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v sobotu 12. kv tna 2007
Vzpomínka na F. Schillera
od 11.00. hodin
na návrší u Schillerova
kamene
Ú inkuje : Canzonetta,
Ji í Máša – p ednes balad
Májová tane ní zábava
od 20.00. hodin v hotelu
Slunce

DUCHOVNÍ HUDBY
kostel sv. Víta v Ose né
ned le 27. kv tna od 14.30.
ú inkují ú astníci
mezinárodního festivalu
CRYSTAL CHOR,
p vecké sbory z Francie,
Itálie a ecka
Zveme d ti a rodi e
na divadelní p edstavení
v pátek 1. ervna do auly ZŠ.
Za átek up esníme na
plakátech.
Po skon ení opékání bu t ,
drobné hry pro d ti i dosp lé.

60 let
rybá ského spolku Ose né
Dne 2. ervna 1947 byl pod
.j.
ZOB-III-C-1776/1947
Zemským národním výborem v Praze, ve zn ní dekretu presidenta republiky íslo
81/45 Sb. povolena innost
pobo ního spolku s názvem
„Rybá ský spolek Plou nice“
se sídlem v Ose né pod Ješt dem.
Žádost o povolení spolku
sepsal dne 22. b ezna 1947
pan Jan Ujka, správce mlékárny v Ose né a zárove
první
jednatel
spolku.
Stanovy spolku platily z roku
1936 – schválené zemským
ú adem v Praze .j. 2891/2
zc. P edsedou spolku byl pan
Václav Sysel a rybá ským
hospodá em pan Jaroslav
Sluka.
V roce 1957 jsou uvád ni ve
funkci tito pánové :p edseda
spolku Josef Simon, jednatel
Josef Šmíd a rybá ským hospodá em Bohuslav Hauft.
V roce 1958 je uvád n jako
hospodá pan Rudolf Havelka. V roce 1959 je zmi ován
jako hospodá pan Old ich

íslo : 2
9. kv tna 2007
I : 00263 061
Hauzer a jako pokladník pan
Josef Mach.
V uvád ném
období
se
bojovalo o rybník v Chrastné, nebo ten byl sou ástí
Vojenského újezdu Ralsko.
Hlavními aktéry v této v ci
byli p edseda MNV v Ose né pan Antonín Tomášek a
Ministerstva
zam stnanec
národní obrany v Praze pan
Bohumil Pulpán.
V roce 1969 m l spolek 36
len , z toho jednu ženu.
V dalším období byly funkce
obsazeny následovn :
Funkci p edsedy zastávali
pánové : Old ich Petrásek,
Václav Dvo ák, Jaroslav
Roubí ek a Ji í Kupec.
Ve funkci jednatele pracovali
pánové : Miloš Kolomazník,
František Roubí ek, Josef
Navrátil, Karel Sko epa a Ji í
Halla.
Funkci rybá ských hospodá
pak pánové : Josef
Stanislav,
Josef Simon,
Jaroslav Hauft.
Ve funkci pokladník p sobili pánové : Karel Mišner,
Karel
Táborský,
Ji í
Randula, Ji í Halla a Josef
Portych.
Organizace odolala slou ení
v rámci akce slu ování do
velkých
celk
v létech

sedmdesátých. Tehdy hrozilo
slou ení s MO RS eský
Dub nebo Stráž pod Ralskem.
Díky
oddanému
p ístupu p edsedy MNV
pana Petra Hajleka, pana
Josefa Navrátila a pana
Václava Dvo áka bylo toto
nebezpe í odvráceno. Protože organizace pat í v rámci
Severo eského kraje k nejmenším, bylo nutno se ádn
vypo ádat se všemi úkoly,
aby nebyla zavdána p í ina
k podobným pokus m. Díky
pochopení lenské základny,
pomoci obecního ú adu a
zastupitelstva, tak i funkcioná
MO pracuje organizace
jako
samostatná
dodnes.
Zpracoval p. Václav Hvízdal.
Zahrádká i v era a dnes
V letošním roce oslaví eský
zahrádká ský svaz 50 let od
svého založení.
Evropské sdružení zahrádká ských svaz , kterého je
ZS lenem, slaví 80 let
od svého vzniku.
U nás v Ose né, jak vypátrala naše jednatelka paní
Nováková Ladislava, byl
spolek zahrádká
založen
1.5.1953.
Prvním p edsedou byl pan
Jan Kulhánek z Podvrší .p.
8.
Dalších zakládajících len
bylo 10 : Bergl František,
Najmanová Anna, Hrdina
Antonín, Fry Josef, Šípová
Milada, Starý Rudolf, Bláha
František, Pa íková Josefa,
Albrechtová Zde ka.
V roce 1955 vstoupil do
spolku pan František Novák,
v roce 1962 pak pan Jahelka
Josef, který byl dalším

p edsedou zahrádká . Po
n m p evzal p edsednictví
pan Šrytr Linhart z Janova
Dolu.
V tomto období byla innost
organizace
rozsáhlá
:
každoro ní
Josefovská
zábava s více než 50 dorty,
každoro ní výstava ovoce,
kv tin a zeleniny, moštování
ovoce, zájezdy do Olomouce
a
Litom ic.
lenská
základna v té dob ítala 121
len (v roce 1969).
Tato rozsáhlá innost byla
dobrovoln
zajiš ována
hlavn ob tavými lenkami.
Nutno zejména vzpomenout
paní Šolcovou Hedviku,
Guri anovou Annu, Strašilovou Marii, Hrdinovou
Boženu, Kupcovou Annu,
Kolomazníkovou
Boženu,
Ma anovou Ji inu, Ferklovou
Olinu.
V roce 1969 se funkce
jednatele
ujímá
paní
Nováková Ladislava a tuto
funkci zastává bez p erušení
dosud.
má
naše
V sou asnosti
organizace celkem 39 len ,
z tohoto po tu je 16 len ve
v ku nad 70 let. Také rozsah
innosti je daleko menší než
p ed léty. Vedle moštování je
to po ádání každoro ního
zájezdu do Litom ic na
Zahradu ech a hromadný
nákup semen dle katalogu
firmy SEMO Smržice.
Vždy jednou za rok se po
výro ní sch zi scházíme i
s rodinnými
p íslušníky,
abychom si zavzpomínali a
zazpívali, doposud vždy
s panem Jaroslavem ervou.
V dnešní dob z stává hlavní
náplní naší práce zkrášlování
našich zahrádek a okolí

dom
a tím vytvá ení
p íjemného prost edí v našem m ste ku v souladu
s prohlášením
evropského
sdružení : „Zahrádky jsou
zdravé pro t lo a duši.“

Na základ podklad Ladislavy
Novákové
zpracoval
Hvízdal
Václav,
ZO ZS Ose ná.

CENTRUM
PRO ZDRAVOTN
POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE
realizuje projekt, jehož souástí jsou poradny pro obany Libereckého kraje.
Poradna pro uživatele
sociálních
služeb
bude
otev ena
v Ose né
na
m stském ú adu
v pátek 11. kv tna
od 9.00. do 11.00. hodin.
Od 1. ledna 2007 nabyl
ú innosti nový zákon o
sociálních službách. Ob ané
se zdravotním postižením,
senio i nebo kdokoli, kdo
užívá sociální služby, m že
kontaktovat
pracovníky
poradny na telefonu : 724
654 077, Ing. Jitka Ku erová

nebezpe ného odpadu
se uskute ní 16. ervna 2007
– sledujte plakátové plochy

se uskute ní 16. ervna
Tradi ní pou prob hne
ve dnech 15. – 17. ervna
Svatovítské nokturno
pod širým nebem za íná
v pátek 15. 6. ve 21.30.
na návrší u t í svatých
Zpívá Canzonetta a hosté

