Slovo starosty
Vážení občané,
Plynule jsme vpluli do nového roku, období plesů a
masopustu. V letošním roce bychom chtěli
pokračovat v rozvoji města a posunout náš životní
standard o krůček dopředu. Leden nás zastihl
v podprůměrných teplotách a musíme čelit přívalům
sněhu, na které jsme si v tomto množství trochu
odvykli. Osádka našeho traktoru dělá, co může, a
rovněž pracovníci odklízející chodníky a prostranství
se nezastaví.
Byli jsme přesvědčeni, že kostelní hodiny po
podzimní opravě mechanických převodů budou
fungovat léta, nicméně opět nejdou. Bohužel jediný
opravář v širokém okolí, který tomu rozumí, přislíbil
pomoc až v teplejším období roku.
Letos tak, jako v minulých letech, se našim hasičům
podařilo zajistit ledovou plochu na hřišti základní
školy a průběžně ji udržovat. Kluziště bylo opravdu
hojně využíváno jak dětmi, tak dospělými. Tímto bych
chtěl našim hasičům poděkovat. Dobrovolná činnost
nad rámec povinností se vidí stále méně.
Vyvrcholením další části návrhů úprav veřejných
prostor byla prezentace dne 26. 1. 2017 v rámci
veřejného zasedání zastupitelstva. Občané se
postupně seznámili se zhotovenými návrhy na
parkoviště v ulici Kundratické, dále prostranství u
panelového domu, prostranství u stromu u
Českolipské ulice u Beranů a výhled u lípy při ulici
Březový háj. Dle mého názoru bohužel přišlo málo
občanů.
Po dlouhodobých potížích jsme podali žádost na
SFŽP na II. etapu splaškové kanalizace, která se týká
ulic Dolní selská, Nová a Březový háj. Zároveň byla
podána žádost na realizaci chodníku u hlavní páteřní
silnice. Pokud obě akce vyjdou, v letním období
začnou stavební práce, což s sebou přinese určitá
omezení pro občany.
V Růžičkově stodole budou co nevidět započaty
stavební práce v části podkroví, jež by mělo být
přebudováno na zázemí pro pracovníky města. Akce
by měla být dokončena ke konci června letošního
roku.

V minulém týdnu byla podepsána smlouva na
dodávku nového lesního traktoru, který bude vybaven
rampovačem a navijákem do lesa.
Do konce května bychom chtěli rovněž dokončit II.
etapu úprav v Mannově lese. Jedná se o projekt
„Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“, v jejímž
rámci budou vystavěny chybějící haťové stezky,
vyhlídková plošina a mobiliář - odpočinkový altán,
rozcestníky včetně směrových šipek, lavička a
informační tabule.
Chtěli bychom také navázat na projekt opravy
božího hrobu v Kotli, kde bychom chtěli obnovit
křížovou cestu.
V letošním masopustním období připravili naši
hasiči masopustní průvod, který projde naší obcí dne
4. 3. Bližší informace k chystané akci naleznete na
další straně. Budeme rádi za každého účastníka ať už
v roli masky nebo hostitele maškar.
Jiří Hauzer, starosta

Úprava Druzcovského potoka
V minulosti docházelo v obci Druzcov při jarním
tání a při letních přívalových deštích k částečným
záplavám a následným škodám na majetku. Na
podnět města a místních občanů správce toku navrhl
opatření sestávající ze dvou etap. Horní část již byla
zrealizována a tok je upraven. Na střední a spodní
část byl v posledních dvou letech připravován projekt
na úpravu toku a ten si vyžadoval souhlas
jednotlivých vlastníků pozemků a nemovitostí.
Bohužel, někteří majitelé pozemků souhlas s úpravou
toku nedali, nelze tudíž v realizaci pokračovat. Na
základě výše uvedeného chceme občany informovat,
že práce na projektové dokumentaci navržené stavby
„Druzcovský potok“ byly v závěru roku 2016
ukončeny. Správce toku nadále s navrženou stavbou
neuvažuje. Morální zodpovědnost za další případné
škody způsobené velkou vodou padá tímto na občany,
kteří tato protipovodňová opatření neumožnili.
Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ

Upozornění na platby místních poplatků

1. Osečenský masopust

Poplatek za odpad

V sobotu 4. března 2017 proběhne „1. Osečenský
masopust“. Vepřové hody. Kapela: Orion Band.

Poplatek za odpad činí 500,- Kč za osobu na rok.
Děti do čtyř let věku a senioři starší 70 let platí
polovinu, tj. 250,- Kč za osobu na rok.

Staňte se součástí průvodu!
Připravte si nějakou vhodnou masku. Mohou se i dublovat,
kromě Masopusta, Ženicha a Nevěsty. Může to být např.
Kovář, Řezník, Vodník, Hajnej, Selky. Masky mohou
vycházet z místních řemesel, známých postav nebo zrcadlit
vlastnosti lidí. Také mohou znázorňovat živly. Ideální je,
když jsou masky tvořeny z přírodních materiálů a pokud
možno vynechány plasty, guma a podobně. Chceme, aby v
průvodu byly tradiční masky, vyhněte se prosím Mickey
Mousům, Santa Clausům, Spidermanům atd. Vezměte s sebou
také něco, co dokáže dělat hluk, ať je průvod slyšet. Bubínky,
tamburínky, hrnce, pokličky, flétničky, valchy apod.
Uvítejte masopustní průvod!
Pokud máte chuť, můžete průvod přivítat před vaším domem
nebo na vašem dvoře. Pro váš domov to bude znamenat štěstí
na celý další rok. Znamená to jen přichystat nějaké sladké
občerstvení, třeba v podobě koblih, smažených šišek nebo
koláčů, případně něco od masa. Dobrá by byla láhev alkoholu
pro posílení maškar a voda, šťáva či limonáda pro ty, kteří pít
nemohou. Nemusíte ale mít strach, že vás průvod přijde
vyjíst. Vaše účast může být symbolická.
Pomozte věcně!
Budeme rádi, pokud doma máte něco přebytečného, co by se
nám hodilo, prosím noste tyto věci do hasičské zbrojnice,
vždy ve čtvrtek v 16.00 hod. Např. staré hudební nástroje.
Sháníme také staré sukně, barevné látky, kožešiny, řemeny,
klobouky. Nabídněte nám upečení něčeho sladkého, tím nám
hodně pomůžete.
Kontaktní osoba: Lenka Chlupáčková, tel.:737 325 846,
e-mail: hasiciosecna@seznam.cz

Sportovní klub Osečná zve:
Valná hromada SK Osečná
V sobotu 18. března 2017 od 14.00 hodin proběhne
v jídelně ZŠ „Valná hromada SK Osečná“.
Účast nutná!
Luboš Pytloun, předseda SK Osečná, z.s.

Sportovní karneval
V sobotu 18. března 2017 od 20.00 hodin proběhne
v restauraci Slunce tradiční „Sportovní karneval“.
Ceny pro nejlepší masky, bohatá tombola!

Dětský karneval
V neděli 19. března 2017 od 14.00 hodin proběhne
v restauraci Slunce „Dětský karneval“. Ceny pro
nejlepší masky! Moderuje Honza Bažant. Vstupné
dobrovolné.

Poplatek za odpad za osobu na rok je splatný:
- I. splátka do 15. 2. 2017 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15. 8. 2017 rovněž ve výši jedné
poloviny poplatku

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1340
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa na rok.
Za každého dalšího psa je poplatek 150,- Kč.
Poplatek ze psů je splatný:
- nejdéle do 31. 3. 2017

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1341
Všechny poplatky lze rovněž uhradit na pokladně
Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé.
Pozor, při nedodržení platebních podmínek,
bude poplatek navýšen o sankci!
Dotační program pro spolky a organizace ve
městě Osečná na kulturně - sportovní činnost
Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání
žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2017.
Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou
určeny na podporu kulturně - sportovních činností a
akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu
roku 2017. Celkový objem prostředků vyčleněných
ve schváleném rozpočtu města na tento program je
120.000,- Kč. Max. výše dotace pro jednoho žadatele
je 40.000,- Kč.
Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu
od 20. 3. 2017 do 4. 4. 2017. Žádosti podané po
tomto termínu nebudou akceptovány.
Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne
26. 2. 2017, usnesení č. 5/2017.
Více informací naleznete na:
www.osecna.cz/Urad/DotacniProgramMesta.aspx

Informace k zápisu
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018
Na základě změny školského zákona
došlo k posunutí termínu konání
zápisu k předškolnímu vzdělávání.
V Základní škole a Mateřské škole,
Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace bude zápis do mateřské
školy ve dnech 2. 5. - 5. 5. 2017.

Informace k zápisu do první
třídy pro školní rok 2017/2018
Na základě změny školského
zákona došlo k posunutí termínu
konání zápisu dětí do prvního ročníku
základní školy. Nově se zápis do
prvního ročníku bude konat v měsíci
dubnu daného školního roku.
V Základní škole a Mateřské škole,
Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace bude zápis 7. 4. 2017.
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

Nové sportovní vybavení pro
mladé hasiče
Sbor dobrovolných hasičů Osečná
získal v roce 2016 dotaci z programu
VIII – Organizace sportu ve
sportovních
klubech
a
tělovýchovných jednotách, jehož
vyhlašovatelem bylo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Dotace činila částku 21.000,- Kč.
Příjemce dotace tímto informuje
veřejnost, že cíl dotace byl naplněn. Z
dotace se podařilo nakoupit nové
sportovní vybavení pro mladé hasiče
(helmy,
stejnokroje,
opasky).
Vyplacena byla také odměna za
odvedenou práci vedoucí sportovního
družstva.
Procentuální
čerpání
mzdových prostředků činilo 20 % z
poskytnuté dotace, tj. v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Specifické ani mimořádné záležitosti
při čerpání dotace nenastaly.
Projekt byl realizován díky dotaci z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.

Vítání občánků
V sobotu 3. prosince 2016 proběhlo Vítání občánků města Osečná
v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v
městě Osečná od března do října 2016, jsou to: Jiří Pátek, Jakub
Vrabec, Nikol Janíčková, Amálie Bartošová, Stanislav Čangel, Alice
Hadingerová a Ondřej Gálik.

Prověřovací cvičení s námětem dopravní nehody JSDHO
Osečná zvládla
V sobotu 10. prosince 2016 v 14.00 hodin bylo velitelem jednotky
SDH Osečná Miroslavem Hauzrem vyhlášeno prověřovací cvičení s
námětem dopravní nehody pro JSDHO Osečná. Toto cvičení bylo
součástí odborné přípravy jednotky a mělo ověřit odbornou
způsobilost družstva ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Figurantem se pro účely cvičení stal starosta města Jiří Hauzer.
„Jednotka prokázala svou odbornou způsobilost jak při
vyprošťovacích pracích za použití nového hydraulického
vyprošťovacího nářadí, tak při poskytování neodkladné zdravotnické
pomoci a cvičení proběhlo uspokojivě a bez větších závad“,
Miroslav Hauzr, velitel jednotky SDH.

Setkání zastupitelů a pracovníků MÚ s občany
Ve čtvrtek 29. prosince 2016 proběhlo v aule radnice v Osečné již
podesáté „Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího městského
úřadu s občany“. Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení starého
roku. Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – starosta partnerské
obce Markersdorf Thomas Knack a vedoucí německé části
Euroregionu Nisa paní Bärbel Schubert.
Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici
hostů a hudebním vystoupení dětí ze ZŠ pod vedením paní učitelky
Dagmar Lohnické shlédli účastníci 45minutovou fotografickou
prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. Jiřího
Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za rok 2016. Po
prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do nového roku
2017. Po oficiální části volně navázala neformální beseda při
drobném občerstvení, které připravily místní kuchařky a
zaměstnankyně MÚ.

Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze
V sobotu 28. ledna 2017 proběhl v Chrastné první závod
Mistrovství České republiky dvojic na ledové ploché dráze. Na
dobře připraveném ovále se utkalo celkem 8 jezdců. V tomto prvním
klání nakonec zvítězili Lukáš Volejník s Janem Klauzem. Druzí
skončili otec a syn Hutlovi a třetí místo vybojovali David Lizák a
Robert Růžička. Jan Pecina s Martinem Běhalem skončili čtvrtí.
Memoriál Saši Kopeckého vyhrál Lukáš Hutla.
Sportovní klub Osečná tímto děkuje za podporu městu Osečná,
místním rybářům a hasičům a všem dobrovolníkům a sponzorům.

Restaurování křížů
v Osečné – Lázních Kundraticích
Město Osečná úspěšně dokončilo restaurování tří
křížů v Osečné – Lázních Kundraticích. Ty byly v
neutěšeném stavu a byl nutný komplexní, odborný,
neodkladný restaurátorský zásah. Všechny tři kříže
leží na katastrálním území 712779 Lázně Kundratice.
Kříž v Chrastné, stojící na
parc. č. 1228/1 v k. ú. Lázně
Kundratice, je vstupní branou
do osady Chrastná a k
Chrastenskému rybníku. Kříž
nechal vystavět Anton Seibl z
Chrastné č. p. 10 v roce 1882.
Restaurování kříže v Chrastné
vyžadovalo sanaci základu,
rozsáhlou odbornou opravu
poničeného
pískovcového
podstavce
s
domodelováním profilace a spárováním, odvrtáním a
vyjmutím nepůvodních kovů, zlacení profilace –
křížek a IHS, zvýraznění nápisu a finální
hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo
osazení ocelového kříže s řezbou, zlacení záře a byl
zde navrácen formou repliky pozlacený korpus
Krista. Dále pak byly na základ umístěny / srovnány
čtyři pískovcové sloupky a implementovány tři
výplně kovaného plotu. Na závěr byly kolem kříže
odstraněny nálety a upravila se částečně nivelita.
Kříž u Chrastné na parc. č.
1594 v k. ú. Lázně Kundratice
stojí u krajské silnice II/278
mezi Osečnou a Chrastnou, s
pěkným výhledem na Ještěd.
Původ ani rok výstavby se
nepovedlo zjistit. Restaurování
kříže u Chrastné proběhlo na
místě, s nutnosti rozebírání
celků. Proběhlo zde odstranění
nepůvodních betonů, rovnání
celého
kříže,
biosanace,
odborná
oprava
pískovcového podstavce včetně domodelování
profilace a spárování, hydrofobizace a bioprevence.
Následně proběhlo osazení ocelového kříže s řezbou
a byl zde navrácen formou repliky korpus Krista v
tělové barvě. Na závěr proběhla stabilizace
nasázených lip vedle kříže a upravila se kolem kříže
částečně nivelita.
Kříž na cyklomagistrále Ploučnice na parc. č.
1605 v k. ú. Lázně Kundratice stojí v Podvrší, přímo
u frekventované cyklostezky Zelená cyklomagistrála
Ploučnice. Kříž nechal vystavět Karl a Mariana
Schroferovi – hospodáři z Podvrší, v roce 1909.

Restaurování kříže na cyklomagistrále
Ploučnice proběhlo na místě, bez
nutnosti rozebírání celků. Nejdříve
zde proběhlo odstranění nevhodného
záhonku, který byl umístěn před
křížem a túje vedle kříže. Vlastní
restaurování vyžadovala odborná
oprava
pískovcového
podstavce
včetně domodelování profilace a
spárování, z čelní pohledové strany se
doplnil do nízké niky plastický reliéf
– sv. Jan Nepomucký, byl obnoven
nečitelný nápis ve spodní části
pískovce a proběhla finální hydrofobizace a
bioprevence. Následně proběhlo ošetření kříže,
zlacení prvků na kříži – listy na akantu a válečky a
zlacení korpusu Krista. Na závěr došlo k prořezání
větví stromu vedle kříže a kolem kříže se částečně
doupravila nivelita.
Projekt „Restaurování křížů v Osečné – Lázních
Kundraticích“ byl podpořen z programu 16. A.
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny
prostřednictvím
Ministerstva
zemědělství ČR.

Výstavba přístupové komunikace v Druzcově
Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt
„Výstavba přístupové komunikace v Druzcově". V
rámci tohoto projektu byl vystavěn nový úsek
přístupové pozemní komunikace o ploše 300 m2 s
asfaltovým povrchem v obci Druzcov. Součástí
komunikace byla i výstavba dešťové kanalizace –
odvod srážkových vod do příkopových žlabovek,
kterými je dešťová voda odvedena do vpusti se
sedimentačním prostorem a vtokovou mříží a dále
pak trubkami z PVC DN200 o délce 53,8 m do
Druzcovského potoka.
„Na předmětné místní komunikaci v nepříznivých
klimatických obdobích docházelo často k situacím,
kdy obyvatelé měli ztížený přístup do svých obydlí.
Nejvíce se věc projevila v době povodní 2010 a 2013,
kdy byl do těchto míst úplně znemožněn přístup. V
roce 2014 byla provedena terénní úprava
komunikace k zajištění provizorního přístupu
občanům zde bydlícím. Až ke konci roku 2016, díky
dotaci z Libereckého kraje, se nám podařilo toto
problematické místo úspěšně zrealizovat“, uvedl
starosta města Osečná Jiří Hauzer.
Projekt „Výstavba přístupové komunikace v
Druzcově" byl podpořen z rozpočtu Libereckého
kraje.

