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V letošním roce se
obec Osečná dala po
dlouholetých přípravách
do
celkové
opravy
historické budovy radnice
na náměstí, která by měla
opět
sloužit
svému
původnímu účelu. První
porevoluční projekt na
přestavbu byl zhotoven
již v roce 1991, avšak
nebyl nikdy realizován.
Budova byla ve
špatném technickém stavu
a rušila celkově dobrý
dojem z náměstí. Tato
situace byla občany často
kritizována. Do konce
srpna 2006 byla uvnitř
provozována výdejna léků
a menší obřadní síň. Kino
v bylo již řadu let
nefunkční.
V loňském roce byl
zpracován projekt, který
si vytknul za cíl dát
radnici původní podobu,
samozřejmě
pouze
z vnějšku. Střecha bude
opravena,
věžička
s korouhví je již hotova.
Podle současných
norem
bude zajištěn
bezbariérový přístup pro
občany, vchod bude řešen

ze zadní části budovy a
do všech podlaží včetně
podkroví se bude možné
dopravit výtahem. Přední
schodiště bude využíváno
při svatbách a podobných
příležitostech. V podkroví
se počítá s vybudováním
multifunkční
zasedací
místnosti s videoprojekcí.
Zde by se měly pořádat
všechny slavnostní obecní
akce jako vítání občánků,
svatby, veřejná zasedání,
volby a další.
Samotná budova by
měla začít
sloužit
veřejnosti již začátkem
roku
2007.
Úprava
prostranství za radnicí se
plánuje na rok 2008.
(parkoviště
a
malý
parčík).
Na opravu radnice
by
měla
následně
navazovat celková oprava
prostředního
domu
v tomto bloku, kde je
umístěno kadeřnictví. To
vše je úkol pro příští
zastupitelstvo.

V pátek 20. října od 14 do
22 hodin a v sobotu o21.
října 2006 od 8 do 14 hodin

v klubovně Has. zbrojnice v
Lázních
Kundraticích.
Přijďte dát svůj hlas Vámi
vybraným
zástupcům
občanů, kteří by měli podle
Vás
pracovat
v nově
zvoleném zastupitelstvu obce
Osečná. Přehled kandidátů
Vám nabízíme uprostřed
tohoto čísla.
Pro
občany
voliče
z okolních
osad
bude
zajištěn v pátek 20. října
2006 autobus :
16:00 – Druzcov, autobusová
zastávka
16:15
–
Chrastná
–
autobusová zastávka
16:50 – Kotel – autobusová
zastávka
17:05 – Zábrdí – autobusová
zastávka.

Ptali jsme se vás :
Jak vzniklo rčení „je to
na jedno brdo“ ?
Správné odpovědi : Pan Jiří
Světlík a sl. Dana Penzová.
Jmenovaní obdrželi obrázek
kostela
sv.
Víta
na
Svatovítském nokturnu. A
nyní správná odpověď Dany
Penzové :
„Brdo je částí tkalcovského
stroje. Jednotlivé osnovní
nitě se navádějí do nitěnek
sdružených do listů, které

vytváří brdo a to slouží
k vytvoření
prošlupu
(otvoru),
kterým
pak
prochází člunek s útkem.
Brdo kříží osnovní nitě
neustále stejným pohybem
tam a zpět – tedy stále se
opakující se mechanizmus –
na jedno brdo.“
Děkujeme za odpověď paní
Jitce Penzové, která nám sice
poslala jen část odpovědi, ale
přiložila malý krátký článek,
který najdete dále v textu.

kulturní a historické tradice
okolních států, a také
prakticky
odbourávat
jazykové bariéry, s nimiž
však děti mají mnohem
menší potíže než dospělí.
Takto nabyté poznatky by
v budoucnu mohly sloužit
k snazšímu sbližování a
spolupráci těchto zemí.

Úterní koncerty
v Lázních
Kundraticích

Otázka tohoto čísla :
Kdy byla vydána první
dřevěná turistická známka
v České republice a kdy byla
vydána
první
dřevěná
turistická známka Osečné a
s jakým číslem?

Mezinárodní tábor
Markersdorf 2006
V tomto roce měli
žáci naší základní školy již
počtvrté možnost zúčastnit se
mezinárodního
českopolsko-německého
tábora,
konaného letos v německém
Markersdorfu. Tento projekt
vychází z dlouholeté družby
Českého Dubu a Osečné
s polskými Krotoszycemi a
již zmiňovaným německým
Markersdorfem. V rámci této
spolupráce
se
kromě
několika dalších tradičních
akcí každoročně setkává
třicet dětí na společném
týdenním táboře, pořádaném
pokaždé
v jiném
z uvedených regionů, který
celou akci i finančně
zaštiťuje.
Účelem
celého
podniku
je
přiblížit
nastupujícím
generacím

Na závěr snad jen
připomeňme, že nebezpečí
nezdravého
nacionalismu,
který v posledních letech
začíná bujet v celé Evropě,
bude možná právě díky
takovýmto akcím zažehnáno,
a že spolupráce mezi státy
ztratí
trochu
na
své
formálnosti a stane se
samozřejmou, účinnou a
srdečnou záležitostí.

I v letošním ročníku
byl pro děti připraven bohatý
program, např. plavba po
Nise na raftech, návštěva
vybudovaného
nově
zábavního
parku
(s
množstvím
velmi
inspirativních
dřevěných
průlezek a bludišť), výlet do
historického centra Görlitz,
prohlídka rekultivovaných
povrchových hnědouhelných
lomů (děti si osobně mohly
vylézt na obří rypadla), různá
sportovní klání atd.
Zajímavé
bylo
i
zjištění, že obsah pojmu
hranice mezi národy je něco,
co
je
dětem
velmi
vzdáleného, že jsou sice hrdy
na úspěchy své země, ale
stejně tak upřímně fandí
skvělým výkonům zemí
ostatních. Výrazně jsme se o
tom přesvědčili např. při
společném sledování finále
MS ve fotbale.

pokračují i po ukončení
projektu,
na
kterém
spolupracovala obec s a.s.
Lázně Kundratice. Můžeme
se opět těšit na tato
vystoupení
:
Hašlerovy
písničky v podání pana Karla
Šedivého 17. 10, Světové
evergreeny v podání Fr.
Lamače 24.10 a pěvecký
sbor Canzonetta s Dráčkem
vystoupí 31.10. Koncerty
jsou vždy v úterý od 19,30
hodin.
V listopadu
se
můžeme těšit na Cimbálovku
D. Kotlára 7. 11, pan Šedivý
vystoupí 14. a evergreeny
zazní 21. 11. Pravděpodobně
závěrečným již vánočně
laděným koncertem bude
vystoupení Horaček dne
28.11.2006. Na všechny
koncerty Vás srdečně zveme.

Taneční večery
Se stále konají každé
pondělí, středu a pátek od
19,30
hodin
v lázeňské
restauraci,.
K tanci
a
poslechu
hraje
Vráťa
Bretšnajdr.
Vstupné na koncerty a
taneční večery se neplatí.

NEBZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Předběžně nahlášen
Na sobotu 18. listopadu
2006 - sledujte plakáty
Přijímány budou
následující druhy odpadů :
* léky všeho druhu včetně
mastí
* domácí kapalné i tuhé
chemikálie (ředidla,
kyseliny, louhy, vývojky,
ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů a škůdců
apod.) Vše řádně označené !!
* zbytky starých barev, obaly
od barev
* televizory, ledničky,
zářivky
* všechny druhy
akumulátorů včetně
elektrolytu, baterií a článků
* upotřebené motorové oleje
(v uzavřených nádobách do
30l)
* olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů :
Odpady budou předávány
občany
na
označeném
stanovišti
osobně
pracovníkem
zajišťujícím
sběr. Je zde zakázáno
odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!!
Občan
předloží
před
předáním odpadu občanský
průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
Nebude přijat odpad, který
bude umístěn na stanovišti
před příjezdem mobilní

sběrny nebo po jejím
odjezdu.
Sběr bude probíhat pod
dohledem zástupce obecního
úřadu.
Prosíme občany, aby využili
této možnosti ! Tato služba
je součástí poplatku za odvoz
a likvidaci TKO !!
NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ
V posledních týdnech se
množí případy nezákonné
likvidace odpadů pálením
v domovních kotlích a na
zahradách při spalování
trávy. Jednání některých
našich spoluobčanů není jen
nezákonné. Je jim jedno, že
ostatní sousedé i půl
kilometru vzdálení musí
čichat zápach a dusit se na
svých zahrádkách a v bytech.
V obci má možnost likvidace
komunálního odpadu každý
občan včetně PET lahví a
dalších
umělých
hmot,
papíru a jiných obalů
z nápojů. Opět nás čeká sběr
nebezpečných složek odpadů
a lze se zapojit do sběru
separovaného
odpadu
pořádaném základní školou.
Apelujeme na Vás, kteří jste
jednali proti zákonu a lidské
slušnosti! Nejste v obci
jediní, kdo chtějí mít u
domku čisto a příjemně.
Řešení ale hledejte jinde!

Z veřejného zasedání
dne 5.10.2006
Zastupitelstvo obce Osečná
se na svém zasedání dne 5.
října 2006 usnesením č.
9/2006 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm.o)
bod1 a 2, zákona č. 133/1985

Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění
zákona č. 313/2002 Sb.,
tuto
obecně
závaznou
vyhlášku:
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2006,
kterou se vydává POŽÁRNÍ
stanoví
podmínky
ŘÁD,
k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob a stanoví další
případy, kdy právnické osoby a
podnikající
fyzické
osoby
zřizují požární hlídky

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato
obecně
závazná
vyhláška
(dále
jen
“vyhláška”)
upravuje
organizaci
a
zásady
zabezpečení požární ochrany
v obci Osečná (dále jen
“obec”), stanoví podmínky
k zabezpečení
požární
ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob a
stanoví další případy, kdy
právnické
osoby
a
podnikající fyzické osoby
zřizují požární hlídky.
Čl. 2
Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených
zabezpečováním požární
ochrany v obci
1. Obec
zabezpečuje
požární
ochranu
v rozsahu
působnosti
obce, jak vyplývá ze
zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších
předpisů, a z předpisů
upravujících

problematiku
požární
ochrany.
Zpracovává
předepsanou
dokumentaci
požární
ochrany, plní podmínky
požární bezpečnosti a
zajišťuje činnost osobami
odborně
způsobilými
k výkonu této činnosti.
2. Ochrana životů, zdraví a
majetku občanů před
požáry,následky
živelních
pohrom
a jiných mimořádných
událostí je zajišťována
Jednotkou
sboru
dobrovolných
hasičů
Osečná.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého
zajištění požární ochrany
1. Nepřetržitý
způsob
zajištění požární ochrany
je zajištěn jednotkou
požární
ochrany
2
uvedenou
v čl.
vyhlášky.
2. Pro ohlášení požárů,
popř.
jiných
mimořádných událostí na
území obce slouží systém
ohlašoven požárů:
Ohlašovny :
Třešňák Karel: 485 179 035
485 179 348
Recepce Lázně Kundratice, a.s.
485 344 211
Köhler Václav, Chrastná
485 179 112
Svobodová Dana, Zábrdí
485 179 020
Jará Vlasta, Kotel
485 179 122
Samohel Oldřich, Druzcov
485 178 241

Čl. 4
Jednotka sboru
dobrovolných hasičů

1. Jednotka
sboru
dobrovolných
hasičů
obce nebo požární hlídka
zajišťuje po dobu 24
hodin stálou pohotovost
svých členů tak, aby byl
zajištěn výjezd jednotky
k zásahu do 10 minut po
vyhlášení
poplachu.
Výjezdový
čas
je
ovlivněn kategorií JSDH
obce a zařazením JPO do
příslušného
stupně
požárního poplachového
plánu.
2. Kategorie jednotky SDH
stav,
obce,
početní
vybavení
požární
technikou a věcnými
prostředky
požární
ochrany :
JSDH obce je zařazena do
kategorie : JPO III
Početní stav JPO : 8+1
Vybavení JPO : technika,
RDST
Čl. 5
Podmínky k zabezpečení
požární ochrany při
akcích,kterých se zúčastní
větší počet osob,případně
v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru
1. Zákon o požární ochraně
a další právní předpisy
stanovují
podmínky
požární bezpečnosti při
činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného
nebezpečí
vzniku
požáru4):
4)

Např. § 27 odst. 2 a další zákona
č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška Ministerstva
vnitra č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního

Objekty :
sportovní areál
podmínky
dodržování
bezpečnosti v kulturních
zařízeních (knihovna, sál
hotelu Slunce, klubovna
HZ) jsou stanoveny
v požárních
řádech
těchto zařízení
Zvýšené
nebezpečí
požáru :
- období sucha
- období žní
- topné období
2. Jako akce jsou pro účely
vyhlášky
definovány
akce a shromáždění
kulturního, sportovního,
společenského,
obchodního, politického,
náboženského nebo jim
podobného
charakteru
konané na veřejném
prostranství i mimo něj
pod
širým
nebem,
kterých se zúčastní 1000
a více osob (dále jen
“akce”).
3. Pořadatel
akce,
definované v bodě 2,
zřizuje
preventivní
požární hlídku a pokud to
povaha akce vyžaduje
(rozlehlost místa konání,
počet účastníků) zřizuje
požárních hlídek více.
4.

Zřizování,
úkoly
a
odbornou
přípravu
požárních
preventivních
hlídek
stanoví
zvláštní
právní předpisy3) .

požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).
3)
Např.: § 13 odst. 2 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva vnitra č.
246/2001 Sb., o stanovení

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody
pro hašení požárů a
podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti
Obcí
jsou
stanoveny
následující zdroje požární
vody :
Hydrantová síť : V části
obce
Osečná,
Lázně
Kundratice,
Zábrdí
a
Druzcov je hydrantová síť.
(Není v Kotli, Vlachovém a
Chrastné).
Přirozené zdroje :
Řeka Ploučnice a potoky
Zábrdka a Druzcovský a
rybníky
Chrastenský,
Lázeňský,
Mlékárenský,
Jenišovský,
Kočvarův a
Kotelský
Umělé zdroje : požární nádrž
Druzcov
Čl. 7
Způsob vyhlášení
požárního poplachu
Požární poplach je místní
jednotce
SDH
obce
vyhlašován následujícími
způsoby :
Sirénou signálem v délce
2x25 sekund stálý tón s 1x10
sekundovou prodlevou (25
s stálý tón, 10s prodleva, 25s
stálý
tón)
ovládanou
z operačního střediska HZS
Libereckého kraje, územní
odbor Liberec. Zkouška
sirény se provádí každou
první středu v měsíci ve
12.00 hodin signálem v délce
15 sekund stálý tón.
Voláním HOŘÍ v obcích, ve
kterých
není
siréna
podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární
prevenci).

instalovaná nebo je omezena
slyšitelnost sirény. Obecním
rozhlasem relací.
Vyhlášení
poplachu
jednotkám určeným k zásahu
se
řídí
požárním
poplachovým
plánem
Libereckého
kraje.
Po
vyhlášení poplachu se hasiči
co nejrychleji dostaví do
místa předem určeného
velitelem jednotky.
Čl. 8
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
z požárního poplachového
plánu kraje
Vedení a způsob zveřejnění
seznamu sil a prostředků
jednotek požární ochrany
z požárního
poplachového
plánu kraje upravuje zákon o
požární ochraně a nařízení
Libereckého kraje, kterým se
vydává požární poplachový
plán Libereckého kraje7).
I. stupeň
JSDHO Osečná
JSDHO Český Dub I
HZS LK stanice Liberec
II. stupeň
JSDHO Všelibice
JSDHO Rozstání
JSDHO Křižany
III. stupeň
JSDHO Český Dub II
JSDHO Stráž pod Ralskem
JSDHO Hodkovice nad
Mohelkou
7)

§ 15 odst. 2 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, Nařízení
Libereckého kraje č. 1/2003,
kterým se vydává požární
poplachový plán Libereckého
kraje

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky se
zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 6/2002 Požární
řád obce Osečná.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 6.10.2006.
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
Proběhlo v Osečné v září
letošního roku. Bohužel
účast nebyla příliš vysoká.
s očkováním
Současně
probíhá
kontrola
přihlášených psů. Ani zde
není vše v pořádku. Při věku
psa 3 měsíce je majitel
povine
přihlásit
se
k poplatku ze psů dle OZV
č. 4/2005. Roční poplatek
činí 100,- Kč za jednoho psa
a za každého dalšího pak
150,- Kč. Pro majitele psů
pořádáme každý rok ve
spolupráci s vet. technikem
p. Jiřím Havelkou plošné
očkování psů proti vzteklině.
Pokud jste v letošním roce
na
toto
očkování
zapomněli, navštivte svého
veterinárního lékaře nebo p.
Havelku, který do obce
pravidelně
dojíždí
na
očkování králíků.
Víte, že …
Je mnoho parazitů psů a
koček, kteří jsou přenosní na
lidi? Např. škrkavka psí a
kočičí,
měchovec
psí,
tasemnice psí, tasemnice
liščí a měchožil zhoubný.
Stane se, že příznaky jsou
zaměňovány za sezónní

chřipku, letní průjmy apod.
Proto ani nejsou všechny
případy nakažení evidovány.
Jedna
britská
studie
larvální
připisuje
toxokartóze ročně 50-200
případů oslepnutí, 30000
případů astma a 1200015000 případů epilepsie. I
v České republice se provádí
výzkumy a tak např. bylo
zjištěno, že 2223 psů
vyprodukuje za jeden den asi
300 kg trusu. Z toho je 259
psů pozitivních na vnitřní
parazity – cca 35 kg
s vajíčky parazitů. Z toho
polovina obsahuje vajíčka
škrkavek a z toho plyne, že
1g trusu obsahuje průměrně
10 000 vajíček škrkavek.
Věnujte svým psům péči,
nenechte je pobíhat po
veřejných
prostranstvích!
Nevíte, zda právě vaše dítě
nezvedne
ze
země
znečištěnou hračku, dřívko,
kamínek.

Čipová karta pro
všechny a prozatím
zdarma
Do konce roku v Liberci
vydají nejméně 40 tisíc
Libereckých
městských
karet. Nejsou určeny pouze
pro Liberečany, ale i pro ty
občany, kteří ve městě
studují nebo pracují případně
chtějí v krajském městě a
jeho okolí využívat některou
ze služeb napojenou na
čipovou kartu. Požádat o
městskou
kartu
mohou
rovněž
cizinci,
když
věrohodně prokáží místo
svého bydliště.
kartu
využijí
Městskou
především ti, kteří častěji

navštěvují Liberec. Čipová
karta
slouží
k úhradě
předplatného
v městské
hromadné
dopravě,
zpřístupnila budovu radnice
takže návštěvník nemusí
opakovaně
prokazovat
totožnost. Bez čipové karty
se neobejdou studenti a žáci
některých škol, kteří ji
používají při stravování a
k vstupu do budovy školy.
Kartu lze rovněž použít
k rezervování a objefnávání
vstupenek na kulturní akce
různých organizací.
Od září mají držitelé karet
různé slevy a různé výhody
na
nákupy
a
služby.
v obchodech,
Například
restauracích, sportovních a
relaxačních zařízeních a také
v autoškolách.
Do konce listopadu budou
karty
vydávány
zcela
zdarma,
později
přijde
žadatele na 140,- Kč. O
městskou kartu lze požádat
v některém
ze
čtyř
kontaktních míst. Adresy a
další
podrobnosti
jsou
uvedeny na internetové
stránce www.citycard.cz.
Další informace :
Stanislav Šetina – 48524306
nebo 604299598
Stanislav.setina@elset.cz

Vítězně do nové sezóny
Osečenské
florbalistky
v sobotu 7.10. zazářily na
úvodním turnaji sezóny,
který se konal v Rokytnici
v Orlických
horách.
V prvním zápase nastoupily
proti týmu CRAZY GIRLS
Liberec B. Po úvodních
obavách plynoucích z velmi
malého počtu hráček Osečné

holky
rychle
nabývaly
sebedůvěru,
k níž
jistě
přispěla i jejich nová
gólmanka.
Konečný
výsledek Osečná : CRAZY
GIRLS B
5: 1. (Branky:
3xVeselá L., 1xHajleková,
1xVeselá D.)
V druhém zápase se
holky střetly s oddílem FBK
Orlicko-Třeboňsko,
který
technicky a fyzicky doslova
převálcovaly. Konečný stav
10:0 hovoří sám za sebe.
(Branky: 5xVeselá L., 3x
Penzová Z., 2x Ráčková M.)

Pěkné hřejivé pohlazení
Často chodím na
procházku
(na
špacír)
s Rozárkou a dáme se do řeči
s lázeňskými hosty. Samá
chvála; je jim tady moc
hezky,
krásná
krajina,
domorodci
jsou
velmi
vstřícní a ochotní. Také
zdraví nejet děti, ale i
dospěláci (- a já jdu
příkladem).
A to nikde
nezažili, i když byli jinde
v lázních. A u nich doma ani
náhodou! I když jsou to
známí!
A také hezkou školu
máme,
pořádek,
hodně
hospůdek, dobré pivo, krásný
sportovní areál atd. To musí
vědět všichni ti, kteří se na
tom podílejí.
A to je to hřejivé pohlazení.
Turistky Penzová Jitka a
Rozárka
Děkujeme všem, kteří se
v uplynulých čtyřech letech
snažili zpříjemnit život nejen
svým blízkým, ale i sousedům,
lázeňským hostům, turistům a
kteří stále dokazují, že zde žijí
lidé, pro které Osečná hodně
znamená.

