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Slovo starosty
V letošním roce se nám podařilo realizovat
mnoho akcí vedoucí ke zkrášlení naší obce a zpříjemnění našeho společného života. V rámci protipovodňových opatření jsme nainstalovali jsme protipovodňovou signalizaci a bezdrátové hlásiče
a zajistili jsme svedení povrchových vod v ulici Nová
a v ulici Liberecká v návaznosti na rekonstrukci
mostu u Hrdinových. Zbývá dokončit svedení povrchových vod v ulici U Náhonu. Bohužel na tuto akci
nemáme jako město dostatečné finanční prostředky, proto samotnou realizaci provádějí naši veřejně
prospěšní pracovníci.
Úspěšně byl zrealizován projekt z programu Leader "Podpora společenských a volnočasových aktivit", který spočíval v instalaci rozhlasového zařízení
na radnici. Společně s tím byl do obce Osečné a do
všech jejích částí instalován kamerový systém.
Z projektu byla též financována nová videoprojekce
a ozvučení ve společenské místnosti v podkroví radnice. Místnost byla taktéž dovybavena nábytkem.
Veškeré její zařízení, tak může posloužit při větších
akcích k jejich většímu komfortu.
Mnozí z vás se zúčastnili spuštění vody do Jenišovského náhonu dne 4.9.2009, kdy byla ukončena
akce "Rekonstrukce mlýnského náhonu Jenišovského rybníka" z programu Leader. Rekonstrukce
tohoto historického díla našich předků nám umožnila vytvořit podmínky pro znovuzprovoznění mlýnského kola, jehož obnovení plánujeme do budoucna. Samotný rozdělovací objekt do náhonu je nedílnou součástí hráze a jeho oprava byla nezbytná
k zajištění bezpečnosti tohoto vodního díla. Vzhledem k tomu, že již tento objekt je v pořádku, dojde
v krátké době k zahájení prací na celkové rekonstrukci hráze Jenišovského rybníka. Doufáme, že se
nám v příštím roce, podaří provést i jeho odbahnění, na což máme již zajištěny finanční prostředky ze
SFŽP.
V minulosti bylo vedení města někdy kritizováno
za špatnou zimní údržbu místních komunikací
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a cest. Podařilo se nám získat finanční prostředky
na nákup traktoru ZETOR Proxima 90. Bude sloužit
k úpravám cest a jejich údržbě.
Nedaří se, ale vše. Opět se nám nepodařilo získat finanční prostředky na opravu domu č.p. 89
vedle radnice. Proto v současné době připravujeme
projekt na jeho rekonstrukci v návaznosti na připravovanou výzvu v Regionálním operačním programu
„Severovýchod“, která je zaměřená na turistický
ruch.
Všichni víme, že i tělocvična naší ZŠ a MŠ není
zrovna v dobrém technickém stavu. V minulých
dnech, jsme již podruhé, požádali o finanční prostředky na její zateplení.
Protože město musí šetřit ve všech oblastech, ale
nechce zároveň ochudit občany o společenské
a sportovní vyžití na příští rok, připravujeme také
žádost o finanční prostředky na kulturně-společenské a sportovní akce s některými místními aktivními
spolky. Finančně bychom chtěli zajistit kupříkladu
Kundratickou lávku, Schillerfest, Zlatou srnčí trofej,
rybářské závody, letní mezinárodní dětský tábor
a např. fotbalový turnaj starých gard. Tyto akce
budou v kladném případě organizovány s naším
německým partnerem - obcí Markersdorf a jeho
spolky.
Jiří Hauzer - Starosta

Návštěva prezidenta ČR v Osečné
Prezident České republiky nenavštěvuje Osečnou každý den, a proto si vás takto s předstihem
dovolujeme pozvat na setkání s p. Václavem Klausem v pondělí 12.října 2009 kolem 16:30 hodin na
náměstí v Osečné. Pan president navštíví Osečnou
v rámci oficiální návštěvy Libereckého kraje. Součástí programu bude diskuse se starosty Podralska
a okolí i s místními občany. Upřesnění programu
návštěvy pana presidenta bude sdělováno místním
rozhlasem.

Nástěnka, informace
Obnovení náhonu v Jenišově
V pátek dne 4. září proběhlo znovuspuštění stavidel náhonu za účasti veřejnosti. Tato akce se konala
bezprostředně po úspěšné kolaudaci. Oprava náhonu byla bezpodmínečně nutná k tomu, aby mohlo
být započato s revitalizací Jenišovského rybníka.
Projekt by nikdy nemohl být realizován, kdyby zde
nebylo několik nadšenců, z nichž každý svým dílem
přispěl ke zdárnému dokončení díla. Aby se vůbec
mohlo začít před několika lety s přípravami oprav
a revitalizace, bylo nutné získat předmětné pozemky.
Ty byly za odhadní cenu převedeny na město
panem Jiránkem, posledním mlynářem. Velkou
měrou se na projektu od jeho zrodu podíleli i manželé Galusovi, současní majitelé Jiránkova mlýna.
Tito poskytli řadu věcí, el.proud, zahradu, spolupracovali na úklidu vantroku a okolí mlýna. Bez jejich
pomoci a vstřícnosti by realizace tohoto díla byla
problematická.
Musím také poděkovat našim rybářům, z nichž
několik nadšenců řadu let pomáhá udržovat naše
vodní díla a aktivně se zúčastnili i opravy náhonu.
Kus dobré práce zde odvedli při úklidu a údržbě
zeleně i naši veřejně prospěšní pracovníci.
Musím konstatovat, že i v dnešní době krize, ale
zároveň honbě za hmotnými statky, je u nás řada lidí,
kteří se snaží pomoct a vkládá do věcí společných
svoji energii, čas a práci.

Všem bych chtěl nejen já, ale celé vedení
města touto cestou poděkovat.

Výzva občanům
Na žádost pracovníků firmy, odvážející komunální
odpad z našeho města, vyzývám majitele nemovitostí,
aby odstranili zeleň přesahující přes oplocení svých
zahrad do průjezdného profilu místních komunikací a silnic. Přesahující větve stromů rozhodně nepřispívají
k bezpečnosti a plynulosti provozu. Dále vyzývám naše
občany, kteří na pozemcích města, a to hlavně na krajnicích místních komunikací, mají složený písek, stavební
materiál a odpady bez souhlasu majitele pozemku, aby
vše neprodleně odstranili. Tento nešvar také nepřispívá
k dobrému vzhledu města a jedná se o neoprávněné užívání cizího pozemku.

Očkování psů proti vzteklině
Pro chovatele psů pořádá město Osečná každoroční povinné očkování psů proti vzteklině. Veterinář p. Havelka bude objíždět níže uvedená stanoviště dne 2.10.2009. Majitelé psů nech si
s sebou vezmou 70 Kč na koupi vakcíny a nezapomenou si vzít očkovací průkaz pro psa. Nový
očkovací průkaz stojí 10 Kč.

Stanoviště:
Druzcov - hasičská zbrojnice
Chrastná - u statku
L. Kundratice - u autoopravny
Osečná - u bývalé budovy úřadu
Kotel - u zastávky ČSAD

Čas:
15,30 - 15,45
16,00 - 16,15
16,20 - 17,00
17,05 - 17,50
18,05 - 18,15

Jiří Hauzer - starosta
Náhradní termín:
Středa 7.10.2009 u bývalé budovy úřadu
v Osečné od 17,00 do 17,10 hodin.

Upozornění
Od 14.9. do 31.10.2009 se bude realizovat stavba
„Osečná - výtlačný řád“. Omezte, prosím, vstup
do lesního porostu Schillerova vršku (vodojem
nad Osečnou). Děkujeme.

Divadelní představení
„Zdravý nemocný“ (Moliér)
Zveme Vás na divadelní představení poslední Moliérovi hry „Zdravý nemocný“. Toto představení
o hypochondrovi Arganovi bude v podání amatérského divadelního souboru Vojan z Hrádku nad
Nisou odehráno dne 25. září 2009, od 19:00 v sálu
restaurace Slunce. Vstupné 40 Kč.

Nástěnka, informace
Něco málo o hře a o autorovi:
Jízlivá komedie o egocentrickém, sebelítostivém
a chamtivém měšanu Arganovi, který ve své hypochondrii a sebestřednosti tyranizuje celou rodinu,
vstoupila do širokého povědomí už v 17. století
v době klasicismu, kdy žil její autor, Moliére. Scénárista a režisér působící také na dvoře krále Ludvíka
XIV ve svých hrách často sám vystupoval. Jeho
poslední rolí se stal právě Argan: 17. února 1673 hrál
ještě Moliére ve hře Zdravý nemocný - téhož večera
zemřel.
Moliére je nejvýznamnějším autorem klasicistních
komedií. Jeho hry se dodnes hrají s velkým úspěchem po celém světě. Celý svůj život zasvětil divadlu,
a jako autor, herec, režisér a nebo později i jako ředitel královského divadla v Paříži. Kvůli svým hrám měl
veliké potíže s církví a také spousty nepřátel na královském dvoře. Celou situaci jasně popisuje první
představení hry Tartuffe - vykreslení podvodníka se
vším všudy, lháře, donašeče, svůdce cizích žen.
Představení se zúčastnil král, královna /přísně nábožensky založená žena/ a velký počet dvořanů - komedie Tartuffe začala za všeobecného nadšení, ale ke
konci 3.dějství obecenstvo nevědělo, co si o ní má
myslet - Moliér pronikl do zakázané sféry - hra se
posmívala náboženství a zbožnosti. Hra byla zakázána, ale byla po celé Francii tajně opisována. Později
byla hrána a přinesla Moliérovi největší zisk.
Hra Zdravý nemocný je zacílena jak na zdravé
hypochondry, kteří svými smyšlenými neduhy obtěžují okolí, dožadujíce se lítosti a útěchy, tak na lékaře,
kteří jich využívají. Argan se - s ohledem na své
domnělé neduhy a výdaje za jejich léčbu - rozhodne
provdat svou starší dceru Angeliku za syna lékaře
Zdeňka, Tomáše. Angelika už ale samozřejmě miluje
někoho jiného, a to sličnějšího, chytřejšího a snesitelnějšího - mladého Kleanta.
A jak to všechno dopadne? Na to se přijte osobně
podívat 25. září. Všechny Vás srdečně zveme.

Městské informační centrum
zdroj informací nejen pro turisty
Informační centrum v Osečné nejvíce celoročně
navštěvují lázeňští hosté a v létě cyklisté. Pro místní
obyvatele je informační centrum pouze místo, kam
posílají turisty. Ovšem, že to neplatí o všech. Někdo
chodí do IC na internet, jiný si něco okopírovat
a nebo si koupit cyklistickou mapu a nabrat novou
inspiraci, kam se zajet podívat na výlet.
Zajisté jsou zde i tací, kteří informační centrum ještě
nenavštívili. Tak právě ty bychom rádi pozvali na

návštěvu. Určitě si říkáte: „Proč bych tam měl jít.
Vždy tu už všechno znám.“ Ano, možná tu doopravdy všechno znáte, ale třeba nevíte, že v IC můžete
momentálně podepsat petici „Zvíře není věc“, která
se pokouší změnit legislativu k lepšímu, aby týrání
zvířat bylo tvrději trestáno. Nebo také můžete přijít
hlasovat pro kotelskou lípu, která se dostala do celostátního finále soutěže „Strom roku 2010“ (více
o soutěži v samostatném článku).
Nudíte se a nevíte, co dělat? U IC je plakátovací plocha, kde se dozvíte o veškerých akcích, které můžete navštívit. Najdete zde vše o kulturním a sportovním
dění v Osečné a okolí.
Musíme dále upozornit, že v prodeji je již týdenní
kalendář na rok 2010 s tématem Liberecko a Podještědí. Celým následujícím rokem Vás budou provázet
dobové fotografie, obrazy, staré pohlednice a zajímavé články (mimo jiné také povídání o Osečné, Kotli,
Kříži u potoka, Břevništi a mnoho dalšího). Kalendář
si můžete pořídit za 72,- Kč.
Máme měsíc září a to je ideální doba na výlety. Už
není nesnesitelné teplo a přesto je krásně. Nově nám
přišla publikace, ve které naleznete pouze za 10,-Kč
20 tipů na výlety v obci Hamr na Jezeře. Je zde 10
významných a turisticky atraktivních míst a také 10
chráněných maloplošných území. Ovšem navštívit
těchto 20 míst stihnete za víkend a tak pro náruživější výletníky tu máme publikaci: "Tipy na výlet Českolipsko a okolí". Zde se dočtete o 120 méně nebo více
známých místech, která stojí zato navštívit. U každého tipu je pro lepší orientaci namalovaná malá mapka
+ pár základních informací o daném místě.
A další náš tip na knížku je „Ještěd a Podještědí Turistický průvodce po horách a okolí“. Zde je kompletní souhrn informací o podještědí, který je provázen velkým množstvím fotografií. Dozvíte se zde vše
od původu místního nářečí, přes současnou turistiku
na Ještědu, chráněných rostlinách a mnoho a mnoho
dalšího.
Novinkou v informačním centru jsou malované
pohlednice. Autorem je p. Antonín Nový ze Zábrdí.
Nejzajímavějším pohlednicí je „Slavnostní vysvěcení
kaple sv. Floriána v Náhlově 22. srpna 2009“ a také
„Pozdrav z Náhlova“. Tyto pohlednice byly namalovány ku příležitosti nedávného vysvěcení kapličky sv.
Floriána v Náhlově. Ovšem jsou zde také další nádherné pohlednice ze Zábrdí, Dolánek, Kotle... Z jeho
dílny nás jistě brzy překvapí pohlednice Lázní Kundratic.
Doufáme, že Vás z našeho výčtů informací zaujala
aspoň jedna a najdete si důvod naše městské informační centrum navštívit.

připravila : T. Tichá

Články
Strom roku 2009

Další zajímavosti o stromech,

Do finálové dvanáctky (z celkem 65 nominovaných) ankety Strom roku 2009 se dostala i kotelská lípa. Do soutěže ji přihlásila paní Dana Jadrná
za občanské sdružení Naše Podještědí. Součástí
nominace do soutěže byl i příběh stromu. Paní
Jadrná o kotelské lípě napsala:

1) Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid
uhličitý a vracejí do něj kyslík.

„Lípa v osadě Kotel na první pohled zaujme svou rozložitou korunou a vykotlaným kmenem s několika
otvory. Tisíciletá lípa byla vždy pevně spjatá s historií
osady a jejich obyvatel. Přežila zničení obce během
husitského nájezdu v roce 1444 či napadení náchodskými a čáslavskými sedláky v roce 1680. Zažila
vysídlování německých občanů po skončení druhé
světové války. V současnosti je kotelská lípa symbolem odporu místních obyvatel proti plánům těžit v
Podještědí uran." Také uvádí další zajímavosti: "Lípa
na první pohled vypadá jako srostlý trojkmen, avšak
tři mohutné větve koruny patří jedinému stromu.
Hrušková a Turek (2003) uvádí, že se pravděpodobně jedná o nejmohutnější jednokmennou lípu v naší
republice.“

které jste možná nevěděli.

Stoletý buk vydá za jednu hodinu takové množství
kyslíku, které vystačí k dýchání třem lidem po celý
rok. Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24
milionů m3 oxidu uhličitého, plynu, který se
významně podílí na skleníkovém efektu.
2) Stromy jsou důležité regulátory teploty a klimatu.
Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů
vody. Tím se v parných dnech ochlazuje teplota i o
několik stupňů.
3) Stromy zachycují prach a mikroorganismy.
Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun
popílku, bukový les na téže ploše dokonce dvakrát
tolik. Stromy produkují látky podpobné antibiotikům
zabíjející choroboplodné zárodky.
4) Něco o lípě

Prosíme také Vás, aby jste se zapojili do této ankety
a hlasovaly pro naši kotelskou lípu, která je v průběžném pořadí na 3. místě. Máte na výběr dva způsoby hlasování:

Z měkkého a lehkého
lipového dřeva se zhotovují bedny, tužky, překližky či rýsovací prkna, je
to také dřevo velmi
vhodné pro práce řezbářské. V minulosti se
lipové dřevo používalo
také k výrobě střevíců,
rohoží nebo nádob na
obilí.

1) Dojít na hlasovací místo, které je na informačním
centru v Osečné a nebo v prodejně zeleniny na
náměstí v Osečné.

Zajímavosti o stromech, anketě Strom roku 2009 a
nebo o Nadaci Partnerství naleznete na webových
stránkách:

2) Zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM5
na číslo 87 777. Cena jedné DMD je 30 Kč. Nadaci
Partnerství připadne 27 Kč a celý výtěžek poputuje
na výsadbu nových stromů. Z loňského výtěžku byly
podpořeny výsadby na 29 místech po celé republice.

www.stromzivota.cz/anketa
www.nadacepartnerstvi.cz

Celostátní anketu o nejsympatičtější strom České
republiky vyhlašuje již od roku 2002 Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životní prostředí. Tato akce se snaží jednoduchým způsobem rozvíjet vztah lidí k životnímu prostředí a motivovat k
péči o přírodní i kulturní dědictví.

Hlasovat můžete od 1. srpna do 10. října.
Vítězný Strom roku bude vyhlášen 22. října na
Koncertě pro stromy v brněnské Redutě, kde
vystoupí Marta Kubišová.
Odměnou pro vítězný strom je jeho odborné ošetření spojené s úpravou okolí.

Ohlédnutí
Zlatá srnčí trofej 5.-7.června 2009. Okresní kolo této tradiční
myslivecké soutěže pro děti
a mládež ze ZŠ se již podruhé
konalo v Osečné. Soutěž zorganizovali vedoucí místního dětského oddílu Zbojníci Milan
Jánošík a Martin Trubač ve
spolupráci s městem Osečná,
MS Osečná - Kotel, OMS Liberec, ZŠ a MŠ Osečná, organizací Česká krajina CZ, o.s. a mnoha
dalšími dobrovolníky z Osečné a okolí. Děti soutěží např. ve znalostech z myslivosti, kynologie, botaniky, zoologie, ochrany přírody či střelby ze vzduchovky. Vítězem letošní soutěže se stal
Petr Mach z deváté třídy.
Dne 12.června 2009 se na návrší U Tří Svatých sešli zpěváci
sboru Canzonetta a jejich hosté, aby zpříjemnili sobě i posluchačům páteční večer. Tradiční již osmé setkání se neobešlo bez
dobrého červeného vína a krásné atmosféry, kterou dokázali
účinkující i přihlížející v přírodním amfiteátru vytvořit.
V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 13.června 2009 v dopoledních hodinách devátý ročník hasičské soutěže o Pohár starosty města Osečná, kde se zúčastnilo osm soutěžních družstev: Osečná muži, Osečná ženy, Druzcov, Dobranov muži, Dobranov ženy, Janův Důl, Rozstání a Zdislava.
13.června 2009 v odpoledních hodinách rovněž proběhla tradiční soutěž Kundratická lávka.
Na 2. ročník propagační jízdy na kolech pořádané Mikroregionem Podralsko po Zelené cyklomagistrále Ploučnice za účasti
hejtmana LK Stanislava Eichlera přijelo na start v pátek 19. června 2009 v Osečné – Druzcově, na padesát cyklistů a dalších
hostů. I landrát landikresu Görlitz (Svobodný stát Sasko) a zároveň prezident Euroregionu Neisse Bernd Lange, evropský poslanec za Liberecký kraj Edvard Kožušník a starostové mnoha okolních obcí vyrazili na trasu přes Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, kde cyklisté navštívili mimo jiné firmu Mega, Noviny pod
Ralskem a Brniště a skončili v cíli ve sportovním areálu ve Velkém Valtinově. Zde třicítka partnerů podepsala memorandum
Zelená cyklomagistrála Ploučnice.
V neděli 21. června 2009, v rámci posledního kola okresní
soutěže dospělých III. třídy JIH byl odehrál fotbalový zápas: SK
Osečná B vers. VTJ RAPID B s výsledkem 1:7.
Dne 26.6.2009 proběhlo v zasedací místnosti Radnice slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům ZŠ Osečná.
Město Osečná zakoupilo nový traktor typ Zetor Proxima 95
s příslušenstvím za 1.473.374,– Kč v rámci Programu rozvoje
venkova při Státním zemědělském
intervenčním
fondu s dotací ve výši
638.880,– Kč a to z projektu „Pořízení lesní techniky pro budování a údržbu lesních cest v rámci
LHC Osečná“.

Dne 2. července 2009 se
kolem poledne pomalu ale jistě
přibližoval bouřkový mrak od
Ještědu. Bylo zřejmé, že zasáhne i Osečnou. Kolem 12:00
místního času začalo hustě
pršet, po několika minutách se
silnice, příkopy, ale i všechny louky a pole zaplavily, a voda
v Ploučnici začala neuvěřitelně stoupat...
V sobotu 4.7.2009 uspořádal „Spolek dobrého pití a jídla“ pod
záštitou SK Osečná již 9.ročník tradiční soutěže „Osečenský
Bivoj“. Na startu se sešlo pět družstev, která mezi sebou soutěžila v hodu sudem do dálky, v pivní štafetě, ve slalomu s pneumatikou, v tlačení multikáry, v silové gumě a v přetahování
lanem.
V sobotu 4. července 2009 se odehrál přátelský fotbalový
zápas mezi SK Osečná vers. TJ Sokol Doubí - stará garda. Toto
poslední utkání v této sezóně bylo odehráno na nově vytvořené
umělé trávě TJ Sokol Liberec-Doubí. fotek(34) datum(4.7.2009)
23. červenec 2009 byl zatím nejteplejším dnem tohoto roku
a odpolední temné mraky od severozápadu nevěštily nic dobrého. Když kostelní zvon na kostele sv. Víta odzvonil 17:45, začal
nenápadný déš, provázený mírným větrem - ten se v krátké
chvíli změnil v nárazový vítr, který sebou bral vše, co mu přišlo
do cesty. Lámal stromy, trhal střechy domů a bral sebou i sloupy vysokého napětí.
V loňském roce našemu rybářskému spolku dosloužil starý
dobrý „Gazík“ a nastal problém, jak dále zajišovat údržbu místních rybníků a rybářských zařízení. Na výroční schůzi byla tato
problematika řešena a starosta města navrhl řešení: převzetí
vraku vozidla od hasičů, jeho prodej rybářskému spolku a jeho
následná oprava. Uskutečnění tohoto záměru však záviselo na
podmínce města, že si rybáři musí zajistit opravu tohoto vozidla
svépomocí. Tohoto úkolu se zhostil fajnšmekr Petr Navrátil, který
nejdříve vrak demontoval, nechal opravit karosářské díly, nalakoval je, provedl konečnou montáž a v neposlední řadě zajistil
STK a emise tak, že vozidlo splňuje podmínky silničního provozu. Každý se může přesvědčit o výsledku ve fotogalerii – nebo
tehdy, když uvidí rybáře s tímto klenotem jezdit
Řadu let kritizovali návštěvníci kostela sv. Víta v Osečné
mimo jiné i zbytky křišálového lustru v lodi kostela. Případná
oprava byla konzultována několikrát s odborníky, avšak cenové
nabídky nás vždy odradily od realizace. V loňském roce nabídla
pomoc v souvislosti s restaurátorskými pracemi na tomto lustru
občanka Osečné paní Jana Pokorná se svým manželem, kteří se
zabývají výrobou křišálových lustrů. Protože kostel je v majetku
města a samotný lustr není památkově chráněn, vedení města
souhlasilo s jejím návrhem provedení celkové opravy pro Osečnou tolik cenného skvostu.
V Osečné a Lázních Kundraticích se natáčela komedie Šejk,
kterou natáčel štáb režisérky Zuzany Zemanové v produkci
České televize.
Letošní letní přívalové deště nám ukázaly, že voda se nemusí
vždy rozlít z potoků a řek, ale může způsobit povodeň vlivem

Ohlédnutí, příspěvky
spadnutí velkého množství srážek
v krátkém časovém úseku. Strouhy
a žlaby, které naši předkové vybudovali
v polích a lukách, již zanikly. Vedení
města rozhodlo obnovit alespoň některé stružky a proto se rychle buduje
betonový žlab v ulici Nová. Obdobný
svod povrchové vody se připravuje
v Selské ulici a u rekonstruovaného
mostu v Liberecké ulici u Pokorných.
Protože na uvedené akce nejsou v rozpočtu města finanční prostředky, práce provádějí veřejně prospěšní pracovníci zdejšího
městského úřadu.
V loňském roce byl též připraven protipovodňový projekt na
ochranu občanů s cílem co nejdříve je varovat před hrozícím
nebezpečím. Tento projekt byl v letošním roce realizován
a v rámci něho byly nainstalovány do všech částí obce bezdrátové hlásiče, v kritických místech toku Ploučnice byla umístěna
hladinová čidla a v jednom místě je možno hlídat tok kamerovým
systémem. Celý systém je doplněn meteorologickou stanicí,
která zaznamenává všechny běžné měřitelné údaje. Město zpracovalo vlastní protipovodňový plán, který navazuje na protipovodňový plán kraje.
V pátek 28.8.2009 proběhla v 9.00 hodin kolaudace mlýnského náhonu u Jenišovského rybníka pracovnicí Magistrátu města
Liberec, odbor životního prostředí paní Ing. Stárkovou, a místních rybářů pana Hvízdala a pana Švába. Provedeným šetřením
na místě nebylo shledáno zjevných závad. Vydané kolaudační
rozhodnutí bude jedním s podkladů pro žádost o proplacení
dotace z programu LEADER.
Slavnostní křest si letos 1.září odbylo 21 žáků, kteří nastoupili do 1.třídy. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel
Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Lenka
Stará. Hosty byli i pan starosta Jiří Hauzer s paní Evou Bártovou,
kteří jim předali dárky a školní pomůcky, věnované Městským
úřadem.
První slavnostní spuštění mlýnského náhonu Jenišovského
rybníka, jehož rekonstrukci uskutečnilo město Osečná v rámci
LAG Podralsko za přispění finančních prostředků z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER
proběhlo dne 4.9.2009.
Dne 18. září 2009 v 16:15 zdejšího času, za krásného slunného počasí a za účasti velkého množství diváků, kteří dorazili
i z Eurozóny, proběhlo přátelské fotbalové utkání našich fotbalových internacionálů s fotbalovým výběrem hráčů Ještědské stavební společnosti (JSS) Liberec. Vítěztví je na straně Osečné
4:3.
Dne 18. září 2009, na
základě pozvání zastupitelstva města Osečná
navštívili naše město členové rady obce Markersdorf ze sousedního
Saska.

Mezinárodní spolupráce mezi školami
I v letošním roce pokračovala spolupráce mezi naší školou
a školami z polských Krotozsyc a německého Markersdorfu.
Spolupráce spočívá ve výměnných pobytech střídavě v jednotlivých zemích. Setkání se účastní děti všech věkových
kategorií. Letošních rok byl určen dětem od 2. do 5. třídy.
Cílem spolupráce je navázání dlouhodobých kontaktů se školami v zahraničí a především poznání se
navzájem. V červnu
se naše děti zúčastnily týdenních tábora
v Markersdorfu, který
byl zaměřen na přírodovědnou a turistickou činnost. Ve dnech
11. až 13. září proběhlo setkání u nás v Osečné. Toto setkání bylo zaměřeno na
sport. Děti si změřily své síly ve fotbale, florbale, přehazované, v golfu a řadě dalších soutěží. V celkovém součtu nakonec zvítězily Krotoszyce, druhá byla Osečná a třetí Markersdorf. Příští setkání proběhne v červnu v Osečné, kdy bude
uspořádán týdenní tábor. Velký dík patří Městu Osečná, které
na všechny tyto družební akce přispívá ze svého rozpočtu.

Zájem o školku a školu v Osečné se zvyšuje
ZŠ a MS Osečná byla v březnu 2008 nucena navýšit kapacitu v mateřské škole ze 30 na 40 děti. Důvodem byl vzrůstající zájem rodičů o umístění dětí do školky. V březnu bylo
podáno 22 žádostí, ale uspokojeno mohlo být pouze 7 dětí.
Proto škola zajistila a vybavila prostory, které mohou pojmout
dalších 10 dětí. Vzhledem k tomu, že tyto prostory jsou
v současné školní družině, která je ráno a odpoledne plně
využita, bylo možné přijmout těchto 10 dětí pouze na 4 hodiny denně.
Velmi potěšující je vzrůstající zájem žáků o docházku
v základní škole. Každým rokem se se hlásí stále více dětí.
V letošním školním roce jsme po delší době překročili hranici
180 žáků, kdy k 1. 9. 2009 bylo evidováno 184 žáků. Vzhledem k tomu, že příští rok předpokládáme, že do první třídy
nastoupí 25 prvňáčků a z 9. třídy odejde pouze 15 žáků, byli
jsme nuceni požádat Krajský úřad Libereckého kraje o navýšení kapacita v ZŠ ze 190 na 200 žáků. Téměř polovinu žáků
(89 žáků) školy tvoří žáci dojíždějící k nám do školy z přilehlých obcí. To
že se rodiče
dojíždějících
žáků rozhodli
dát dítě právě
k nám, je pro
nás
dobrou
vizitkou a zároveň závazkem
do budoucna.

Fotogalerie

Kundratická lávka
13. červen 2009

Myslivecká soutěž Zlatá srnčí trofej
6.červen 2009

Rozloučení s „Devááky“
26. června 2009

Osečenský Bivoj
4. července 2009

Povoden na hřišti mateřské školy
2. července 2009

Svatovítské Nokturno u Tří svatých
12. červen 2009

Fotogalerie

Hasičská soutěž „O pohár Starosty“
13. červen 2009

Zrestaurovaný křišálový lustr v kostele
28. července 2009

Spuštění mlýnského náhonu v Jenišově
4. září 2009

Zahájení nového školního roku
1. září 2009

Mezinárodní Mistrovství ČR silničních
motocyklů na Hungaroringu 5. září 2009

Soutěž o STROM ROKU 2009 - Kotelská lípa

