
 

  

Slovo starosty 

Vážení občané, 

letošní jaro v Osečné je ve znamení výstavby 
splaškové kanalizace. V současné době jsou již 
vytvořeny nádrže čističky odpadních vod, nad kterou 
se staví provozní budova. V Selské ulici už probíhají 
zemní práce a s nimi určitá omezení pro zde bydlící 
občany. Zde bude dodatečně vyměněn i vodovodní 
řád. Připravujeme započetí zemních prací i v krajské 
silnici a to od čističky směrem na náměstí. To s sebou 
přinese i problémy s průjezdností Osečné. Je 
navržena objížďka pro vozidla nad 3,5 tuny přes 
Křižany, Dubnici. Provoz osobní dopravy bude 
zřejmě řešen po místních objížďkách. V  říjnu bude 
započato s výstavbou samotných přípojek do 
jednotlivých nemovitostí. 

Letošní jaro také přineslo prudké přívalové deště a 
silné bouřky. V jejich důsledku dochází k erozi půdy 
na polích a lokálním záplavám obytných částí – 
hlavně v obci Kotel. Byla provedena preventivní 
opatření a to i ve spolupráci s místními zemědělci, 
kteří vyhloubili svodný příkop. Silné vzdušné víry 
rovněž poškodily střechu paneláku. 

Po provedené kontrole toku Ploučnice dne 
11.5.2014 bylo zjištěno pracovníky Povodí Ohře, že 
majitelé některých pozemků, sousedících s řekou 
vyhazují svoje odpady ( především posekanou trávu) 
na břehy toku, čímž ohrožují jeho  průchodnost. 

Dále bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si 
udělali čas a přišli k volbám do Evropského 
parlamentu. Ač se to možná na první pohled nezdá, 
většina investic do našeho města jde v posledních 

letech právě z EU, tudíž si myslím, že by nám nemělo 
být jedno, jak tato organizace funguje. 

V rámci blížících se kulturních akcí Osečné bych 
chtěl připomenout 13. června tradiční Svatovítské 
nocturno u Tří svatých v podání pěveckého sboru 
Canzonetta, dále 14. června hasičskou soutěž „O 
pohár starosty města Osečná“ a Kundratickou lávku. 
V neděli 15. června se uskuteční promenádní koncert 
v Lázních Kundraticích, kdy k poslechu i tanci 
zahraje Plechařinka. 

Přeji Vám příjemné léto. 
 

Jiří Hauzer, starosta 
 

 
Volby do Evropského parlamentu 2014  

Dne 24. května 2014 nejen v Osečné s úderem 
14:00 hodin skončily volby do Evropského 
parlamentu. 

K volbám do Evropského parlamentu 2014 ve 
volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo nakonec 130 z 
855 voličů ze seznamu. Jeden volič odevzdal 
neplatný hlas. Volební účast tedy  činí 15,20%. 

 

Výsledky stran po sečtení všech hlasů v Osečné 
(uvedené strany s min. 2. hlasy): 

Česká strana sociálně demokratická  29 hlasů 22,48% 

ANO 2011  27 hlasů 20,93% 

Koalice TOP 09 a STAN  16 hlasů 12,40% 

Úsvit Přímé Demokracie Tomia 
Okamury  10 hlasů 7,75% 

Komunistická strana Čech a Moravy  9 hlasů 6,97% 

Česká pirátská strana  9 hlasů 6,97% 

Občanská demokratická strana  7 hlasů 5,42% 

Strana zelených  6 hlasů 4,65% 

Strana svobodných občanů  3 hlasy 2,32% 

Česká strana regionů  3 hlasy 2,32% 

Strana zdravého rozumu – 
NECHCEME EURO  3 hlasy 2,32% 

Komunistická strana Československa  2 hlasy 1,55% 



 

  

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2014 

Město Osečná ve spolupráci s a. s. Lázně 
Kundratice a Sportovním klubem S.K. Osečná pořádá 
13.6. – 15.6.2014 XVII. ročník Kundratické lávky a 
Svatovítské poutě.  

PROGRAM: 
Pátek 13.6.2014 
19:00  Country vystoupení skupiny Bouráci 
21:30  Svatovítské nocturno u Sousoší Tří svatých 

nad Osečnou 
 
Sobota 14.6.2014 

09:00 - 20:00 Pouťové atrakce 
09:00 - 13:00 Soutěž v hasičském sportu 

„O pohár starosty města 2014" 
13:00 - 15:00 Diskotéka a hry pro děti v podání 

Honzy Bažanta 
Vystoupení skupiny historického 
šermu GOLEM 
Ukázka vojenské techniky - klub 
Bitouchov 

15:00 - 18:00 LÁVKA 
Přejezd plovoucí lávky na kole a 
dvojice na starém trakaři 
Silové soutěže pro dospělé 

19:00 - 24:00  Hudební vystoupení skupiny 
TRHÁK 

21:30  Vystoupení skupiny historického 
šermu GOLEM 

22:00  Ohňostroj 
 
Neděle 15.6.2014 

09:00 - 14:00  Pouťové atrakce 
14:00 - 17:00  Promenádní koncert na kolonádě 

Lázní Kundratic. K tanci a poslechu 
hraje Plechařinka. 

 
Program celého víkendu vstupné 30,- Kč.  
Vstupným podpoříte žákovské oddíly S.K. 
Osečná. 

Každý návštěvník Kundratické lávky 2014 obdrží po 
zaplacení vstupného slušivý identifikační náramek na 
zápěstí!  

Pokyny pro soutěže 
Registrace do soutěže „Kundratická lávka 2014“ do 

14. hodin ve stánku „Svijany“. Zúčastnit se může 
každý od 18 let. Na vlastní nebezpečí! 

Upozornění na platbu poplatku 
Poplatek za odpad ve výši 500,- Kč na rok a osobu 
je splatný: 

- pro II. pololetí do 15.8.2014 

Pozor, při nedodržení platebních podmínek, bude 
poplatek navýšen o sankci! 

Výstavba kanalizace 
Od 1.4.2014 začaly probíhat v Osečné stavební 

práce na výstavbě kanalizace. V současné době 
probíhají práce v ulici Horní Selská směrem k ulici 
Liberecká.  

Z důvodu zemních prací bude v ulici omezen 
provoz motorových vozidel. Sledujte prosím postup 
prací kvůli příjezdu k Vašim domům – ulice bude 
průjezdná z jedné nebo druhé strany. 

Pro řešení problémů vzniklých při realizaci této 
stavby se obracejte na tyto pracovníky firmy 
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.: 

Martin Hroch stavbyvedoucí VHS 724 035 145 
Milan Šmerda vedoucí výroby VHS 602 280 400 

 
 

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. p. s. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s., ve spolupráci s městem Osečná pro své 
občany zřídilo kontaktní a poradenské místo na 
Městském úřadě, v přízemí – kancelář 
místostarostky. Schůzku se sociálním pracovníkem 
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. 
p. s. je vhodné domluvit předem a to přímo na 
Městském úřadě, telefonicky nebo e-mailem. Jednání 
může probíhat v rodině uživatele. 

Kontaktní osoba: 
Markéta Bindová, DiS. - sociální pracovnice pro CZP  
Telefon: +420 603 821 864, +420 731 653 005 
E-mail: czplk@volny.cz  

Termíny návštěv na MěÚ Osečná - vždy druhá středa 
v měsíci: 

datum čas (od — do) 
9.7.2014 11.00 — 13.00 
10.9.2014 11.00 — 13.00 
12.11.2014 11.00 — 13.00 

Pokud se klient na nás obrátí a nebude mu 
vyhovovat ani jeden z termínů, zajistíme výjezd po 
předchozí dohodě, i v jiný den. 

Více informací: 
www.osecna.cz/Sluzby/Centrum_pro_ZPLK.aspx 



 

  

Oznámení o zahájení řízení o 
územním plánu Osečná 

Magistrát města Liberec oznamuje 
zahájení řízení o územním plánu 
Osečná podle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 172 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a oznamuje, že 
veřejné projednání návrhu územního 
plánu Osečná se koná v pondělí 
30.6.2014 od 17. hodin v zasedací 
místnosti městského úřadu Osečná, 
Svatovítské náměstí 105, 463 52 
Osečná. 

Do návrhu územního plánu Osečná 
je možno nahlédnout: 

1. u pořizovatele v kanceláři č. 308 
budovy historické radnice (nám. 
Dr. E. Beneše 1, Liberec) v úřední 
dny 

2. na městském úřadu Osečná 
v úřední dny 

3. přes internet na adrese: 
www.liberec.cz/osecna/novyUP-VP  

 
ZŠ a MŠ Osečná 
má nové webové stránky 

ZŠ a MŠ Osečná spustila nové 
webové stránky. Ty jsou koncepčně 
rozděleny do čtyř základních modulů: 
základní škola, mateřská škola, školní 
družina a pronájmy. Za každý modul 
zodpovídá pověřený správce. „Naší 
snahou bylo vytvořit přehlednější a 
uživatelsky příjemnější web, na 
kterém najdete všechny potřebné 
informace. Doufám, že se Vám naše 
nové webové stránky budou líbit a 
budete se v nich dobře orientovat“, 
uvedl Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel 
ZŠ a MŠ Osečná. 

 
www.zsosecna.cz 

Osečná si připomněla konec 2. světové války 

Konec 2. světové války si občané Osečné připomněli ve čtvrtek 8. 
května 2014 u památníku u základní školy. Proběhlo zde položení 
květin k uctění památky padlých ve 2. světové válce. 

 
Osečenští hasiči plnili vak pod vrtulníkem hasební látkou 

Dne 13. května 2014 se zúčastnil Sbor dobrovolných hasičů 
Osečná netradičního cvičení, které se konalo v České Lípě. Toto 
cvičení bylo totiž zaměřené na získání zkušeností s plněním vaku 
pod vrtulníkem hasební látkou a procvičení si komunikace mezi 
velitelem zásahu, JPO a vrtulníkem LS PČR. 

Cvičení se zúčastnilo celkem 16 jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. Osečenský sbor reprezentovali: Jiří Louda, Jiří Ulrich, Jiří 
Diblíček, Josef Hauzr a Jiří Chlupáček. 
 
Mezinárodní setkání starších žáků v Krotoszycích 

Ve dnech 15. – 18. května 2014 proběhlo mezinárodní setkání 
starších žáků Základní školy v Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a 
Krotoszyc (PL). Tentokrát čtyři dny plné výletů, sportu, přírody, 
zábavy, her a soutěžení se vydařily i za velmi nepříznivého počasí. 
Žáci navštívili mimo jiné město Legnica, keramickou dílnu ve městě 
Dobkow a město Szklarska Poreba. 

Hlavní cíle setkání byly bez velkých problémů splněny. Děti 
pohotově využily jazykových znalostí ze škol a prakticky si tak 
vyzkoušely domluvit se s přáteli z Německa a Polska. Během 
několika mála dnů tak získaly nejen spoustu zážitků, ale především 
nové přátele. 
 
Večer v kostele sv. Víta 

Večer v kostele sv. Víta v Osečné proběhl v pátek 23. května 2014. 
Jedinečný výstup na věž si nenechali ujít někteří zájemci ani přes 
blížící se večerní bouřku. Poté několik slov o historii kostela a 
krátký program Canzonetty orámoval závěrečný přednes příběhů pro 
potěchu duše. 
 
 
 
Hledáme historické fotografie a obrázky staré rozhledny   

Pro projekt „Nová rozhledna Osečná“ hledáme historické 
fotografie a obrázky staré, již neexistující rozhledny. Dřevěná 
rozhledna stála na Jiránkové kopci u Jenišovského mlýna. 
Vybudovali ji jako součást vojenského opevnění v roce 1938. Na 
kopci byl triangulační bod a dala se z něj kontrolovat oblast směrem 
k Hamru na Jezeře, Ralsku a Mimoni. Z druhé strany byla chráněná 
hřebenem Ještědu. Po válce se o dřevěnou věž nikdo nestaral, tak ji v 
70. letech zbourali. 

Pokud máte fotografie a obrázky této rozhledny k dispozici, 
prosíme Vás o  jejich zapůjčení.  

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Lát - kronikář, e-mail: kronikar@osecna.cz 



 

  

Zelená cyklomagistrála Ploučnice 
bude nově proznačena číslem 15 

Cyklostezka Zelená cyklomagistrála 
Ploučnice bude pozvolně, nově 
proznačena číslem 15. Značení bude 
provedeno již dle nové „Metodiky 
značení dálkových tras v ČR“, která 
umožňuje kombinaci značení 
dálkových cyklotras jak podle cílů a 
čísel cyklotras, tak podle log. Nová 
úprava cykloturistického značení si 
totiž klade za cíl zlepšit orientaci 
domácím i zahraničním cykloturistům 
na dálkových cyklotrasách a posílit 
marketing dálkových cyklotras ČR. 

 
 

Minibus opraven a nově polepen 
V roce 2006 získali sportovci 

Sportovního klubu Osečná nový 
minibus Mercedes-Benz Sprinter.  

Na konci roku 2013 prošel 
v autodílně Lumíra Suchara 
nevyhnutelnou opravou a dostal nový 
lak.  

Po vyzrání laku byl v květnu 2014 
dle návrhu Jiřího Hauzera ml. nově 
polepen.  

 
Přejeme mnoho ujetých kilometrů 

bez závad, koroze a nehod. 

Provozní řád cyklostezky Zelená cyklomagistrála Ploučnice 
Cyklostezka „Zelená 

cyklomagistrála Ploučnice“ je 
od jejího otevření hojně 
navštěvovaná. Ne všichni 
uživatelé cyklostezky však 
vědí, jak ji správně užívat. 

Aby byl provoz na ní 
maximálně bezpečný, vydal 
Mikroregion Podralsko 
provozní řád. 

Pojďme se s provozním řádem seznámit: 

1. Cyklostezka je určena pro rekreační bezmotorovou dopravu. 
Komunikaci mohou využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na 
kolečkových bruslích a jiných sportovních prostředcích 
(koloběžky, kolečkové běžky, …), osoby s dětskými kočárky, 
invalidními vozíky apod. 

2. Vjezd všech motorových vozidel je zakázán s výjimkou vozidel, 
kterým bylo vydáno povolení k vjezdu, případně výjimka z 
dopravního značení. 

3. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu a být ohleduplní vůči ostatním, svoji jízdu přizpůsobit 
stavu povrchu stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu 
rovni. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vjezdům na silnici a 
přejíždění silnic, kde je nutno dát vždy přednost. Děti do věku 
10 let se mohou pohybovat na cyklostezce pouze za doprovodu 
osoby starší 18ti let. 

4. Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní 
nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé 
škody a zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro 
minimalizaci možnosti úrazů je proto doporučeno používat 
předepsané a vhodné ochranné pomůcky. 

5. Cyklostezka je v některých úsecích obousměrná. Cyklisté jsou 
povinni jezdit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z 
levé strany s ohledem na celkový provoz na cyklostezce. Chodci 
a bruslaři jsou povinni chodit vlevo ve směru jízdy. 

6. Všem návštěvníkům cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv 
způsobem poškozovat a ničit příslušný mobiliář, odhazovat 
odpadky mimo odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní 
návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (nevhodná hudba, 
křik), zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro 
plynulý a bezpečný provoz pozemní komunikace. 

7. V zimním období se cyklostezka neudržuje. 
8. Psi musí být vedeni na vodítku tak, aby neohrožovali provoz na 

cyklostezce. 
9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na 

cyklostezce, poškozování jejího zařízení nebo porušování zásad 
slušného chování, lze nedostatky nahlásit na příslušný obecní 
úřad. 

10. Na celém úseku cyklostezky platí pravidla o silničním provozu 
podle zákona 361/2000 Sb.. 

Jiří Hauzer – předseda Mikroregionu Podralsko 


