Slovo starosty

tento problém řešit ve spolupráci s odbornou firmou.
To se nám nejednou vyplatilo, jeden případ za
všechny - ulomení kříže s kopulí z věže kostela sv.
Víta, kdy pojišťovna uhradila tuto škodní událost.
Uvažujeme o tom, že jednou týdně by pracovník
pojišťovny bezplatně řešil nejen v rámci pojištění
případné dotazy, či problémy s našimi občany.
Ještě bych Vás chtěl informovat, že nás čeká
v nejbližší době akce Masopust, která byla v loňském
roce velmi úspěšná. Samozřejmě občané, kteří se
budou chtít do akce zapojit, jsou vítáni a ty, kterým se
tento způsob zábavy nezamlouvá, prosím o
shovívavost.

Vážení občané,
letošní začátek roku přišel ve znamení mírné zimy,
která nám umožňuje dělat práce, které za některých
minulých let nebyly pro příval sněhu a nízké teploty
možné. Asi všichni vnímáte, že na několika místech
v Lázních Kundraticích a nyní také v Osečné
vytvářejí dodavatelské firmy splaškovou kanalizaci,
což s sebou nese nemalé problémy. V měsíci lednu
jsme také podali žádost o další finanční prostředky
na úplné dokončení kanalizace, která by měla
v lepším případě proběhnout v příštím roce. Budou
pokračovat stavební práce i na chodníku, jenž by měl
být v letošním roce dokončen až po most v Liberecké
ulici.
Mnozí z Vás jste se zúčastnili besedy na zdejší
radnici s hejtmanem Libereckého kraje Martinem
Půtou, který naše město navštívil dne 25. ledna 2018.
Pan hejtman především nastínil hlavní směry rozvoje
kraje a odpověděl na všechny dotazy. Besedoval také
s žáky naší základní školy. Dohodli jsme se, že
návštěvy hejtmana by měly být do budoucna
každoroční tradicí.
Na posledním Veřejném zasedání Městského
zastupitelstva 23. ledna 2018 představil za účasti
velkého počtu našich občanů své architektonické
návrhy veřejných prostor pan arch. Michal Valert.
Podle nich bychom do budoucna nechali zpracovat
projekty, které by následně mohly být realizovány.
V minulosti mělo město problémy s pojišťováním
budov a majetku a tak jsme před pěti lety započali

V závěru bych chtěl požádat všechny občany, aby
parkovali svá vozidla na svých pozemcích a usnadnili
tak hladší průjezd obcí. Děkuji za pochopení.

Jarní úklid
I když kalendář je ještě v zimních měsících, počasí
nás láká ven a nabádá k případnému jarnímu úklidu.
K tomu patří také ořez stromů a keřů a v souvislosti
s tím chceme upozornit na možnost vozit větve do
Lázní Kundratic na místo každoročního pálení
čarodějnic. Není možné tam však odvážet starý
nábytek ani cokoli jiného.
Jiří Hauzer, starosta

Starosta získal Cenu Euroregionu Nisa
Nejhodnotnější přeshraniční partnerství, nejlepší
studentské práce a tři významné osobnosti ocenila v
deváté Ceně Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2017
mezinárodní porota. Letošního klání, které
vyvrcholilo ve čtvrtek 7. prosince 2017 předáním cen
v kulturním centru Steinhaus v Budišíně, se
zúčastnila více jak stovka osobností se zájmem o
přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa.
Cenu pro osobnost s významným přínosem pro
přeshraniční spolupráci získal starosta města Osečná
pan Jiří Hauzer. Za polskou stranu si ocenění odnesl
starosta města Ježów Sudecki pan Edward Dudek a
za německou stranu organizátor přeshraničních
hudebních akcí pan Gottfried Huth z Jonsdorfu.

KALENDÁŘ AKCÍ

Upozornění na platby místních poplatků

Představení nové knihy

Poplatek za odpad

Městský úřad Osečná srdečně zve na představení
nové knihy RNDr. Dominika Rubáše „Přírodní
klenoty Podještědí, obrazový průvodce krajinou“.
Představení nové knihy spojené s promítáním
fotografií
a
povídáním
o
geologických
zajímavostech, památných stromech, pramenech a
studánkách v našem kraji proběhne ve středu 14.
února 2018 od 18.00 hodin v aule radnice. Na závěr
bude pro zájemce prodej knih s podpisem autora.

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.

Vstupné dobrovolné!

Poplatek za odpad za osobu na rok je splatný:
- I. splátka do 15. 2. 2018 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15. 8. 2018 rovněž ve výši jedné
poloviny poplatku

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1340

Osečenský masopust
V sobotu 24. února 2018 proběhne 2. Osečenský
masopust. Zahájení proběhne na Svatovítském
náměstí v Osečné ve 13.00 hodin.

Poplatek ze psů

Trasa průvodu je okružní a je naplánována:
Svatovítské náměstí – Liberecká ul. – Horní selská –
Dolní selská – Českolipská ul. – Kundratická ul. –
Svatovítské náměstí. Průvod bude zakončen na
náměstí, kde proběhne porážka kobyly, poté bude
následovat volná zábava. Průvod doprovází kapela
ORION BAND. Občerstvení a vepřové hody
zajišťuje Kavárna u Víta.

Poplatek ze psů je splatný:
- nejdéle do 31. 3. 2018

Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa na rok.
Za každého dalšího psa je poplatek 150,- Kč.

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1341
Všechny poplatky lze rovněž uhradit na pokladně
Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozor, při nedodržení platebních podmínek,
bude poplatek navýšen o sankci!
Nová služba pro občany
Na základě vzájemné dlouhodobé spolupráce mezi
městem Osečná a společností Quatro finance, a.s. je
pro občany města Osečná připravena k využívání
nová služba zahrnující oblasti: pojištění (auta,
majetek, odpovědnost, úraz, život, cest. pojištění
apod.), penze a hypotéčních úvěrů.
Bezplatné služby můžete využívat v rozsahu:
a) konzultace, poradenství
b) audit stávajících pojistných smluv
c) uzavírání nových smluv
(pojištění, penze, hypoteční úvěry)
d) správa smluv
Každou středu od 14.00 do 17.00 hodin budeme
sídlit v prostorách Informačního centra na
Svatovítském náměstí 88 v Osečné. Začínáme již
14. února 2018.
Těšíme se na Vás!
Quatro finance, a.s. | www.qfinance.cz

Dotační program pro spolky a organizace ve
městě Osečná na kulturně - sportovní činnost
Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání
žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2018.
Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou
určeny na podporu kulturně - sportovních činností a
akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu
roku 2018. Celkový objem prostředků vyčleněných
ve schváleném rozpočtu města na tento program je
120.000,- Kč. Maximální výše dotace pro jednoho
žadatele je 40.000,- Kč.
Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu
od 5. 3. do 19. 3. 2018. Žádosti podané po tomto
termínu nebudou akceptovány.
Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne
23. 1. 2018, usnesením č. 8/2018.
Více informací naleznete na:
www.osecna.cz/Urad/DotacniProgramMesta.aspx

Společnost Dolmen představuje
novou sociální službu
Společnost Dolmen má dlouholetou
zkušenost s poskytováním sociálních
služeb dospělým lidem s mentálním
postižením a kombinovanými vadami.
Na základě potřeby definované
Libereckým krajem se Společnost
Dolmen rozhodla v letech 2018 až
2020 zapojit do projektu Libereckého
kraje „Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením
v Libereckém
kraji“.
V rámci tohoto projektu dojde
k rozšíření terénní služby Podpora
samostatného bydlení, a to v lokalitě
správního území obcí s rozšířenou
působností Liberec, Jablonec nad
Nisou, Tanvald a Frýdlant. Služba
nabízí
šanci
dospělým
lidem
s mentálním
postižením
a
kombinovanými
vadami,
kteří
potřebují pomoc a podporu na své
cestě k co nejvíce samostatnému
životu, ale nechtějí se stěhovat ze
svých domovů či žít v pobytové
službě.
Bližší informace o službě poskytne
sociální pracovnice společnosti:
Mgr. Renata Bečková
Tel.: 725 841 763
Email: beckova@spolecnostdolmen.cz

nebo koordinátorka služby:
Mgr. Bohdana Bensaoucha
Tel.: 776 662 676
Email: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz

Infocentrum Osečná
Informační centrum Osečná koupí
funkční, starší model tiskárny
EPSON WF-4525.
Pokud tuto tiskárnu máte a
nepoužíváte ji nebo si chcete koupit
novou, napište nám.
Kontaktní e-mail:
webmaster@osecna.cz

Vítání občánků
V sobotu 25. listopadu 2017 proběhlo Vítání občánků města
Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se
narodili v městě Osečná od dubna do listopadu 2017, jsou to: Jan
Žabka, Jakub Rösler, Veronika Hauftová, Viktorie Vašinková,
Dominik Třešňák, Martin Smola, Albert Sluka a David Bureš.

Den otevřených dveří na Radnici
V pátek 29. prosince 2017 proběhl v aule radnice v Osečné již
pojedenácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo
vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům.
Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – majitel tvrze Krassa Ing.
Roman Lenner a jednatel tvrze Krassa Tadeáš Lenner, BBA. K
radosti všech nás navštívily také MUDr. Helena Girethová a Zdena
Rybářová.
Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici
hostů a vystoupení hudebního uskupení Senior kvintet proběhlo
ocenění aktivních občanů za rok 2017.
Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:
 Jaroslav Barták – za úspěšné vedení kroužku mladých myslivců
 Alena Třešňáková – za dlouhodobou spolehlivou práci
ve školní kuchyni
 Jitka Kozáková – za obětavou práci v oblasti pěstounské péče
Po tomto slavnostním aktu shlédli účastníci 50minutovou
fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a
Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za
rok 2017. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do
nového roku 2018.

Občané se seznámili s posledními návrhy úprav veřejných
prostranství
V úterý 23. ledna 2018 proběhlo v aule radnice představení
posledních návrhů úprav veřejných prostranství v Osečné – Lázních
Kundraticích. Po úvodním slovu starosty města odprezentoval pan
architekt Valert sedm zbývajících návrhů – občané se postupně
seznámili se zhotovenými návrhy na prostranství ve Školní ulici,
prostor před mateřskou školkou II v Českolipské ulici, sjezd u
křižovatky ulic Nová – Českodubská, spojená prostranství při ulici
Příčná a Liberecká, prostranství při Lázeňské ulici a prostor u
Jenišovského mlýna. Na závěru proběhla k jednotlivým
prostranstvím diskuse.

Hejtman Martin Půta navštívil Osečnou
Hejtman Martin Půta již tradičně navštěvuje různá místa v
Libereckém kraji. Ve čtvrtek 25. ledna 2018 zavítal k nám do
Osečné. Program Dne s hejtmanem začal obědem s představiteli
okolních obcí, pokračoval besedou se žáky místní základní školy,
návštěvou firmy Elektroservis s.r.o. a Lázní Kundratic a.s. Na závěr
dne se hejtman zúčastnil diskuze s obyvateli a zastupiteli Osečné.

Hasičský autožebřík je díky dotaci opět
v provozuschopném stavu
Autožebřík IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D
slouží řadu let jednotce SDH Osečná. Z důvodů
nefunkčnosti některých bezpečnostních prvků musel
být odstaven a dočasně vyřazen z IZS.
V rámci projektu a podpoře Libereckého kraje byl
ve čtvrtek 26. října 2017 hasičský autožebřík opraven
a uveden do provozního standardu. Byly zde
vyměněny bezpečnostní prvky žebříku, seřízeny
hodnoty vyložení a přezkoušeny všechny funkce. Na
závěr byla vystavena závěrečná revize.
Projekt „Oprava autožebříku IVECO MAGIRUS
DEUTZ 170 D“ podpořil Liberecký kraj.

Restaurování bočního oltáře sv. Jana
Nepomuckého v kostele sv. Víta v Osečné
Města Osečná dokončilo restaurování bočního
oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v
Osečné, který byl v havarijním stavu. Oltář byl silně
napaden dřevokazným hmyzem, některé části jako
řezby či plastiky držely pohromadě jen díky
polychromii, povrchová úprava byla degradována,
zlacení a stříbření bylo poškozené, řezby byly
polámané a některé části dokonce chyběly.
Oltář byl v pondělí 19. června 2017 demontován a
odvezen do restaurátorského ateliéru. Zde bylo
provedeno očištění od hrubých nečistot, sanace všech
částí, petrifikace, truhlářské opravy a překlížení
konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení,
oprava polychromie, dořezby a zlacení a stříbření
plátkovým zlatem a stříbrem. V úterý 10. října 2017
byl oltář převezen zpět na místo, kompletace
proběhla částečně v tentýž den, dokončena byla ve
středu 25. října 2017. Finální retuš proběhla ve
čtvrtek 26. října 2017.
„Oltář byl ještě nedávno v žalostném stavu a
dokonce se společně s památkáři diskutovalo, zda se
do náročného restaurátorského zásahu pouštět. V
současnosti je však již oltář, díky značnému úsilí
jednoho místního nadšence, opět v plném lesku. V
dalších letech bychom chtěli postupně pokračovat v
restaurátorských pracích a jako první by měly přijít
na řadu vstupní dveře“, uvedl starosta města Jiří
Hauzer.

Něco málo o oltáři:
Boční oltář je z období vrcholného baroka. V 19.
století proběhla razantnější oprava oltáře, kdy se z
barokního oltáře zachovala socha sv. Jana
Nepomuckého, dřevořezby, sloupy s hlavicemi a
patkami, nicméně konstrukce oltáře byla téměř celá v
této době vyměněna. Oltář se skládá z predely,
menzy, tarbenáklu a retabula. Oltář zdobí socha
světce, kterému je oltář zasvěcen – sv. Jan
Nepomucký, který je zpodoben dle tradiční
ikonografie. Světec stojí v esovitém kontrapostu se
zatížením na pravou nohu, je oděn v tradičním
kněžském rouchu – klerice a rochetě, na ramenou mu
spočívá plášť – almuce. Světec je zpodoben se svými
klasickými atributy, palmetou v pravé ruce a křížem s
postavou ukřižovaného Ježíše v levé ruce. Kolem
hlavy má sv. Jan Nepomucký svatozář s pěti
šesticípými hvězdami.
Projekt „Restaurování bočního oltáře sv. Jana
Nepomuckého v kostele sv. Víta v Osečné" byl
podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

