osadě
Druzcov místní hřbitov a
vytvořit přední část oplocení
a osazení nádrže na vodu,
zapojili se i při pracích
souvisejících s opravou ZŠ.
Také se podíleli na pěstební
činnosti v obecních lesích a
zajišťovali údržbu zeleně.

Spolky v obci se aktivně
zapojovaly do činnosti obce.
Nejaktivnějším
sdružením
byl bezesporu sportovní
klub, hlavně členové jeho
výboru. Převratné bylo jejich
zapojení
do
programu
LEADER+, kdy vytvořili
projekty přínosné pro celou
obec. Konkrétně se jedná o
zakoupení
autobusu
a
vylepšení
technického
zázemí našeho sportovního
areálu zakoupením žacího
traktoru, rekonstrukcí studny
apod. Kromě zajišťování
sportovních
aktivit
je
sportovní areál významným
místem pro další kulturní i
společenský život obce. Za
zmínku stojí společenský
život žen v Druzcově, které
se
pravidelně
schází
v místní knihovně.
Největším oceněním pro
naši obec bylo určitě získání
Modré
stuhy
v rámci
soutěže
Vesnice
roku
Programu obnovy venkova,
které
přispělo
ke
zvýšení prestiže naší obce
nejen v kraji ale i v celé ČR.
Na letošní rok jsme
připravili
další
aktivity.
Započaly
práce
na
odbahnění Chrastenského
rybníka, které by mělo být
ukončeno zřejmě v měsíci
červnu. Tato akce, pro

zajímavost, je financována
z velké části z prostředků
EU.
Dále
připravujeme
dokončení oprav ZŠ, v jehož
rámci
bude provedena
celková oprava tělocvičny a
vybavena
školní
nově
kuchyně. Největší letošní
akcí by měla být bezesporu
oprava
bývalé
radnice,
obecního domu čp. 105,
která by měla vrátit tomuto
domu jeho původní využití.
Zde by měla být i nová
společenská místnost na
pořádání
kulturních
a
společenských
událostí,
která zde v Osečné chybí.
V budově bude výtah, aby
byl zajištěn bezbariérový
přístup všem občanům. To
jsou asi hlavní stavební
akce, které nás v letošním
roce čekají.

www.osecna.info
Informace o dění v obci,
informace
o
spolcích,
historii, fotografie a další
najdete na internetových
stránkách
oce
Osečná.
Sledujte
úřední
desku
v teple svého domova a
dovíte se, co nového se zde
děje, co schválilo obecní
zastupitelstvo na veřejném
zasedání, jaké vyhlášky a
nařízení byla vydána.

Nové vyhlášky obce
Obecní zastupitelstvo nyní
postupně
mění
obecně
závazné vyhlášky obce
Osečná (OZV) v návaznosti
na
změny
právních
předpisů. Nově schválené
OZV jsou
vyvěšeny na
úředních deskách obce
(internet a před Obecním
úřadem v Osečné). Změna
je ve vyhlášce stanovující
výši poplatku ze psů. Za
jednoho psa nyní zaplatíte
za rok 100,- Kč. Za
každého dalšího pak 150,
Kč. Poplatek za likvidaci
TKO se nezmění a činí i pro
rok
2006
400,Kč.
V ostatních vyhláškách byly
změny legislativní. Nyní se
připravují změny dalších
vyhlášek. Po odsouhlasení
všech OZV vydá obecní
úřad brožuru, která bude
obsahovat veškeré OZV a
další předpisy.
Upozorňujeme občany, že
se pokladna a podatelna
Obecního úřadu Osečná
přestěhovala v přízemí do
kanceláře matričního úřadu.
Zde můžete uhradit místní
poplatky na rok 2006
v předepsané výši a ušetřit
tak za platbu složenkou.
Máte-li důvod k uplatnění
úlev při úhradě poplatků,
přineste s sebou potřebné
doklady a potvrzení.
Svoz tuhého komunálního
odpadu bude i v letošním
roce probíhat každé úterý.
Občané
mají
možnost
odnášet
odpad
určený
k recyklaci – sklo, plastové
obaly lahví, papír a kartony na
tato
stanoviště:
Růžičkova stodola v Osečné
a u samoobsluhy v Lázních
Kundraticích,
v okolních

obcích pak u obchodu
v Druzcov a v měsíci lednu
bude nové hnízdo zřízeno
v osadě Kotel (upravují se
kontejnery).

Upozornění na
připravované opatření
Vzhledem k tomu, že v
obci několik nešťastníků
nebere na vědomí počasí a
parkováním svých vozidel
znemožňuje
provedení
údržby místních komunikací,
stojíme před rozhodnutím
instalovat v
kritických
místech dopravní značky
„Zákaz stání“. Zamezíme
tak parkování vozidel na
obecních komunikacích u
krajnice a umožníme jejich
řádný úklid.

Palivové dřevo samovýroba
Máte-li zájem o samovýrobu
palivového dřeva, obraťte se
na LOH obce Osečná p.
Jarolímka, tel. 728 609 102.
Vhodné
porosty
jsou
v Kohoutí a kolem Kotle.
Cena za 1 prostorový metr
samovýroby 50,- Kč.

Matriční úřad
K
žádosti
o
první
občanský průkaz je třeba
předložit : osvědčení o
státním občanství ČR nebo
platný cestovní pas ČR
žadatele.
K žádosti o první cestovní
pas je třeba předložit :
osvědčení
o
státním
občanství ČR.
Žádost o osvědčení o
ČR
státním
občanství
k prvnímu
cestovnímu
pasu
podává
zákonný

zástupce
dítěte
(jeden
z rodičů). Žádost se podává
u
Krajského
úřadu
Libereckého kraje, U Jezu
642/2a, 460 81
Liberec,
správní odbor, odd. matrik
a
státního
občanství,
pondělí a středa od 8 do 17
hodin. K žádosti je třeba
přiložit : občanský průkaz
rodiče, rodný list dítěte,
rodný list jednoho z rodičů
nebo oddací list rodičů.
Jestliže jsou rodné listy
nebo oddací listy vydány po
30.6.2001 (formát A4), je
třeba ještě doložit rodné listy
prarodičů. Při podání se
hradí částka 100,- Kč
jedná-li se o osv. k prvnímu
cestovnímu pasu. Matriční
doklady se předkládají
v originále
nebo
jako
úředně ověřené fotokopie.
Osvědčení vydává krajský
úřad na počkání.

Zápis do 1. třídy
Rodiče dětí narozených
v termínu od 1. září 199 do
31. srpna 2000 zveme
k zápisu do 1. třídy v pátek
27. ledna 2006 od 14 do
17hodin do učebny první
třídy Základní školy a
Mateřské školy, Osečná.
Rodiče
jsou
povinni
předložit rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
Těšíme se na naše budoucí
prvňáčky!

Školská rada
Se změnami probíhajícími
v našem školství souvisí i
zřízení školské rady při
ZŠ a MŠ Osečná. Členy
tohoto
orgánu
budou
zástupci obce, školy a
veřejnosti.
rodičovské
Shromáždění
rodičů
k tomuto tématu se konalo

v úterý 10. ledna. Vlastní
volby
proběhnou
ve
čtvrtek 19. ledna 2006 od
17 do 19 hodin v základní
škole. Schválený volební
řád je vyvěšen na úředních
deskách Obecního úřadu
Osečná. OZ schválilo jako
své zástupce ve školské
radě p. Marii Guričanovou a
p.
Luboše
Pytlouna.
Srdečně zveme k volbám
zástupců z řad rodičovské
veřejnosti rodiče žáků ZŠ.

Daně v roce 2006
Plátce daně z nemovitosti
upozorňujeme na novou
cenu půdy pro daňové
přiznání k dani z nemovitosti
v k.ú. Osečná a Lázně
Kundratice, která je od
1.1.2006 4,37 Kč. Všem
vlastníkům
nemovitostí
v těchto
katastrálních
územích bude daň v roce
2006
dle
této
ceny
doměřena. Složenky pro
úhradu daně budou zasílány
do konce května 2006. Nová
daňová přiznání podávají
osoby,
které
prodaly,
darovaly
nebo
získaly
nemovitost v roce 2005.
Pokud jste zapomněli podat
daňové přiznání za změny
v minulých letech, je třeba
podat dodatečné daňové
přiznání k této dani.
Tiskopisy pro daňová přiznání
Na OÚ v Osečné si můžete
vyzvednout tiskopisy pro
daňová
přiznání
k dani
silniční, dani z nemovitosti,
dani
z příjmu
fyzických
osob,
dani
z převodu
nemovitosti,
daňová
přiznání
k dani
z
a
vlastnictví bytu, dílčí
dodatečná přiznání dani z
nemovitosti.

Změny adres

Sport

Změny
adres
můžete
nahlásit
na
Finančním
úřadě v Liberci průběžně
na registru v 1. patře číslo
dveří 108.

Ledový tým Jana Peciny se
po absolvování zimního
v
Rusku
soustředění
přesunul
do
Rakouska
doladit formu poměřením sil
na
závodech
Zlatého
hřebíku.
Podrobnější
informace se pokusíme
získat pro další číslo Draka.

Veřejné zasedání
Veřejné zasedání Obecního
zastupitelstva se koná se
středu 25.ledna od 18
hodin v klubovně Hasičské
zbrojnice
v Lázních
Kundraticích. Další veřejné
zasedání se bude konat
v osadě Druzcov. Sledujte
úřední desky, kde bude
sdělen termín.

Zahájení plesové
sezóny- Hasičský bál
V sobotu 21. ledna od 20
hodin Vás zveme na
Hasičský bál do Slunce.
Předprodej
vstupenek
v ceně 100,- K č v Autodílně
v Lázních
Třešňák
Kundraticích. K poslechu a
tanci
hraje
Vráťa
Bretšnajdr.
Bohatá
tombola. Předtančení.

Dětský karneval
Neděle již tradičně patří
dětem a tak se 22. ledna od
14 hodin koná Dětský
karneval. Hudba
Honza
Bažant.

„Vypadáš skvěle“
Nejen pro dospívající dívky
pořádá kulturní sdružení
Chorus v sobotu 28. ledna
2006 od 14,30 hodin v aule
základní
školy
poradenskou akci „Vypadáš
skvěle“. Přítomni budou
odbornice na úpravu nehtů,
kosmetička a kadeřnice.

Vánoční ozvěny
Již po několik let na Boží
hod
vánoční
zaznívají
v Druzcově
v kapličce
velebné tóny vánočních
písní a koled. Mnoho
místních obyvatel, ale i
chalupářů se na koncert
těší. Proto bychom chtěli
poděkovat aktérům tohoto
milého zážitku – pěveckému
sboru Canzonetta a jeho
sbormistru panu Radomíru
Starému a těšíme se na
další
poslech
Děkují
obyvatelé Druzcova

Květinářství
V Osečné obnoven prodej
květin! A to v prodejně
papírnictví ve Školní ulici.
Otevřeno je od 7 do 17
hodin ve všední den, sobota
od
8
do
11
hodin.
Objednávky květin a zboží
na telefonu
485179290
nebo na mobilu 604841188.

Veterinární ordinace
Veterinární
ordinace
je
v Osečné každý čtvrtek ve
statku „Pod kaštany“ za
Sluncem. Ordinační hodiny
jsou od 17 do 18 hodin.

Probouzející se
Ralsko
Publikaci
tohoto
názvu
můžete
zakoupit
v Infocentru v Osečné za
60,- Kč.
Minulost a
současnost
Podralska
v písmu a fotografii vydalo
Sdružení Náhlov v oblasti
Ralsko.

Inzerát ochotníků
Ochotnický divadelní spolek
potřebuje
doplnit
stav
rekvizit
pro
premiéru
připravovanou na březen
tohoto
roku.
Můžete
nabídnout starší drobný
nábytek
–
konferenční
stolek, taburet, toaletku,
noční stolek apod? Zn. :
Levně. Děkujeme a těšíme
se
na
Vás
v hledišti.
Kontaktní osoba p. R. Starý,
tel.: 485179085 nebo mobil
604 245 238.

Z pamětní knihy obce
Chrastná
Zbrojnoši, vojáci, úředníci
atd. dostávali mzdu nebo
žold. Svůj služební poměr
mohli zrušit a stali se
svobodnými. K této skupině
patřili i tzv. „vážení čeledíni“.
Jejich urozený stav jim
často pomohl získat titul
rytíře a ten pak mohl za
dobrou službu získat starek.
Statek potom mohli darovat
nebo
prodat.
Takovým
statkem byla i Chrastná.

Chrastná byla tedy statkem,
který získal za dobré služby
některý z rytířů. Zároveň to
bylo i šlechtické sídlo. Jeho
první majitel je zahalen
tajemstvím.
Je
pouze
známo, že ke statku patřily
obce Náhlov a Holičky.
V 15. století je první zmínka
o šlechtě, později jako
majitel Chrastné. Rod Blectů
byl jmenován jako majitel
Chrastné
koncem
16.
století.
Po smrti Salomona Blecta
převzal majetek jeho syn
Jindřich.
Žena
a děti
Jindřicha
Blecty
byly
pochovány
v kostele
Kostelu bylo
v Osečné.
vyplaceno 100 kop, ale
k dodržení smlouvy nedošlo
v důsledku smrti Jindřich.
V účtech
osečenského
kostela byla částka vedena
jako dluh statku Chrastná.
Jmenovaný Jindřich Blecta,
majitel
Útěchovic
a
Chrastné byl po bitvě na
Bílé hoře roku 1620 kvůli
účasti
na
vzpouře,
odsouzen
císařskou
konfiskační komisí ke ztrátě
všech statků. Roku 1623
byl císařem omilostněn,
statky mohl nyní vlastnit
jako královské léno. Jako
další povinnost mu bylo
uloženo
vykonávání
vazalské
služby
císaři.
Jindřich Blecta nedodržoval
lénské povinnosti, takže po
jeho smrti r. 1626 byly tyto
majetky královskou komorou
zabaveny a v r. 1627 za
10.611 kop míšeňských
převedeny
do
majetku
Albrechta
Valdštejna
z Valdštejna.
Rod Blectů byl podle všeho
starý, majetný a velice
rozvětvený. Rodina byla

dříve katolická a velice
pobožná, což se projevovalo
v darech
kostelům
a
klášterům. Jakmile přišlo do
Čech protestanství, ctili ho,
podporovali luteránství a
připojili se k pronásledování
katolictví. Po bitvě na bílé
hoře přišli o všechen
majetek a jejich rodové
jméno zaniklo.
V r. 1627 až 1634 změnil
Albrecht z Valdštejna statek
Chrastná na frýdlantské
léno a v roce 1628 ho
přenechal za odhadní cenu
12.380 guldenů Wolfgangu
Ladislavovi von Schleinitz.
Byl
to
jeden
z jeho
válečníků. Po zavraždění
Vajdštejna v Chebu dne
25.2.1634 byly veškeré
statky zkonfiskovány.
V letech 1634 až 1636 je
majitelem Chrastné císař
Ferdinand II. Ten daroval
5.7.1636 panství Český Dub
včetně
leních
panství
Chrastná
a
Družcov
chorvatskému
generálovi
Isolánimu
za
válečné
zásluhy. Darováno bylo i
městečko Osečná.
Hrabě Isolani zemřel roku
1640 ve Vídni. V roce 1648
se stala jedinou majitelkou
panství jeho dcera Regina
Isolani. Roku 1653 vstoupila
Regina do kláštera Svatý
Jakub ve Vídni. Stala se
jeho abatyší a jako věno
přinesla do kláštera svůj
majetek. Od té doby patřilo
panství Český Dub včetně
Osečné klášteru a to až do
jeho zrušení v roce 1783.
Pamětní kniha byla shromážděna
a sestavena K. A. Wendlerem
v roce 1892. Volný překlad
z němčiny byl pořízen v březnu
2001.

