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Slovo starosty
Město Osečná po dlouholetých peripetiích
získalo očekávanou dotaci z fondu životního
prostředí na rekonstrukci Jenišovského rybníka z prioritní osy č. 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny. Tato stavební akce byla zahájena vypuštěním a výlovem Jenišovského rybníka. V této chvíli již probíhají samotné stavební
práce, které spočívají ve výstavbě nového
požeráku, bezpečnostních přelivů, úpravě
hráze a částečném odbahnění rybníka. V letošním roce předpokládáme realizaci stavebních
prací za 1,5 milionu Kč. O dalším průběhu
prací vás budeme průběžně informovat.
Jak všichni majitelé zdejších nemovitostí
vědí, vedení města dlouhodobě připravuje
potřebné podklady pro realizaci akce „Splašková kanalizace a ČOV v Osečné -I.etapa“,
která má za úkol odkanalizovat nejlidnatější
část našeho města. V minulém roce byla připravena projektová dokumentace a získána
potřebná povolení. K 1. listopadu byla vyhlášena výzva z Fondu životního prostředí v prioritní
ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast
podpory - Snížení znečištění z komunálních
zdrojů. Do této výzvy jsme se již v 5.50 hodin
ráno elektronicky přihlásili a ještě týž den předali spisový materiál na pracoviště fondu
v Liberci. Žádosti se totiž přijímají pouze do
výše alokace finančních prostředků v uvedené
výzvě. Nyní budeme čekat, zda naše žádost
projde v obrovském množství konkurenčních
projektů. Pro informaci uvádíme, že se jedná
o přípravu největší akce v historii našeho
města, která se v případě realizace dotkne
každého z nás.
Jiří Hauzer - starosta

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
v sobotu 14. listopadu 2009
Stanoviště:
Druzcov - hasičská zbrojnice
L. Kundratice - u obch. domu
Osečná - u Růžičkovy stodoly
Kotel - u zastávky ČSAD

Čas:
9,10 - 9,20
9,30 - 9,40
9,45 - 9,55
10,05 - 10,15

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového
rozpisu na předem označeném stanovišti (viz výše).
Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky
společnosti Severočeské komunální služby s. r. o.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí,
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) 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 30 l),
• Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném
stanovišti osobně pracovníkům zajišujícím sběr. Je
zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny!!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský
průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím
odjezdu.
4. Sběru bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu Osečná.
Další informace poskytne Městský úřad Osečná nebo
přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb
s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.
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Návštěva prezidenta republiky v Osečné odložena

Výsledky ankety Strom roku 2009

Vážení občané,

Lípa v obci Kotel-Osečná,
Liberecký kraj
Mladějovická lípa,
Olomoucký kraj
Dub u kláštera v Kladrubech,
Plzeňský kraj
Jasan ve Světlé Hoře,
Moravskoslezský kraj
Lípa Samaritánka v Hradišti,
Jihomoravský kraj
Lípa u fary v H. Maršově,
Královéhradecký kraj
Lípa v Kamenici nad Lipou,
kraj Vysočina
Zlámanská oskeruše,
Zlínský kraj
Dub u Postupic,
Středočeský kraj
Žeberská lípa,
Ústecký kraj
Pozořické vrby,
Jihomoravský kraj
Žižkova hrušeň v Otěvěku,
Jihočeský kraj

11.281 hlasů

Celkový počet hlasů
Výtěžek veřejné sbírky

46.644
170.460,- Kč

z Kanceláře prezidenta republiky nám sdělili, že
návštěva prezidenta republiky Václava Klause s
manželkou v Osečné dne 12. října 2009 je s ohledem na změny v programu prezidenta odložena na
jarní měsíce roku 2010.
Kancelář prezidenta republiky dále potvrdila, že
celý připravovaný program návštěvy zůstává v platnosti, takže pan prezident počítá s tím, že na jaře
příštího roku navštíví všechna místa včetně Osečné.
Nový termín návštěvy bude kanceláří stanoven v
horizontu několika týdnů a ihned po jeho odsouhlasení Vás o něm budeme informovat.
Děkujeme za vstřícnost a omlouváme se za komplikace, které Vám tímto odložením vznikly.

Kotelská lípa Stromem roku 2009!
Ve čtvrtek 22. října 2009 se v brněnském Divadle
Reduta konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Strom roku 2009. Anketu pořádá již od roku 2001
Nadace Partnerství, ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí.
Za Liberecký kraj byla do finále vybrána památná
tisíciletá lípa v obci Kotel – Osečná v Podještědí. Do
soutěže ji přihlásilo občanské sdružení Naše Podještědí.
Všichni přítomní finalisté, ale i diváci v sále divadla
s napětím sledovali otevírání obálek a vyhlašování
jmen tří nejúspěšnějších finalistů. Lidé z Podještědí,
z Liberce a okolí poslali lípě 11 281 hlas. Lípa v konkurenci 12 stromů zvítězila o více než 3 tisíce hlasů
před Mladějovickou lípou a před Kladrubským
dubem.
Děkujeme všem, kteří vyplnili hlasovací archy,
poslali DMS. Umožnili jste lípě získat zdarma odborné ošetření, které bude provedeno na jaře 2010.
Diplom: Lípa v obci Kotel-Osečná

7.805 hlasů
6.387 hlasů
6.017 hlasů
4.656 hlasů
2.631 hlasů
2.383 hlasů
2.314 hlasů
1.601 hlasů
836 hlasů
514 hlasů
219 hlasů

Nabídka tiskoviny
OS Pamě Českého ráje a Podještědí v Turnově
vydává čtvrtletně vlastivědný sborník „Od Ještěda k Troskám“. Zájemci si jej mohou objednat na adrese:
Občanské sdružení Pamě
Kosmonautů 1547,
511 01 Turnov
Cena ročního předplatného činí 232,- Kč.
Srdečně zveme děti, rodiče a všechny
příznivce vyrábění na tradiční

Vánoční dílnu
která se koná
5.prosince 2009 ve školní jídelně místní ZŠ v
době od 9. do 12. hodin. Vstupné je 30Kč.
Pořadateli jsou opět ZŠ a MŠ Osečná
a pěvecké sdružení CHORUS.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Osečná se na svém zasedání dne
16.9.2009 Usnesením číslo 6/2009 - 20 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění předpisů pozdějších a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
1. Město Osečná touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen
„vyhláška“) stanovuje místní poplatek za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Osečná.
Čl. 2 - Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má na území města Osečná trvalý
pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny městu oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, nacházející se
na území města Osečná, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3 - Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit ohlášením poplatníka, které je
uvedené v příloze č. 1, správci poplatku vznik nebo zánik
poplatkové povinnosti do patnácti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Rovněž je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, trvání poplatkové povinnosti a důvody pro osvobození nebo úlevy od poplatku do patnácti dnů ode dne, kdy některá z těchto skutečností nastala.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje
obsažené v příloze č. 1. Poplatník, který je vlastníkem stavby,
která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k
trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž
číslo popisné nebo evidenční této stavby, popř. parcelní číslo
pozemku, na němž je umístěna.
Čl. 4 - Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a tvoří ji:
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok
b) částka 250,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok dle
rozúčtování uvedeného v odst. 2 tohoto článku.

2. Stanovení částky dle odst. 1 písm. b) tohoto článku na
základě rozúčtování nákladů předchozího roku, roku 2008, na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka:
Náklady na sběr a svoz netříděného komun. odpadu 481.138,- Kč
Počet fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt
1031
Počet staveb určených nebo sloužících k ind. rekreaci
174

Náklady na poplatníka: 399,- Kč
Výpočet částky:
Náklady na sběr a svoz netříd. komun. odpadu 481.138,- Kč
Počet fyzických osob 1031 + Počet staveb 174

Čl. 5 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká dnem:
a) přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v obci,
b) vzniku vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem:
a) odhlášení fyzické osoby z trvalého pobytu v obci,
b) zániku vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.
Čl. 6 - Osvobození a úlevy
1. Poplatníci, kteří nedosáhli čtyř let věku a poplatníci starší
sedmdesáti let hradí polovinu stanovené sazby poplatku.
2. Poplatníci, kteří se dlouhodobě, tj. minimálně více než tři
měsíce v roce, nezdržují v místě trvalého pobytu z důvodu
pobytu v zahraničí, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, z důvodu výkonu trestu, po dobu trvalé prokazatelné
nepřítomnosti poplatek nehradí.
3. Poplatníci, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny města Osečná a prokazatelně se na území
města Osečná nezdržují.
Čl. 7 - Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první
splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. 2. kalendářního roku a druhá splátka nejpozději do 15. 8. kalendářního
roku. Poplatek lze uhradit i jednorázově, a to do 15.2. kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního
roku, je poplatek za příslušný rok splatný do patnácti dnů od
vzniku poplatkové povinnosti.
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Čl. 8 - Závěrečná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,
vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec
zvýšit až na trojnásobek.
2. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta za
nepeněžité plnění dle zvláštního zákona.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo
doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k
vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
5. Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 9 - Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o poplatku za provoz
systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 10 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010
Jiří Hauzer - starosta
Jarmila Bláhová - Místostarostka

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Osečná se na svém zasedání dne
16.9.2009 Usnesením č. 6/2009 - 21 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně
tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době
od 09:00 do 04:00 hodin
2. V období od 1. 7. do 31. 8. lze veřejnosti přístupné taneční zábavy a diskotéky pod širým nebem provozovat v
době od 18:00 do 04:00 hodin

Čl. 2 - Oznamovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit
nejméně 10 dnů před jeho konáním Městskému úřadu Osečná.
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého
pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého
pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba,
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za
tuto právnickou osobu jedná,
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a
místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišujících pořadatelskou službu a způsob
jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní
spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo
stavbu, kde se má podnik konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob
tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s
odpady vzniklými při pořádání akce1),
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2),
Čl. 3 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jiří Hauzer - starosta
Jarmila Bláhová - Místostarostka
1) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm.
o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27
odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně

Ohlédnutí
Hasičská noc pod Ještědem
Dne 3.10 – 4.10.
2009 od 7 hodiny
večerní do 4 hodiny ranní proběhla
Hasičská
noc
pod Ještědem.
Jednotka
SDH
Osečná soutěžila
ve složení: Mirek Hauzr, Pepa Tomáš ml., David
Klíž a Michal Randula. Náhradníkem a fotografem byl Jiří Chlupáček. Celkem se soutěžilo na
12 stanovištích v různých disciplínách v okruhu
45 km. SDH Osečná zajišovala stanoviště u
hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticich a na
Mlékárenském rybníce. Naše jednotka obsadila
z 23 soutěžních družstev pěkné 3.místo.
Výlov Chrastenského rybníka
V sobotu 3.října
2009 uskutečnilo
Rybářské
sdružení Osečná výlov rybníka v Chrastné.
Celkem
bylo
sloveno 5 390
ks výtěru kapra obecného a 7200 ks lína obecného, dále 333 ks kapra 3, 1 115 ks kapra 2,
700 ks lína, 35 ks amura bílého, 17 ks jesena
zlatého, 2 ks tolstolobika bílého a 1 ks úhoře
říčního.
Veselohra Moliére - Zdravý nemocný
V pátek 25. září 2009 proběhlo v sále restaurace Slunce divadelní představení Moliere – Zdravý nemocný. Od zkrácené a upravené verze
představení v podání divadelního souboru
Vojan z Hrádku nad Nisou mnozí nečekali až
tak hezký zážitek.
Mimořádný výlov Jenišovského rybníka
Výše uvedený rybník slouží ke sportovnímu
rybolovu rybářům v severočeském kraji jako
revír číslo 441 052 Ploučnice 9. Z tohoto důvodu není ani pravidelně slovován. Protože tímto
rybníkem protéká potok od Ještědu a Janova
Dolu, hromadí se zde nánosy hlíny. V pátek dne
23. října 2009 byla tedy výpus otevřena a na
zadržení vody v rybníce bylo ponecháno prkenné hrazení. Bohužel nános bahna u výpusti byl
tak velký, že se v něm lovící četa nemohla
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pohybovat a ryby musely být loveny až v Ploučnici. Věříme společně se starostou našeho
města, že se podaří rybník odbahnit a na jaře
roku 2010 znovu napustit, aby mohl sloužit i
nadále svému poslání.
Příprava na výlov Jenišovského rybníka
Jako příprava na výlov Jenišovského rybníka
proběhlo v pátek 23.října 2009 v dopoledních
hodinách protržení rybniční hráze. Práci provedla firma Ještědská stavební s.r.o., odborný
rybářský dohled zabezpečil pan Václav Hvízdal.
Zastupitelé v čele se starostou navštívili
slavnosti v Markersdorfu
Slavnostní akce k 15. výročí vzniku sjednocené
obce Markersdorf se v sobotu 3. října od 18. 30
hodin zúčastnil starosta Osečně Jiří Hauzer a
další pozvaní hosté. Vzhledem k tomu, že s
obcí Markersdorf spolupracoval Mikroregion
Podještědí řadu let a v této spolupráci již dlouhodobě pokračuje město Osečná, byl oceněn
odpovědný přístup k zajišování společných
akcí, jako je kupříkladu dětský tábor nebo
víkendové pobyty dětí. Této skutečnosti si obě
strany velmi váží. Naše město společně s Markersdorfem v současné době vytváří projekt na
pořádání společných akcí v příštím roce v rámci
místních sdružení. Řešíme také společně investiční projekt v rámci EU na výstavbu rozhledny.
Hubertova jízda v Osečné
V sobotu 31. října 2009
uspořádal „Statek u kaštanu“ ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Osečná –
Kotel 1.ročník Hubertovy
jízdy jako poslední hold sv.
Hubertovi. Akce se zúčastnilo 35 milovníků koní z Osečné, Lesnova, Rovně a Šimonovic, po zahájení
paní Janou Suchou a panem Václavem Bobkem z MS vyjelo na trasu 14 koní.

Články
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3. část o rybnících v Osečné a okolí
(2. část v čísle 2/2009 a 1. část v čísle 2/2008)

4. rybník (tzv. Papírník v obci Útěchovice)
Na využívání této vodní plochy v blízkosti obce
Hamr na Jezeře byla dne 4. března 1956 uzavřena
nájemní smlouva mezi panem Hynkem Slukou a
jeho manželkou a Lidovým rybářským spolkem
Ploučnice v Osečné a to do roku 1966. V roce 1968
bylo bývalým průzkumem Uranových dolů v Hamru
zastaveno hospodářské využívání této vodní plochy,
nebo odval dolu Sever zasahoval až na břeh říčky
Ploučnice. Výše uvedený rybník je položen asi 300
m po toku říčky a v době tání nebo dešů hrozila
kontaminace vody přímo z důlní haldy. Zřejmě z
tohoto důvodu došlo v roce 1969 rozhodnutím
Okresního národního výboru k převodu vlastnictví
vodní plochy na Vojenské lesy a statky Mimoň.
Nutno zdůraznit, že až do roku 1985, byl rybník bez
vody a notně zarostlý náletem olše.
V té době myslivecké sdružení při Uranových
dolech v Hamru rybník z části napustilo vodou a zřídilo voliéru pro odchov divokých kachen. Po ukončení těžby na jámě Sever č. 1 a 2, bylo započato v
roce 1990 s obnovou tohoto rybníka. Kontaminace
rybničního bahna nebyla prokázána a tak obnově
nic nebránilo. V zimním období bylo nutno vymýtit a
spálit nálet divoce rostoucích dřevin na ploše rybníka. Původní odpad na mlýnské kolo byl zcela zasypán a nefunkční, musela proto být vybudována
nová výpus a loviště a to rovnou do Ploučnice k
mostku do obce Útěchovice.
Z těchto důvodů muselo být v rybníce ručně proházeno hlavní koryto, a to směrem k novému lovišti. Přes veškeré úsilí byl rybník sice mělký, ale pro
rozmnožování kapra a lína byl ideální. Po třech
letech byl rybník napuštěn a splnil očekávání při
výrobě rybího plůdku lína a kapra. Hlavní dozor nad
rybníkem vykonával pan Jaroslav Hývl, který zaznamenal pytláctví z místních osadníků.
Největší problémy nastaly v roce 1996, kdy byla
voda spuštěna k výlovu, ale do rána před výlovem
byl rybník vypuštěn, zřejmě místními občany Útěchovic. Jak už bylo zmíněno, v rybníce se pro chovné účely nacházelo kolem 20 kaprů o váze 3-5 kg a
lína kolem 40 ks o váze 30-50 dkg a rybí potěr, který
pytláky nezajímal a byl vypuštěn do Ploučnice.
Totéž se opakovalo i v následujícím roce.
Ve vlastnictví VL a S Mimoň byl rybník do roku
1997, kdy byl předán Pozemkovému fondu ČR. Za
velmi nejasných okolností byl rybník prodán ještě v
téže roce bývalému starostovi Hamru panu Zdeňku
Bartákovi a jeho manželce. Je velice smutným zjiš-

těným, že nejvyšší představitel obce neuznal za
vhodné nás o tomto kroku informovat a dát na
vědomí, že je novým majitelem.V následujícím roce
byla zahájena rozsáhlá investiční činnost (odbahnění, nová výpus, rybářská chata).
I když sousedíme s rybníkem (říčkou Ploučnicí)
nebyli jsme přizvání jak ke kolaudaci vodního díla,
tak ani k tvorbě manipulačního řádu. Podle našeho
zjištění nemá rybník opatření proti migraci nežádoucí ryby, hlavně okouna a důsledkem toho vážně
narušuje pstruhové vody.
Závěrem je třeba říci, že po podání těchto našich
argumentů tehdejšímu Okresnímu soudu v České
Lípě nám bylo doporučeno obrátit se na příslušný
soud. Po zvážení všech okolností a možné výše
soudních výloh jsme od této rady upustili, nebo i
kdyby spor dopadl v náš prospěch, neměli bychom
na vrácení státní dotace na obnovu tohoto rybníka,
která činila 1.000.000,- Kč.

5. rybník
Lázeňský - koupaliště v Lázních Kundraticích
Po roce 1967, kdy nastalo intenzivní čerpání podzemních vod v Dolánkách a vrtné práce Uranového
průzkumu v okolí Osečné, se začal projevovat
nedostatek v přítoku povrchových vod do rybníka.
Své dílo vykonaly meliorační práce na pozemcích
nad místním hřbitovem. Svůj podíl na propouštění
kamenné hráze měly vzrostlé břízy, které byly v roce
2008 odstraněny. Při výlovu byl dvakrát učiněn
pokus o vyspárování zdiva betonovou maltou, ale
bez valného úspěchu.
Kabiny z bývalého koupaliště byly odstraněny a
uvažovalo se o závozu rybníka a jeho přeměnu na
kurty na odbíjenou. Ve spolupráci obce s lázeňskou
léčebnou se podařilo zajistit finanční prostředky na
opravu hráze. To se i uskutečnilo položením tzv.
benešáků, mostních panelů. Tato oprava sloužila
dobře tak do roku 1991, kdy se začaly projevovat
opět velké průsaky vody z rybníka. Správce lázní zjistil, že panely byly položeny na prkna, aby byla celá
ze v rovině. Prkna postupně vyhnívala a voda
mohla volně proudit z rybníka také proto, že v té
době nebyla k dispozici kvalitní těsnící fólie, která by
zamezila úniku vody za panely.
V roce 2005 je tento stav natolik kritický, že rybník
musel být sloven a už zůstal bez rybí obsádky. Současná hladina vody se pohybuje mezi 45-60 cm,
což postačí dětem k zimnímu bruslení. Možnou
opravou rybníka se nyní zabývá nový vlastník akciová společnost Lázně Kundratice.
připravil p. V. Hvízdal

