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Několik poznámek k vodohospodářské situaci Osečenska
Významných úspěchů dosáhli v letošním roce závodníci SK Osečná v ledové ploché dráze.
4.únor -

Osečenský tandem Jan Pecina a Lukáš Volejník zvítězil v úvodním podniku
Mezinárodního šampionátu ledařských družstev v Růžené.

12.únor - V Mělicích u Pardubic proběhl již druhý závod Mistrovství České republiky dvojic na
ledové ploché dráze s mezinárodní účastí. V tomto závodě zvítězili po dramatickém
závěru naši borci Jan Pecina a Lukáš Volejník.
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18.únor - Na oválu v Hamru na Jezeře proběhlo Mezinárodní Mistrovství České republiky
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25.únor - V Mělicích se konal závod ledařů „Pohár Jana Bechera“, kterého se zúčastnili i jezdci SK Osečná.
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25.únor - Mistry světa družstev na ledové ploché dráze se stali v ruském Togliatti jezdci Ruska.
Druhou pozici vybojovali jezdci Rakouska a bronzovou medaili získali naši borci.
Česká reprezentace se z bronzu raduje podruhé v řadě za sebou. Tentokrát ve
složení Antonín Klatovský, Jan Klatovský a závodník SK Osečná Jan Pecina.

Na velkém úspěchu našich závodníků se podílí celý tým jejich spolupracovníků
z řad SK Osečná v čele s hlavním manažerem Lubošem Pytlounem.

Mezi našimi občany kolují názory, mnohdy i fámy o zbytečné aktivitě
starosty města při obnově a revitalizaci rybníků. Touto činností se však
zabraňuje nejen rychlému odtoku vod z krajiny, ale i ke zlepšování
podnebního klimatu Osečenska. Podle názoru odborníků budou převládat stále častější sucha a následně pak prudké bouře s přívaly dešťů,
které krajina není schopna zachytit (viz. přívalový déšť Osečná – Janův
Důl dne 9. června 2010).
Tohoto celkově nedobrého vývoje si je vědomo i ministerstvo zemědělství
České republiky a proto ve svých plánech navrhuje výstavbu nových
65 vodních nádrží, pro zvýšení ochrany obyvatel před povodněmi.
V tomto počínání má město Osečná velký náskok, neboť již od roku
1970 se začalo s obnovou rybníků v této oblasti za pomoci dobrovolné
činnosti členů Českého rybářského svazu, ale i ostatních občanů za
vydatné pomoci obce. Obnoveny byly 3 malé rybníky v Chrastné,
obnoven byl i Kočvarův rybník, obnoven byl rybník v Dolánkách,
opravena požární nádrž v Kotli a zásluhou bývalého předsedy MNV
Petra Hajleka opraven a zachráněn před závozem, rybník a koupaliště
v Lázních Kundraticích. Poslední akcí na toku Ploučnice bylo odbahnění
a oprava hráze Jenišovského rybníka v roce 2010.
Pro zlepšení průtoku Ploučnice Osečná - Lázně Kundratice byla provedena nákladná regulace toku u truhlárny. Dalším krokem Povodí Ohře
na nátlak starosty města bylo pročištění koryta říčky těžkou mechanizací
od Kočvarova mlýna až po rybník Mlékárenský. Aby celý profil Ploučnice
byl bez překážek, bude nutno zvětšit profily mostků u Vobořilů, u Májů,
u Znaku. Po opravě mostu u Strašilů, bude nutno demontovat mostek
u opravny motorových vozidel Třešňák a syn. Dále musí být opraven
můstek u Kutrů a jeho průtočný profil zvětšen. Pro větší průtok přívalových
vod musí být opraven propustek mezi Daníčkem a Holanovými
v Kunraticích.
Tento zásah do toku Ploučnice má z rybářského hlediska velmi negativní
dopad na výskyt pstruha obecného, který v tomto úseku již nemá
přirozené skrýše a už se zde až na výjimky nevyskytuje. Bohužel je to
daň za zvýšení bezpečnosti našich občanů před záplavami.
Těmito výše uvedenými opatřeními je horní tok Ploučnice zabezpečen
až po obec Břevniště. Pro nezasvěcené je třeba uvézt , že Ploučnice
pod Reslovými teče do bývalého vojenského prostoru a do Hamerského
rybníka, část vody pak teče takzvanou Hamerskou strouhou přes obec
Břevniště do nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem. Regulace průtoku
strouhou je vždy problém při velkých bouřkách a rychlém tání sněhu
na jaře (zde rybáři musí spolupracovat s povodňovou komisí v obci
Hamr na Jezeře, kam Břevniště patří).
Pro názornost mi dále dovolte k dané problematice uvézt několik
čísel a informací:
1. Základní vodohospodářská mapa České republiky posouvá prameny
		 Ploučnice o 4 km k Ještědu směrem k obci Hoření Paseky, nad silnici
		 Osečná – Liberec. Tato voda protéká části obce Janův Důl a vlévá se
		 do Jenišovského rybníka. Plocha povodí je uvá děna 16.5 km2.
2. Rybník Jenišovský má rozlohu 1 ha, kapacita při úplném naplnění
		 vodou je 17.085 m3, (provozní kapacita je 9.545 m3 vody, havarijní
		 rezerva pak 7.540 m3 vody). Akumulací vody z tání nebo přívalových
		 dešťů se snižuje nebezpečný průtok Ploučnicí. Pro srovnání
		 zahradní bazén o průměru 4,6 m a výšce 1,2 m pojme 20.000 litrů
		 vody to je 20 m3. Průměrný roční průtok vody v Ploučnici je uváděn
		 181 l/s = 10,86 m 3 za minutu. Průtok tzv. vodou desetiletou
		 Osečnou je uváděn 6,78 m3/sec. to je 406,8 m3 vody za minutu.

3.
		
4.
		
		
5.
		
		
		
		
		
		

Rybník Chrastenský zabírá plochu 5,5 ha a může pojmout
55.396 m3 vody.
Rybník Hamerský zabírá plochu 55 ha. Je zde i větší možnost
akumulace vod až 550.000 m 3 , což se při rychlém tání či
povodních také v praxi využívá.
Nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem má plochu 77 ha a pojme
1780.000 m3 vody. (není to rybník, jde o přehradu). Zde trvale
sídlí i správce vodního díla( hrázný), kterému musíme hlásit
každou větší manipulaci s vodou. Hydraulické ovládání výpustě
se děje z centrálního dispečinku správy povodí Ohře za pomocí
počítače. Dispečink musí reagovat na pokyny a výstrahy vydané
Hydrometeorologickým úřadem České republiky.

Každá z výše uvedených nádrží je dle velikosti rozdělena do 4 kategorií
v rámci tzv. technicko – bezpečnostního dozoru. (rybník Chrastenský
náleží do IV. Kategorie malých vodních děl.) Jednou měsíčně se musí
kontrolovat průsaky hráze rybníka, v případě povodní po opadnutí vod.
Dále každá vodní nádrž musí mít vypracovaný a schválený provozně
manipulační řád, který určuje kdy a jaké množství vody smí být
vypouštěno do povodí, aniž by byla ohrožena ostatní vodní díla a nebo
obyvatelstvo sídlící poblíž říčky (kupříkladu rybník Chrastná se vypouští
celkem 14 dní, to je 13 cm denně, Hamerský rybník pak 30 dnů).
Dále každá vodní nádrž musí mít bezpečnostní přeliv, který má
zabránit protržení hráze a nekontrolovatelnému odtoku vod. Tato
významná vodohospodářská zařízení napomáhají významně regulovat
průtoky Ploučnice směrem k Mimoni.
Přesto dochází stále častěji k záplavám v části města Stráž pod Ralskem
kolem autobusového nádraží a objektů které jsou tam vystavěny.
Tato situace je způsobena především Ještědským potokem, který sbírá
vody od Výpřeže ( silnice Osečná – Liberec), protéká obcemi Křižany
a Žibřidice a na své cestě do Ploučnice pod nádrží Horka ve Stráži
nemá žádnou regulaci průtoku vod. Do Ještědského potoka se vlévá
v obci Křižany potok Druzcovský , který pramení nad křižovatkou
silnic Roztání – Křižany. Zde má také prameniště obecní vodovod
Druzcov. Tento potůček sleduje lesní zkratku od silnice do Křižan
po hájovnu pana Kellera v Druzcově.Vždy po divokém jarním tání je
cesta neprůjezdná. Obdobná situace je i na Dubnickém potoce,
který pramení v Janovicích, protéká obcí Dubnice a vlévá se do
Ploučnice na téměř stejném místě jako Ještědský potok.
Doufám, že se podařilo alespoň zčásti osvětlit komplikovanou
problematiku kolem záplav a zlepšit informovanost spoluobčanů
našeho regionu a pochopit ,že počínání starosty města je v zájmu
všech občanů, nejen rybářů a nebo občanů bydlících v rodinných
domcích u Ploučnice.
Ze zkušeností z roku 2010 víme, že ani bydlení na „kopci„ nás
nemusí ochránit před řáděním vodního živlu.
Hvízdal Václav
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Nástěnka, informace
VÝZVA OBČANŮM

Začátkem jara zpravidla probíhá úklid zahrad
a sadů. Upozorňujeme proto občany zejména
na zákaz vypalování travnatých ploch!
Penalizace za tyto prohřešky je to nejmenší,
co hříšníky může potkat. V ohrožení je nejen
kus přírody, ale i majetek a mnohdy zdraví či
dokonce životy osob, které zákaz nerespektují.
K likvidaci biomasy jsou i jiné možnosti.
Využijte prosím nabídky Gesty a odvezte
zelený odpad na skládku v Druzcově.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do MŠ v Osečné proběhne v týdnu od 21.5.
do 25.5. 2012. Žádáme zájemce o přijetí dětí do MŠ,
aby si v ředitelně školy vyzvedli formuláře nutné
k zápisu.
Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel ZŠ a MŠ Osečná

NOVÉ ZNAČENÍ
V dostatečném předstihu před nástupem letošní
turistické sezóny dokončili veřejně prospěšní
pracovníci městského úřadu v Osečné práce
související s instalacemi nového informačního
značení našich významných památek a přírodních
krás. Značení bylo implementováno v obci
Osečná (Prameny Ploučnice, Schillerův pomník)
a v obci Kotel ( Kotelské lípy, Čertova zeď ).
Jeho osazení prošlo schvalovacím řízením
pověřených orgánů.Toto informační značení by
mělo napomoci k lepší orientaci návštěvníků
našeho regionu.
VÍTÁNÍ JARA
Pěvecký sbor Canzonetta uvítal jaro v Mimoni
v sobotu 17. března na tradičním setkání
Písničkou se jaro otevírá. Každoroční rukodělné
setkání Velikonoční dílna ve škole se letos
uskutečnilo v sobotu 31. března.
Velikonoční pondělí totiž připadá již na 9. duben.
Zdalipak jste si, chlapci, stačili nařezat vrbové
proutí na pomlázky? A nezapomeňte ani na
čarodějnice, které mají svůj slet v Lázních
Kundraticích v pondělí 30. dubna
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Nástěnka, informace
Smuteční oznámení

ŽENÁM K SVÁTKU
V pátek 7. března jsme si připomněli svátek žen
kulturním odpoledním programem v restauraci
Slunce. Úvod patřil lidovým písním začínajících
kytaristek. Poté zazpívaly děti z Dráčku a zatančily
malé břišní tanečnice. Po krátkém programu
zástupců Canzonetty mohli přítomní načerpat
inspiraci z krátké ukázky společenského tance
v podání čtyř odvážných párů, absolventů
zdejších tanečních kurzů. Závěr patřil téměř
tradiční sestavě Vítek Randula, Natálka Navrátilová
a pan učitel Luboš Lachman.
Věříme, že jsme programem přinesli radost
přítomným dámám i pánům, kteří letos zaplnili
sál téměř do posledního místa.
Poděkování patří též sociální komisi
a provozovatelům restaurace Evičce a Jardovi.
ZPÍVÁNÍ U SCHILLEROVA KAMENE
Pokud máte chuť vyrazit o posledním
dubnovém víkendu na výlet nebo alespoň
na malou procházku, přijměte naše pozvání
k výstupu nad Osečnou k Schillerovu
kameni. Každoroční setkání muzikantů,
letos osmé, uspořádáme již v sobotu
28. dubna od 11.00. hodin.

V úterý 27. března jsme se rozloučili s panem
R.D. Josefem Maturou, farářem ze Světlé pod
Ještědem. Zemřel dne 20.3.2012 ve věku
nedožitých 89 let. Od roku 1955 spojil svůj
život s naším krajem, kde až do svého skonu
s neuvěřitelným elánem obětoval své síly
potřebám generací zdejších obyvatel.
Kromě Světlé pod Ještědem spravoval v
průběhu let jako administrátor také farnosti
v Českém Dubu, Hlavici, Křižanech, Jitravě,
Žibřidicích, Rynolticích a samozřejmě v
Osečné. V roce 1999 byl jmenován farářem
a roku 2011 osobním arciděkanem.
Pohřební mši svatou sloužil od 13 hodin
ve zcela zaplněném kostele sv. Mikuláše
ve Světlé pod Ještědem litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Srdečně vás zveme na divadelní představení
souboru Vojan o.s. Český Dub
v sobotu 7. dubna 2012. Od 19.00. hodin je v
kinosále na programu veselohra NATĚRAČ.
Pod režijním vedením Pavla Sišky komedii
nastudovali Jiří John, Jana Johnová a Šárka
Jodasová. Vstupné 50.- Kč.
Následující sobotu 14. dubna hostuje na
českodubské scéně Ochotnický soubor Tyl
z Kutné Hory. Taktéž od 19.00. hodin uvede hru
Arnošta Goldflama DÁMSKÁ ŠATNA.
Vstupné 50.- Kč.

NOVÝ DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
MĚSTA OSEČNÁ
Digitální povodňový plán města Osečná byl
vytvořen v návaznosti na projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“. Plán je zpracován v souladu
s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá
metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů ministerstva Životního
prostředí ČR. Povodňový plán je veřejně
přístupný dokument, který určuje způsob
sledování vodních stavů a dešťových srážek,
zajištění včasných a spolehlivých informací o
vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu
na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu
zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci
činností v době povodňové situace. Určuje
způsob provedení aktivizace povodňových
orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby
a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a
služeb v území zasaženém povodní.
ODKAZ:
http://liberecky.dppcr.cz/web_Podralsko/

ČTEME DĚTEM
V pondělí 12. března odstartoval již 4. ročník
oblíbeného programu Čteme dětem aneb Co
čtou velcí, když se chtějí pobavit. Šňůrku podvečerních setkání nad knížkou zahájilo čtení z
knihy Mach a Šebestová ve škole. O podnícení
čtenářského zájmu a rozšíření povědomí o autorech knih pro děti se v dalších večerech pokusil Hurvínek, Kuře Napipi a Rumcajs.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
nabízí své služby občanům našeho města
( služby osobních asistentů, poradna,
půjčovna pomůcek atd. )
Termíny návštěv MÚ Osečná :
13.dubna, 11.května, 8.června, 13.července
2012 v čase 9.30. – 10. 30.
Kontaktní osoba :
Eva Kohoutová, DiS, telefon 731 653 100
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Nástěnka, informace
VÝZVA OBČANŮM

Začátkem jara zpravidla probíhá úklid zahrad
a sadů. Upozorňujeme proto občany zejména
na zákaz vypalování travnatých ploch!
Penalizace za tyto prohřešky je to nejmenší,
co hříšníky může potkat. V ohrožení je nejen
kus přírody, ale i majetek a mnohdy zdraví či
dokonce životy osob, které zákaz nerespektují.
K likvidaci biomasy jsou i jiné možnosti.
Využijte prosím nabídky Gesty a odvezte
zelený odpad na skládku v Druzcově.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do MŠ v Osečné proběhne v týdnu od 21.5.
do 25.5. 2012. Žádáme zájemce o přijetí dětí do MŠ,
aby si v ředitelně školy vyzvedli formuláře nutné
k zápisu.
Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel ZŠ a MŠ Osečná

NOVÉ ZNAČENÍ
V dostatečném předstihu před nástupem letošní
turistické sezóny dokončili veřejně prospěšní
pracovníci městského úřadu v Osečné práce
související s instalacemi nového informačního
značení našich významných památek a přírodních
krás. Značení bylo implementováno v obci
Osečná (Prameny Ploučnice, Schillerův pomník)
a v obci Kotel ( Kotelské lípy, Čertova zeď ).
Jeho osazení prošlo schvalovacím řízením
pověřených orgánů.Toto informační značení by
mělo napomoci k lepší orientaci návštěvníků
našeho regionu.
VÍTÁNÍ JARA
Pěvecký sbor Canzonetta uvítal jaro v Mimoni
v sobotu 17. března na tradičním setkání
Písničkou se jaro otevírá. Každoroční rukodělné
setkání Velikonoční dílna ve škole se letos
uskutečnilo v sobotu 31. března.
Velikonoční pondělí totiž připadá již na 9. duben.
Zdalipak jste si, chlapci, stačili nařezat vrbové
proutí na pomlázky? A nezapomeňte ani na
čarodějnice, které mají svůj slet v Lázních
Kundraticích v pondělí 30. dubna
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Nástěnka, informace
Smuteční oznámení

ŽENÁM K SVÁTKU
V pátek 7. března jsme si připomněli svátek žen
kulturním odpoledním programem v restauraci
Slunce. Úvod patřil lidovým písním začínajících
kytaristek. Poté zazpívaly děti z Dráčku a zatančily
malé břišní tanečnice. Po krátkém programu
zástupců Canzonetty mohli přítomní načerpat
inspiraci z krátké ukázky společenského tance
v podání čtyř odvážných párů, absolventů
zdejších tanečních kurzů. Závěr patřil téměř
tradiční sestavě Vítek Randula, Natálka Navrátilová
a pan učitel Luboš Lachman.
Věříme, že jsme programem přinesli radost
přítomným dámám i pánům, kteří letos zaplnili
sál téměř do posledního místa.
Poděkování patří též sociální komisi
a provozovatelům restaurace Evičce a Jardovi.
ZPÍVÁNÍ U SCHILLEROVA KAMENE
Pokud máte chuť vyrazit o posledním
dubnovém víkendu na výlet nebo alespoň
na malou procházku, přijměte naše pozvání
k výstupu nad Osečnou k Schillerovu
kameni. Každoroční setkání muzikantů,
letos osmé, uspořádáme již v sobotu
28. dubna od 11.00. hodin.

V úterý 27. března jsme se rozloučili s panem
R.D. Josefem Maturou, farářem ze Světlé pod
Ještědem. Zemřel dne 20.3.2012 ve věku
nedožitých 89 let. Od roku 1955 spojil svůj
život s naším krajem, kde až do svého skonu
s neuvěřitelným elánem obětoval své síly
potřebám generací zdejších obyvatel.
Kromě Světlé pod Ještědem spravoval v
průběhu let jako administrátor také farnosti
v Českém Dubu, Hlavici, Křižanech, Jitravě,
Žibřidicích, Rynolticích a samozřejmě v
Osečné. V roce 1999 byl jmenován farářem
a roku 2011 osobním arciděkanem.
Pohřební mši svatou sloužil od 13 hodin
ve zcela zaplněném kostele sv. Mikuláše
ve Světlé pod Ještědem litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Srdečně vás zveme na divadelní představení
souboru Vojan o.s. Český Dub
v sobotu 7. dubna 2012. Od 19.00. hodin je v
kinosále na programu veselohra NATĚRAČ.
Pod režijním vedením Pavla Sišky komedii
nastudovali Jiří John, Jana Johnová a Šárka
Jodasová. Vstupné 50.- Kč.
Následující sobotu 14. dubna hostuje na
českodubské scéně Ochotnický soubor Tyl
z Kutné Hory. Taktéž od 19.00. hodin uvede hru
Arnošta Goldflama DÁMSKÁ ŠATNA.
Vstupné 50.- Kč.

NOVÝ DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
MĚSTA OSEČNÁ
Digitální povodňový plán města Osečná byl
vytvořen v návaznosti na projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“. Plán je zpracován v souladu
s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá
metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů ministerstva Životního
prostředí ČR. Povodňový plán je veřejně
přístupný dokument, který určuje způsob
sledování vodních stavů a dešťových srážek,
zajištění včasných a spolehlivých informací o
vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu
na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu
zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci
činností v době povodňové situace. Určuje
způsob provedení aktivizace povodňových
orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby
a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a
služeb v území zasaženém povodní.
ODKAZ:
http://liberecky.dppcr.cz/web_Podralsko/

ČTEME DĚTEM
V pondělí 12. března odstartoval již 4. ročník
oblíbeného programu Čteme dětem aneb Co
čtou velcí, když se chtějí pobavit. Šňůrku podvečerních setkání nad knížkou zahájilo čtení z
knihy Mach a Šebestová ve škole. O podnícení
čtenářského zájmu a rozšíření povědomí o autorech knih pro děti se v dalších večerech pokusil Hurvínek, Kuře Napipi a Rumcajs.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
nabízí své služby občanům našeho města
( služby osobních asistentů, poradna,
půjčovna pomůcek atd. )
Termíny návštěv MÚ Osečná :
13.dubna, 11.května, 8.června, 13.července
2012 v čase 9.30. – 10. 30.
Kontaktní osoba :
Eva Kohoutová, DiS, telefon 731 653 100
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Události obrazem

ročník: 20 • číslo: 1

Několik poznámek k vodohospodářské situaci Osečenska
Významných úspěchů dosáhli v letošním roce závodníci SK Osečná v ledové ploché dráze.
4.únor -

Osečenský tandem Jan Pecina a Lukáš Volejník zvítězil v úvodním podniku
Mezinárodního šampionátu ledařských družstev v Růžené.

12.únor - V Mělicích u Pardubic proběhl již druhý závod Mistrovství České republiky dvojic na
ledové ploché dráze s mezinárodní účastí. V tomto závodě zvítězili po dramatickém
závěru naši borci Jan Pecina a Lukáš Volejník.
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ledovéploché
plochédráze.
dráze
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úspěchůdosáhli
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18.únor - Na oválu v Hamru na Jezeře proběhlo Mezinárodní Mistrovství České republiky
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25.únor - Mistry světa družstev na ledové ploché dráze se stali v ruském Togliatti jezdci Ruska.
Druhou pozici vybojovali jezdci Rakouska a bronzovou medaili získali naši borci.
Česká reprezentace se z bronzu raduje podruhé v řadě za sebou. Tentokrát ve
složení Antonín Klatovský, Jan Klatovský a závodník SK Osečná Jan Pecina.

Na velkém úspěchu našich závodníků se podílí celý tým jejich spolupracovníků
z řad SK Osečná v čele s hlavním manažerem Lubošem Pytlounem.

Mezi našimi občany kolují názory, mnohdy i fámy o zbytečné aktivitě
starosty města při obnově a revitalizaci rybníků. Touto činností se však
zabraňuje nejen rychlému odtoku vod z krajiny, ale i ke zlepšování
podnebního klimatu Osečenska. Podle názoru odborníků budou převládat stále častější sucha a následně pak prudké bouře s přívaly dešťů,
které krajina není schopna zachytit (viz. přívalový déšť Osečná – Janův
Důl dne 9. června 2010).
Tohoto celkově nedobrého vývoje si je vědomo i ministerstvo zemědělství
České republiky a proto ve svých plánech navrhuje výstavbu nových
65 vodních nádrží, pro zvýšení ochrany obyvatel před povodněmi.
V tomto počínání má město Osečná velký náskok, neboť již od roku
1970 se začalo s obnovou rybníků v této oblasti za pomoci dobrovolné
činnosti členů Českého rybářského svazu, ale i ostatních občanů za
vydatné pomoci obce. Obnoveny byly 3 malé rybníky v Chrastné,
obnoven byl i Kočvarův rybník, obnoven byl rybník v Dolánkách,
opravena požární nádrž v Kotli a zásluhou bývalého předsedy MNV
Petra Hajleka opraven a zachráněn před závozem, rybník a koupaliště
v Lázních Kundraticích. Poslední akcí na toku Ploučnice bylo odbahnění
a oprava hráze Jenišovského rybníka v roce 2010.
Pro zlepšení průtoku Ploučnice Osečná - Lázně Kundratice byla provedena nákladná regulace toku u truhlárny. Dalším krokem Povodí Ohře
na nátlak starosty města bylo pročištění koryta říčky těžkou mechanizací
od Kočvarova mlýna až po rybník Mlékárenský. Aby celý profil Ploučnice
byl bez překážek, bude nutno zvětšit profily mostků u Vobořilů, u Májů,
u Znaku. Po opravě mostu u Strašilů, bude nutno demontovat mostek
u opravny motorových vozidel Třešňák a syn. Dále musí být opraven
můstek u Kutrů a jeho průtočný profil zvětšen. Pro větší průtok přívalových
vod musí být opraven propustek mezi Daníčkem a Holanovými
v Kunraticích.
Tento zásah do toku Ploučnice má z rybářského hlediska velmi negativní
dopad na výskyt pstruha obecného, který v tomto úseku již nemá
přirozené skrýše a už se zde až na výjimky nevyskytuje. Bohužel je to
daň za zvýšení bezpečnosti našich občanů před záplavami.
Těmito výše uvedenými opatřeními je horní tok Ploučnice zabezpečen
až po obec Břevniště. Pro nezasvěcené je třeba uvézt , že Ploučnice
pod Reslovými teče do bývalého vojenského prostoru a do Hamerského
rybníka, část vody pak teče takzvanou Hamerskou strouhou přes obec
Břevniště do nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem. Regulace průtoku
strouhou je vždy problém při velkých bouřkách a rychlém tání sněhu
na jaře (zde rybáři musí spolupracovat s povodňovou komisí v obci
Hamr na Jezeře, kam Břevniště patří).
Pro názornost mi dále dovolte k dané problematice uvézt několik
čísel a informací:
1. Základní vodohospodářská mapa České republiky posouvá prameny
		 Ploučnice o 4 km k Ještědu směrem k obci Hoření Paseky, nad silnici
		 Osečná – Liberec. Tato voda protéká části obce Janův Důl a vlévá se
		 do Jenišovského rybníka. Plocha povodí je uvá děna 16.5 km2.
2. Rybník Jenišovský má rozlohu 1 ha, kapacita při úplném naplnění
		 vodou je 17.085 m3, (provozní kapacita je 9.545 m3 vody, havarijní
		 rezerva pak 7.540 m3 vody). Akumulací vody z tání nebo přívalových
		 dešťů se snižuje nebezpečný průtok Ploučnicí. Pro srovnání
		 zahradní bazén o průměru 4,6 m a výšce 1,2 m pojme 20.000 litrů
		 vody to je 20 m3. Průměrný roční průtok vody v Ploučnici je uváděn
		 181 l/s = 10,86 m 3 za minutu. Průtok tzv. vodou desetiletou
		 Osečnou je uváděn 6,78 m3/sec. to je 406,8 m3 vody za minutu.

3.
		
4.
		
		
5.
		
		
		
		
		
		

Rybník Chrastenský zabírá plochu 5,5 ha a může pojmout
55.396 m3 vody.
Rybník Hamerský zabírá plochu 55 ha. Je zde i větší možnost
akumulace vod až 550.000 m 3 , což se při rychlém tání či
povodních také v praxi využívá.
Nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem má plochu 77 ha a pojme
1780.000 m3 vody. (není to rybník, jde o přehradu). Zde trvale
sídlí i správce vodního díla( hrázný), kterému musíme hlásit
každou větší manipulaci s vodou. Hydraulické ovládání výpustě
se děje z centrálního dispečinku správy povodí Ohře za pomocí
počítače. Dispečink musí reagovat na pokyny a výstrahy vydané
Hydrometeorologickým úřadem České republiky.

Každá z výše uvedených nádrží je dle velikosti rozdělena do 4 kategorií
v rámci tzv. technicko – bezpečnostního dozoru. (rybník Chrastenský
náleží do IV. Kategorie malých vodních děl.) Jednou měsíčně se musí
kontrolovat průsaky hráze rybníka, v případě povodní po opadnutí vod.
Dále každá vodní nádrž musí mít vypracovaný a schválený provozně
manipulační řád, který určuje kdy a jaké množství vody smí být
vypouštěno do povodí, aniž by byla ohrožena ostatní vodní díla a nebo
obyvatelstvo sídlící poblíž říčky (kupříkladu rybník Chrastná se vypouští
celkem 14 dní, to je 13 cm denně, Hamerský rybník pak 30 dnů).
Dále každá vodní nádrž musí mít bezpečnostní přeliv, který má
zabránit protržení hráze a nekontrolovatelnému odtoku vod. Tato
významná vodohospodářská zařízení napomáhají významně regulovat
průtoky Ploučnice směrem k Mimoni.
Přesto dochází stále častěji k záplavám v části města Stráž pod Ralskem
kolem autobusového nádraží a objektů které jsou tam vystavěny.
Tato situace je způsobena především Ještědským potokem, který sbírá
vody od Výpřeže ( silnice Osečná – Liberec), protéká obcemi Křižany
a Žibřidice a na své cestě do Ploučnice pod nádrží Horka ve Stráži
nemá žádnou regulaci průtoku vod. Do Ještědského potoka se vlévá
v obci Křižany potok Druzcovský , který pramení nad křižovatkou
silnic Roztání – Křižany. Zde má také prameniště obecní vodovod
Druzcov. Tento potůček sleduje lesní zkratku od silnice do Křižan
po hájovnu pana Kellera v Druzcově.Vždy po divokém jarním tání je
cesta neprůjezdná. Obdobná situace je i na Dubnickém potoce,
který pramení v Janovicích, protéká obcí Dubnice a vlévá se do
Ploučnice na téměř stejném místě jako Ještědský potok.
Doufám, že se podařilo alespoň zčásti osvětlit komplikovanou
problematiku kolem záplav a zlepšit informovanost spoluobčanů
našeho regionu a pochopit ,že počínání starosty města je v zájmu
všech občanů, nejen rybářů a nebo občanů bydlících v rodinných
domcích u Ploučnice.
Ze zkušeností z roku 2010 víme, že ani bydlení na „kopci„ nás
nemusí ochránit před řáděním vodního živlu.
Hvízdal Václav

Občasník Drak • Bezplatný výtisk • Povoleno MK ČR E 11789 • Redakce: Kulturní komise města Osečná
• Vydává: Město Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná • IČ: 00263061 • Toto číslo vychází 5.4.2012
• Grafická úprava, sazba a editace: Rommy Agency, Jeronýmova 570/22, 46007 Liberec 7
Tisk: ROMMY AGENCY Liberec - Komplexní reklama, PhDr. Romana Kuželová, Ph.D.,• info@rommyagency.cz

