Slovo starosty

Koncem roku 2014 byla dokončena obnova kaple
Božího hrobu nad obcí Kotel. Vznikl tak nový cíl
procházek návštěvníků zdejšího kraje i našich
občanů. V rámci oprav byl upraven terén v okolí,
dostavěny pískovcové zdi, zbudována nová střecha
s věžičkou a vchodové dveře s kovanou mříží.
Podlaha byla vydlážděna místním čedičem. Kaple
navazuje na křížovou cestu vedoucí od kapličky
z Kotle. Město uvažuje i o restaurování této cesty.

Vážení občané,
Po zimní technologické přestávce opět započaly
zemní práce na výstavbě splaškové kanalizace.
V současné době probíhá realizace odbočky od
Kočvarova mlýna k bytovým domům na Dolní selské.
V měsíci březnu bude opět uzavřena hlavní silnice
vzhledem k dokončování úseku páteřní trasy ke
kostelu. Tím bude opět výrazně omezen provoz.
Autobusová doprava bude zachována. Po dokončení
se práce přesunou do ulice Příčné směr Liberecká
ulice až k domu Zuzaňákových. Zemní práce by měly
být dokončeny v měsíci červnu a poté by měly započít
práce spojené s úpravou asfaltových povrchů.
Čistička odpadních vod je již plně funkční, o čemž se
mohli přesvědčit zastupitelé v rámci kontrolního dne
19. 1. 2015. Majitelé nemovitostí na již zprovozněné
trase již mají možnost napojení. Informace k tomuto
dostanou na MěÚ Osečná u paní Dany Sucharové.
Předem děkujeme občanům za trpělivost spojenou
s dopravními omezeními.
V současné době probíhají konečné práce na
realizačním projektu druhé etapy splaškové
kanalizace, která by měla obsáhnout zbylé
nemovitosti Osečné, jako jsou ulice Českodubská,
Nová, K Pramenům apod. V březnu požádáme o
stavební povolení a jeho získání předpokládáme na
podzim letošního roku. Bohužel tyto přípravy s sebou
přinesly problémy spojené s nesouhlasy některých
majitelů pozemků, což Osečné přinese velkou
finanční zátěž. Na přelomu roku by měla být
vyhlášena nová výzva ze SFŽP, kam bychom chtěli
podat žádost o finanční dotaci.

Připravované projekty na rok 2015
Na jaře letošního roku proběhne ošetření
kotelských lip odbornou firmou. Na tuto akci jsme
získali finanční příspěvek z Libereckého kraje.
Vzhledem
k havarijnímu
stavu
centrálních
hřbitovních křížů v Osečné, Druzcově a Zábrdí jsme
připravili projekt na jejich restaurování. Nyní
sháníme potřebné finanční prostředky. Realizaci
bychom rádi uskutečnili v tomto roce.
Zároveň připravujeme restauraci sousoší Tří
svatých, které je rovněž v neutěšeném stavu.
Na přelomu roku byl schválen nový zákon o
odpadech. Připravujeme novou vyhlášku, která ve
většině obcí přinese sebou i navýšení poplatku. Touto
cestou bychom chtít nechtěli a hledáme cesty
k zajištění plnění podmínek tak, aby nám to
nepřineslo neúměrné zvýšení nákladů v této oblasti.
Tímto úkolem se zabývá komise pro životní prostředí
našeho města, za což bych chtěl všem členům
poděkovat.

Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
Závody na ploché ledové dráze v Hamru na J.
V sobotu 14. února 2015 proběhnou závody na
ploché ledové dráze v Hamru na Jezeře. Pokud počasí
dovolí, nebudou na ledě chybět ani reprezentanti S.K.
Osečná – Jan Pecina, Lukáš Volejník a Martin Běhal.

Taneční kurzy pro dospělé
Taneční kurz Čermák pořádá zápis na Taneční
kurzy pro dospělé.
Kurzy začínají v sobotu 14. února 2015 ve Vinárně
a cukrárně v Osečné. Začátečníci od 17.00 – 19.00
hodin, super pokročilí od 19.00 – 21.00 hodin.

Upozornění na platby poplatků
Poplatek za odpad ve výši 500,- Kč na osobu a rok
je splatný:
- I. splátka do 15.2.2015 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15.8.2015 rovněž ve výši ½
poplatku
Poplatek ze psů je splatný:
- nejdéle do 31.3.2015
Poplatek je stanovený za jednoho psa na rok ve výši
100,- Kč, za každého dalšího psa je 150,- Kč.

Pozor, při nedodržení platebních podmínek,
bude poplatek navýšen o sankci!
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 2.3. – 6.3.2015 proběhne zápis k
předškolnímu vzdělávání do Základní školy a
Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace. Zápis spočívá v odevzdání žádosti a
dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny v
ředitelně školy (od 7.00 hod. do 14.30 hod).
K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do
mateřské školy a evidenční list. Všechny uvedené
dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně
školy (každý všední den od 8.00 – 14.30 hod.).
Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou
vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku
řízení.
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Velikonoční dílna

Od 12. ledna 2015 jsou změněny ordinační hodiny
ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná a to
takto:
Osečná
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota a neděle
Rozstání
Úterý
Čtvrtek
DS Františkov
Úterý
Středa
Charita Chrastava
Středa

otevřeno (od — do)
07.00 – 08.00 odběry krve,
07.30 – 13.00
13.00 – 18.00
08:00 – 11:00
07.00 – 08.00 odběry krve,
08.00 – 13.00
návštěvy lékaře
dle telefonické domluvy
otevřeno (od — do)
08.00 – 13.00
12.00 – 17.00
otevřeno (od — do)
08.00 – 16.00
08.00 – 12.00
otevřeno (od — do)
08.00 – 12.00

V sobotu 28. března 2015 proběhne v jídelně ZŠ
Osečná tradiční „Velikonoční dílna“.
S sebou nůžky, přezuvky a tašku na výrobky.

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Marta Kleprlíková

50 PODRALSKO

Lékárna v Osečné

V neděli 12. dubna 2015 proběhne v Osečné
cyklistický maraton „50 PODRALSKO“ – první
závod seriálu z osmi, které proběhnou v průběhu od
dubna do konce září. Závod na 50 km je vypsán pro
osm kategorií - dvě ženské a šest mužských. Trasa
závodu je stejná jako v předešlých ročnících.
SpinFit Liberec

Od 2. února 2015 je změněna otevírací doba
lékárny v Osečné a to takto:
Osečná
Pondělí
Středa
Pátek

Mgr. Hana Bernardová

otevřeno (od — do)
08.00 – 12.30
13.00 – 14.00
13.00 – 16.00
08.00 – 12.30
13.00 – 14.00

Kotelské lípy se letos dočkají
odborného ošetření
Město Osečná nechalo vypracovat
projekt „Ošetření Kotelských lip“.
Předmětem projektu je ošetření a
stabilizace dvou památných lip
velkolistých, rostoucích na volném
prostranství mezi původní zástavbou v
obci Kotel. Důvodem realizace
projektu jsou tyto možné rizikové
faktory: rozlomení korun v důsledku
nedostatečného zajištění stability
úžlabí, odlomení některé kosterní
větve s následnou destrukcí celého
stromu a pád suchých větví.
Vlastní práce budou realizovány
odbornou firmou v měsících 04 –
06/2015, kdy budou práce dokončeny
a provedeno předání díla. Poté bude
proveden úklid okolí po zásahu, které
zajistí město vlastními silami. Na
projekt přispěje i Liberecký kraj 50%,
tj. max. částkou 18.000 Kč, které
poputují z programu resortu životního
prostředí a zemědělství, podprogramu
Podpora ochrany přírody a krajiny.
Projekt naváže na v minulém roce
městem provedenou revitalizaci okolí
Kotelských lip a vytvořeného
odpočinkového místa.

Setkání zastupitelů a pracovníků MÚ s občany
V pondělí 29. prosince 2014 v 18 hodin proběhlo v aule Radnice v
Osečné již poosmé „Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího
městského úřadu s občany“. Cílem tohoto setkání bylo mimo jiné
vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům.
Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – generální ředitel s. p.
Diamo Ing. Tomáš Rychtařík a ekonomický ředitel firmy Ještědská
stavební společnost spol. s.r.o. Ing. Petr Janda.
Oceněni na návrhy zastupitelů a spolků byli tito občané:
Ing. Wilfried Prokop – za dlouholetou práci v zastupitelstvu města
Jarmila Bláhová – za dlouholetou práci v zastupitelstvu města
Miloš Dobeš – za vánoční trhy a další akce pro občany
Ing. David Klíž – za práci ve funkci velitele SDH Osečná
Marie Zuzaňáková – za založení a aktivní vedení klubu Seniorů
Mgr. František Novák – za vedení kroužku včelařů
Lenka Vršovská – za příkladnou péči o městské lesy
Dagmar Janíčková – za dlouholetou práci ve školní družině a v
pěveckém sboru Canzonetta
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme!

Rybáři provedli regulaci a čištění Jenišovského rybníka
V sobotu 10. ledna 2015, v rámci brigády, provedli naši rybáři
regulaci a čištění Jenišovského rybníka. Důvodem byla vysoká
hladina vody v rybníku, která již přetékala přes bezpečnostní přeliv.
K regulaci jim napomohl i mlýnský náhon, který zároveň po dlouhé
době odzkoušeli a pročistili – jen to vodní kolo stále chybí...

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zavítal do Osečné
Sbírka použitého ošacení
Občanské
sdružení
Diakonie
Broumov ve spolupráci s městem
Osečná vyhlašuje sbírku použitého
ošacení:
- Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
- Látky
- Domácí potřeby, nádobí bílé i
černé, skleničky – vše OK
- Peří, péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Menší funkční elektrospotřebiče
- Knihy
Sbírka se uskuteční:
 6. března 2015 od 14 do 17 hod.
 Růžičkova stodola ve Školní ulici

V sobotu 17. ledna 2015 navštívil Osečnou hejtman Libereckého
kraje Martin Půta a zúčastnil se výroční schůze SDH Osečná. Ocenil
práci hasičů a to nejen na úseku hasičské jednotky, ale také na podílu
společenského života v obci. Upozornil hasiče na vyhlášení grantu z
fondu požární ochrany Libereckého kraje. Občané využili jeho
přítomnosti a pokládali mu různé dotazy, na které jim odpovídal.
Zajímal se i o probíhající výstavbu kanalizace a další rozvoj obce.

Zastupitelé se seznamovali s čističkou odpadních vod
V pondělí 19. ledna 2015 navštívili naši zastupitelé nově
postavenou a do zkušebního provozu uvedenou čističku odpadních
vod v Lázních Kundraticích. Celou hodinu se zde seznamovali s
fungováním ČOV za účasti zástupců prováděcí firmy Ještědská
stavební společnost, spol. s r.o..

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 23. ledna 2015 se konal zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná.
K zápisu se dostavilo 30 dětí, 8 rodičů požádalo o odklad, nastoupit
by tedy mělo do 1.třídy 22 žáků a jedna třídní učitelka.

Kaple Božího hrobu v Kotli zachráněna!
Kaple Božího hrobu v Kotli se dočkala obnovy. Na
dezolátním stavu kaple se podepsalo působení
vegetace, povětrnostní vlivy a vandalismus. Dosud
byla ruina této památky zarostlá stromy, postupně se
rozpadala a stála tak stranou pozornosti návštěvníků
osady Kotel. Teď zase začne sloužit věřícím a
turistům.
Kaple Božího hrobu se nachází na zalesněném
Kotelském vrchu (498 m n. m.) nad osadou Kotel, v
blízkosti geologické národní přírodní památky
Čertova zeď. Kaple byla postavena na místě
původních Božích muk v roce 1901 a to nákladem
rodiny Bienertovy, pocházející z chalupy č.p. 32 v
Kotli. Kaple byla zasvědcena „Božímu hrobu“ a
symbolizuje místo, do kterého byl uložen Ježíš poté,
co zemřel na kříži.

Poděkování za úspěšnou realizaci projektu
Snahou vedení města Osečná bylo přiblížit objekt
kaple
původnímu
vzhledu
dle
dochované
fotodokumentace. Kaple o půdorysném rozměru 4 m
x 6,5 m má klasickou sedlovou střechu z
vláknocementových šablon s vrcholovou věžičkou a
křížkem. Ve štítě průčelí je umístěno pevné okno.
Vstupní otvor je zajištěn kovanou mříží a za touto
mříží ze strany interiéru jsou osazeny masivní
dřevěné dveře. Uvnitř kaple je výklenek, kde bude po
vyschnutí zdiva namalován obraz Ježíše Krista.
Oprava kapličky byla podpořena z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Práce byly
dokončeny v říjnu 2014, znovu vysvěcena bude v létě
2015.
Od kaple sv. Anny na jihovýchodním konci Kotle k
nově zrekonstruované kapli Božího hrobu sem vede
křížová cesta se 14 - dříve dřevěnými, nyní
kamennými zastaveními. Ty byly vyrobeny nákladem
rodiny Bienertovy v Osečné, v dílně č.p. 118 u
kamenosochaře Adolfa Sitteho v letech 1902 – 1904.
Zastavení jsou v současné době zatím bez obrázků…
Kaplička je veřejnosti nepřístupná, její vnitřní
prostor je však možno si prohlédnout v letních
měsících skrze kovanou mříž.

Poděkování patří především:
- místostarostce města Heleně Bušové a Ing.
Jiřímu Hauzerovi za zpracování žádosti,
- Ing. Janu Vinařovi za vypracování návrhu
obnovy kaple,
- Ing. Radomíru Hladkému za zhotovení PD,
- Ing. Petru Šmakalovi za odborný dohled,
- všem řemeslníkům firmy Penta spol. s.r.o. za
dobře odvedenou práci,
- uměleckému kováři Janu Nikendeyovi za
zhotovení kované vstupní mříže,
- místním firmám Truhlářství Aleš Kysela a
Hauzr s.r.o.,
- našim veřejně prospěšným pracovníkům za prvotní
úklid okolí a jeho průběžnou údržbu,
- a v neposlední řadě občanům obce Kotel,
především pak panu Ing. Bohumilu Sommerovi z
č.p. 11 za odborné informace o kapli a křížové
cestě.
Jiří Hauzer, starosta
Pokud máte doma staré fotografie a obrázky této
kapličky, prosíme Vás o jejich zapůjčení.
Kontakt:
Podatelna MěÚ Osečná, e-mail: mesto@osecna.cz

