Slovo starosty

Osečná bude mít kanalizační
s nápisem a znakem města

poklopy

V rámci výstavby kanalizace a
ČOV budou osazeny i nové
litinové kanalizační poklopy. Ty
budou označené nápisem a
znakem města.
„Poklopy s nápisem a znakem
se stanou jistou charakteristikou
města a poslouží k označení majitele, což může pomoci při identifikaci poklopu při
možných krádežích“, uvedl starosta Jiří Hauzer.

Projekt „Společně se bavíme a sportujeme“
Vážení občané,
rok 2014 je, jak jistě všichni víte, rokem volebním.
V měsíci květnu budou volby do Evropského
parlamentu, na podzim volby senátní a komunální.
Pro občany Osečné je tento rok také ve znamení
výstavby I. etapy splaškové kanalizace a ČOV.
V současné době pracujeme na znění smlouvy se
SFŽP na příslušnou dotaci a co nevidět začnou
stavební práce v našich ulicích. V souvislosti s tím
pochopitelně dojde k jistým omezením dopravy.
V návaznosti na výstavbu kanalizace se nám podařilo
vyjednat se Severočeskou vodárenskou společností a
se Severočeskými vodovody a kanalizacemi výměnu
hlavního vodovodního řadu v úseku z náměstí do
Kundratic.
Dále pokračujeme na přípravě výstavby rozhledny
na Jiránkově kopci a na cyklostezce Kotel - Zábrdí
osadíme nové dopravní značky.
Díky mírné zimě přišlo jaro letos dříve, proto
můžeme zahájit jarní úklid už v tomto období. Roští je
možno vozit na tradiční ohniště v Lázních
Kundraticich. V žádném případě však na místo
nevozte jiné odpady!
Předem děkuji za Vaši toleranci, které bude
zapotřebí v souvislosti s plánovanými velkými
stavebními akcemi.
Na závěr bych chtěl našim ženám popřát
k blížícímu se Mezinárodnímu dni žen vše nejlepší.
Jiří Hauzer, starosta

Město Osečná ve spolupráci s místními spolky
hasičů, sportovců a sdružením pro kulturu připravilo
v roce 2013 projekt s názvem „Společně se bavíme a
sportujeme“ v rámci programu Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2007–2013 z Evropského
fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší
budoucnosti a to s německou obcí Markersdorf.
Akce za rok 2013 v městě Osečná v rámci projektu
„Společně se bavíme a sportujeme“:
Datum
4.5.2013
2.6. - 9.6.2013
15.6.2013
21.9.2013
21.9.2013

Akce
Schillerfest 2013
Mezinárodní týdenní setkání 2013
Hasičská soutěž O pohár starosty města
Osečná 2013
Mezinárodní setkání zastupitelů
Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard

Cílem projektu bylo sblížit občany obou
zúčastněných obcí, byly bořeny komunikační a
historické bariéry a byly navázány nové formy
spolupráce mezi spolky v jednotlivých oblastech.
Shora uvedené akce byly součástí projektu
„Společně se bavíme a sportujeme“ v rámci
Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007–2013 z Evropského fondu pro regionální
rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.

KALENDÁŘ AKCÍ
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 3.3. – 7.3.2014 proběhne zápis k
předškolnímu vzdělávání do Základní školy a
Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace. Zápis spočívá v odevzdání žádosti a
dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny v
ředitelně školy (od 7,00 hod. do 14, 30 hod).
K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do
mateřské školy a evidenční list. Všechny uvedené
dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně
školy (každý všední den od 8,00 – 14,30 hod.).
Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou
vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku
řízení.
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Valná hromada S.K. Osečná
V sobotu 22. března 2014 od 11. hodin proběhne
v restauraci Slunce Valná hromada S.K. Osečná.
Účast nutná!
Luboš Pytloun, předseda S.K. Osečná

Maškarní karneval
V sobotu 22. března 2014 od 20. hodin proběhne v
restauraci Slunce tradiční Maškarní karneval. Ceny
pro nejlepší masky, bohatá tombola! Předprodej
vstupenek od 5.3.2014 na Radnici v Osečné u paní
Bártové.

Upozornění na platby poplatků
Poplatek za odpad ve výši 500,- Kč na rok a osobu
je splatný:
- I. pololetí do 15.2.2014
- II. pololetí do 15.8.2014
Poplatek ze psů ve výši 100,- Kč na rok za jednoho
psa je splatný:
- do 31.3.2014
Pozor, při nedodržení platebních podmínek, bude
poplatek navýšen o sankci!

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Od 6. ledna 2014 jsou změněny ordinační hodiny
ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná a to
takto:
Osečná
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota a neděle
Rozstání
Úterý
Čtvrtek
DS Františkov
Úterý
Středa
Charita Chrastava
Středa

otevřeno (od — do)
10.00 – 16.00
13.00 – 18.00
08:00 – 11:00
06.00 – 07.30 odběry krve,
07.30 – 13.00
návštěvy lékaře
dle telefonické domluvy
otevřeno (od — do)
07.30 – 13.00
11.00 – 16.00
otevřeno (od — do)
07.30 – 13.00
07.30 – 13.00
otevřeno (od — do)
07.30 – 13.00

Dětský karneval

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Marta Kleprlíková

V neděli 23. března 2014 od 14. hodin proběhne
Dětský karneval. Ceny pro nejlepší masky! Vstupné
dobrovolné.

Změny jízdních řádů

Velikonoční dílna
V sobotu 12. dubna 2014 proběhne v jídelně ZŠ
Osečná od 8. hodin tradiční Velikonoční dílna.

PARTNERS 50 PODRALSKO a SpinFit
Dětský MTB cup LK
V neděli 13. dubna 2014 proběhne cyklistický
maraton PARTNERS 50 PODRALSKO a SpinFit
Dětský MTB cup Libereckého kraje – první závod
seriálu z osmi, které proběhnou v průběhu od dubna
do konce září.
SpinFit Liberec

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci 1.
změny jízdních řádů linkové autobusové dopravy s
platností od neděle 2.3.2014 dochází k následujícím
úpravám:
Linka (540)270 Liberec – Osečná – Stráž pod
Ralskem
u ranního spoje č. 4 dojde k úpravě časových poloh v
úseku Osečná – Světlá pod Ještědem, Hodky o 1 až 3
minuty z důvodu zajištění návaznosti od Českého
Dubu.
Linka (540)276 Český Dub – Osečná – KřižanyŽibřidice – Zdislava – Stráž pod Ralskem
ranní spoj č. 3 pojede v celé trase o 10 minut dříve
(5:30 z Českého Dubu) z důvodu zajištění návaznosti
na spoj 21 do Stráže pod Ralskem v Žibřidicích a
spoj č. 4 linky 270 do Liberce v Osečné.

Sbírka použitého ošacení

Setkání zastupitelů a pracovníků MÚ s občany

Občanské
sdružení
Diakonie
Broumov ve spolupráci s městem
Osečná vyhlašuje sbírku použitého
ošacení:

V pátek 27. prosince 2013 v 18. hodin proběhlo v aule Radnice v
Osečné již poosmé „Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího
městského úřadu s občany“. Cílem tohoto setkání bylo mimo jiné
vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům.
Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – senátor za Českolipsko
a Osečensko pan Ing. Karel Kapoun a paní Marta Drapáková z
Východočeské Sobotky.

- Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
- Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
- Domácí potřeby, nádobí bílé i
černé,
skleničky
–
vše
nepoškozené
- Peří, péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Menší funkční elektrospotřebiče
Sbírka se uskuteční:
 21. března 2013 od 14 do 17 hod.
 Růžičkova stodola ve Školní ulici

Kontejner na sběr
a textilních materiálů

oděvů

Město Osečná ve spolupráci s
firmou DIMATEX CS a s podporou
MŽP ČR umístilo v říjnu 2013 na
parkovišti ve Školní ulici kontejner na
sběr použitých oděvů a textilních
materiálů. Tento sběr slouží k další
separaci a minimalizaci komunálního
odpadu.
Kontejner na sběr textilu je bílé
barvy s označením TEXTIL. Chcete-li
přispět
ke
zlepšení
životního
prostředí, odkládejte do těchto
speciálních kontejnerů použitý a
nepotřebný textil zabalený a zavázaný
do igelitových tašek nebo pytlů.
Do kontejneru patří: veškeré
nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, rovněž párovaná nositelná
obuv a funkční hračky.
Do kontejneru nepatří: koberce,
matrace, molitan, stany, spací pytle,
netextilní
materiály,
výrazně
znečištěné a mokré textilie.

Oceněni na návrhy zastupitelů a spolků byli tito občané:
Marie Hofmanová – za dlouholetou práci v sociální komisi města
Zdena Kvapilová – za dlouholetou práci v sociální komisi města
Zdena Hajleková – za práci v hasičském oddílu Plamínci Osečná
Mgr. Lenka Stará – za dlouholeté vedení dětské knihovny
Irena Müllerová – za dlouholetou překladatelskou práci pro město
Martin Valnoha – za péči o městské parky
Ladislava Nováková – za 35 let aktivní práce ve Spolku zahrádkářů
Libuše Třešňáková – za dlouholetou pedagogickou činnost na ZŠ
Miloslav Jiránek – za aktivní spolupráci s městem Osečná
Marta Drapáková – za objev a navrácení kroniky české školy
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme!

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 17. ledna 2014 se konal zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
– bylo zapsáno celkem 27 žáků.

Kavárna u Víta otevřena
Motto: „KAVÁRNA U VÍTA každého uvítá"
Začátkem února 2014 byla na Svatovítském náměstí čp. 88 v
Osečné otevřena stylová Kavárna u Víta. Po celý den máte možnost
vybrat si z nabídky čerstvých zapečených baget, toustů a jídel dle
denní nabídky, výborné kávy a sladké tečky v podobě dezertu.
Veškerý sortiment je možné si vychutnat přímo v Kavárně u Víta,
nebo si ho vzít s sebou na cestu…
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Masopustní průvod dětí z mateřské školy v Osečné
V pondělí 24. února 2014 se uskutečnil tradiční masopustní průvod
dětí z mateřské školy v Osečné. Děti za zpěvu koled prošly střed
města a při tom navštívily obchody, poštovní úřad a městský úřad.

Plamínci děkují za pomoc pří sběru železného šrotu
Osečenští Plamínci sesbírali na konci roku 2013 4100 kilogramů
železného šrotu, za což bychom chtěli poděkovat všem občanům,
kteří k tomuto obrovskému množství přispěli. Dále bychom chtěli
poděkovat městu Osečná za zapůjčení nákladního vozidla, bez
kterého bychom těžko tak veliké množství odvezli. Výtěžek z tohoto
sběru putoval na mladé hasiče a na provoz jejich celoroční činnosti.
Lenka Chlupáčková, velitelka Plamínků

Koncept
pro
přeshraniční
využití
hasičských
vozidel
podepsán!

Projekt „Společně proti živlům“ v číslech
Základní informace o projektu
Název projektu: Společně proti živlům
Číslo projektu: 100087008
Číslo zákazníka: 3617135
Partneři projektu
Vedoucí partner: Město Cvikov
Partner projektu PP1: Město Jablonné v Podještědí
Partner projektu PP2: Město Osečná
Partner projektu PP3: Gemeindeverwaltung Jonsdorf

Starosta Osečné Jiří Hauzer a velitel
JSDHO Osečná Ing. David Klíž a
partneři projektu „Společně proti
živlům“ podepsali dne 26. února 2014
v Liberci Koncept pro přeshraniční
využití hasičských vozidel.
Tento
dokument
deklaruje
především
nasazení
hasičských
vozidel na velké zásahy při likvidaci
požárů na území, za které příslušný
projektový partner zodpovídá. Dále na
poskytování technické pomoci, při
které bude využita potřebná/nutná
speciální
technika
projektových
partnerů a na zásahy při haváriích
nebo katastrofách, které by mohly mít
přeshraniční charakter, jako např.
lesní požáry, havárie škodlivých látek
ohrožujících
životní
prostředí,
povodně. Velitelé hasičských jednotek
projektových
partnerů
dále
každoročně
dohodnou
společná
školení
a
vzdělávání
včetně
společných
zásahových
cvičení.
V neposlední
řadě
prezentování
zásahových vozidel při regionálních
hasičských událostech projektových
partnerů, jako jsou např. hasičská
jubilea, dny otevřených dveří nebo
prezentace techniky, aby byla
občanům představena přeshraniční
spolupráce.

Dotace na realizaci projektu
Dotace v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 napodporu přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko".
Dotace z EU
(85%)

Dotace ze stát.
rozpočtu (5%)

Vlastní
podíl

Výdaje celkem

Město Cvikov

284 330,95
EUR

16 725,35
EUR

33 450,70
EUR

334 507,00
EUR

Město Jablonné v
Podještědí

254 598,80
EUR

14 976,40
EUR

29 952,80
EUR

299 528,00
EUR

Město Osečná

264 798,80
EUR

15 576,40
EUR

31 152,80
EUR

311 528,00
EUR

Gemeindeverwaltung
Jonsdorf

467 869,21
EUR

0,00
EUR

82 565,16
EUR

550 434,37
EUR

1 271 597,76
EUR

47 278,15
EUR

177 121,46
EUR

1 495 997,37
EUR

Partner

Celkem

Hlavní aktivity projektu
- Pořízení nového cisternového hasičského vozidla pro
Cvikov, Jablonné v Podještědí a Osečnou
- Výstavba nové hasičské zbrojnice v Jonsdorfu
- Vytvoření konceptu pro přeshraniční využití pořízeného
hasičského vybavení
- Společné školení a společné hasičské cvičení s prezentací
pořízené hasičské technicky ve Cvikově, v Jablonném v
Podještědí, v Osečné a v Jonsdorfu
Období realizace projektu
14.10.2011 – 28.02.2014

Poděkování za úspěšnou realizaci projektu
Poděkování patří především paní Ing. Věře Kazderové,
pracovnici Euroregionu Nisa, která od samotného počátku projekt
administrovala až po jeho naplnění.
Další administrativní část zpracovává Ing. Jaroslav Koreň,
pracovník Euroregionu Nisa, kterému patří dík za jeho obětavost a
trpělivost.
Velké uznání patří všem zúčastněným partnerům projektu.
Z naší strany bych chtěl touto cestou poděkovat panu Jiřímu
Chlupáčkovi a dalším členům jednotky SDH.
Jiří Hauzer, starosta

