lázeňského městečka. V rámci města jsme vytipovali

Slovo starosty

20 veřejně přístupných míst, která bychom chtěli do
budoucna upravit a zpřístupnit širšímu využití.
V první fázi se chceme zaměřit na prostory dolního
centra v okolí restaurace Dřevěnka a obchodního
domu a horního centra města na náměstí Sv. Víta a
jeho okolí. Do budoucna bychom vám rádi rovněž
představili architektonický návrh, u něhož přivítáme
vaše případné připomínky.
V současné době probíhají také přípravné práce
pro zhotovení nových chodníků. Páteřní chodník

Vážení občané,
etapu

povede po pravé straně (ve směru od Stráže p. R. na

splaškové kanalizace a zároveň s tím jsme připravili

náměstí k faře). Krajnice druhé strany budou rovněž

podklady pro odkanalizování zbytku města. V rámci

zpevněny. Zbudován bude také chodník z náměstí

příprav jsme zjistili, že naše žádost bude uspokojena

Libereckou ulicí k mostu. Děkujeme za vaši trpělivost

pouze v případě, pokud nebudou vzniklé náklady

a věříme, že všechny připravované akce zlepší kvalitu

převyšovat částku 90 tisíc korun na jednoho trvale

života v Osečné.

V loňském roce jsme dokončili

první

přihlášeného občana. V tu chvíli se nám možnost
žádat o dotaci zredukovala pouze na dolní část ulice

Jarní úklid

Dolní selská. Jelikož jsou některé domy trvale

I když kalendář je ještě v zimních měsících, počasí

neobydleny, některé doposud nebyly zkolaudovány

nás láká ven a nabádá k případnému jarnímu úklidu.

nebo se jedná o rekreační domky, nemohou být

K tomu patří také ořez stromů a keřů a v souvislosti

odkanalizovány i další ulice. Situaci by jistě vyřešilo,

s tím chceme upozornit na možnost vozit větve do

kdyby si občané své domy zkolaudovali, a poté se

Lázní Kundratic na místo každoročního pálení

v nich mohli legálně přihlásit. Vůči těm, kteří jsou

čarodějnic. Není možné tam však odvážet starý

v podobné situaci a dlouhodobě ji neřeší, budeme

nábytek ani cokoli jiného.

nuceni vystavit určitá administrativní opatření.
Jiří Hauzer, starosta
Dále bych chtěl občany informovat o záměru
vedení města upravit v návaznosti na nově opravenou
silnici

veřejné

prostory

tak,

aby

odpovídaly

estetickým a praktickým požadavkům moderního

KALENDÁŘ AKCÍ

Upozornění na platby místních poplatků

Prezentace na radnici

Poplatek za odpad

Ve čtvrtek 18. února 2016 od 18.00 hodin
proběhne v aule radnice pro velký zájem repríza
promítání prezentace „události v Osečné za rok
2015“. Jako bonus shlédnete prezentaci z výstavby
kanalizace a ČOV, 1. etapa a z opravy krajské silnice
č. II/278 a č. II/592. Bez občerstvení.
Vstup zdarma.
Prezentace:
- Výstavba kanalizace a ČOV, 1. etapa

18 minut

- Oprava krajské silnice č. II/278 a II/592

12 minut

- Události v Osečné za rok 2015

50 minut

Na akci zve Mgr. Miroslav Lát a Ing. Jiří Hauzer

Poplatek za odpad činí 500,- Kč za osobu na rok.
Děti do čtyř let věku a senioři starší 70 let platí
polovinu, tj. 250,- Kč za osobu na rok.
Poplatek za odpad za osobu na rok je splatný:
- I. splátka do 15.2.2016 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15.8.2016 rovněž ve výši jedné
poloviny poplatku

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1340
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa na rok.
Za každého dalšího psa je poplatek 150,- Kč.
Poplatek ze psů je splatný:
- nejdéle do 31.3.2016

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 29.2. – 4.3.2016 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 7.30 hod. do 15.30 hod).
K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do
mateřské školy a potvrzení pediatra. Všechny
uvedené dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v
ředitelně školy (každý všední den od 8.00 do 14.30
hod.) nebo je najdete na internetových stránkách
školy a města.
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

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1341
Všechny poplatky lze rovněž uhradit na pokladně
Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé.
Pozor, při nedodržení platebních podmínek,
bude poplatek navýšen o sankci!

Přidělování kompostérů
Přidělování všech 180 kompostérů proběhne u
Růžičkovy stodoly v Osečné v těchto termínech:
-

S sebou je nutné mít:
-

50 PODRALSKO
V sobotu 16. dubna 2016 proběhne v Osečné
cyklistický maraton „ENERVIT 50 PODRALSKO“.
Tento maraton je zařazen do GALAXY SÉRIE a je
jeho první zastávkou. Cyklisté budou závodit na
trasách 58 a 25 km v mnoha kategoriích. Součástí
maratonu pro dospělé jsou i dětské závody.
Pro všechny bude připravená bohatá tombola.
SpinFit Liberec

středa 24.2.2016 od 15.00 do 18.00 hodin
pátek 4.3.2016 od 15.00 do 18.00 hodin

-

občanský průkaz žadatele
přepravní prostředek – kompostér bude
vydán v rozloženém stavu
dobrou náladu

Pro přidělení kompostéru
nevzniká žadateli právní nárok.
Podrobnosti na webu:

www.osecna.cz/Urad/Kompostery.aspx

Zkoušky z vyprošťování zvládla
jednotka SDH Osečná na
jedničku!
Dne 19. prosince 2015 se jednotka
SDH Osečná zúčastnila závěrečných
zkoušek kurzu vyprošťování osob z
havarovaných vozidel pod vedením
kpt. Ing. Petra Štajnce z Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje.
Tento kurz se skládal z 80-ti dosti
náročných hodin obecné teorie,
zdravovědy a taktiky vyprošťování.
Tyto jednotlivé části kurzu byly
doplněny také o praktický nácvik a
dílčí závěrečné testy. Všech sedm
členů jednotky závěrečné zkoušky
vzorně složilo a vyhovělo tak
požadavkům HZS LK. Jednotka SDH
Osečná tímto získala předurčenost na
zásahy typu dopravních nehod a od
21. prosince 2015 k nim bude tedy i
vyjíždět.
Velitel jednotky Miroslav Hauzr by
chtěl touto cestou poděkovat všem
členům, kteří se školení a přezkoušení
účastnili a pochválit je za vzorný a
příkladný přístup k tomuto náročnému
výcviku.

AUTOGRAMIÁDA nové knihy
Otty Hejnice
Ve čtvrtek 3. prosince 2015
proběhla ve Vinárně u Markéty
autogramiáda nové knihy Otty
Hejnice „SIFON, Venda a jejich
lásky“. Po představení a přečtení
vybraných úryvků z knihy navázala
beseda s autorem o jeho tvorbě a
vztahu ke kraji pod Ještědem. Celou
akci moderoval Mgr. Radomír Starý.
Knihu „SIFON, Venda a jejich
lásky“ libereckého autora a bývalého
redaktora novin s.p. DIAMO Otty
Hejnice vydalo nakladatelství Bor.
Román odehrávající se v Osečné má
264 stran, ilustrovali ji Milan Janáček
a Zdeněk Götz.
Knihu si budete moci zapůjčit v
městské knihovně v Osečné.

Setkání zastupitelů a pracovníků MÚ s občany
V úterý 29. prosince 2015 v 18 hodin proběhlo v aule radnice v
Osečné již podeváté „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 – předseda LAG
Podralsko a generální ředitel s. p. Diamo Ing. Tomáš Rychtařík,
ekonomický ředitel firmy Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.
Ing. Petr Janda a Ing. Karel Kapoun.
Oceněni na návrhy zastupitelů a spolků byli tito občané:
David Honéger – za aktivní práci v SDH Osečná
Oldřich Kroft – za aktivní práci v Klubu seniorů
Petr Jarý – za svědomitou práci pro město
Jitka Ulrychová – za aktivní práci s mladými hasiči
Martin Hroch – za profesionální a trpělivý přístup
v rámci budování splaškové kanalizace
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme!

Přes Osečnou se už jezdí po opravených silnicích
Nově zrekonstruované úseky silnic II. třídy v Osečné slouží
motoristům od prosince loňského roku. V úterý 19. ledna se
uskutečnilo symbolické ukončení stavby a přestřižení pásky za
účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, krajského radního
pro dopravu Vladimíra Mastníka, starosty Osečné Jiřího Hauzera,
zástupců Krajské správy silnic LK, zhotovitelů, projektantů a dalších
hostů. Stavbu za 27 mil. Kč s DPH realizoval Liberecký kraj s
pomocí státní dotace.
Na kompletní rekonstrukci silnic č. II/278 a č. II/592 včetně jejích
povrchů se pracovalo od září do prosince loňského roku. Opravený
úsek vede městem Osečná a je dlouhý přes 1,6 km. Součástí stavby
na silnici č. II/278 byla i rekonstrukce opěrné zdi z gabionů.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 22. ledna 2016 se konal zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná.
K zápisu se dostavilo 33 dětí, 6 rodičů požádalo o odklad, nastoupit
by tedy mělo do 1. třídy 27 žáků a jedna třídní učitelka.

Mistrovství ČR jednotlivců na ledové ploché dráze
V sobotu 23. ledna 2016 proběhl první závod Mistrovství České
republiky jednotlivců na ledové ploché dráze. Náš Sportovní klub
Osečná reprezentovali jezdci – Jan Pecina, Lukáš Volejník a Martin
Běhal. Na ledovém ovále v Chrastné se za nevlídného počasí a za
účasti stovky platících diváků utkalo celkem 11 jezdců. V tomto
napínavém závodu nakonec po finálové jízdě čtyř nejlepších zvítězil
Andrej Diviš. Druhý skončil Vladimír Višváder a třetí místo obsadil
náš Jan Pecina. Lukáš Volejník skončil čtvrtý. Třetí náš závodník Martin Běhal, skončil s pěti body a bez pádu na sedmém místě.
Sportovní klub Osečná tímto děkuje za podporu městu Osečná,
místním rybářům a hasičům a všem dobrovolníkům a sponzorům. Za
skvělé zázemí dále děkuje rekreačnímu středisku Žabák.

Sousoší Tří svatých je dokončeno
Sousoší Tří svatých se nachází v březovém hájku
na návrší na jihovýchodním okraji města Osečná.
Sousoší pochází z roku 1714. Jedná se o jedno ze tří
identických pískovcových sousoší, další dvě se
nacházejí v Hodkovicích nad Mohelkou a Českém
Dubu. Autorství těchto památek je připisováno dílně
Matyáše Bernarda Brauna – věhlasného sochaře
rakouského původu, který je tvůrcem mnoha
barokních skvostů v Čechách zdobících četné zámky,
kostely a také Karlův most v Praze. Jedná se o
skvostnou památku ojedinělou svou podobou,
vznikem a nejpříhodnějším umístěním v rámci
Podještědí.
Na osečenském sousoší docházelo delší dobu k
degradaci kamene, byly patrné černé krusty a bylo
zjevné silné napadení mikrovegetací. Statika sousoší
byla narušená, poškozené byly jednotlivé plastiky
sousoší – u sochy sv. Jana chyběla hlava, z centrální
plastiky bylo odlomeno levé rameno kříže s rukou
Krista a horní část kříže s hlavou Krista. Oběma
světcům chyběli kovové, pozlacené části mečů a
svatozáře. Byla odtržená podpůrná zeď od vlastního
sousoší.

Náročné restaurování sousoší pod dozorem
Národního památkového ústavu, ÚOP Liberec
spočívalo v těchto úkonech: předzpevnění, biosanace,
biologické čištění, čištění krusty, výměna kovových
prvků za nerezové (kramle, spony), injektování a
statické zajištění trhlin, celk. plastická retuš +
spárování, doplnění chybějících částí kříže a Krista,
osazení hlavy sv. Jana a plastická retuš, lokální
barevná retuš, osazení světcům pozlacené části mečů
a svatozáře a závěrečné povrchové ošetření (biocidní
a hydrofobní).

Projekt „Restaurování sousoší sv. Luitgardy,
sv. Jana a sv. Pavla v Osečné“ podpořil
Liberecký kraj.

Centrální kříže na hřbitovech v Osečné,
Druzcově a Zábrdí jsou zachráněny
Města Osečná dokončilo restaurování centrálních
křížů na hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí.
Tyto dominanty místních hřbitovů byly v havarijním
stavu a z těchto důvodů byl nutný komplexní,
neodkladný restaurátorský zásah.
Restaurování centrálního
kříže na hřbitově v Osečné
vyžadovalo
rozebrání
jednotlivých částí z důvodů
hloubkové koroze litinového
kříže. Proběhla zde odborná
oprava
pískovcového
podstavce včetně sanace
betonového základu, ošetření
litinového kříže, zvýraznění
písmen nápisové desky –
zlacení, oprava prasklin a
zlacení korpusu Krista.
Restaurování centrálního
kříže
na
hřbitově
v
Druzcově vyžadovalo také
rozebrání jednotlivých částí z
důvodů zkorodovaného a ve
spodní
části
rozpadlého
litinového kříže – hrozilo zde
zřícení kříže. Proběhla zde
odborná oprava pískovcového
podstavce, výroba tvarově a
rozměrově shodné kopie
kříže, přebroušení mramorové
desky a zvýraznění písmen – zlacení, ošetření a
zlacení korpusu Krista.
Restaurování centrálního
kříže na hřbitově v Zábrdí
proběhlo na místě, bez
nutnosti
rozebírání
jednotlivých celků.
Došlo zde k odborné opravě
pískovcového
podstavce,
žulového kříže a byl zde
navrácen formou repliky
pozlacený korpus Krista.
Projekt „Restaurování centrálních křížů na
hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí“ byl
podpořen z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

