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Vážení ob ané,
cht l
bych
Vás
seznámit
s p ipravovanými projekty našeho
m sta v tomto roce.

Kanalizace

Hlavním projektem, kterým se
vážn zabýváme již 4. rok, je
p íprava splaškové kanalizace
s isti kou odpadních vod v
Ose né
a
v
Lázních
Kundraticích. Uv domme si, že to
je nejv tší projekt od doby, kdy se
v Ose né stav l vodovod.
Po
setkání
majitel
nemovitostí v restauraci Slunce,
kte í stoprocentn podpo ili tuto
akci,
se rozeb hly p ípravy
projektu ke stavebnímu povolení.
Všichni jste si asi všimli, že zde
již probíhalo geodetické zam ení
páte ní kanalizace. Dnes již
m žeme
konstatovat,
že
projektová dokumentace na první
etapu je již hotová v etn projektu
na OV. Nyní budeme zajiš ovat
další pot ebné podklady a žádat o
stavební povolení. Na podzim
p edpokládáme podání žádosti o
finan ní zajišt ní této akce do
n kterých z program EU. Pokud
budeme vybráni, mohlo by se
v p íštím roce za ít s realizací
isti ky a samotné
výstavby
páte ní splaškové kanalizace.
Doufám, že se tento náro ný

zám r poda í zrealizovat podle
našich p edstav.
V souvislosti s páte ní splaškovou
kanalizací m sto nechalo zam it
jednotlivé p ípojky ke všem
nemovitostem tak, aby mohlo být
požádáno i o stavební povolení na
p ípojky. I když p ípojky jsou
podle nového zákona majetkem
nemovitostí,
hodlá
vlastník
vedení m sta projektové práce
nechat p ipravit a p ípadn
zafinancovat ze svých zdroj .
Uv domujeme si, že to je innost
administrativn náro ná, která by
zat žovala.
ob any nadm rn
Majitelé nemovitostí, kte í na
výzvy ke spolupráci nereagovali,
si budou muset ešit tuto innost
sami.

Víceú elové h išt u ZŠ

Po n kolikaletém úsilí se poda ilo
Sportovnímu klubu S.K. Ose ná
ve spolupráci s vedením m sta a
ZŠ Ose ná získat finan ní
prost edky
na
vybudování
um lého povrchu víceú elového
sportovišt v areálu školy. Stavbu
podmi uje p eložka podzemního
kabelu. Dokon ení této akce
p edpokládáme na podzim tohoto
roku.

Hasi ské zbrojnice

V letošním roce máme v úmyslu
provést rekonstrukci budovy
hasi ské zbrojnice v Druzcov .
Oprava
bude
spo ívat
v rekonstrukci st echy, vým n
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oken a dve í. Tímto opat ením
chceme zlepšit technický stav
budovy a zlepšit podmínky nejen
pro hasi e, ale i
pro zdejší
tená e, kte í se pravideln
m stské
scházejí
v pobo ce
knihovny. V rámci této akce
budou také vym n na okna a
dve e v hasi ské zbrojnici v
Ose né – Lázních Kundraticích.
Krajskou dotaci ve výši 205 000,K na uvedené stavební úpravy
musíme dofinancovat stejnou
ástkou.

Optimalizace MŠ

Tento týden
jsme p evzali
projektovou dokumentaci na
optimalizaci zdejší MŠ. Její
kapacita 24 d tí je nedostate ná,
není schopna pokrýt sou asnou
poptávku na umíst ní d tí. Proto
jsme hledali optimální ešení
navýšení kapacity MŠ. Podle
nového projektu vzniknou dv
u ebny MŠ pro 32 d tí.
Vytvo ená
projektová
dokumentace bude sloužit jako
podklad pro žádost o dotaci na
výstavbu v p íštích letech.

Cyklomagistrála Plou nice

Mikroregion
Podralsko
zahájil práce na rozsáhlém
nadregionálním
projektu
„Cyklomagistrála Plou nice “.
Páte ní trasa cyklomagistrály
povede z Ose né do D ína, kde
se napojí na cyklostezku podél

Labe. Pro myšlenku tohoto
projektu se poda ilo získat
podporu Krajského ú adu LK,
Krajského ú adu Ústeckého kraje,
M sta eská Lípa, Mikroregionu
Peklo a celé ady dalších partner .
V sou asné dob se pracuje na
p íprav projektové dokumentace
jednotlivých úsek ke stavebnímu
povolení. Cyklomagistrála reaguje
na zvýšení poptávky
po
kvalitních cyklotrasách v etn
doprovodné infrastruktury ze
strany cyklist . Pro informaci:
naše ást je naplánována od
pramen Plou nice trasou nau né
stezky, ulicí K Pramen m na
Svatovítské nám stí, ke h bitovu a
dále do Podvrší. Po ítá se
s odbo kou ke Chrastenskému
rybníku. Do budoucna se chystá
napojení cyklostezky na tzv.
Novou H ebenovku a to ulicí
Horní selská, p es Lesní domky,
Druzcov až na Plán .

léka ka. Vybudován by m l být i
malý opera ní sál.
Na základ p ipomínek
ob an se snažíme eliminovat
n které drobnosti, které nám
zt žují život. Nap . vým na
dosloužilého l žka pro pacienty
d tské léka ky a ortopeda za nové
výškov nastavitelné l žko.

Další rekonstrukce v ZŠ

Z realizovaných akcí letošního
roku mohu uvést
vým nu
havarijního vodovodního potrubí
v etn montáže filtru pitné vody
ve spojovacím kr ku zdejší ZŠ.
Tato akce byla z 50% financována
z POV.
Ve škole byly v letošním roce
vybudován nový systém šaten.
Nyn jší stav, nové uzamykatelné
sk í ky, pomohly vy ešit letitý a
asto diskutovaný problém.
Ji í Hauzer, starosta

Zateplení t locvi ny

Zateplení t locvi ny v Ose né je
pro nás z provozního hlediska
nesmírn
d ležitý
projekt.
Spo ívá v zateplení stropu, st n a
vým ny oken z jižní strany. Akce
je p ipravena, žádost o dotaci na
SFŽP podána. V t chto dnech
o ekáváme na výsledky výb ru
projekt .

Jenišovský rybník

Jenišovský rybník je posledním
v tším vodním dílem v majetku
m sta, který eká na rekonstrukci.
Byl vypracován projekt, podána
žádost o dotaci prost ednictvím
AOPK Liberec a v sou asné dob
ekáme na výsledky druhého
výb ru.

Léka ský d m

Dali jsme p epracovat projekt na
rekonstrukci domu v majetku
m sta (d m sousedící s radnicí)
tak, aby byl v souladu s Reg.
opera ním programem. Projekt je
vytvá en na Léka ský d m, kde
by m li mít své ordinace obvodní
léka , zuba , ortoped a d tská

Sb r odpadu velkoobjemového (VOO)

Dle OZV . 2/2006 o
stanovení
systému,
sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování odpadu.
Kontejner bude p istaven na
obvyklých místech :
16. – 23. 5 v Druzcov
23. – 30. 5 v Kotli a od
30. 5 do 6. 6 v Ose né
VOO je takový odpad,
který
vzhledem
ke
svým
rozm r m nem že být umíst n do
sb rných nádob (koberce, pra ky,
sporáky, nábytek apod.).

Sb r nebezpe ných složek
komunálního odpadu
P edb žn nahlášen na sobotu
21. ervna 2008 – sledujte

plakáty, kde
asový rozpis.

bude

up esn n

P ijímány budou tyto druhy
odpad :
- léky všeho druhu a masti
- domácí kapalné
i tuhé
chemikálie( edidla,
louhy,
vývojky,ustalova e atd.)
- zbytky starých barev, obaly od
barev
- televizory, ledni ky, zá ivky
- všechny druhy akumulátor
v etn elektrolytu, baterií a lánk
- olejové filtry a další zaolejovaný
Odpady je zakázáno odkládat na
stanovišt p ed p íjezdem mobilní
sb rny. Tento sb r je sou ástí
poplatku za odvoz a likvidaci
TKO.

Sb r
papíru a PETlahví
ve tvrtek 5. ervna od
15,30 hodin do 17,00 hodin
p ed R ži kovou stodolou
ve Školní ulici v Ose né
Využijte t chto možností
likvidace odpadu.

Stále se vyskytují p ípady,
kdy naši spoluob ané pálí odpady
v kotlích na tuhá paliva. Svým
jednáním však obt žují ostatní.
Využijte také kontejnery
na recyklovatelný odpad nebo
speciální pytle na tento odpad,
které
obdržíte
zdarma
na
M stském ú ad v Ose né.
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berte ohled na své spoluob any,
kte í chodí po ve ejných
plochách stejn jako vy se svými
milá ky.
Oni
však
na
neo ekávají,
že
si
dom
p inesou suvenýr na bot ,
ko árcích nebo na botech svých
d tí. Uklízejte sekrementy po
svých psech! Hrozí vám pokuta
ve ejného
za
zne iš ování
prostranství!

!
Ochotníci z eského Dubu k nám
p ijedou s francouzkou komedií s
hudbou ze 30. let 20. století od G.
Feydeau
„ŠAMPIÓNI“
P edstavení se koná v pátek 23. 5
od 19,30 hodin na sále
restaurace Slunce. Ve h e zazní
skladby Ježka, Voskovce a
Wericha v podání seskupení
divadla F.X. Šaldy - R že mezi
trním.
Vedle pa ížského smyslu
pro galantní dobrodružství se tu
objevuje v hlavní roli jedna
z vášní moderního
lov ka –
automobil. Nám tem komedie
jsou automobilové závody. Hnací
silou šampión za volantem je
láska ......

D tský den a
Den otev ených dve í

po ádá ZŠ a MŠ Ose ná
V sobotu 7. 6. 2008 od 9.00 do
11.00 hodin si mohou zájemci
z ad d tí, rodi , ale i široké
ve ejnosti prohlédnout prostory
školy, na vybraných stanovištích
se seznámit se životem ve škole a
p ípadn
si zasout žit. Svou
innost zde budou prezentovat
p írodov dný oddíl Zbojníci,
p vecký sbor Drá ek, keramický a
výtvarný
kroužek,
sportovní
kroužek, kroužek va ení, mate ská
školka, školní družina a zástupci
jednotlivých t íd.
Od 11.00 do 12.30 hodin
prob hnou na školním h išti
sout že nejen pro d ti, ale i pro
jejich rodi e. Všichni ú astníci
mají možnost získat školní peníze,
za které si pak mohou nakoupit
zákusky vyrobené našimi d tmi.
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Krajské kolo výše uvedené
sout že se konalo v sobotu 2.
kv tna v Liberci poblíž ZOO. Na
p kné trase, která vedla po lesních
cestách
a
kolem
Lesního
koupališt , zkoušeli rozhod í
mladé p írodov dce z botaniky,
zoologie,
dendrologie,
meteorologie, geologie, ekologie,
myslivosti,
lesnictví
a
entomologie.
Bodovaným
stanovišt m byla také obhajoba
celoro ní
innosti oddíl
a
kroužk ve prosp ch p írody.
V silné konkurenci šesti
kolektiv , p evážn
student
gymnázií, se Zbojníci z Ose né
nedali zahanbit. Reprezentanti
mladší kategorie, Šimon Vobo il,
Lucie Bajanová, Marek Moc,
Klára Volfová a Jana Košková,
obsadili krásné 2. místo o pouhou
tvrtinu bodu za Podješt dským
gymnáziem. Škoda, že nám t sn
p ed sout ží onemocn l šestý
sout žící, který nám potom
chyb l. Do republikového kola,
které se bude konat letos na
Morav postupuje pouze vít z.
Také starší Zbojníci Petr Mach,
Lída Rybá ová, Jan Neušl,
Kristina
Pecinová,
Michal
Jánošík a Kamila Janatová
prokázali dobré znalosti, když se
ve své kategorii umístili na 3.
míst se ztrátou pouhých 3 bod
na vít ze z gymnázia v eské
Líp a 1,5 bodu za lo ským
republikovým vít zem ze stejné
školy, který byl letos druhý.
Doufáme, že alespo n kte í z
20 Zbojník , kte í nás budou o
víkendu 16.-18. 5. reprezentovat
v regionálním kole Indiánské
stezky v Krásné Líp , naváží na
tyto úsp chy a obsadí n které
z medailových míst.
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Po mnoha letech sv il
OMS
v Liberci
organizaci
letošního ro níku oddílu MOP
SOP Zbojníci Ose ná, který jej
uspo ádá ve spolupráci s MS
Ose ná - Kotel, org.
eská
krajina CZ, o.s. a ZŠ a MŠ
Ose ná.
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prob hne v Ose né ve dnech 30.5.
- 1.6. 2008. Zú astnit se ho
mohou všechny d ti od 1. do 9.
t ídy se zájmem o p írodu, sout ž
si mohou vyzkoušet i mladší d ti
za doprovodu rodi . Hlavní
sout ž
prob hne
v sobotu.
Zajímavý bude i doprovodný
program.
Propozice
sout že
budou vyv šeny na výv sce p ed
školou.
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Tato, již tradi ní akce, se koná
13. - 15. ervna u Láze ského
rybníka.
Program bude zahájen v pátek 13.
ervna
ve
21,30
hod.
Svatovítským
nokturnem,
zpíváním nad ve erní Ose nou u
T í svatých. Hlavní program
víkendu je v sobotu 14. ervna.
Hasi i budou dopoledne sout žit
„O putovní pohár starosty“.
Ve 14 hodin se d ti
na
divadelní
mohou
t šit
p edstavení o Popelce.
V 15 hodin bude zahájena
hlavní
sout ž
Kundratická
lávka.
V podve er
jsou
p ipraveny silové sout že a od 18
hodin hudební produkce. Letos
vystoupí seskupení DCM –
zpívající dokto i z Liberce a
skupina RECESE.
OH OSTROJ
14.6. ve 22 hodin u Láze ského
rybníka
Po celý den pou ové atrakce.
V ned li od 14 hodin vystoupí
na promenádním koncertu

Plecha inka. D ti pot ší op t
pou ové atrakce.

1 2
Ve spolupráci s Tane ním klubem
ermák z Liberce pro vás
p ipravujeme od íjna tane ní pro
dosp lé a pokud bude zájem, tak
od zá í tane ní pro mládež.
Tane ní pro dosp lé
( od 18 let)
kursovné 2.000 K za pár, 10
dvouhodinových lekcí od 4. íjna
do 13.prosince 2008.
Tane ní pro mládež
( 15 – 17 let)
kursovné 1.400 K za osobu.
Ú ast páru není povinná, ale je
vítána. Sou ástí kursu je 10 lekcí,
dv prodloužené a záv re ný
v ne ek. Zahájení kursu 20. zá í
a ukon ení v ne kem 13. prosince
2008.
P ihlášky
do
kurs
v informa ním centru v Ose né
nebo
na
M stském
ú ad
v Ose né u místostarostky p.
Bláhové do 30. ervna 2008.
Úhrada kursovného do 31. srpna
2008. Bližší informace na
stránkách www.osecna.info, v IC
v Ose né a u p. Bláhové na MÚ
Ose ná.
Tane ní lekce budou probíhat
na sále restaurace Slunce o
víkendech v sobotu nebo v
ned li.
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Pramen v Ose né m l i za dob
sucha vydatnost 5l za vte inu.
D ev né trubky o pr m ru 8cm
odvád ly v roce 1596 vodu do t í
kamenných kašen na nám stí. O
vodovod se staral mlyná Kryštof

Jäkisch z Ose né. D ev né trubky
zde ležely až do roku 1878. Tehdy
byly nahrazeny od
p. 20
trubkami železnými.
V roce 1906 vypracovala
firma Hähnel z Ústí n.L. projekt
nového vodovodu. Stavba se však
nerealizovala.
Až v roce 1930 se utvo ilo
v Ose né a Lázních Kundraticích
„Vodní družstvo Ose ná – L.
Kundratice“,
které
zahájilo
p ípravné práce na novém
vodovodu. Zemská banka v Praze
poskytla p j ku 480 tis. K ,
Severo eská vodostavební spol.
s r.o.v Ústí nad Labem provedla
stavbu a 28.11.1932 byl dán
vodovod do provozu . Celkové
inily
náklady na výstavbu
1.132.686,15 K .
ze Šlamborovy kroniky

4 5 , 5' /', 4 *
%# ' #,' $' + 678
9 /' $' :;;9
$<=
&-&-5 .
% * '
' &!6>%
(dle pam tník a dostupných
údaj zpracoval p. Václav
Hvízdal)

Úvodem

Od vzniku rybá ského
spolku v Ose né v roce 1947 se
mnoho v cí zm nilo. V í ce
Plou nici se od t ch let snížil
pr tok vody na polovinu, hladina
spodní vody klesla o 6-8m. Tento
stav byl zap í in n jednak d lní
inností
Uranových
dol
v Hamru, tak hlavn intenzivním
erpáním
podzemních
vod
skupinovým vodovodem pro
Liberec a Jablonec v Dolánkách.
Pam tníci uvád jí, že v obci
Zábrdí pramenila kyselka, v obci
Olšina byla mlékárna, ale hlavn
návesní rybník. Další ranou této
oblasti byl vznik
vojenského
újezdu Ralsko. Tímto opat ením
zaniklo mnoho malých rybník ,
které napomáhaly udržet vodu
v krajin . Pokrok v zavád ní
elektrifikace oblasti zaznamenal i
zánik mnoha mlýn
v dané
oblasti, vlastn z stal jen mlýn p.
Ko vary a Jenišovský mlýn.
Ani pro rybá e to nebylo
lehké období. Nebylo finan ních
prost edk
na opravy hrází,
chyb la technika, cement byl
velmi drahý, navíc byla ješt
pracovní sobota, takže dobrovolná
práce se vykonávala o ned lích a
po odpoledne v lét . Velice t žce
nesou pam tníci, že práce byly
z dnešního pohledu neodborn .
Naopak nutno íci, že nebýt hrstky
nadšenc ,
kte í se
nelekli
problém
a p ekážek, kte í
položili základ pro další innost,
která díky dobré spolupráci
s m stem Ose ná m že být dále

rozvíjena. Stále však platí jako
v minulosti, že bez dobrovolné
práce nelze udržovat soustavu a
chov ryb. Aby rybá mohl
zasednout k prut m a chytit tu
svoji rybu, je nutno vykonat
mnoho práce. P edevším mládež
musí být vedena k tomu, že ryba
než se uloví, musí být nejprve
vyp stována. Jen pro ilustraci
uvedeme n kolik íselných údaj
:pot eba lidské práce p i údržb
rybník a náhon , p i výlovech a
p evozu rybích násad se pohybuje
mezi 2 200 až 2 500 hodinami za
rok. Do toho nejsou zahrnuty
hodiny
dobrovolné
práce
funkcioná
místní organizace.
Práce schopných rybá je kolem
30 len .

A nyní za neme od Adama

V roce
1962
pi
pr zkumných pracích na ložisko
erného uhlí, které m lo sm ovat
od Slaného p es M lník až po
Palohlavy. Firmou Geoidustria
Praha bylo na vrtu HJ-1 mezi
D vínským rybníkem a hradem
D vín zjišt no uranové zrudn ní
karotážní osádkou pana Klazara.
Tehdy sídlil Uranový pr zkum
závod v Ostrov nad Oh í a menší
ást v Mariánských Lázních.
Hlavním úkolem té doby bylo
ov ení sedimentálního ložiska
uranových rud. Proto byly
p esunuty vrtné kapacity jak ze
Západních ech, tak i z Nového
M sta na Morav sem do Hamru.
Když nás bylo p evedeno
z Mariánských Lázní v zim roku
1964 na 80 pracovník , byl Hamr
na Jeze e s jedinou hospodou
Rudý Letov strašný šok. V roce
1966 už jsme z stali pouze 3
pracovníci. Ostatní se vrátili na
šachty Dyle , Zadní Chodov a
Vítkov 2. V roce 1965 za alo
hloubení jámy . 1 Lužice.
V hloubce 95m už nebylo možno
pokra ovat v pracích pro

nezvládnutí p ítoku vody do
hloubení. Po odvodn ní byly
nasazeny vrtné kapacity firem
Vodní zdroje Praha, Moravské
naftové
doly
Hodonín,
Geologický pr zkum Ostrava, ale
situaci se nepovedlo zvládnout a
práce byly zastaveny. Za alo se
s hloubením jámy . 2 Sever.
V roce 1967 mne vzal pan
nadlesní a hospodá MO Ose ná
pan Josef Stanislav na rybník
v Chrastné. V té dob už byl
vybudován rybá ský domek,
rybá ské ná adí bylo uskladn no
ve stodole u Škultéty v Chrastné.
Hamerská strouha, jak se správn
tok mezi ob ma rybníky nazývá,
neexistovala. Voda protékala
voln mezi dv ma rybníky bez
možnosti regulace. Tento stav
vznikl 20letým bojem
o
Chrastenský
rybník
mezi
Ministerstvem národní obrany
SSR a obcí Ose nou a z toho
vyplývajícími
majetkovými
vztahy.
Aby se mohlo op t ádn
na rybnících hospoda it, bylo
nutné obnovit pr tok vody kolem
rybníka, od stavidla až po
rybá ský domek v délce tém
350m a ší ce 1,5m. Na každého
práce schopného lena místní
organizace p ipadl úsek 15m o
hloubce 40 až 60 cm. Práce
komplikovaná
a
namáhavá,
protože úsek se 20 let nepoužíval
a zcela prorostl mohutným
rákosovým porostem. Obnovou
Hamerské strouhy byl položen
základ
k obnov
rybni ní
soustavy na Chrastné. Ani vedení
obce Ose ná neušla tato aktivita a
p edseda MNV pan Petr Hajlek
zprost edkoval odkup bu ky pro
rybá ské
ná adí,
využil
p ítomnosti
t žké
techniky
v oblasti a nechal vybagrovat oba
výtažníkové rybníky a rybník
komorový. \v této dob byly
vybudovány sádky pod hlavním

rybníkem a to hlavn zásluhou
našich spoluob an pana Perglera
a Mikulicze, kte í vozili pro tyto
ú ely beton z betonárky ZRUP na
Luhov .
V této dob se povedla
dosud
nevídaná
v c
pi
podzimním výlovu. Bylo sloveno
a prodáno 22 000 kg lína
obecného a tím si organizace
zajistila finance pro další innost.
Není jist bez zajímavosti, že bylo
sloveno a prodáno na export na
sportování do Lucemburku 200 kg
hrouzka
obecného.
Výt žek
z prodeje posta il na zakoupení
terénního vozu GAZ – 69 z AOZ
eský Dub pro pot ebu rybá ské
organizace Ose ná. Pro uleh ení
prací p i vápn ní rybník a také
pomocí široké zahrádká ské obci
byl zakoupen zásobník sypkých
hmot na 15t vápence.
Nejv tším snem pán
Dvo áka, Braidla, Haufta a
Roubí ka však bylo rozší ení
rybá ského domku sm rem na
rybník. Vždycky, když zasedli po
práci u rybníka, za ali slovy:
„Tady to okno se vybourá a dají
se tam dve e nad rybník.“ Uteklo
ješt hodn vody v Plou nici než
se za átkem 90. let tato dobrá
myšlenka
mohla
uskute nit.
Zásluhu na této akci m l pan Ji í
Horá ek, který zajistil panely
z likvidované
ubytovny GP
Ostrava ve Stráži pod Ralskem.
Dále pan Škoda Petr, který zajistil
stropní panely pro tyto ú ely.
Nejv tším problémem celé akce
bylo dostat dlouhé a t žké panely
p es silo a st echu domku na
p ipravené piloty v rybníce. Po
konzultacích se pak našel ochotný
a hlavn zkušený je ábník, který
musel jen na pokyny osádky,
která panely pokládala, tyto
bezpe n a dob e uložit. Je ábem
Rapid 15t vládnul pan Karel
Otmar. Tesa ské práce na této
p ístavb provedl náš len pan Ji í

Kracík, pokrytí st echy krytinou
pak pan Martin Dvo á ek. Celé
rybá ské zázemí bylo dobudováno
p ístavbou kolny pro nádrže a
p ebírací stodoly.
V roce 1997 však vyvstaly
další komplikované majetkové
tahanice, hlavn co se tý e
velkého Chrastenského rybníka.
Celá situace je dostate n známa a
tudíž se o ní již nebudu
se
vrátíme
zmi ovat.Rad ji
k obnov rybník v okolí Ose né.

Rybník . 1 – Dolánky u
bývalého mlýna na
Zábrdce

S iniciativou pro jeho
obnovu p išel bývalý p edseda
MNV v Ose né pan Petr Hajlek.
P vodn m l mlýn sloužit Sboru
nápravné výchovy ve Stráži pod
Ralskem pro rekrea ní ú ely.
Tento zám r však byl Vojenským
újezdem Ralsko zamítnut a mlýn
byl stržen. Díky zásahu pana
Hajleka
nedošlo
k zasypání
rybníka, vodní turbina však byla
armádou
demontována
a
odvezena.
Práv
z popudu
bývalého p edsedy pana Hajleka
jsme za ali s obnovou tohoto
rybníka. Nikterak velký rybník
byl ur en rybá ské mládeži, která
se touto dobou rozr stala.
Jako první musel být
obnoven zcela zanesený náhon od
usedlosti pana Tláskala
v
Dolánkách. Druhou etapu prací
zahrnovala betonáž výpustného
objektu a zpevn ní b eh . V této
dob
probíhala v akci „Z“
výstavba t locvi ny u ZŠ Ose ná.
Na t chto pracích se podíleli i
rybá i, vždy v sobotu dopoledne.
Odpoledne
jsme
si
mohli
namíchat beton a na obecní Avii
odvézt do Dolánek. Dílo se díky
nadšení rybá
poda ilo. Pan
Jiránek si zde umístil farmu
divokých kachen. Soužití

s rybá skou mládeží za alo být
problémové. Pan Jiránek dosáhl
toho, že obec Hlavice mu rybník
v roce 1991 pronajala a pro mladé
rybá e bylo nutno hledat jiný
rybník. O n jakém finan ním
vyrovnání s novým majitelem
nebyla e .

