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Slovo starosty
Společná brigáda v lese ke dni Země ZŠ Osečná
a zástupců města. Středa 22.4. 2009

Oprava silnice a mostu. Pátek 24.04.09

Umístění restaurovaného erbu šlechtického
rodu Rohanů. Čtvrtek 23. dubna

Tradiční jarní rybářské závody na Mlékárenském rybníce. Sobota 25.4.2009

Všichni občané si určitě povšimli, že
ihned po odtání sněhu se začalo s opravou
krajské silnice z Osečné do Křižan. Asi
nikdo nebude spekulovat o tom, že tato silnice potřebovala opravu již řadu let. V loňském roce se nám podařilo přesvědčit
vedení kraje o nutnosti oprav a tak byl tento
úsek zahrnut do programu ROP NUTS II
Severovýchod. Oprava silnice, vč. několika
mostů si vyžádá celkové náklady přes 50
mil. Kč a předání díla je naplánováno na
říjen letošního roku.
Nejproblémovější pro zachování dopravy
jsou opravy mostů. V Osečné probíhá
v současné době generální oprava mostu
u Hrdinových a další most se opravuje
v Druzcově. V minulých dnech byl odfrézován asfaltový povrch z úseku Janův Důl Osečná a do konce června by měl být
nahrazen novým povrchem.
Jak již je delší dobu avizováno, pro zdárné dokončení oprav bude úsek Osečná Janův Důl o sobotách 6.6. a 13.6.2009
v době od 8:00 do 17:00 hodin uzavřen pro
veškerou dopravu. Objížka bude značena
přes Modlibohov avšak naši místní občané
mohou využít dočasně komunikace vedoucí přes Lesní Domky
Chtěl bych vás proto touto cestou požádat o trpělivost s omezeními, které souvisí
s touto stavbou. Jsem přesvědčen, že nám
určitě přinese zkvalitnění dopravní infrastruktury v působnosti našeho města.

ČARODĚJNICE 2009, - čtvrtek 30.dubna 2009
večer na Svatovítském náměstí v Osečné.
(Skřítek Kundrát v čele průvodu)

Otevření nové zahrádky u cukrárny.
Čtvrtek 30.4.2009

ročník: 17
číslo: 2
3. června 2009
IČ: 00263061

MĚSTO OSEČNÁ ve spolupráci
s a. s. Lázně Kundratice a Sportovním klubem S. K. Osečná,
pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera

pořádá
12. - 14. června 2009, XII. ročník

KUNDRATICKÉ LÁVKY
a
POUŤ SVÁTOVÍTSKOU

Program:
pátek 12. 6.
21.30
sobota 13. 6.
9.00 - 20.00
9.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00
15.00 - 17.00

17.00 - 19.00
19.00
22.00
neděle 14. 6.
9.00 - 14.00
14.00 - 17.00

Svatovítské nocturno
u Tří svatých nad Osečnou
Pouové atrakce
Soutěž v hasičském sportu
„O pohár starosty“
Diskotéka a hry pro děti
v podání Honzy Bažanta
Divadlo pro děti „Český rok“
LÁVKA
přejezd plovoucí lávky na kole
a ve dvojici na trakaři
Silové soutěže pro dospělé a přetahování
Taneční zábava
skupiny „DCM“, „RECESE“ a „PAVOUCY“
Ohňostroj u Lázeňského rybníka
Pouové atrakce
Promenádní koncert na kolonádě L. Kundratic
hraje Plechařinka k tanci a poslechu

Program celého víkendu, vstupné 30,- Kč na oba dny.

přeji Vám příjemný konec školního roku
Jiří Hauzer - starosta města Osečná

Registrace do soutěže „Kundratická lávka“ do 14.30 hod.
Zúčastnit se může každý od 18 let
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Nástěnka, informace
Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční:

5. června 2009 od 14.00 h do 22.00 h
a
6. června 2009 od 8.00 h do 14.00 h.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je
volební místnost v budově Radnice, Svatovítské
náměstí 105, 463 52 Osečná a to pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v Osečné, Druzcově, Chrastné, Kotli, Lázních Kundratice a Zábrdí.

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
v neděli 21. června 2009
Místo
Druzcov
L. Kundratice
Osečná
Kotel

Příjezd

Odjezd

Stanoviště

9.10
9.30
9.45
10.05

9.20
9.40
9.55
10.15

Has. zbrojnice
U obchodního domu
Park. před Růž. stod.
Autobus. zastávka

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou
sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na
předem označeném stanovišti (viz výše). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti Severočeské
komunální služby s. r. o.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí,
• domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy,
vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!,
• zbytky starých barev, obaly od barev,
• televizory, ledničky, zářivky,
• všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků,
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l),
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišujícím sběr! Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle
kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu
Osečná.
Další informace poskytne městský úřad Osečná nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na tel.: 483 312 403.

Fotogalerie
Severočeská
vodárenská
společnost
v letošním roce zrealizuje stavbu vodovodního
výtlačného řadu z prameniště do vodojemu
nad Osečnou. Stavební práce budou prováděny v měsících září - říjen 2009. Jednotliví majitelé pozemků budou včas o jejich zahájení
informováni. Tímto opatřením očekáváme vyšší
kvalitu pitné vody a snížení možností výpadků
dodávky při výpadcích el. proudu v síti.
V současné době připravuje firma AQUECON
z Teplic projektovou dokumentaci na akci
„Osečná Českodubská - rekonstrukce vodovodu“ Jedná se rekonstrukci vodovodu o celkové
délce 275m od vodojemu do Českodubské
ulice.

Květnové muzicírování Schillerfest 2009.
Pátek 8 května

Olympiáda v MŠ Osečná s názvem
„Doskočíme do Kanady?“ - Pátek 22.5. 2009

Valná hromada SK Osečná ve školní jídelně.
Sobota 23. května 2009

Den dětí - Areál ZŠ Osečná.
Sobota 30. května

Lázně Kundratice z „výšky“

Letecký pohled na Osečnou

REVÍR 441 092 MLÉKÁRENSKÝ RYBNÍK
- REVÍR MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Při přípravě soupisu revírů pro rok 2009 došlo
k chybnému zařazení revíru 441 092 Mlékárenský rybník u ČRS MO Osečná. Tento revír
měl být správně zařazen mezi revíry místního
významu, protože tento statut byl před ustanovením revíru schválen VÚS.
Při příležitosti Mezinárodního dne archivů
dne 9. června 2009, vyhlášeného
Mezinárodní archivní radou
a pod záštitou České archivní společnosti,
Vás srdečně zveme na

Odpoledne otevřených dveří
ve Státním okresním archivu Liberec
Vilová 339/24, Liberec - Františkov,
www.soalitomerice.cz/sokalib.htm
v pátek 12. června 2009,
15.oo-19.oo
Veřejnost bude moci nahlédnout do zákulisí archivu
a restaurátorské dílny
Začátky výkladů od 15.00h vždy po půlhodinách.
Součástí bude i drobná výstava archiválií,
tisků a map Liberce a Liberecka.
Budova archivu se nalézá cca 200 m od ZŠ
ve Františkově (od pošty ulicí Vojanovou do kopce).
Máte-li ve svém držení zajímavou písemnost, kterou
byste chtěli archivu věnovat, jste též srdečně vítáni:

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Články

Nástěnka, informace

2. rybník - Požární nádrž Kotel
Tato nádrž byla v 70. letech téměř zanesena bahnem a hrozilo, že v případě požáru nebude v místě dostatečný zdroj
vody k zásahu hasičů. Místní občan pan Žabka František pracoval s těžkou mechanizací na bývalém Geologickém průzkumu v Hamru na Jezeře. Této skutečnosti využil předseda MNV Petr Hajlek a nádrž nechal vybagrovat. Bohužel se při
těchto pracích dostala mechanizace pod patu betonové hráze, což mělo za následek netěsnost a navíc hrozilo zborcení
do nádrže. Za takto vzniklé situace bylo nutno od stavební firmy ZRUP zapůjčit kovové bednění a neodkladně zahájit
zpevňovací práce na hrázi nádrže.
Jako rybáři jsme pracovali pod vedením velkého nadšence a patriota obce Kotel, jednatele MO-ČRS v Osečné, panem
Milošem Kolomazníkem. Zásluhou občanů Osečné, pana Perglera a Mikuliče, byl na konci jejich směny dovážen z betonárky na Luhově beton, aby byla nádrž zachráněna. Tato akce se zdařila, nádrž se po jaru naplnila, byla osazena rybí
obsádkou a slouží ke spokojenosti jak rybářské mládeže, tak i hasičům podnes.

3. rybník - Kočvarák
Tento rybník byl v 70. letech minulého století bez vody, zarůstal náletem olše, břízy a jívy. Byl sice podle pamětníků za
místního JZD odbahněn, ale jinak ponechám osudu. Za tuto dobu byl nálet dřevin tak velký, že myslivec pan Jan Vondráček tam měl zimní zásyp pro bažanty a koroptve. V té době předseda MNV Osečná pan Petr Hajlek, známý propagátor obnovy rybníků, přesvědčil majitele pozemku o vhodnosti obnovy rybníka. Pan Kočvara jako správný patriot a majitel
udržovaného mlýna a zařízení v něm souhlasil, nebo prostor bývalého mlýnského rybníku se stal smetištěm a postupně
se nekontrolovatelně zavážel. Náhon k rybníku už neexistoval, byl taktéž skryt navážkou. Nejpracnější činností při obnově, bylo vykácení plochy rybníka, spálení klestí a odstranění pařezů. Při těchto pracích prováděných převážně rybáři
často nestačily ani brodicí vysoké holínky. Po této etapě prací nastoupil pan Daníček a traktorem s navijákem trhal pařezy a tahal je na břeh. Pan Nedvěd pak provedl zarovnání dna rybníku a vyhrnutí bahna a zbylých kořenů z budoucí nádrže.
Největším problémem byla obnova výpustného zařízení, jelikož bylo zcela zničeno. Po zhotovení dřevěného bednění
nastal problém s dopravou betonu, protože těžká mechanizace (mixy) se na dané místo nedostaly. Tento problém vyřešil pan Gerhard Arlt, který odvážel multikárou betonovou směs od bytovek na hráz rybníka, a tak mohla být betonáž
dokončena. Dalším problémem bylo zpevnění břehu k toku Ploučnice, nebo byl zcela rozvrtán myšími chodbami a při
napuštění rybníka vodou hrozilo jeho protržení. Obec proto zakoupila břehové panely a ty se musely po celé délce břehu
zabudovat. I nadále však Ploučnice ohrožovala tuto břehovou partii, a proto muselo být přikročeno k jejímu odklonu od
rybníka. Tyto práce se musely provézt ručně, což si vyžádalo další hodiny dobrovolné práce rybářů.
Dalším problémem byla obnova náhonu z důvodu napojení rybníka na již zmíněnou řeku. Výkopové práce provedli
vedle rybářů i další dobrovolníci, obec na tuto akci věnovala betonové žlabovnice, aby nedocházelo k nežádoucímu
vymývání zeminy při zvětšených průtocích vody v době tání sněhu a nebo při velkých lijácích. Nadšení z obnovy rybníka
způsobilo, že paní Kočvarová často pekla brigádníkům buchty a uvařila kávu. Zdálo se, že už nic nebude stát v cestě
napuštění rybníka a vysazení ryb.
Asi týden po napuštění nádrže, kdy úroveň vodní hladiny sahala pod vantroky (majitel mlýna si nepřál, aby tudy protékala voda, poněvadž část vodního kola byla už tehdy uhnilá a nemohla se otáčet), se objevily další problémy. V zahradě pod hrází, kde měl majitel ovocné stromy, začala prosakovat voda z rybníka otvory po hraboších. Majitelé požadovali vykopání rýh, osazení PEL trubkami, zasypání kamennou drtí 16 mm a stažení této vody otevřenou strouhou do Ploučnice. I přes tato opatření však voda prosakovala hlavně ve spodních partiích směrem k budově mlýna a do sklepa. Abychom zamezili dalšímu pronikání vod, bylo nutno v místě co nejblíže mlýna vykopat rýhu 2,5 m hlubokou, širokou 0,80
m a v délce 18 m a vytvořit tzv. milánskou stěnu za použití fólie, geotextilie a hlavně jílu a rozmíchaného bentonitu. Tímto
opatřením se podařilo průsak vody omezit.
Samotný rybník byl používán jako voda pro sportovní rybolov, aby členská základna měla možnost vyžití. Voda v něm
však nesvědčila rybám, a to zejména línům či amurům. Vysvětlit toto lze tím, že obec nemá čističku odpadních vod a zde
docházelo k vyhnívání kalů a uvolňování čpavku, což rybám příliš neprospívá.
Nad rybníkem se začaly stahovat mraky úmrtím předsedy MNV Osečná, panem Petrem Hajlekem a majitelem, panem
Kočvarou, jelikož na užívání nebyla sepsána řádná nájemní smlouva. Po odchodu spolumajitelky paní Kočvarové do
domova důchodců spadl rybník do klína novým majitelům, kteří pak ukončili nepsané užívání rybníku rybářským spolkem.
Na závěr je třeba zmínit, že obnova tohoto rybníka přišla obec na nemalé materiálové a finanční náklady. Samotná dobrovolná činnost si vyžádala 5 800 brigádnických hodin.

sestavil: p. Václav Hvízdal

Oddíl MOP ČSOP Zbojníci Osečná při 36/02 ZO
ČSOP při SCHKO JH v Liberci
pořádá
okresní kolo soutěže mladých myslivců,
ochránců a přátel přírody s názvem

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
5. - 7. Června 2009
Soutěž je pořádáná ve spolupráci s městem
Osečná, MS Osečná - Kotel, OMS Liberec, ZŠ a
MŠ Osečná, organizací Česká krajina CZ, o.s. a
mnoha dobrovolníky z Osečné a okolí, Českodubska, Liberce i Stráže pod Ralskem. Všem
těmto kamarádům, velkým i malým, kteří nám
se soutěží jakkoliv pomáhají patří velký dík!
Soutěžícím dětem přejeme hodně štěstí!
s pozdravem

LESU ZDAR!
Milan Jánošík a Martin Trubač

POMOC ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM
OSOBÁM NA TRHU PRÁCE V REGIONU
LIBEREC A JEHO OKOLÍ.
Zveme Vás k posezení, které se bude konat
10. 6. 2009 od 15.00 hodin v klubovně Hasičské
zbrojnice v Lázních Kundraticích

Vstup pro všechny občany je zdarma.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Regionální centrum pomoci a mobility Liberec
(RCPM) a CAR CLUB (společnost a chráněná dílna)
pomůže tělesně i jinak handicapovaným lidem bez
omezení věku. Jedná se o občany nezaměstnané i
zaměstnané, kteří mají PID (plný inval. důchod)
nebo ČID (částečný inval. důchod).
Pomůžeme k získání:
• nejrůznějších služeb se slevou
(např.: pedikúra, manikúra, kadeřník, atd.,
nákupy, rekreace…)
• výhodného pojištění
• přivýdělku, zaměstnání, rekvalifikaci
• upravených cenově dostupných vozů zn.
Škoda v rámci tělesného postižení
Projekt je podporován EU a ČR!

Město Osečná ve spolupráci
s Tanečním klubem Čermák Liberec
pořádá
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÉ

Motto projektu:
„Handicapovaní pomáhají handicapovaným.“
RCPM Liberec děkuje za spolupráci
Městskému úřadu v Osečné.

Od 3. října do 5. prosince 2009
(soboty a neděle)
od 19.30 do 21.30 hodin
KURZOVNÉ 2.000,- Kč za taneční pár
V ceně je 10 tanečních lekcí zakončených věnečkem

Máte rádi čerstvé ovoce?
A jsou to právě jahody?
Pak je tu nabídka pro Vás:

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍKY

Od 3. října do 5. prosince 2009
(soboty a neděle)
od 17 do 19 hodin
KURZOVNÉ 2.000,- Kč za taneční pár
V ceně je 10 tanečních lekcí zakončených věnečkem
Přihlášky do kurzů k dispozici v Infocentru v Osečné,
u místostarostky pí. Bláhové na Městském úřadě v
Osečné nebo na www.osecna.info
Přihlášky je nutné předat do 30. června 2009.
Úhrada kurzovného v Informačním centru v Osečné
nebo u pí. Bláhové do 31. srpna 2009.

JAHODY ZRAJOU V TURNOVĚ
Prodej již dnes a celý červen
Samosběr každou středu, sobotu a neděli
od 3. června
PO-PÁ:
SO-NE:

7 - 17 hodin
7 - 17 hodin

POZOR!!
Příjezd pouze od Benziny na výpadovce na Jičín!!
Šlechtitelská stanice Sempra Turnov s. r. o.

Ohlédnutí
Mikroregion Podralsko, jehož je město Osečná členem, uspořádal
v letošním roce v rámci Místní agendy 21 soutěž o nejlepší výrobky, produkty a služby v jeho teritoriu. Bylo vyhlašováno několik kategorií - místní produkt, místní služba a místní výrobek Mikroregionu
Podralsko. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v rámci Poutě Sv.
Zdislavy v Jablonném v Podještědí v sobotu dne 30.5.2009. Soutěž
přinesla nečekaný ohlas a ocenění. „Uznání“ v kategorii místní výrobek Mikroregionu Podralsko získal i připravovaný výrobek pelety z
odpadového papíru Osečenské firmy Lime Bohemia v.o.s., který by
měl být dodáván na náš trh již na přelomu roku. Osečenská firma
tak pružně reaguje na nezájem o odpadový papír a jeho využití.
Významné ocenění získaly Lázně Kundratice a.s. z Osečné, které
získaly 1. cenu za lázeňský víkendový pobyt v kategorii místní
služba v Mikroregionu Podralsko.
Start Místní agendy 21, finančně podporován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí v Podralsku, tak pomohl
nastartovat další z mnoha připravovaných aktivit.
ČRS Osečná uspořádal v sobotu 25.4.2009 tradiční jarní rybářské
závody na Mlékárenském rybníce, kterých se zúčastnilo celkem 28
rybářů, z toho šest dětí. Ředitelem závodu byl pan Jirka Bernard,
rozhodčí a zapisovatelé byli pánové Jirka Horáček a Láa Jahelka,
o občerstvení se postarala rodina Bernardova a Horáčkova. Počasí
bylo nádherné, kromě řady diváků přihlíželi i dva čápi a jedna labu.
Při závodě bylo uloveno celkem 66 mírových kaprů, započítaných
do soutěže.
První cenou v kategorii dospělých bylo uzené sele, druhou a třetí
cenou byly velké tlačenky - pro všechny děti pak různé sladkosti,
které obdržel jako cenu útěchy i pan Jirka Kracík. Vítězem závodů
se stal pan Josef Kubát před panem Rudolfem Danielem a panem
Zdenkem Říhou. V dětských závodech zvítězila Nikola Havlíková,
druhé místo obsadili Václav Valnoha a Pavel Rutterle, jako třetí se
umístil Dan Navrátil.
Ve středu 22. dubna oslavily děti ze Základní školy v Osečné Den
Země. Mladší žáci navštívili mimo jiné skládku tříděného odpadu v
Chotyni u Hrádku nad Nisou a zahráli si spoustu her s ekologickou
tématikou. Starší žáci spolu se zaměstnanci Městského úřadu v
Osečné vyčistili od klestí dvě lesní paseky a jednu z nich osázeli
malými doubky. Společná práce vyvrcholila opékáním buřtů. Součástí akce byla také vycházka se dvěma lesníky, kteří zábavnou formou zasvěcovali děti do tajů lesní pedagogiky.
Dne 23. dubna v 8. hodin ráno proběhla dlouho očekávaná akce, tj. umístění restaurovaného erbu šlechtického rodu Rohanů nad portál kostela sv. Víta v Osečné. Asi dvousetkilogramový litinový restaurovaný erb byl z městské Radnice přenesen a posléze vyzvednut za
pomocí těžké techniky zdejší firmy Hauzr
s.r.o. na průčelí kostela sv. Víta. Samotnou realizaci prováděl restaurátor Miroslav Žák. Sled událostí erbu: Erb Rohanů nad hlavním
portálem kostela sv.Víta v Osečné byl vyjmut dne 28. dubna 2006.
Poté byl převezen k odbornému průzkumu k restaurátorovi kovů
panu Janu Nikedeyovi. Po získání finančních prostředků cestou
magistrátu města Liberec z Ministerstva Kultury za spolufinancování města Osečná se práce na restaurování erbu rozběhla. Dne 25.
listopadu 2008 byly práce na erbu dokončeny. Poté byl erb převezen do městské Radnice v Osečné, kde nátěr erbu v zimních měsících vysychal. Dne 23. dubna 2009 byl umístěn na původní místo.

Ohlédnutí
Sraz všech čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů, skřítků a dalších
nadpřirozených bytostí se konal ve čtvrtek 30.dubna 2009 večer na
Svatovítském náměstí v Osečné. Probíhaly zde zábavné hry a soutěže o ceny pro všechny děti, skřítek Kundrát pak odvedl celý průvod k fotbalovému hřišti, u kterého byla zapálena velká vatra - tam
pak zábava pokračovala až do pozdních hodin. Zdařilou akci uspořádali členové Sportovního klubu Osečná ve spolupráci s Městským
úřadem.
I letos se na Svatovítském náměstí v Osečné stavěla májka. V
pondělí 27. dubna 2009 pokáceli zaměstnanci městského úřadu za
spolupráce lesníka pana Jarolímka smrk, který zbavili kůry a přenesli na určené místo před kostel sv. Víta. Děti ze zdejší základní školy
připravily a upevnily na strom věnec, navázaly barevné fábory a
poté patřičně ozdobily větvičky stromu. Dne 30. dubna, něco málo
po 11.00 hodině, se májka za pomocí těžké techniky zdejší firmy
Hauzr s.r.o., zaměstnanců městského úřadu a za přihlížející podpory místních obyvatel zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý
měsíc, až do konce května, byla ozdobou na náměstí u kostela sv.
Víta. Dne 31. května 2009 byla májka pokácena.
Pěvecké sdružení Chorus a město Osečná uspořádaly v pátek 8.
května 2009 od 11 hodin květnové muzicírování - Schillerfest
2009. Již popáté se letos sešli občané u pomníku Friedricha Schillera nad městečkem Osečná, aby uctili památku tohoto nezapomenutelného básníka a dramatika, propagátora etických a uměleckých
ideálů klasiky, autora textu písně, jež se stala hymnou národů
Evropské unie (Ludwig van Beethoven - Óda na radost).
Vystoupily zde smíšený pěvecký sbor Canzonetta a sbor Zpěvandule z Mimoně.
Základní škola a Mateřská škola Osečná uspořádala v sobotu 30.
května 2009 Dětský den a den otevřených dveří. Na programu byly
zajímavé soutěže pro děti, prezentace zájmových kroužků a prezentace jednotlivých částí školy. Uskutečnil se i turnaj ve florbale, ve
kterém proti sobě změřili síly žáci druhého stupně ve smíšených
družstvech se svými rodiči. V aule zase proběhlo vystoupení pěveckého sboru Dráček, kroužku břišních tanců, kroužku aerobicu, dramatického kroužku a vystoupení dětí, učících se hru na dechové
nástroje. Celá škola byla na akci velmi dobře připravena, finančně
se spolupodílelo i Město Osečná.

V sobotu 23.května 2009 se
konala ve školní jídelně ZŠ Valná
hromada SK Osečná, na kterou
se dostavilo 99 dospělých členů,
2 žáci a 2 hosté. Valnou hromadu řídil Mgr. Tomáš Johanovský,
zprávu o činnosti výkonného
výboru za rok 2008 přednesl
Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok
2008 přednesla Alice Viková, zprávu revizní komise
přednesl Aleš Kysela a návrh rozpočtu na rok 2009
přednesla Marie Guričanová. S činností fotbalového
klubu seznámili přítomné Vlastimil Londin a Miroslav
Berger, o práci volejbalového oddílu pohovořil Luboš
Roštenský, o činnosti tenisového klubu informoval Jaroslav Vik, o činnosti Aerobicu pohovořila Marie Guričanová, o práci florbalového oddílu informoval Mgr. Tomáš
Johanovský a v neposlední řadě za oddíl Motosport promluvil Milan Janíček.
Na závěr Valné hromady předal starosta města Jiří Hauzer společně s předsedou SK Osečná Lubošem Pytlounem plakety jubilantům, kteří v letošním roce oslaví
kulaté výročí. Oceněni byli: Marie Guričanová, Iva Mocová, Ljuba Pokorná, Jaroslava Hauftová, Josef Kubát a
Petr Bláha.
Dalšími oceněnými byli ti, kteří se podílejí na zvelebování sportovního areálu, starají se o travnaté hřiště a veškerou údržbu, tak i tenisové kurty. Oceněni byli: Jaroslav
Volejník, Josef Frčo, Jaroslav Bílý a manželé Alice a
Jaroslav Vikovi.

Žabák Chrasteňák 2009
Na jaře ke každému rybníku neodmyslitelně patří symfonie žabího zpěvu. Nejinak je tomu také u našeho Chrastenského rybníku. Každé jaro žáby, především ropuchy
obecné, migrují až z dálky několika kilometrů aby založily další pokolení v mateřském rybníce. Na dlouhé cestě
jsou ohrožovány zejména predátory, což je přirozené. Při
svém putování však musí překonat také silnici II. třídy,
kde jich většina zahyne pod koly aut. To je již několik let
minulostí. Občanské sdružení Česká krajina CZ každoročně organizuje transfer žab přes silnici k rybníku. Na
okraji komunikace instaluje zahrádkářské pletivo a žáby
chytá do zakopaných věder. Dvakrát denně jsou vědra
vybírána a žáby přenášeny za silnici směrem k rybníku.
Letos byly zábrany instalovány 14.3. a sejmuty byly
1.5. Na 900m dlouhém úseku bylo odchyceno více než
800 ropuch obecných, jeden čolek, několik ještěrek, pár
zmijí a 5 blatnic skvrnitých. Za zmínku stojí především
nárůst počtu blatnic. Jejich výskyt indikuje poměrně čisté
prostředí a dobrou vodu málo kontaminovanou biocidy.
Na závěr se patří poděkovat za spolupráci oddílu Zbojníci, kteří se podíleli na stavbě zábran, paní Mužikové za
pomoc při transferu a vlastníkům pozemků, kteří umožnili instalovat zábrany na svých pozemcích; Jan Šimulák,
Jelena Gollová, Naděžda Kozová a Eva Hrubá.
Za Českou krajinu CZ
Ing. Václav Köhler

