Slovo starosty

a lécích a dále kontakty na rodinné příslušníky a
obvodního lékaře. Tyto informace připevněné na
viditelném místě poté pomohou v rychlejší a přesnější
záchraně v případě náhlého zhoršení zdraví seniora,
ke kterému je přivolána rychlá záchranná služba. Do
projektu se již zapojilo na třicet našich seniorů.
Co se týče kulturních akcí, tak masopustní průvod
proběhl ještě ve standardním režimu, ale pálení
čarodějnic jsme řešili v komorním duchu, kdy ohně
v Osečné a v Druzcově byly zapáleny letos bez stánků
s jídlem a pivem. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet
a podle toho budou či nebudou pořádány akce
v průběhu dalšího období.

Vážení občané,
jak všichni víme, i naše země byla zasažena novým
typem viru, který ohrožuje nás všechny. To, že jsme
v našem městě zatím nezjistili jediný případ nákazy,
je zcela jistě výsledkem zodpovědného chování našich
občanů. K zajištění celé situace určitě napomohla
rychlá reakce zdejších dobrovolníků, a to jak z řad
našich občanů, tak i chalupářů, ale také bych
vyzdvihl pomoc našich dobrovolných hasičů. Tito bez
jakéhokoli příkazu či nařízení začali šít potřebné
roušky a další pomáhali jiným způsobem - zajišťovali
například nákupy seniorům, zajišťovali donášku
obědů, léků a dezinfekce. Školní kuchyně
připravovala obědy pro seniory bez přestávky. Na
městském úřadě si mohli občané vyzvednout roušky i
dezinfekci, kterou je možné si vyzvednut i nadále.
Nyní jsme se dostali do situace, kdy je procento
nakažených ve společnosti nízké a opatření se
postupně uvolňují. Vedení města mělo také problémy
se schválením důležitých a neodkladných záležitostí –
většinu z nich se ale podařilo vyřešit. Chod radnice
byl sice omezen, avšak zaměstnanci pracovali
průběžně a vyřizovali tak běžnou agendu. Od 20.
dubna jsou úřední hodiny úřadu ve standardním
režimu, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00
hodin a od 12.00 do 16.30 hodin.
Město se zapojilo do projektu Seniorská obálka,
která je určená nejen našim seniorům, kteří žijí sami.
Obálka obsahuje informace o jejich zdravotním stavu

Jak všichni víme, tak někteří naši podnikatelé
v pronajatých městských prostorách nemohli v tomto
období podnikat. Vzhledem k vzniklé situaci městské
zastupitelstvo odsouhlasilo prominutí nájmu v těchto
nebytových prostorách, a to v období od 1. 3. 2020
do konce toho měsíce, ve kterém vláda vyhlásí konec
mimořádného opatření.
Jak jste si jistě povšimli, v dubnu započali stavební
práce v ulici Českodubské, kdy byly položeny kabely
veřejného osvětlení, postaveny stožáry a realizovány
dokončovací práce na krajské silnici. V průběhu
května a června budou osazeny kamenné obrubníky,
dokončena finální vrstva vozovky a budou se budovat
také chodníky, na které jsme získali finanční
příspěvek od SFDI. Předpokládáme dokončení prací
v měsíci červenci tohoto roku. Částečná uzavírka je
pro nás určitě komplikací, avšak opatření umožní
zrychlit stavební práce a proto jsme k nim přistoupili.
Další stavební akcí je výstavba školní kuchyňky a
části oplocení naší základní školy. Práce by měly být
ukončeny dle harmonogramu v měsíci červnu. Akce
byla plánována na období letních prázdnin, avšak
využili jsme situace, kdy žáci nemohou být ve škole, a
tak budou práce dokončeny v předstihu.
Musím také občany upozornit na plánovanou
rekonstrukci hlavního vodovodního řádu v ulici Dolní
selská, kdy SVS zajistí práce v letním období. Opět
zde bude uzavírka a do ulice bude povolen vjezd
pouze občanům bydlícím v této oblasti.
Pokračování na druhé straně

V zimních měsících byly dokončeny některé další
úseky splaškové kanalizace. Nyní jsou zajišťovány
podklady pro kolaudaci této části. Po této bude
možné napojení přilehlých nemovitostí. Intenzivně se
připravuje poslední část kanalizace v ulici
Truhlářské. Již je hotový projekt a nyní probíhá
povolovací řízení.
Další drobnou stavební akcí je výstavba komínu a
oprava střechy v budově bývalé prodejny v Druzcově.
Po dlouhé době, kdy jsme se soudili s bývalým
nájemcem, nám nejvyšší soud dal za pravdu a
můžeme začít uvažovat o jejím dalším využití.
Vedení zdejšího sportovního klubu ve spolupráci
s vedením města připravilo projekt a žádost o dotaci
na rekonstrukci zázemí zdejšího sportovního areálu.
Byla získána dotace z MŠMT, kterou dofinancuje
Město Osečná a v měsíci květnu by měly být zahájeny
stavební práce. V rámci této akce by mělo být nově
vytvořeno automatické zavlažování trávníku a také
provedena rekonstrukce budovy kabin.
Město podepsalo nájemní smlouvu s novou
provozovatelkou naší cukrárny, která přislíbila
znovuotevření provozovny v novém prostředí od
měsíce května, což zpestří nejen pro naše občany
nabídku služeb.
V loňském roce byly prováděny restaurátorské
práce na obnově křtitelnice z roku 1612. Až letos bylo
náročné restaurování zcela dokončeno a křtitelnice
byla navrácena na původní místo do našeho kostela
sv. Víta. Chtěl bych tímto poděkovat Ministerstvu
kultury ČR za finanční podporu a NPÚ Liberec za
pomoc s administrací dotace. Až to bude možné a
situace dovolí, bude křtitelnice představena
občanům. Pro zajímavost, v roce 1612 daroval
křtitelnici osečenskému kostelu starosta Jakob
Kröschel.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem,
kteří se aktivně podíleli na zajištění a zvládnutí celé
situace. Musíme se všichni snažit, abychom dali co
nejmenší prostor šíření viru, a to samozřejmě
způsobem života, dodržování hygieny, ale také
udržováním svého okolí v čistotě. Proto bych Vás
chtěl touto cestou požádat, abyste v okolí svým domů
napomohli se zajištěním úklidu a co nejvíce
bezprašnému prostředí. Vždyť přece jarní úklid před
svým domem není nic nového. Město již má zlomek
veřejně prospěšných pracovníků, kteří letos nebudou
zvládat úklid a zajištění sečení trávy městských
pozemků tak, jak tomu bylo v minulých letech.
Jiří Hauzer, starosta

Technické služby Osečná - upozornění
Na základě kontroly z Ministerstva zemědělství ČR
ve dnech 5. a 6. 11. 2019 jsme byli nuceni
přepracovat již uzavřené smlouvy na odvádění
odpadních vod.
Prosíme Vás proto, abyste se od měsíce června
2020 dostavili do kanceláře Technických služeb
Osečná, Svatovítské náměstí 103 k podpisu nově
vypracovaných smluv. K podpisu je potřeba, aby se
dostavili vlastníci nemovitostí, případně přinesli
plnou moc.
Děkujeme za Váš čas a laskavost a omlouváme se
za tuto komplikaci.
Dagmar Veselá
Tel.: 737 627 486, E-mail: technickesluzby@osecna.cz

Městský úřad Osečná od 20. dubna 2020 opět
zavedl úřední hodiny!
Úřední hodiny Městského úřadu Osečná:
otevřeno (od — do)
Pondělí
Středa

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.00 – 16.30
12.00 – 16.30

Stále platí, že do budovy městského úřadu mohou
vstoupit pouze občané, kteří řeší bezodkladné úřední
záležitosti v souladu s platnými mimořádnými
opatřeními
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky a kteří se předem telefonicky domluví!

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Osečná má zase standardní ordinační hodiny
Osečná
Pondělí
Středa
Pátek

otevřeno (od — do)
6.30 – 8.00
7.30 – 13.00
odběry krve
ordinace
10.00 – 16.00
16.00 – 18.00
ordinace
ordinace pro objednané
7.30 – 11.30
6.30 – 8.00
ordinace
odběry krve
11.30 – 12.30
ordinace pro objednané

Pozor, před vlastní návštěvou je třeba se vždy
telefonicky objednat!
Telefon:
Sestra: +420 485 107 756 ordinace Osečná
Doktor: +420 485 106 891 ordinace Osečná

Informace o otevření
mateřské školy a základní školy
V souladu s doporučení MŠMT se
postupně umožňuje osobní přítomnost
dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020
mohou do školy nastoupit děti
z mateřské školy a do základní školy
žáci 9. ročníku, kteří se připravují na
přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se
umožní vstup do základní školy i
žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky
základní školy se budou až do konce
školního roku vzdělávat distančním
způsobem. Docházka dětí i žáků do
školy není povinná. Záleží na
rozhodnutí rodičů, zda děti a žáky do
školy pošlou. Do školy mohou vstoupit
pouze děti a žáci, kteří odevzdají
čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o
poučení o rizikových skupinách osob.
Bližší informace jsou zveřejněny na
webových stránkách naší školy
www.zsosecna.cz
Od 11. 5. 2020 je možné za určitých
podmínek sportovat ve vnitřních
prostorách. Proto je od tohoto data
pro sportující veřejnost tělocvična
školy opět v provozu. Do konce
školního roku bude ale tělocvična pro
děti a žáky uzavřena. Je to proto, že se
škola po celý den bude snažit od sebe
jednotlivé skupiny dětí a žáků izolovat
a v odpoledních hodinách by pak
umožnila se sdružovat v tělocvičně
napříč třídami. Bylo by to tedy
v rozporu s opatřeními přijatými ve
škole.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem žákům, rodičům, ale i učitelům,
že se jim doposud daří zvládat
nezvyklou situaci, kdy jsou žáci
vzděláváni na dálku. Pro nikoho to
není lehká situace, ale pevně věřím, že
společným
úsilím
ji
všichni
zvládneme. Všem přeji především
pevné zdraví.
Mgr. Tomáš Johanovský,
ředitel ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří na Radnici
V pátek 27. prosince 2019 proběhl v aule radnice v Osečné již
potřinácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo
vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům.
Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – senátor PČR Jiří
Vosecký, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta
Markersdorfu Thomas Knack.
Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici
hostů a vystoupení hudebního uskupení Řehečské kvarteto proběhlo
ocenění aktivních občanů za rok 2019.
Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:
 Miroslav Hauzr

– za svědomitou práci
ve funkci velitele SDH Osečná
 Jan Haken
– za péči o kapličku a hřbitov v Druzcově
 Stanislav Pokorný – za dlouhodobé vedení
žákovského florbalového družstva
Po tomto slavnostním aktu shlédli účastníci 40minutovou
fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a
Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za
rok 2019. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do
nového roku 2020.

Výroční členská schůze SDH Osečná
V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v Hotelu a hostinci Slunce
výroční členská schůze SDH Osečná. Členové se sešli v hojném
počtu – 36 dospělých a 18 dětí, což je nadpoloviční většina z
celkového počtu členů.

Čtvrtý osečenský masopust
V sobotu 29. února 2020 se uskutečnil již 4. 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.

Čáp přiletěl na komín bývalé mlékárny
V pátek 27. března 2020 v 15.24 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…

Seniorská obálka implementována i v Osečné

Restaurování křtitelnice z roku 1612

Projekt Seniorská obálka, nebo chcete-li I.C.E.
karta, jsme již úspěšně rozjeli i v Osečné. Obálka
vznikla při projektu „Implementace politiky stárnutí“
na krajskou úroveň z dílny Ministerstva práce a
sociálních věcí. V Libereckém kraji ji představila
krajská koordinátorka pro Liberecký kraj Pavla
Řechtáčková. Záštitu nad ní pak převzal náměstek
hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda a
složky
Integrovaného
záchranného
systému
(Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný
sbor, Policie ČR Libereckého kraje a Český červený
kříž v Jablonci nad Nisou). V současné době je k
dispozici také verze pro sluchově a zrakově
znevýhodněné osoby.

Město Osečná dokončilo restaurování vzácné
křtitelnice, která se nachází v kostele sv. Víta v
Osečné. Křtitelnici daroval kostelu v roce 1612
starosta města Jakob Kröschel. Spodní část křtitelnice
je tesaná z pískovce. Vrchní část – víko je dřevěné a
polychromované. Noha křtitelnice má podobu
medvěda, který drží kartuš. Kamenná nádrž na vodu
je ve spodní části ukončena kruhovým prstencem a v
horní části polygonální římsou, její plocha je
dekorovaná postavami andílků nesoucích koše ovoce.
Křtitelnici uzavírá novější víko, na němž je
umístěnou sousoší Křtu, které je vyřezáno z lipového
dřeva.

Seniorskou obálku využije zejména zdravotně
postižený nebo osaměle žijící senior. Znamená
výrazné zjednodušení práce záchranářů. Ti mají při
přečtení kompletních informací, umístěných na
předem známém místě v bytě pacienta, přehled o jeho
aktuálním zdravotním stavu, alergiích či užívaných
lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho
života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší
příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do
průhledných desek na dveře lednice nebo vnitřní
stranu vchodových dveří do domu či bytu. V případě,
že se pak senior nebo handicapovaný ocitne v
kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet v
bezvědomí sám doma, najdou záchranáři důležité
informace o jeho zdravotním stavu na této kartě a
mohou tak stanovit nejlepší způsob zdravotní
pomoci. Seniorská obálka tak může záchranářům
výrazně pomoci při zákroku, a seniorům nebo
zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou
informace v ní zachránit život.
Projekt podpořil:

Křtitelnice byla v roce 2019 demontována a
odvezena do restaurátorských ateliérů. Až letos bylo
náročné restaurování zcela dokončeno. U spodní
kamenné části křtitelnice byla sejmuta nevhodná
povrchová úprava, proběhlo čištění a odsolení, revize
tmelů, injektáž prasklin, očištění od hrubých nečistot,
tmelení a finální retuš. U vrchní dřevěné části
křtitelnice proběhlo očištění od hrubých nečistot,
sanace všech částí, petrifikace, truhlářské opravy
doplnění chybějících částí a jejich pozlacení a
postříbření a oprava polychromie. Nejnáročnější však
bylo restaurování sousoší Křtu, které, jak se ukázalo,
bylo ve velmi špatném stavu a dokonce se uvažovalo
o vytvoření její repliky. Byla provedena petrifikace,
poté byly sejmuty přemalby a doplněné chybějící
části rukou a hůl. Po zpevnění a vytmelení byla
provedena retuš s cílem navrátit co nejvíce sousoší
původní barevnost. Po retuši byla plastika ošetřena
závěrečným ochranným pololesklým lakem.
Projekt „Restaurování křtitelnice v kostele sv. Víta
v Osečné“ podpořilo Ministerstvo kultury ČR
z programu restaurování movitých kulturních
památek.

