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Školní akademie
se sbírkovou akcí
proběhne v tělocvičně Základní
školy v Osečné
ve čtvrtek 22.3. od 10.00. hodin
pro žáky školy
a v pátek 23.3. od 17.00.
pro rodiče a veřejnost.
Vstup vchodem
do tělocvičny pro veřejnost.
Kulturní program připravili žáci
školy.
Dobrá zpráva pro všechny
milovníky tance
a společenské zábavy :
Sportovní klub Osečná pořádá

v sobotu 24. března
od 20.00. v hotelu Slunce
Hrají Country Rebels
Vstupné 100.- Kč
Bohatá tombola !
Ceny pro nejhezčí masky !
Vstupenky v cukrárně.
V neděli 25. března se koná

od 14.00. hodin tradiční

Hudba : Honza Bažant
Tradiční akce pro šikovné děti a
rodiče

se uskuteční
v sobotu 31. března
od 9.00. hodin
v Základní škole v Osečné.
Nůžky a přezutí s sebou !
Vstupné 20.- Kč
( rodiče zdarma )

do mateřské školy
formou podání přihlášky
v ředitelně ZŠ a MŠ Osečná
proběhne ve dnech
16. – 18. dubna 2007
Podrobnosti uvnitř listu.

sobota 12. května od 20.00.
v hotelu Slunce

FLORBAL
Družstvo Osečné pod vede-ním
trenéra Jakuba So-vy vedlo
tabulku po pátém kole soutěže
vysokým náskokem a s jedinou
remízou s 28 body. A to i přes
to, že členská základna čítá
pouze deset hráček, jejichž
tréninky probíhají v tělocvičně
nevyhovujících
rozměrů.
Velkým snem hráček je proto
nová nafukovací hala

FOTBAL
Dohrávka podzimního kola
proběhne na hřišti v Hlavici 24.
března od 15.00. hodin.
S domácím týmem se utká
mužstvo Osečná A.
Jarní kolo soutěže se rozběhne
7. dubna. Na hřišti v Osečné se
utká domácí družstvo Osečná B
s Bílou.

KONDIČNÍ CVIČENÍ
se slétnou tradičně 30. dubna na
náměstí v Osečné, lampiónový
průvod se však letos vydá do
areálu fotbalového hřiště, kde
vzplane vatra.( Přísun větví
z prořezů bude umožněn )

pro ženy a dívky ( i muže )
každé pondělí
s MUDr. Němečkovou
18.30 - 20.00.
v tělocvičně školy.
Dopřejte svému tělu pohyb,
k němuž jsou svaly stvořeny.

Přijďte si zacvičit a pobavit
se při moderní hudbě !

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Rodiče dětí, které
ke dni 1.
9. 2007 dosáhnou věku tří let,
si mohou dokumenty potřebné
k zápisu ( žádost, přihláška,
evidenční list ) vyzvednout
v ředitelně školy každý všední
den od 6.00. do 14.30 hodin.
(od 6,00 hod. do 14, 30 hod).
Samotný
zápis
proběhne
formou
odevzdání
řádně
vyplněných dokumentů
ve
dnech 16. – 18. dubna
v ředitelně školy od 6.00. do
14.30. hodin.
Při rozhodnutí o přijetí dítěte do
MŠ se vychází z Vyhlášky
ředitele školy č. 1/2007, kterou
se stanovují kritéria pro přijetí
dítěte k předškolnímu
vzdělávání.
Rodiče dětí , kteří podali žádost
k zápisu, budou vyro-zuměni
do 30 dnů od podání žádosti o
výsledku řízení.

Zpráva o situaci na rybnících

Největším rybníkem v Podještědí je Chrastenský rybník
o celkové výměře 7 ha.
Slavnostní napouštění dne
16. června minulého roku
bylo zárukou, že sezóna pro
koupání bude zachráněna.
Již 1. července dosáhla hladina vody v rybníce hloubky
2.40 m, úrovně přepadu
jalového jezu bylo dosaženo
8. července.
Rybník nemohl být osazen
rybí osádkou, kvalita vody
pro koupání však byla
vynikající.
Měsíc srpen nebyl už tak
příznivý pro koupání, ale
zatravněné plochy se poda-

řilo uchránit před vyschnutím a tím i zničením.
Rybářská organizace provedla v měsíci září odlov
okouna říčního z odpadní
strouhy Chrastenského rybníka. Tato ryba je na pstruhových vodách škodlivá,
protože likviduje jikry a
drobný
potěr
pstruha
obecného. Pro představu,
jaké nebezpečí na malé
pstruhy čekalo, uvádíme
počet slovených okounů,
který činil 283 ks o velikosti
15 – 22 cm. Když se pak
v zimním období, kdy zamrznou rybníky, přidá k lovu
i volavka popelavá, je dílo
likvidace pstruha dokonáno.
V měsíci říjnu byl naší
organizací sloven Mlékárenský rybník. Část obsádky
ryb, tj. kapr obecný a lín
obecný, byla navrácena do
rybníka v Chrastné. Po další
soboty jsme slovili další
malé rybníky, abychom
doplnili
obsádku
ryb
v hlavním rybníce.
Zvláštní kapitolou je rybník
Lázeňský, který v loňském
roce vykazoval pokles hladiny vody. Při dosažení úrovně
87 cm u hráze došlo
k dohodě s majitelem o
vylovení rybníka. Hrozilo
nebezpečí, že při větších
mrazech velké ryby uhynou.
Po výlovu 28. října byly ryby
přemístěny na sportování.
Zůstatek ryb dosáhl téměř
počtu 190 kusů. Taktéž
škebli rybniční v počtu asi
220 ks přemístili mladí
rybáři do rybníka v Chrastné.
Rybník Lázeňský byl poté
částečně
napuštěn
pro
možnost zimního bruslení.
Stávající majitel rybníka

Lázně
Kundratice
a.s.
vypověděl smlouvu o nájmu
MO ČRS Osečná a rybník
byl navrácen majiteli k užívání. Aby byl rybník zcela
funkční, bude zapotřebí
generální oprava hráze.
Největší problém v naší
oblasti představuje v současné
době
Jenišovský
rybník. Tomuto nevelkému,
ale velice hezkému rybníku
v těsné blízkosti pramenů
Ploučnice, hrozí brzký zánik.
Hlavním důvodem je jeho
intenzivní zanášení plachy
v době jarního tání nebo
letních bouří, a to z celého
povodí, které sahá až nad
silnici Rozstání- Liberec.
Louky v této oblasti jsou už
pouze spásány skotem, jehož
se
pohybem
v krajině
narušuje travní drn a dochází
ke snadnému odplavování
ornice. Jako rybník průtočný
by
mohl
v budoucnu
zapříčinit i zanášení rybníků
na Chrast-né. Stále však ještě
věříme, že ve spolupráci
všech zainteresovaných se
podaří Jenišovský rybník
k radosti rybářů, turistů,
lázeňských hostů i našich
občanů zachránit. Vždyť
lokalita rybníka
spolu
s prameny
Ploučnice
v Janově
Dole
tvoří
nepochybně
významný
krajinotvorný prvek.
Václav Hvízdal

Ve čtvrtek 8. 3. proběhlo
tradiční společenské posezení
pro ženy k jejich svátku. Čas
při
písničkách
Dráčku,
Canzonetty i při harmonice a
sklence vína zázračně ubíhal.
Rádi se sejdeme i napřesrok.

Stejně jako v minulém
čísle jsme se i tentokrát zeptali
na názory našich dětí. Nyní nás
zajímalo, co se jim na Osečné
líbí a co by naopak změnily.
Byli osloveni žáci 7.-9.třídy
základní
školy.
Je
až
překvapivé, jak vnímavé jsou
děti ke kulturnímu i přírodnímu
dědic-tví a
jak pozorně
zaznamenávají většinu změn
v obci.
V souhrnu se dá
říci,
že
drtivá
většina
dotázaných velmi oceňuje
rekonstrukce některých objektů,
např.
školy,
radnice,
Mlékárenského rybníka, jež
v minulých letech proběhly.
Mnoho z nich si také uvědomuje, že malebná krajina, jíž
je Osečná součástí, již zdaleka
není samozřejmostí dnešního
přetechnizovaného světa. Na
druhou stranu z negativ zde
jednoznačně převažovalo konstatování, že mladí lidé nemají
kde trávit svůj volný čas. Ať už
my, dospělí, na to máme názor
jakýkoliv, zkusme se alespoň
na chvilku zamyslet nad těmito
řádky. Zdůrazněme však, že
pozitivně hodnotících názorů na
naše městečko bylo mnohem
víc.
Co se týče nás, puberťáků, tak
by tu mohlo být nějaké zábavní
centrum, jen něco, kde bychom
mohli vybít energii mezi našimi
aktivitami.
(Kroftová Oldřiška, 9.tř a
ještě mnoho dalších)
V Osečné se mi líbí, že si
všichni pomáhají. Naopak tu
chybí volně přístupné hřiště pro
děti. Ty se pak nudí a něco ničí.
(Kovacsová Petra, 9.tř.)
Kdyby tu tak mohli udělat kino
nebo divadlo, něco z kultury.
(Šaldová Marcela, 9.tř.)
U Slunce
by mohla být
zastávka, kde by se lidé čekající
na autobus mohli schovat před
deštěm a větrem. Z terasy nás
vždycky vyženou.

(Korda Aleš, 9.tř.)
Je tu málo možností, kde se
scházet a zahrát si třeba jen tak
fotbal nebo basket.
(Roubíčková Eva,9.tř.)
Přál bych si tu čajovnu,
posilovnu a kino.
(Zábrodský Standa, 8.tř.)
Osečná je hezké městečko, ale
je tu málo možností, kde se
můžou scházet lidé našeho
věku.Na školním hřišti se
udělalo pár průšvihů, něco se
tady zničilo a obec tomu chtěla
zabránit. Proto se vymyslely
zámky.
(Libeňská Anna, 9.tř.)
Chybí mi zde kluby, kde by se
děti scházely a mohly se tu i
učit. Byly by zde počítače a
třeba i malá knihovna.
(Kořínková Tereza, 8.tř.)
V porovnání s městy si sice
můžeme připadat jako „vesničtí
balíci“, ale můžeme být hrdi na
naše
chování
mezi
sebou…Jednou
se
určitě
objevíme na mapě jako velké
město vedle např. Liberce či
Prahy.
(Neušl Jan, 7.tř.)
Přál bych si, aby se udělala
nová silnice do Druzcova.
(Mach Petr, 7.tř.)
Čím víc se bude Osečná
rozvíjet, tím víc se bude
podobat velkým městům, a
proto si myslím, že by se s tím
rozvíjením mělo přestat!
(☺Vaňek David, 7.tř.)
V Osečné se mi líbí rekonstrukce všech starých budov a
vybudování informačního systému a vstřícnost vůči turistům.
Naopak se mi nelíbí, že zde
organizace
vzájemně
více
nespolupracují.
(Starý Vojtěch,9.tř.)
I když bydlím v Břevništi, tak
na Osečné něco obdivuji. Mají
zde něco, co u nás není.
V Osečné
jsou
všichni
kamarádi, pomáhají si, nebijí
své starosty, neškodí si a
nehádají se o majetek…

(Sova Dan, 7.tř.)

Informace Městského
úřadu Osečná
Od 19. března 2007 je umístěn
městský
úřad
v budově
Radnice
na
Svatovítském
náměstí v Osečné. V přízemí
sídlí matriční úřad, evidence
obyvatel, pokladna a podatelna,
ekonomka a zástupce starosty.
Starostu a stavební úřad najdete
v prvním patře.
Správce poplatků upozorňuje,
že občané mohou uhradit
poplatek za likvidaci TKO ve
výši 400,- Kč/osobu za rok
2007 v pokladně města stejně
jako poplatek ze psů. Ten činí
100,- Kč za jednoho psa a za
každého dalšího 150,- Kč
ročně. Pokladna je otevřena
v pondělí a středu v době od 8
do 11 a od 13 do 17 hodin.
Dále upozorňujeme všechny
poskytovatele ubytování za
úplatu, že jsou povinni hradit
poplatek z ubytovací kapacity a
vybírat od rekreantů poplatek
za lázeňský a rekreační pobyt.
Matriční úřad a evidence
obyvatel upozorňuje na změnu
telefonního čísla : 485 164 811.
Starosta města svolává na
středu 28. března 2007 od 18
hodin
veřejné
zasedání
městského zastupitelstva do
zasedací místnosti na Radnici.
Na programu je hlavním bodem
projednání závěrečného účtu
města za rok 2006.
Osečná získala ocenění za třetí
místo v soutěži Zlatý erb 2007.
Soutěž pořádá Liberecký kraj a
vyhlašuje v ní každý rok
nejlepší webové stránky měst a
obcí. Stránky města Osečná,
které zřídli a spravují Aleš
Roubíček a Jiří Hauzer ml.,
získaly ocenění poprvé a
umístily se na 3. místě
v kategorii měst. Gratulujeme!

Zbojníci

Tento list připravili: Aneta
Krejčíková,
Michaela
Kyselová,
Markéta
Horňáková a Vojtěch Starý

Bublinková víla
Děti z 1. stupně ZŠ Osečné
se učí poznávat svět s jejich
novou
kamarádkou
„Bublinkovou vílou“ a její
kamarádkou
Terezkou.
Bublinková
víla
děti
nejenom učí, ale také pro ně
pořádá soutěže a hry.
Aneta K.

nebylo ani v naší škole.
Začínali jsme v 8.00. hod.
ráno testem z matematiky, po
hodinové přestávce jsme
psali test z češtiny, a po
obědě
jsme
vyplňovali
všeobecně znalostní test a
žákovský dotazník. Všem
nám tyto testy daly pořádně
zabrat a všichni jsme
zvědaví, jak jsme dopadli,
což se dozvíme až začátkem
dubna.
Vojta S.

Zápis do 1. třídy
Školní akademie
a Kuře
Ve dnech 22. a 23. března
bude uspořádána školní
akademie, kde vystoupí třídy
s vlastním
programem,
taneční kroužek a DPS
Dráček. Pro děti bude
program 22.3 od 10:00 hod,
a pro dospělé a příbuzné
bude program nachystán
23.3. od 17:00 hodin v
tělocvičně.
Při
této
příležitosti bude uspořádána
sbírková
akce
Pomozte
dětem, kterou jistě znáte
z televize.
Michala K.

Cermat
Prvního
února
v celé
republice psali žáci devátých
tříd
srovnávací
testy
CERMAT,
které
jsou
součástí přijímacího řízení na
střední školy. Jinak tomu

Dne 19.1. se v ZŠ Osečné
konal zápis do první třídy.
Děti ukázaly své znalosti a
dovednosti. A bylo spousta
dětí, které se do školy moc
těší a jsou velmi nedočkavé.
Tak se můžeme těšit na nové
prvňáčky.
Markéta H.

Basketbalové utkání
Ve čtvrtek 22. února se
v Liberci na Ještědské škole
odehrál chlapecký turnaj
v basketbalu. Naší školu
odjeli reprezentovat žáci
Stanislav Pokorný, Vojtěch
Pokorný,
Rudolf
Jílek,
Stanislav Čangel, Taraba
Michal, Lukáš Prášek, Josef
Havlík, Vojtěch Jarý, Jiří
Materna a Michal Jánošík,
kteří
odjeli
s krásným
druhým místem.
Vaše redakce

Oddíl Zbojníci patří pod
organizaci
Mladých
ochránců přírody, a pod
Český
svaz
ochránců
přírody. Vedoucím oddílu je
Milan Jánošík a Martin
Trubač. Oddíl má asi 15
nových zbojníků z 1.-5.
třídy.
Vojta S.

Dráček
V ZŠ Osečné se schází
pěvecký kroužek, který se
jmenuje Dráček. Letos do
Dráčku chodí samé dívky.
Zkouška zpívání je každý
čtvrtek od 13:45 do 14:30
hodin. Kdo by měl zájem,
může se do něj přihlásit.
Dráček minulý rok oslavil
patnácté výročí.
Markéta H.

Osečná na internetu
Zde máte internetové adresy
organizací Osečné.
www.osecna.info
- Město Osečná
www.zs.osecna.indos.cz
- ZŠ Osečná
www.mop-zbojnici.wz.cz
- Zbojníci
www.dracekosecna.wz.cz
- Dráček
www.sk.osecna.info
- SK Osečná
www.canzonetta.wz.cz
- Canzonetta
Vojta S.
Nashledanou na příštích
stránkách Pod Lupou

