Slovo starosty
Vážení občané,
mnozí z nás se možná cítí již trochu unaveni
z dopravních omezení, rozkopaných komunikací,
bláta, prachu a hluku. Na základě smluv by na
letošní Vánoce měla mít Osečná již „nový
kabát“ kompletně hotový, tzn. splašková a dešťová
kanalizace a vodovod budou už na hlavním městském
průtahu a některých obecních komunikacích překryty
kvalitním asfaltovým povrchem. Svátky by tak už
měly být opravdu obdobím klidu.
Splašková kanalizace je v současné době ve
zkušebním provozu. Do konce roku chceme přejít na
ostrý provoz. S tím souvisí i nutnost sepsání nových
smluv s majiteli jednotlivých přípojek. Do současné
chvíle byly smlouvy uzavírány s městem Osečná, od
října 2015 tuto pravomoc přebírá naše příspěvková
organizace Technické služby Osečná. Bude proto
nutné vytvořit nové smlouvy s touto organizací. Do
konce
roku
budou
všichni
odběratelé
obesláni bližšími informacemi. V této chvíli jsou až
na pár nezodpovědných jedinců všechny nemovitosti
připojeny. Samotná stavba ČOV je před dokončením
a rovněž povrchy jednotlivých místních komunikací
se upravují do konečné podoby. Horní selská a
Liberecká ulice byly realizovány v rámci projektu
města za finanční podpory Libereckého kraje. Další
městské komunikace budou postupně během září,
října opraveny. Související opravy dešťové
kanalizace a vodovodu jsou již dokončeny. Do těchto
úprav se aktivně zapojili nad rámec svých pracovních
povinností naši veřejně prospěšní pracovníci, za což
si zaslouží pochvalu.
Momentálně probíhá generální oprava průtahu
Osečnou, která je rozdělena na 3 etapy. Nyní
probíhají práce v úseku Českolipské ulice mezi
mostem u Reslů a Dřevěnkou. Díky tomu je
odkloněna doprava do ulice Dolní selská. Po
dokončení prací naváže druhá etapa od Dřevěnky na
náměstí a doprava povede po Horní selské. Třetí
etapa bude oprava křižovatky na náměstí a Liberecké
ulice, která proběhne za omezeného provozu.Chtěl
bych upozornit majitele nemovitostí, kteří mají
dešťovou vodu svedenu na komunikace, že to je
nepřípustné. Měli by vytvořit vhodná technická

opatření před tím, než budou dokončeny opravy
komunikací.
Kromě již zmíněných velkých investičních akcí se
Osečná zabývá například opravou sousoší Tří
svatých, jehož restaurování se momentálně blíží ke
svému závěru. Dále zahajujeme, díky dotaci z MMR,
restauraci havarijních hřbitovních křížů v Osečné,
Druzcově a Zábrdí.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na mezinárodní
fotbalový turnaj starých gard, který se uskuteční na
našem fotbalovém hřišti 19. září 2015 od 10.00
hodin. Utkají se zde mužstva veteránů z polských
Krotoszyc, německého Markersdorfu, liberecké
stavební firmy Ještědská stavební a místní fotbalová
elita.
Jiří Hauzer, starosta

Vesnicí roku Libereckého kraje 2015 je
Mříčná, Osečná získala dvě ceny
Ve středu 12. srpna
2015 byly na slavnostním
ceremoniálu
vyhlášeny
výsledky 21. ročníku
krajského kola soutěže Vesnice roku. Zlatá stuha a
právo užívání titulu Vesnice Libereckého kraje roku
2015 byly předány starostce obce Mříčná paní Janě
Holcové a to za účasti radních LK, zástupců
vyhlašovatelů soutěže Ministerstev pro místní rozvoj
a zemědělství ČR, Svazu měst a obcí, Spolku pro
obnovu venkova, starostů zúčastněných obcí a
dalších hostů a to ve vítězné obci.
Vedle absolutního vítěze, obce Mříčná, se soutěžilo
ještě v kategoriích Modrá stuha za společenský život,
kterou získala obec Bozkov. Bílou stuhu za činnost
mládeže si odnesla obec Prysk. Zelená stuha za péči
o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Kruh a
oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu patří obci Všeň. Osečná získala dvě ceny:
cenu naděje pro živý venkov – ocenění za místní
spolkový život a občanskou společnost a diplom za
podporu školství v obci.

Výzva občanům města a chalupářům
na základě mnoha obdržených stížností na přijetí
protihlukové vyhlášky omezující používání zařízení a
přístrojů způsobujících nadměrný hluk o nedělích a
svátcích a na základě většinové domluvy zastupitelů,
bych touto cestou chtěl apelovat na dodržování a
respektování neděle jako dne pracovního klidu.
Pokuste se prosím v tento den zdržet hlučných
činností (provoz travních sekaček, křovinořezů,
cirkulárek, motorových pil, brusek a pod).
Vyspělost obyvatel obce se pozná mimo pořádku
před domem také podle toho, jak občané respektují
své sousedy a udržují dobré sousedské vztahy. Tím
daleko více přispějí k poklidnému a spokojenému
životu ve městě, než instituty restrikcí a zákazů. I
v případě, že neexistuje protihluková vyhláška, lze při
porušování hlukových limitů či nočního klidu uplatnit
vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského
zákoníku a zákona o přestupcích..
Uvědomte si, že pro některé občany je po letitých
negativních zkušenostech volání po vydání
protihlukové vyhlášky v jejich očích jedinou legální
možnou cestou k regulování špatných sousedských
vztahů. Pokud tedy problémy ve většině případů
nezmizí, jsme připraveni zpracovanou vyhlášku
přijmout.
Přesto věřím, že svým jednáním každý z nás dokáže
najít cestu k bezproblémovému vycházení se svými
sousedy. Pokud každý z nás začne takzvaně opravdu
„u sebe“, pak nebude přijetí protihlukové ani žádné
jiné podobné vyhlášky třeba
Jiří Hauzer, starosta

Rozčarování praktického lékaře
V době léčení po chemoterapii na hematologické
klinice v Praze jsem byl 27.8.2015 kontaktován
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Bylo mi k mému
velkému překvapení sděleno, že na moji ordinaci
v Osečné obdržela zdravotní pojišťovna anonymní
dopis, kde bylo oznamováno, že pacienti v Osečné
jsou už 2 měsíce bez lékařské péče a že recepty na
léky předepisuje jen zdravotní sestřička bez doktora!
Dotyčný, který tento dopis napsal, ho ještě pro
jistotu jel odeslat z České Lípy. Ani neměl dostatek
odvahy či hrdosti, aby se pod anonym podepsal a
schoval se pod ,,podpisem‘‘ ….Pacient či Pacienti
z Osečné. Netušil, že zdravotní pojišťovně vlastně
oznamuje věci dávno známé, neboť s pojišťovnou
jsem tuto situaci osobně řešil už od června, když jsem
jak já, tak i pojišťovna marně sháněli nějakého
obvodního doktora na zástup. Měl jsem však bohužel
smůlu, že se sešlo několik nepříznivých okolností
najednou.

1. Diagnóza mého onemocnění byla stanovena
těsně před prázdninami, kdy většina praktických
lékařů i lékařů-důchodců již měla naplánované
dovolené a proto se mi nepodařilo na poslední chvíli
někoho na zástup sehnat. Bohužel obvodní lékaři jsou
úzkoprofilové zboží a nejsou na skladě jako jabka a
hrušky. A bohužel ani zdravotní pojišťovna mi v tom
nebyla schopna pomoci. Přesto od konce června bylo
na dveřích napsáno a vyvěšeno, že je domluven
zástup, jak u doktorek v Českém Dubu, tak na
zdravotním středisku ve Stráži pod Ralskem. Mimo to
byla možnost zajít na pohotovost do Lázní Kundratic
a nebo zajet rovnou do Liberce - tak není pravda, že
by pacienti byli úplně bez lékařské péče.
2. Byla škoda, že lékařka MUDr. Marta
Kleprlíková, kterou jsem 4 roky zaměstnával
s myšlenkou a přáním, že zde v Osečné i po složení
atestace bude i nadále pracovat, se rozhodla a
v červnu odešla na uvolněný obvod do Liberce, což
jsem nemohl nijak ovlivnit. Ale i ona zůstala přes
prázdniny ordinovat v Rozstání, aspoň ve čtvrtek
v době mé nepřítomnosti.
3. Lékařka, kterou se mi podařilo aspoň na 2 týdny
v srpnu sehnat na zástup, měla bohužel akutní
zdravotní problémy sama se sebou a nebyla schopna
na obvod dorazit.
4. Odchod na pracovní neschopnost jsem oddálil až
na 2 týden v červenci, kdy jsem nastupoval na 1.
chemoterapii, i když jsem měl být správně v pracovní
neschopnosti už od poloviny května, když jsem byl na
operaci. Přesto jsem se snažil co možná nejdéle
pracovat a nenechat odkrytý obvod bez lékaře. I
v době
mé
pracovní
neschopnosti
mezi
chemoterapiemi jsem nepravidelně docházel do
ordinace a řešil různé administrativní věci, zařizoval
vyšetření a několikrát volal i rychlou záchrannou
službu. Mimo to jsem byl denně ve spojení se
zdravotní sestrou a konzultoval předepisování
receptů či úpravy medikace.
I přes moji snahu, aby aspoň trochu obvod
fungoval v této krizové situaci a pacienti nezůstali
bez léků, se našel někdo, kdo sepsal anonymní udání
a poslal ho na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu,
místo toho, aby mi zavolal na mobil a vyřešil
jednoduše svoje potřeby.
Ale byli i tací, jak na horách, tak i dole v Osečné,
kteří mne již o prázdninách pochovali - pohřbili a
tuto zaručenou zprávu vesele dál šířili u piva.
Na závěr musím poznamenat, že mne to docela
překvapilo až zaskočilo a mám dojem, že za 15 let
svědomité práce zde na obvodě jsem si to opravdu
nezasloužil.
Váš ,,doktor z hor‘‘ Vláďa Šatava

Oznámení správce místního poplatku za odpad
Správce místního poplatku oznamuje, že v září
bude vydána veřejná vyhláška o zpřístupnění
hromadných předpisných seznamů dlužníků
poplatníků, kteří nezaplatili místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2015.
Tento seznam bude k nahlédnutí od 21.9.2015
v budově Městského úřadu, přízemí - pokladna.
Více informací o daňovém účtu sdělí:
Eva Pohořelá, referentka MěÚ Osečná
485 179 208, E-mail: podatelna@osecna.cz

Povinné očkování psů proti vzteklině
K zajištění povinného očkování psů proti vzteklině
MěÚ Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje
termíny a místa hromadného očkování psů proti
vzteklině.

Vítání občánků
Dne 11. července 2015 proběhlo Vítání občánků
města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni
noví občánci, kteří se narodili v městě Osečná od září
2014 do května 2015, jsou to: Antonín Szorád, Jana
Bajanová, Anna Tomášová, Ema Vášová a Marie
Hauzrová.

Kaple Božího hrobu v Kotli vysvěcena
Dne 15. července 2015 proběhlo vysvěcení
zrestaurované kaple Božího hrobu v obci Kotel.
Kapličku vysvětil litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan
Baxant společně se zdejším farářem Miroslavem
Maňáskem za účasti občanů z celého Podještědí.
Samotný slavnostní akt započal za krásného letního
počasí u kapličky sv. Anny nad osadou Kotel,
pokračoval křížovou cestou, která se vinula lesním
prostorem až k samotné kapli Božího hrobu. Zde
proběhl samotný obřad svěcení, který byl proložen
několika písněmi pěveckého sboru Canzonetta z
Osečné.

Očkování proti vzteklině proběhne dne 5. října 2015

Rozloučení s prázdninami v Druzcově
14.50 – 15.00

Druzcov, u požární zbrojnice

16.50 – 17.30

Chrastná,
u č.p. 38 „deputátní domky“
Lázně Kundratice,
u autoopravny Třešňák
Osečná, u lékárny

17.45 – 17.55

Kotel, u zastávky ČSAD

15.20 – 16.00
16.10 – 16.45

Náhradní termín očkování bude pouze v Osečné u
lékárny a to dne 8. října od 17.00 do 17.15 hod.

Technické služby Osečná, p.o. již zřízeny!
Dne 1. května 2015 byla zřizovací listinou města
Osečná zřízena organizace: Technické služby
Osečná, příspěvková organizace, která je zřízena
výhradně k provozování kanalizace a ČOV v Osečné.
Nová kancelář Technických služeb Osečná, p.o. se
nachází v budově bývalého obecního úřadu na
Svatovítském náměstí čp. 103 v Osečné, v přízemí
vedle lékárny.
Kontaktní osoba:
Dana Sucharová
Tel.: 737 627 486
E-mail: technickesluzby@osecna.cz
Web: www.osecna.cz/Sluzby/TechnickeSluzby.aspx

Dne 22. srpna 2015 proběhlo před hasičskou
zbrojnicí v Druzcově „Rozloučení s prázdninami“.
Na programu byly soutěže pro děti o ceny, ukázka
zásahu hasičů na hořící objekt, ukázka traktůrků
domácí výroby a mnoho další zábavy. Zdařilou akci
uspořádali členové SDH Druzcov.

Zástupci Osečné a Markersdorfu se zúčastnili
Dožínkové slavnosti v polských Krotoszycích
V rámci mezinárodní spolupráce mezi Osečnou
(CZ), Markersdorfem (DE) a Krotoszycemi (PL) se
na pozvání starostky Krotoszyc Beaty Castanedy
Trujillo zúčastnila skupina zastupitelů z Osečné a
Markersdorfu „Dožínkové slavnosti v Krotoszycích“.
Oslavy probíhaly celou neděli 30. srpna 2015 a
zástupci jednotlivých obcí z okolí se předháněli
folklórními vystoupeními a dožínkovými věnci.

Nový školní rok na ZŠ a MŠ Osečná
Úderem osmé hodiny ranní byl nejen v Základní
škole v Osečné zahájen školní rok 2015/16.
Slavnostní křest si letos 1. září 2015 odbylo 22
prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal
pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní
učitelka paní Mgr. Dagmar Lohnická. Hostem byl i
pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a
školní pomůcky věnované Městským úřadem.

Osečenští hasiči dostali nové vyprošťovací
zařízení
Nové hydraulické vyprošťovací zařízení převzali ve
středu 12. srpna 2015 hasiči z Osečné. Zařízení bude
umístěno ve vozidle CAS 20 S3R Tatra T-815 a bude
určeno pro zásahy při dopravních nehodách a
vyprošťování z havarovaných vozidel.
Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení
obsahuje: přenosnou motorovou pohonnou jednotku
o výkonu 2,2 kW a provozu 2 nástrojů současně, dvě
5-ti metrové vysokotlaké prodlužovací monohadice,
hydraulické nůžky, hydraulický rozpínací nástroj
včetně sady tažných řetězů, teleskopický rozpínací
válec, nastavitelnou prahovou opěrka pro rozpínací
válec, stabilizační schůdky s klínem, ruční pumpu s
rychlospojkou, zachycovač airbagů řidiče a
spolujezdce a pilku na lepená skla.
Členové JSDHO Osečná projdou v nejbližší době
odbornou přípravou a budou používat zařízení dle
požadavků krajského operačního a informačního
střediska HZS LK a požárního poplachového plánu
kraje. K dnešnímu dni odbornou způsobilost splňuje
pouze velitel jednotky pan Miroslav Hauzr, který je
současně oprávněn vést celou odbornou přípravu
požadovaného počtu členů jednotky stanoveného
kurzu.
„Přeji našim hasičům, aby nové zařízení používali
jen při výcviku a nikdy ho nepotřebovali při ostrém
zásahu," uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.
Projekt „Pořízení hydraulického vyprošťovacího
zařízení“ podpořil Liberecký kraj.

techniky v knihovnách je finančně náročná, využili
jsme možnost čerpání dotace z MKČR – programu
VISK3“, uvedl starosta Jiří Hauzer.
V rámci projektu došlo k zakoupení jedné
počítačové sestavy včetně operačního systému
Windows a kancelářského balíku Office, který
nahradil starý, nevýkonný počítač. Vzhledem k
připojení knihovny do regionálního knihovního
systému Clavius REKS mají již čtenáři pohodlnější
přístup do on-line katalogu knihovny a mohou
využívat další služby – prolongace, rezervace, atd.. V
neposlední řadě získala knihovna počítačové místo
pro příjemnější práci s internetem a poštou.
Projekt „Doplnění počítačového vybavení v
Městské knihovně v Osečné před připojením do
regionálního systému Clavius REKS“ se
uskutečňuje za podpory Ministerstva kultury.

Osečenskou věž kostela sv. Víta opět zdobí
restaurovaný kříž
Dne 15. července 2015 byl instalován zpět na
vrchol kostelní věže kostela sv.Víta v Osečné
zrestaurovaný kříž s makovicí. Kříž byl vytažen na
vrchol věže kostela do výšky 45 metrů jeřábem a
horolezci na provizorním lešení jej připevnili na
původní místo. Kříž je celý zrestaurován a je
pozlacen pravým zlatem. Do makovice kostela byly
opět vsazeny ve dvou tubusech archiválie.
Demontáž a montáž prováděli horolezci, kteří v
předešlých letech opravovali střechu věže kostela a
restaurování samotného kříže se ujal pan Jan
Nikendey z Jablonce nad Nisou.

Městská knihovna v Osečné obdržela z
projektu nový počítač
Koncem měsíce srpna 2015 získala městská
knihovna v Osečné nový počítač z projektu
„Doplnění počítačového vybavení v Městské knihovně
v Osečné před připojením do regionálního systému
Clavius REKS“.
„Uvědomuji si nutnost podpory našich knihoven,
ale vzhledem k tomu, že potřeba obnovy výpočetní

„Celková cena opravy vrchní části věže kostela sv.
Víta v Osečné činila 398.090,-Kč s DPH. V ceně byla
zahrnuta oprava a zlacení kříže, výroba a jeho
uchycení
(hrotnice),
montáž
jeřábovou
a
horolezeckou technikou + napojení na hromosvod a
revize včetně obnovy klempířských prvků z mědi
(makovice atd.). Pojišťovací událost byla zpracována
makléřskou firmou Quatro Finance Liberec.
Převážnou část uhradila pojišťovna Kooperativa“,
uvedl starosta Jiří Hauzer.

