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Události poslední doby obrazem

ročník: 19 • číslo: 2

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY

21. ledna proběhl v Základní a Mateřské škole
zápis nových žáků do 1.třídy

5. března pořádal SK Osečná v Hamru n.J.
„Pohár starosty“ v ledové ploché dráze jednotlivců,
ve kterém zvítězil Jan Pecina,
Lukáš Volejník byl třetí

V pondělí 18. dubna 2011 navštívil Osečnou prezident republiky pan Václav Klaus s chotí.
( Podrobnější informace o průběhu návštěvy přineseme v dalším vydání )
12. března se konalo na radnici první letošní
„Vítání nových občánků“

2. dubna oslavili manželé Ladislava a Hynek
Májovi z Osečné Zlatou svatbu

TRADIČNÍ SETKÁNÍ U SCHILLEROVA KAMENE
Chorus, pěvecké sdružení zve na již tradiční setkání se zpěvy u Schillerova kamene v sobotu 7. května.
Letošní ročník je nesoutěžní přehlídkou pěveckých sborů z Čech, SRN a Polska s názvem
Friedrich Schiller - básník evropských národů.
Na programu je koncert v 11 hodin u Schillerova kamene (Šibeniční vršek naproti Třem svatým) a odpoledne
v kostele sv. Víta od 15 hodin, pietní vystoupení a krátké podvečerní vystoupení na kolonádě Lázní Kundratic.
Cílem je vyzdvihnout význam básníka Schillera jako filozofa a básníka, autora textu k hymně EU.
Připomeneme si také 66. výročí ukončení 2. světové války pietním aktem a krátkým vystoupením sborů
u pomníku obětem tohoto válečného konfliktu.
Celodenní setkání sborů ze tří zemí Euroregionu Nisa je výsledkem dlouhodobé spolupráce sborů.
Akce je realizována za podpory Euroregionu Nisa z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007 - 2013: Cíl 3 "Ahoj sousede" a z Evropského fondu pro regionální rozvoj : Investice do vaší budoucnosti

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

16. dubna se uskutečnila v Základní škole
tradiční Velikonoční dílna

V sobotu 16. dubna se v Osečné konal maratón
Cyklorájem Podralsko
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SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých
stanovištích:
19. - 26. května 2011 u hasičské zbrojnice v Druzcově
19. - 26. května 2011 na návsi v osadě Kotel
26. května – 2. června 2011 u Růžičkovy stodoly v Osečné
Za objemný komunální odpad je považováno vše, co vzhledem
k rozměrům nemůže být odloženo do popelnic ( koberce,
nábytek a pod.)
UPOZORNĚNÍ: Elektrospotřebiče budou odváženy
v rámci svozu nebezpečného odpadu !

V neděli 19. června 2011
se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
Sledujte plakáty s bližšími informacemi.
ČARODĚJNICE
Vatra vzplane na louce u rybníka v Lázních Kundraticích
v sobotu 30. dubna. Sraz malých čarodějnic je u hasičárny v 19.00. hodin. Průvod se odebere na parkoviště,
kde budou pro děti připraveny tradiční soutěže.
Oheň bude zapálen po setmění. Občerstvení je zajištěno.

SVATOVÍTSKÁ POUŤ

Letos proběhne pouť ve dnech 10. – 12. června.
Doprovodným programem bude jako každý rok:
Svatovítské nokturno - zpívání pod širým nebem v pátek
10. června od 21.30 u tří svatých
Pohár starosty - hasičská soutěž v sobotu 11. června v Lázních
Kundratická lávka - soutěžní klání v areálu Lázeňského rybníka
Pouťové atrakce jako každoročně po celý víkend na parkovišti
v Lázních.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Sdružení pro kulturu v Osečné za podpory města Osečná
pořádá v roce 2011 již 4. ročník tanečních pro dospělé.
Kurzy pro začátečníky i pokročilé začínají v sobotu 17. září 2011.
V ceně kurzu 2200,- Kč za taneční pár je zahrnuto deset lekcí
a pronájem prostor. Lekce povede taneční mistr Vlastimil Čermák.
Zájemci se mohou přihlásit do 30. 6. 2011 prostřednictvím
přihlášek umístěných na web. stránkách města Osečná,
nebo jejich doručením na MÚ Osečná.
Místní akční skupina LAG Podralsko
připravila pro drobné výrobce a producenty
nabídku spolupráce a zapojení se do
projektu "Regionální produkt Lužické hory
a Máchův kraj", který vznikl na podporu
marketingu místní produkce z oblasti
Lužických hor a Máchova kraje.
Cílem projektu je zavedení místní - regionální značky "Regionální
produkt Lužické hory a Máchův kraj", která garantuje místní původ
výrobku a jeho vazbu na uvedenou oblast, ale také jeho kvalitu
a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak
návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem
podpořit místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční
výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci!
Zájemci o podrobnější informace o podmínkách udělení certifikátu
naleznou vše na stránkách: www.lagpodralsko.com
Jindřich Šolc, solc@lagpodralsko.com

EURORANDO 2011(Voda ze střechy Evropy)
Průvodním tématem nadcházejícího EURO-RANDA 2011
je voda. Voda jako životodárná
tekutina, voda jako vzácný
a v budoucích letech stále
omezenější zdroj, který by
se lidé měli učit využívat
hospodárně a ekologicky.
V České republice byl v pátek dne 12. listopadu 2010 zahájen
seriál akcí k EURORANDU 2011 pod názvem „Voda ze střechy
Evropy". Klub českých turistů v rámci této celoplošné akce
organizuje 176 pochodů, při kterých bude z pramenů a toků
řek, studánek a minerálních pramenů odebrána voda.
Odběrných míst je dohromady 210. Akce pořádají jednotlivé
odbory KČT prakticky na celém území našeho státu.
Pochody spojené s odběrem vody budou pokračovat v průběhu
celého roku. Na závěr se uskuteční slévání vody z jednotlivých
povodí a posléze s takto získanou vodou odjede delegace
KČT do Granady.
U pramenů řeky Ploučnice tato akce proběhne v sobotu
21. května 2011 ve 13 hodin. Následuje kulturní program,
připravena je také výstava v základní škole.
Zveme k této slavnostní události všechny nadšence i občany
z blízkého okolí, aby s námi pozdravili naši milovanou řeku.
KČT Česká Lípa
Vážení čtenáři.
V jednom z předchozích vydání našeho občasníku DRAK jsem
vám představila svého čtyřnohého kamaráda, pejska Bertíka.
Jak jste se v něm mohli dočíst, plně jsme oba dva propadli kynologickému sportu AGILITY, ve kterém jsme v loňském roce na
závodech dosáhli řadu předních umístění. Zrovna tak i letos v únoru
skončil náš tým na druhém místě v soutěži dvojic. Tímto závodem
jsme úspěšně zahájili novou sezónu roku 2011, ale není to naše
jediná společná aktivita.
Bydlím vedle státní silnice, přes kterou vždy na jaře přelézají stovky
žab směrem k Chrastenskému rybníku. Byl to dlouhá léta žalostný
pohled na rozježděná tělíčka těchto tvorů, jejichž putování ukončila
kola aut. Proto, před několika lety, parta nadšenců pod hlavičkou
České krajiny, instalovala okolo již zmíněné silnice ochranné sítě.
Tady nastala příležitost pro mne a Bertíka. Každé ráno, za každého
počasí, se po dobu dvou měsíců vydáváme vybírat ze záchytných
věder tyto cestovatelky. Vybaveni kbelíkem, rukavicemi a síťkou
začínáme dole pod kopcem u hájenky a končíme u lípy, kousek
od začátku Lázní Kundratic. Bertík má tyto cesty velice rád.
Pečlivě kontroluje jednotlivá vědra, podle pohybu jeho ocásku
a štěkání, již z dálky poznám, co se v nich skrývá. Kdyby si však
někdo z vás myslel, že je tak nadšený z přítomnosti žab, mýlil
by se. Myši, ty jej zajímají, je z nich vždy u vytržení. Když jsou
ve vědru společně s myší i žáby, to si dovnitř netroufne. Lítá okolo,
čeká, až vezmu tu již zmíněnou síťku a myš vysvobodím.
Ovšem, je li tam samotná, má chuděra smůlu... Také se nám
několikrát stalo, že ve vědru uvízl slepýš, ještěrka a dokonce
dvakrát i mladá zmije. Bertík ihned rozpozná, že tady přestává
legrace, stojí ve značné vzdálenosti, celý napnutý a čeká,
až dorazím a toho syčícího tvora odstraním. Chytrý pejsek,
upozorňuje na nebezpečí předem i mne. V loňském roce jsme
společně takto zachránili okolo 830 žab, letos se akce teprve
rozjíždí. Máme z této naší společné aktivity velmi dobrý pocit.
Každodenní putování zakončujeme vypouštěním žab na poli před
rybníkem, sejdeme pak až dolů k vodě a těšíme se z probouzející
jarní přírody. Bert se brouzdá v potoce, občas se zastavíme na
hrázi a pozorujeme život na hladině sluníčkem ozářeného rybníku
a je nám moooooc hezky.
Eva Mužíková
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HASIČI V MARKERSDORfU

CO SE DĚJE V OSEČENSKÉM fOTBALE ???

Zástupci SDH Osečná přijali pozvání od partnerské
obce Markersdorf u příležitosti 90. výročí založení místního
Sdružení dobrovolných hasičů.
Slavnostní večer se konal v pátek 15. dubna 2011
od 19 hodin v tělocvičně místní základní školy, kde se
sešli členové hasičských sdružení přidružených obcí,
zástupci sdružení z Polska, naše česká šestičlenná
delegace a nejdelší cestu absolvovali zástupci sdružení
ze Stuttgartu.
Starosta obce Thomas Knack zahájil večer slavnostním
proslovem a poté starosta hasičů Robin Klare stručně
vyložil historii spolku od založení sdružení až po současnost.
Za naše sdružení jsme s pomocí tlumočnice popřáli
všem zúčastněným spolkům hodně aktivních členů
a málo výjezdů a připojili jsme pozvání na nejbližší akci
SDH Osečná, kterou je Pohár starosty města Osečná.
V sobotu 16. dubna 2011 se v hasičské zbrojnici konal
Den otevřených dveří s mnoha atrakcemi, včetně našeho
vozu Škoda RTO, s kterým jsme úspěšně absolvovali cestu.
Starosta hasičů nás provedl po budově zbrojnice
a ukázal zázemí jak technické, tak i kulturní. Podobně
jako u nás jsou závislí na dotacích, sponzorských darech
a v neposlední řadě na ochotě členů přispět svým časem.
Program dne byl zaměřen především na rodiny s dětmi.
Děti měly možnost vyzkoušet například zasažení cíle pomoc
džberovky (ruční hasicí přístroj). Na vlastní ruce jsme si
vyzkoušeli, jak se hasilo v dávných dobách s ruční
čtyřkolovou stříkačkou.
Nejvíce diváků přihlíželo zásahu jednotky u nehody,
kdy byl nasimulován střet cyklisty s automobilem.
Při prvním zásahu jednotka vyprostila cyklistu z pod kol
automobilu pomocí pneumatického vaku.
Druhým zásahem předvedli vystříhání řidiče z auta
hydraulickými nůžkami s následnou první pomocí,
kdy ukázku první pomoci předvedl Červený kříž.
Posledním zásahem jednotky bylo hašení auta s pomocí
vysokotlakového proudu s přídavkem pěny.
Majitelé domácností s plynovým vařičem mohli na
modelu kuchyně s figurínou vidět vzplanutí následkem
úniku plynu a následný zásah hasičů.
Mimo programu v hasičské zbrojnici jsme také měli
možnost navštívit stanici na zpracování biomasy, kde nás
místní aktivní zemědělec Helmut Zachmann provedl po
zázemí stanice a vysvětlil celý proces od přípravy materiálu na biomasu přes zpracování až po konečné využití
odpadu. Výstavbu stanice financoval z vlastních zdrojů,
využít dotaci již nestihl. Kromě elektrické energie dodává
teplo například do místní školní tělocvičny.
Po celou dobu našeho pobytu nám starosta sdružení
věnoval maximální péči a pozornost. Bylo zřejmé, že si
naší návštěvy opravdu váží.

Mužstvo mužů, hrající III. třídu, skončilo po podzimní sezoně na
druhém místě s tříbodovou ztrátou na vedoucí tým Zdislavy.
Zimní příprava začala zimním halovým turnajem SIX CUP ve
Stráži pod Ralskem, které naše družstvo vyhrálo. Zkušený trenér
týmu p.Luděk Pokorný naordinoval týmu velice kvalitní zimní dril,
umocněný vydařeným soustředěním v Heřmanicích. Do týmu se
podařilo získat dvě posily - Honzu Pěkného ze Stráže pod Ralskem
a Patrika Trappa, který se vrátil z hostování v Českém Dubu,dále
byl posílen realizační tým a do mužstva jsme přivedli nové sponzory.
Soupeři v přípravných zápasech byli velice kvalitní, a hlavně se
nám podařilo dostat naše mužstvo do zápasového rytmu, postupně
porazili Český Dub, Rynoltice, Rádlo u Jablonce, Hodkovice,
remízou skončil zápas s místním rivalem FK Rozstání a prohrálo
vlastně jen s družstvem Chrastavy. Nutno podotknout, že se jednalo
o soupeře, hrající až o dvě třídy výše nežli náš tým. Pan Pokorný
měl tedy hodně prostoru vyzkoušet všechny hráče a najít ideální
sestavu pro jarní část. Nesmíme zapomenout na vitězství s týmem
SK BÍLÁ, současný druhý tým libereckého OP, který nás, i trochu
díky losu posunul do semifinále Českého poháru libereckého
okresu. Hrajeme 11.5. 2011 - PŘIJĎTE FANDIT !!
No a v neděli 10.4. začala stíhací jízda na vedoucí Zdislavu,
mužstvo zajíždělo k prvnímu zápasu na horkou půdu FK Doubí
a znovu se potvrdilo jak je pro náš tým ošemetný nedělní
odpolední výkop. Tomáš Janíček nás sice dostal brzy do vedení,
ale přišel netaktický faul. Ne úplně dobře postavená zeď - 1:1,
na konci poločasu utekl všem Vojta Pokorný a všichni si mysleli,
že už to asi půjde samo, začátek druhého poločasu, dvě hloupé
chyby naši obrany, dva hloupé góly - 2:3. Tlak našeho týmu
začal narůstat a Tomáš, svým druhým gólem srovnává.
Mimochodem Tomáš hrál jeden z nejlepších zápasů, ve kterých
jsem měl možnost jej vidět. 3:3, ale to je na stíhačku pořád pro
naše mužstvo ztráta, věděli to všichni, nejvíce asi Lukáš Rybář,
pořadně nazlobený za neodpískanou penaltu, když byl "zkosen"
na malém vápně, vzal to na sebe, utekl všem a rozhodl - 4:3.
Díky, Lukšo, díky chlapi, důležité body !!!!!

KÁDR SK OSEČNÁ
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1

BÍLÝ JAROSLAV (BĚLOCH)

2

JEMELKA MILAN (GAMILL)

3

KRÁSNÝ JAN

4

TŘEŠNÁK JOSEF (BÁDŽO)

5

ČAPEK VÍTĚZSLAV

6

JANÍČEK TOMÁŠ (ČAJDA)

7

KYSELA ALEŠ (ALDA)

8

NĚMEČEK VLASTIMIL

9

RYBÁŘ LUKÁŠ (LUKŠA)

10

KYSELA PETR (KOKY)

11

POKORNÝ VOJTĚCH (POKOS)

12

JARÝ VOJTĚCH (VOJTIN)

13

NOVOTNÝ VÁCLAV

14

TRAPP PATRIK (PÁŤA)

15

TOMÁŠ JOSEF

16

RYBÁŘ MICHAL

17

TARABA MICHAL

18

PYTLOUN LUBOŠ (PYTLAS/SÁČEK)

TRENÉR TÝMU

POKORNÝ LUDĚK

SM TÝMU

LONDIN VLASTIMIL

KUSTOD

LANDSMAN PETR (KOMÁR)
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Zájemci o podrobnější informace o podmínkách udělení certifikátu
naleznou vše na stránkách: www.lagpodralsko.com
Jindřich Šolc, solc@lagpodralsko.com

EURORANDO 2011(Voda ze střechy Evropy)
Průvodním tématem nadcházejícího EURO-RANDA 2011
je voda. Voda jako životodárná
tekutina, voda jako vzácný
a v budoucích letech stále
omezenější zdroj, který by
se lidé měli učit využívat
hospodárně a ekologicky.
V České republice byl v pátek dne 12. listopadu 2010 zahájen
seriál akcí k EURORANDU 2011 pod názvem „Voda ze střechy
Evropy". Klub českých turistů v rámci této celoplošné akce
organizuje 176 pochodů, při kterých bude z pramenů a toků
řek, studánek a minerálních pramenů odebrána voda.
Odběrných míst je dohromady 210. Akce pořádají jednotlivé
odbory KČT prakticky na celém území našeho státu.
Pochody spojené s odběrem vody budou pokračovat v průběhu
celého roku. Na závěr se uskuteční slévání vody z jednotlivých
povodí a posléze s takto získanou vodou odjede delegace
KČT do Granady.
U pramenů řeky Ploučnice tato akce proběhne v sobotu
21. května 2011 ve 13 hodin. Následuje kulturní program,
připravena je také výstava v základní škole.
Zveme k této slavnostní události všechny nadšence i občany
z blízkého okolí, aby s námi pozdravili naši milovanou řeku.
KČT Česká Lípa
Vážení čtenáři.
V jednom z předchozích vydání našeho občasníku DRAK jsem
vám představila svého čtyřnohého kamaráda, pejska Bertíka.
Jak jste se v něm mohli dočíst, plně jsme oba dva propadli kynologickému sportu AGILITY, ve kterém jsme v loňském roce na
závodech dosáhli řadu předních umístění. Zrovna tak i letos v únoru
skončil náš tým na druhém místě v soutěži dvojic. Tímto závodem
jsme úspěšně zahájili novou sezónu roku 2011, ale není to naše
jediná společná aktivita.
Bydlím vedle státní silnice, přes kterou vždy na jaře přelézají stovky
žab směrem k Chrastenskému rybníku. Byl to dlouhá léta žalostný
pohled na rozježděná tělíčka těchto tvorů, jejichž putování ukončila
kola aut. Proto, před několika lety, parta nadšenců pod hlavičkou
České krajiny, instalovala okolo již zmíněné silnice ochranné sítě.
Tady nastala příležitost pro mne a Bertíka. Každé ráno, za každého
počasí, se po dobu dvou měsíců vydáváme vybírat ze záchytných
věder tyto cestovatelky. Vybaveni kbelíkem, rukavicemi a síťkou
začínáme dole pod kopcem u hájenky a končíme u lípy, kousek
od začátku Lázní Kundratic. Bertík má tyto cesty velice rád.
Pečlivě kontroluje jednotlivá vědra, podle pohybu jeho ocásku
a štěkání, již z dálky poznám, co se v nich skrývá. Kdyby si však
někdo z vás myslel, že je tak nadšený z přítomnosti žab, mýlil
by se. Myši, ty jej zajímají, je z nich vždy u vytržení. Když jsou
ve vědru společně s myší i žáby, to si dovnitř netroufne. Lítá okolo,
čeká, až vezmu tu již zmíněnou síťku a myš vysvobodím.
Ovšem, je li tam samotná, má chuděra smůlu... Také se nám
několikrát stalo, že ve vědru uvízl slepýš, ještěrka a dokonce
dvakrát i mladá zmije. Bertík ihned rozpozná, že tady přestává
legrace, stojí ve značné vzdálenosti, celý napnutý a čeká,
až dorazím a toho syčícího tvora odstraním. Chytrý pejsek,
upozorňuje na nebezpečí předem i mne. V loňském roce jsme
společně takto zachránili okolo 830 žab, letos se akce teprve
rozjíždí. Máme z této naší společné aktivity velmi dobrý pocit.
Každodenní putování zakončujeme vypouštěním žab na poli před
rybníkem, sejdeme pak až dolů k vodě a těšíme se z probouzející
jarní přírody. Bert se brouzdá v potoce, občas se zastavíme na
hrázi a pozorujeme život na hladině sluníčkem ozářeného rybníku
a je nám moooooc hezky.
Eva Mužíková
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HASIČI V MARKERSDORfU

CO SE DĚJE V OSEČENSKÉM fOTBALE ???

Zástupci SDH Osečná přijali pozvání od partnerské
obce Markersdorf u příležitosti 90. výročí založení místního
Sdružení dobrovolných hasičů.
Slavnostní večer se konal v pátek 15. dubna 2011
od 19 hodin v tělocvičně místní základní školy, kde se
sešli členové hasičských sdružení přidružených obcí,
zástupci sdružení z Polska, naše česká šestičlenná
delegace a nejdelší cestu absolvovali zástupci sdružení
ze Stuttgartu.
Starosta obce Thomas Knack zahájil večer slavnostním
proslovem a poté starosta hasičů Robin Klare stručně
vyložil historii spolku od založení sdružení až po současnost.
Za naše sdružení jsme s pomocí tlumočnice popřáli
všem zúčastněným spolkům hodně aktivních členů
a málo výjezdů a připojili jsme pozvání na nejbližší akci
SDH Osečná, kterou je Pohár starosty města Osečná.
V sobotu 16. dubna 2011 se v hasičské zbrojnici konal
Den otevřených dveří s mnoha atrakcemi, včetně našeho
vozu Škoda RTO, s kterým jsme úspěšně absolvovali cestu.
Starosta hasičů nás provedl po budově zbrojnice
a ukázal zázemí jak technické, tak i kulturní. Podobně
jako u nás jsou závislí na dotacích, sponzorských darech
a v neposlední řadě na ochotě členů přispět svým časem.
Program dne byl zaměřen především na rodiny s dětmi.
Děti měly možnost vyzkoušet například zasažení cíle pomoc
džberovky (ruční hasicí přístroj). Na vlastní ruce jsme si
vyzkoušeli, jak se hasilo v dávných dobách s ruční
čtyřkolovou stříkačkou.
Nejvíce diváků přihlíželo zásahu jednotky u nehody,
kdy byl nasimulován střet cyklisty s automobilem.
Při prvním zásahu jednotka vyprostila cyklistu z pod kol
automobilu pomocí pneumatického vaku.
Druhým zásahem předvedli vystříhání řidiče z auta
hydraulickými nůžkami s následnou první pomocí,
kdy ukázku první pomoci předvedl Červený kříž.
Posledním zásahem jednotky bylo hašení auta s pomocí
vysokotlakového proudu s přídavkem pěny.
Majitelé domácností s plynovým vařičem mohli na
modelu kuchyně s figurínou vidět vzplanutí následkem
úniku plynu a následný zásah hasičů.
Mimo programu v hasičské zbrojnici jsme také měli
možnost navštívit stanici na zpracování biomasy, kde nás
místní aktivní zemědělec Helmut Zachmann provedl po
zázemí stanice a vysvětlil celý proces od přípravy materiálu na biomasu přes zpracování až po konečné využití
odpadu. Výstavbu stanice financoval z vlastních zdrojů,
využít dotaci již nestihl. Kromě elektrické energie dodává
teplo například do místní školní tělocvičny.
Po celou dobu našeho pobytu nám starosta sdružení
věnoval maximální péči a pozornost. Bylo zřejmé, že si
naší návštěvy opravdu váží.

Mužstvo mužů, hrající III. třídu, skončilo po podzimní sezoně na
druhém místě s tříbodovou ztrátou na vedoucí tým Zdislavy.
Zimní příprava začala zimním halovým turnajem SIX CUP ve
Stráži pod Ralskem, které naše družstvo vyhrálo. Zkušený trenér
týmu p.Luděk Pokorný naordinoval týmu velice kvalitní zimní dril,
umocněný vydařeným soustředěním v Heřmanicích. Do týmu se
podařilo získat dvě posily - Honzu Pěkného ze Stráže pod Ralskem
a Patrika Trappa, který se vrátil z hostování v Českém Dubu,dále
byl posílen realizační tým a do mužstva jsme přivedli nové sponzory.
Soupeři v přípravných zápasech byli velice kvalitní, a hlavně se
nám podařilo dostat naše mužstvo do zápasového rytmu, postupně
porazili Český Dub, Rynoltice, Rádlo u Jablonce, Hodkovice,
remízou skončil zápas s místním rivalem FK Rozstání a prohrálo
vlastně jen s družstvem Chrastavy. Nutno podotknout, že se jednalo
o soupeře, hrající až o dvě třídy výše nežli náš tým. Pan Pokorný
měl tedy hodně prostoru vyzkoušet všechny hráče a najít ideální
sestavu pro jarní část. Nesmíme zapomenout na vitězství s týmem
SK BÍLÁ, současný druhý tým libereckého OP, který nás, i trochu
díky losu posunul do semifinále Českého poháru libereckého
okresu. Hrajeme 11.5. 2011 - PŘIJĎTE FANDIT !!
No a v neděli 10.4. začala stíhací jízda na vedoucí Zdislavu,
mužstvo zajíždělo k prvnímu zápasu na horkou půdu FK Doubí
a znovu se potvrdilo jak je pro náš tým ošemetný nedělní
odpolední výkop. Tomáš Janíček nás sice dostal brzy do vedení,
ale přišel netaktický faul. Ne úplně dobře postavená zeď - 1:1,
na konci poločasu utekl všem Vojta Pokorný a všichni si mysleli,
že už to asi půjde samo, začátek druhého poločasu, dvě hloupé
chyby naši obrany, dva hloupé góly - 2:3. Tlak našeho týmu
začal narůstat a Tomáš, svým druhým gólem srovnává.
Mimochodem Tomáš hrál jeden z nejlepších zápasů, ve kterých
jsem měl možnost jej vidět. 3:3, ale to je na stíhačku pořád pro
naše mužstvo ztráta, věděli to všichni, nejvíce asi Lukáš Rybář,
pořadně nazlobený za neodpískanou penaltu, když byl "zkosen"
na malém vápně, vzal to na sebe, utekl všem a rozhodl - 4:3.
Díky, Lukšo, díky chlapi, důležité body !!!!!

KÁDR SK OSEČNÁ
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1

BÍLÝ JAROSLAV (BĚLOCH)

2

JEMELKA MILAN (GAMILL)

3

KRÁSNÝ JAN

4

TŘEŠNÁK JOSEF (BÁDŽO)

5

ČAPEK VÍTĚZSLAV

6

JANÍČEK TOMÁŠ (ČAJDA)

7

KYSELA ALEŠ (ALDA)

8

NĚMEČEK VLASTIMIL

9

RYBÁŘ LUKÁŠ (LUKŠA)

10

KYSELA PETR (KOKY)

11

POKORNÝ VOJTĚCH (POKOS)

12

JARÝ VOJTĚCH (VOJTIN)

13

NOVOTNÝ VÁCLAV

14

TRAPP PATRIK (PÁŤA)

15

TOMÁŠ JOSEF

16

RYBÁŘ MICHAL

17

TARABA MICHAL

18

PYTLOUN LUBOŠ (PYTLAS/SÁČEK)

TRENÉR TÝMU

POKORNÝ LUDĚK

SM TÝMU

LONDIN VLASTIMIL

KUSTOD

LANDSMAN PETR (KOMÁR)
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Události poslední doby obrazem

ročník: 19 • číslo: 2

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY

21. ledna proběhl v Základní a Mateřské škole
zápis nových žáků do 1.třídy

5. března pořádal SK Osečná v Hamru n.J.
„Pohár starosty“ v ledové ploché dráze jednotlivců,
ve kterém zvítězil Jan Pecina,
Lukáš Volejník byl třetí

V pondělí 18. dubna 2011 navštívil Osečnou prezident republiky pan Václav Klaus s chotí.
( Podrobnější informace o průběhu návštěvy přineseme v dalším vydání )
12. března se konalo na radnici první letošní
„Vítání nových občánků“

2. dubna oslavili manželé Ladislava a Hynek
Májovi z Osečné Zlatou svatbu

TRADIČNÍ SETKÁNÍ U SCHILLEROVA KAMENE
Chorus, pěvecké sdružení zve na již tradiční setkání se zpěvy u Schillerova kamene v sobotu 7. května.
Letošní ročník je nesoutěžní přehlídkou pěveckých sborů z Čech, SRN a Polska s názvem
Friedrich Schiller - básník evropských národů.
Na programu je koncert v 11 hodin u Schillerova kamene (Šibeniční vršek naproti Třem svatým) a odpoledne
v kostele sv. Víta od 15 hodin, pietní vystoupení a krátké podvečerní vystoupení na kolonádě Lázní Kundratic.
Cílem je vyzdvihnout význam básníka Schillera jako filozofa a básníka, autora textu k hymně EU.
Připomeneme si také 66. výročí ukončení 2. světové války pietním aktem a krátkým vystoupením sborů
u pomníku obětem tohoto válečného konfliktu.
Celodenní setkání sborů ze tří zemí Euroregionu Nisa je výsledkem dlouhodobé spolupráce sborů.
Akce je realizována za podpory Euroregionu Nisa z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007 - 2013: Cíl 3 "Ahoj sousede" a z Evropského fondu pro regionální rozvoj : Investice do vaší budoucnosti

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

16. dubna se uskutečnila v Základní škole
tradiční Velikonoční dílna

V sobotu 16. dubna se v Osečné konal maratón
Cyklorájem Podralsko
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