Slovo starosty
Vážení občané,
v letošním roce v novodobé historii prošel naším
městečkem již třetí Masopustní průvod, kterému
vévodila historická hasičská Tatra 805. Nebyla to
náhoda, protože největší podíl na organizaci celé
akce měli naši dobrovolní hasiči. Myslím, že akce
byla velice podařená a určitě by se v této tradici mělo
pokračovat.
Tak jako tradičně v posledních letech v Osečné
ještě neroztaje sníh a už stavbaři začnou někde kopat.
Nebylo tomu ani letos jinak. Nejdříve se začalo
pracovat v ulici K Pramenům, kde již je položeno
potrubí splaškové kanalizace včetně přípojek na
veřejném prostranství a zemní práce jsou tak
dokončeny. V této ulici se čeká na výběr dodavatele
firmou ČEZ a ještě na jaře tohoto roku by se zde
mělo vedení nízkého napětí přesunout ze sloupů do
komunikace. Až po realizaci těchto prací budeme
řešit úpravy povrchů. Již nyní však musíme upravit
travnatou plochu do původního stavu. Z těchto
důvodů je prostor ohraničen.
Nyní se dokončují stavební práce na výstavbě
splaškové kanalizace v ulici Dolní selská, za
kostelem, v prostoru u mateřské školy II a v ulici
Školní, kde se napojí poslední 4 domy.
Největší problém nás letos čeká v ulici
Českodubská, kdy dodavatelská firma má již
povolenu úplnou uzavírku od 1. 4. do 30. 9. 2019.
Město zde bude pokládat splaškovou kanalizaci, SVS
opraví dešťovou kanalizaci a SČVK zde vymění
zarostlé vodovodní potrubí. Doufám, že se nám letos
podaří ještě osadit obruby budoucího chodníku,
vytvořit potrubí k novým kanálovým vpustím a že
Liberecký kraj zajistí nový asfaltový povrch.
V dalších letech by se zde měl vytvořit nový chodník a
nové veřejné osvětlení. To ale hodně předbíhám,
protože letos chceme ještě instalovat nové osvětlení u
loni vybudovaného chodníku.
Ještě nyní v jarních měsících se bude revitalizovat
horní část ulice Nová, kde bude nově vytvořen
podklad včetně asfaltového koberce.
Nyní se opět vrátím k uzavírce ulice Českodubská.
Vzhledem k tomu, že bude tento úsek silnice II. třídy
neprůjezdný, budou vozidla odkloněna přes Dolení

Paseky včetně autobusové dopravy. Dopravní
omezení zasáhne i majitelé přilehlých nemovitostí
tak, jako tomu bylo v ostatních ulicích. Věřím, že se
tato mimořádná situace zvládne bez větších
problémů.
V příštích letech nás nemine oprava střechy lodi
našeho kostela. Na severní straně v úžlabí jsou již
prohnilé trámy a v tomto místě do střechy zatéká. Na
opravu je již vytvořen stavební projekt, který
nekoresponduje s představami úředníků – památkářů.
Nyní se řeší možnosti financování a rýsuje se zřejmě
postupná rekonstrukce.
Chtěl bych Vás informovat o možnosti získání
dalších zahradních kompostérů. V případě zájmu
občanů bude v rámci Mikroregionu Podralsko
vytvořen projekt, na jehož základě se bude žádat
SFŽP o potřebnou dotaci. K tomuto bude provedeno
dotazníkové šetření. Dotazník naleznete v příloze
tohoto Draka.
Město chystá kurz PC pro začátečníky, dospělé a
seniory, na říjen až listopad 2019 v učebně ZŠ. Bude
zaměřen na práci na PC a internetu s prioritou na
bezpečnost. Bližší informace o bezplatném kurzu
přineseme v příštím čísle Draka.
Řadu let u našeho městského úřadu pracoval a
staral se o naše bytové hospodářství a veřejnou zeleň
pan Alois Kutra. V roce 2009 dosáhl důchodového
věku a zaměstnání ukončil. Přesto za námi často
zašel a na svou předcházející práci nezanevřel. Dne
18. března 2019 nás navždy opustil. Čest jeho
památce.
Jarní úklid
Jarní počasí nás láká ven a nabádá k případnému
úklidu po zimě. K tomu patří také ořez stromů a keřů
a v souvislosti s tím chceme upozornit na možnost
vozit větve a roští do Lázní Kundratic na místo
každoročního pálení čarodějnic. Není možné tam
však odvážet starý nábytek ani cokoli jiného. Naši
pracovníci jsou bohužel zaměstnáni v našich lesích,
kde likvidují kalamitu způsobenou brouky, či větrem,
a tak na úklid veřejných prostor se vrhneme později.
Prosluněné jaro a pohodové svátky velikonoční.
Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ

Upozornění na platby místních poplatků

Čarodějnice

Poplatek za odpad

Sraz všech čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů,
skřítků a dalších nadpřirozených bytostí bude v úterý
30. dubna 2019 v 18.00 hodin před hasičskou
zbrojnicí v Lázních Kundraticích.

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.

V 18.00 hodin povede skřítek Kundrát lampionový
průvod od zbrojnice do lázní, kde si děti budou moci
zasoutěžit. Zapálení ohně je plánováno na 20.00
hodin. Občerstvení je zajištěno.

Poplatek za odpad za osobu na rok je splatný:
- I. splátka do 15. 2. 2019 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15. 8. 2019 rovněž ve výši jedné
poloviny poplatku

Připraveny jsou zábavné hry a soutěže. Za soutěže
dostanou děti vuřty, které si pak opečou u ohně
poblíž velké vatry!
Všichni jste srdečně zváni.

Zápisy do ZŠ a MŠ
Zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se
uskuteční dne 12. dubna 2019 od 13.30 do 17.00
hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Pro školní rok
2019/2020 může být z hlediska kapacity třídy přijato
maximálně 30 žáků.
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2019 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
(kromě 8. 5.) v ředitelně školy (od 7.00 hod. do 15.
00 hod).

Číslo účtu: 3522461 / 0100, VS: 1340
Poplatek lze rovněž uhradit na pokladně Městského
úřadu v Osečné u paní Pohořelé.
Pozor, při nedodržení platebních podmínek, bude
poplatek navýšen o sankci!

Oprava komunikace v ul. Nová – upozornění
Ve dnech 8. 4. – 10. 5. 2019 bude v horní části
ulice Nová v Osečné prováděna celková oprava
komunikace. Z tohoto důvodu bude po dobu stavby
částečně omezen vjezd k nemovitostem a zároveň
žádáme o přeparkování všech automobilů z dotčené
komunikace.
Za případné komplikace se předem omlouváme a
děkujeme za pochopení.
Strabag a.s.

Oprava vodojemu v Druzcově – upozornění
Od dubna do konce června 2019 bude
v Druzcově
prováděna
celková
rekonstrukce
historické budovy vodojemu z roku 1910.

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, nebo ve školce (každý všední den od
7.00 – 15.00 hod.), případně stáhnout ze stránek
školy.
Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou
vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku
řízení.
Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z
kritérií stanovených ředitelem školy.
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

Upozorňujeme občany, že ze shora uvedených
důvodu bude po dobu stavby zvýšená intenzita
dopravy stavební techniky obcí Druzcov.
Děkujeme za pochopení.

Více informací o zápisech | www.zsosecna.cz

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Valná hromada SK Osečná

Den otevřených dveří na Radnici

V pátek 22. března 2019 proběhla v
jídelně ZŠ Valná hromada SK
Osečná, z.s. Schůzi řídil Mgr. Tomáš
Johanovský, zprávu o činnosti
výkonného výboru za rok 2018 a
zprávu o hospodaření za rok 2018
prezentoval Luboš Pytloun, zprávu
revizní komise přednesla Renata
Májová a návrh rozpočtu na rok 2019
predikoval Mgr. Tomáš Johanovský –
ten
byl
nakonec jednomyslně
schválen. Dále byli zvoleni dva noví
členové výkonného výboru.

V pátek 28. prosince 2018 proběhl v aule radnice v Osečné již
podvanácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo
vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům.
Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, starosta Markersdorfu Thomas Knack, starosta
Großschönau Frank Peuker a starosta Krotoszyc Wojtěch Wožniak.
K radosti všech nás navštívily Zdena Rybářová a dlouholetá
zaměstnankyně MěÚ Anežka Lukeštíková.
Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici
hostů a vystoupení hudebního uskupení Senior kvintet proběhlo
ocenění aktivních občanů za rok 2018.

S činností fotbalového oddílu mužů
a s činností mládeže seznámil
přítomné Miroslav Bergr, o práci
florbalového oddílu informoval Mgr.
Tomáš Johanovský a Ing. Stanislav
Pokorný, o práci oddílu volejbalu
informovala Bc. Jana Zábrodská, o
práci oddílu nohejbalu informoval Jiří
Skála a za oddíly tenisu, aerobicu a
motosportu přetlumočil zprávu Mgr.
Tomáš Johanovský.

 Rudolf Jílek – za práci s mladými rybáři
 Jana Zábrodská – za dlouholetou aktivní práci pro SK Osečná
 Petra Klížová – za vytvoření dřevěného betlému
 Beata Castaňeda Trujillo – za dlouholetou aktivní mezinárodní
spolupráci
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 2018. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do
nového roku 2019.

Výroční schůze myslivců

Třetí osečenský masopust

V sobotu 30. března 2019 proběhla
v lázeňské restauraci Výroční schůze
mysliveckého spolku Myslivecké
sdružení Osečná – Kotel, z.s. V
průběhu této schůze byl zhodnocen
uplynulý „myslivecký rok“ a to jak z
hlediska činnosti a aktivity členů,
hospodaření spolku, tak především z
hlediska mysliveckého hospodaření,
plnění plánů péče, chovu a lovu zvěře.
O tomto zároveň vypovídala i
přehlídka trofejí zvěře ulovené v
Honitbě Osečná. K rozvoji chovu
zvěře přispělo i svojí spoluprací
Honební
společenstvo
Osečná,
vlastník honitby.

V sobotu 2. března 2019 se uskutečnil již 3. osečenský masopust.
Na Svatovítském náměstí v Osečné se ve 13.00 hodin sešlo velké
množství nádherných masek a spousta přihlížejících diváků. Před
budovou radnice došlo k požádání rychtáře ke svolení o vládu nad
městem a představení všech hlavních masek. Nálada byla výborná,
za doprovodu potulných muzikantů si všichni i zazpívali. Poté se
maškarní průvod vydal na okružní cestu Osečnou, která skončila
opět před radnicí. Tam už za šera proběhla porážka kobyly a
následovala hudební produkce, zpěv a volná zábava.

V průběhu schůze byla i kladně
hodnocena činnost kroužku Mladých
myslivců
a
zároveň
bylo
konstatováno, že bez podpory v
podobě
finančního
příspěvku
spolkové činnosti z rozpočtu města
Osečná a dotací z rezortu životního
prostředí Libereckého kraje by činnost
kroužku
byla
velmi
obtížně
realizovatelná.

Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:

Velikonoční dílna
Spolek TAISÓ z.s. za přispění města Osečná uspořádal v sobotu
30. března 2019 ve školní jídelně tradiční „Velikonoční dílnu“.
Zúčastnila se jí spousta dětí s rodiči a všichni si pak domů odnesli
celou řadu výrobků, které si sami zhotovili. Vstup byl zdarma,
pohoštění rovněž – platilo se pouze za již zhotovené výrobky.

Čáp přiletěl na komín bývalé mlékárny
V pondělí 1. dubna 2019 v 17.05 hodin přiletěl do Osečné čáp,
který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského
rybníka. Čáp (samec) po příletu zdravil naše občany hlasitým
klapáním zobákem a pak začal upravovat hnízdo. Až samec řádně
upraví hnízdiště, teprve poté přiletí samice. Čápi zde hnízdili již
několikrát, tak snad i letos by tu mohli vyvést mláďata…

Oprava místní komunikace č. 20c a 21c,
Osečná – ul. Nová
Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt
„Oprava místní komunikace č. 20c a 21c, Osečná –
ul. Nová". V rámci tohoto projektu byl opraven
povrch komunikace v ul. Nová v délce 376,0 m a
šířce vozovky v rozmezí 2,90 – 3,50 m. Celková
plocha opravy činila 1262,0 m2. Vlastní práce
probíhaly v těchto postupných krocích: odfrézování
stávajícího živičného krytu vozovky a následnou
pokládkou spojovacího emulzního postřiku a
živičného krytu z asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy ACO 11. Podél celé opravované trasy
komunikace byla provedena oboustranná dvojlinka z
kamenné kostky do betonového lože. Podél
kanalizačních šachet nechybí prstence ze tří řad
kamenných kostek. Stávající žlab podél komunikace
byl odstraněn a nahrazen novým žlabem.

Dopravní automobil s přívěsem nákladním
Hasiči z Osečné na konci roku 2018 oficiálně
převzali od starosty města Jiřího Hauzera a hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty nový dopravní
automobil DA-L1Z na podvozku Volkswagen
Transporter 4×4 T6 a přívěsný vozík.

„Nový dopravní automobil nahradí nevyhovující
Avii 30, která bude sloužit k přepravě členů zásahové
jednotky k mimořádným událostem, k výjezdům k
záchraně života a k přepravě členů jednotky na
školení a soutěže“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

„Místní komunikace v ulici Nová byla ve špatném
stavu – živičný kryt vykazoval množství výmolů a
výtluků, podélných a příčných trhlin a byl celkově
rozrušen. Jsem rád, že se nám podařilo celoplošně
tuto komunikaci opravit. Další část komunikace v ul.
Nová dokončíme do května 2019“, uvedl starosta
města Osečná Jiří Hauzer.
Projekt „Oprava místní komunikace č. 20c a 21c,
Osečná – ul. Nová" byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Dopravní automobil VW Transporter kombi
4Motion je v dlouhé variantě se zvýšenou střechou a
motorizací 2.0 TDi o výkonu 110 kW. O pohon
všech kol se stará spojka Haldex, převodovka je
6stupňová manuální. Kabina je jednoprostorová,
devítimístná, do prostoru osádky se vstupuje dveřmi
na pravém boku, zadní dveře se otevírají do boku.
Výstražné světelné a zvukové zařízení modré barvy
je v provedení LED a skládá se ze světelné rampy na
střeše vozidla, dvou předních integrovaných světel v
masce, dvou světel na bocích a dvou zadních světel
modré barvy integrovaných do světelné oranžové
výstražné aleje nad zadními dveřmi. Osvětlení okolí
vozu je zajištěno LED světly na obou bocích v zadní
části nad dveřmi. Ve výbavě najdeme rovněž dvojici
LED světlometů s magnetickým uchycením a
vinutým kabelem, lékárnu, hasicí přístroje, ruční
vyprošťovací nástroj a rozbíječ skel s řezačem
popruhů. Pro spojení mají naši hasiči k dispozici
vozidlovou analogovou radiostanici a dvojici ručních
vysílaček Motorola.
Dodavatelem vozidla byla společnost Autotrend
Liberec, vestavbu do vozidla provedla firma Progres
Servis Sibřina.
Projekt „Dopravní automobil s přívěsem
nákladním“ podpořilo Ministerstva vnitra –
Generální ředitelství HZS a Liberecký kraj.

Dotazníkové šetření města Osečná: ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Město Osečná dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %)
z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit
systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Ve spolupráci s Mikroregionem Podralsko, připravujeme prvotní podklady pro získání dotace z OPŽP.
Rádi bychom každému, kdo projeví zájem a kdo ho ještě od města nemá, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní
kompostér. Tento typ kompostérů má již plno občanů z 1. kola dotace z roku 2015/16. Kompostéry budeme přidělovat, pouze
pokud získáme dotaci, předpokládáme v roce 2020.

Kompostér = ideální pomocník při kompostování





Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady.
Bioodpad v něm nezapáchá.
Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství),
sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

DOTAZNÍK
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru*
Jméno, příjmení

Adresa trvalého pobytu

Číslo pozemkové parcely a katastrální území, na kterém bude kompostér umístěn

Mám zájem o zahradní kompostér o velikosti

□ 1000 L

□ 1400 L

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování žádosti o dotaci
na zahradní kompostér (GDPR)
Datum, podpis

Děkujeme za vyplnění dotazníku v papírové podobě a odevzdání
ve stanovených hodinách na podatelně Městského úřadu
Osečná, nejpozději však do 20. května 2019!
* Kompostéry budeme přidělovat pouze, pokud získáme dotaci!!!
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