
 

  

Slovo starosty 

Vážení občané, 
jaro už k nám dorazilo v plné síle. Příroda se 

probudila k životu a slunce nabírá na síle. Toto 
radostné období však s sebou přináší i některé 
povinnosti a problémy. 

Momentálně je celé naše město rozkopáno 
v důsledku budování splaškové kanalizace. S tím 
souvisí jistá omezení dopravy a provozu města. 
Podrobněji se o této problematice rozepisuji 
v samostatném, závěrečném článku. Po skončení 
těchto základních stavebních prací (kompletní 
dodělání kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a 
obecních komunikací) bych se rád zaměřil na úpravu 
veřejných prostranství. Přirovnal bych to k hrubé 
stavbě domu, k níž je ještě třeba k celkovému 
spokojenému životu dokončit interiéry (exteriéry). 
Veřejné prostory jsou takovým obývacím pokojem 
našich měst. V blízké budoucnosti bych chtěl ve 
spolupráci s našimi občany i odborníky navrhnout 
místa, která by byla vhodná pro zvelebení a 
zúčelnění. Samozřejmě, že i tyto takzvaně „mrtvé“ 
prostory mají své uživatele. Dá se tu  kupříkladu 
nasekat tráva pro králíky nebo zaparkovat kamion. 
Moji ideou je nabídnout tato místa k širšímu využití a 
zároveň tím naše město esteticky pozdvihnout. Jsme 
městem s bohatou lázeňskou tradicí a o to víc bychom 
se měli snažit, aby náš životní prostor byl malebný. 

Zimní období je čas bilancování a proto také u nás 
proběhla většina výročních členských schůzí zdejších 
spolků a sdružení. Dne 11. dubna 2015 se bude konat 
poslední a to S.K. Osečná. Je velmi dobré, že v tak 
uspěchané době si naši občané nacházejí čas pro 
spolkovou činnost. Kulturní a společenský život proto 
také podporuje město Osečná grantovým programem, 
který byl opětovně letos vyhlášen.  

Opět bych rád připomenul našim občanům, že jaro 
je dobou úklidu, a poprosil Vás tímto o  spolupráci 
při jarní očistě města. Je jasné, že v letošním roce je 
to pro občany bydlící v prostoru, kde se provádějí 
stavební práce související s kanalizací, obtížné, ale 
v rámci možností se i zde dá ledasco udělat. Letos, 
tak jako v minulých letech, budou Čarodějnice 
pořádány v Lázních Kundraticích, a je již možno tam 
odvézt přebytečné roští a dřevo. V žádném případě 
tam nepatří starý nábytek a odpadky. 
  

Jiří Hauzer, starosta 
 

Kotelské lípy ošetřeny 
Město Osečná nechalo vypracovat projekt 

„Ošetření Kotelských lip“. Předmětem projektu bylo 
ošetření a stabilizace dvou památných lip 
velkolistých, rostoucích na volném prostranství mezi 
původní zástavbou v obci Kotel. Důvodem realizace 
projektu byly tyto možné rizikové faktory: rozlomení 
korun v důsledku nedostatečného zajištění stability 
úžlabí, odlomení některé kosterní větve s následnou 
destrukcí celého stromu a pád suchých větví. 

Vlastní práce byly realizovány odbornou firmou 
v průběhu měsíce února 2015. Poté byl proveden 
úklid okolí po zásahu, které zajistilo město vlastními 
silami. Celkové náklady na ošetření činily 36.000.-
Kč. Na projekt přispěl i Liberecký kraj z 50 %, tj. 
částkou 18.000 Kč prostřednictvím programu resortu 
životního prostředí a zemědělství, podprogramu 
Podpora ochrany přírody a krajiny. 

Projekt navázal na v minulém roce městem 
provedenou revitalizaci okolí Kotelských lip a 
vytvořeného odpočinkového místa.  



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Valná hromada S.K. Osečná 
V sobotu 11. dubna 2015 od 17.00 hodin proběhne 

v restauraci Slunce „Valná hromada S.K. Osečná“. 
Účast nutná! 

Luboš Pytloun, předseda S.K. Osečná 
 
Sportovní zábava 

V sobotu 11. dubna 2015 od 20.00 hodin proběhne 
v restauraci Slunce „Sportovní zábava“. Akci pořádá 
S.K. Osečná. 

 
50 PODRALSKO 

V neděli 12. dubna 2015 proběhne v Osečné 
cyklistický maraton „50 PODRALSKO“ – první 
závod seriálu z osmi, které proběhnou v průběhu od 
dubna do konce září. Závod na 50 km je vypsán pro 
osm kategorií - dvě ženské a šest mužských. Trasa 
závodu je stejná jako v předešlých ročnících. 
 

SpinFit Liberec 

 
Čarodějnice v Osečné 2015 

Sraz všech čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů, 
skřítků a dalších nadpřirozených bytostí bude ve 
čtvrtek 30. dubna 2015 v 19.00 hod. před novou 
hasičskou zbrojnicí v Lázních Kundraticích. 

V 19.00 hodin povede skřítek Kundrát lampionový 
průvod od zbrojnice do lázní, kde si děti zasoutěží. 
Zapálení ohně je plánováno na 20.15 hod. 
Občerstvení je zajištěno. 

Připraveny jsou zábavné hry a soutěže o ceny pro 
všechny děti, navíc děti v maskách do 15 let dostanou 
zdarma vuřty, které si pak opečou u ohně poblíž 
velké vatry ! 

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná 

 
Schillerfest 

V sobotu 9. května 2015 proběhne Schillerfest – 
210. výročí úmrtí básníka Fridricha Schillera. Od 
11.00 hodin proběhne pěvecké vystoupení u 
Schillerova pomníku, od 14.30 hodin proběhne druhé 
vystoupení v kostele sv. Víta. 

 

Upozornění občanům 

Začátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. 
Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté 
plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi. 

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční 
místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic. 

 

Sběr nebezpečných složek komunál. odpadu 

V sobotu 16. května 2015 proběhne ve spolupráci 
se Severočeskými komunálními službami Jablonec 
nad Nisou mobilní svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu.  

Upřesnění časů bude zveřejněno na úřední desce a 
na internetových stránkách města. 

Dotační program pro spolky a organizace ve 
městě Osečná na kulturně - sportovní činnost  

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2015. 

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou 
určeny na podporu kulturně - sportovních činností a 
akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu 
roku 2015. Celkový objem prostředků vyčleněných 
ve schváleném rozpočtu města na tento program je 
120.000,- Kč. Max. výše dotace pro jednoho žadatele 
je 40.000,- Kč.  

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu 
od 1.4.2015 do 15.4.2015. Žádosti podané po tomto 
termínu nebudou akceptovány.  

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 
26.2.2015, usnesení č. 24/2015. 

Více informací naleznete na: 

www.osecna.cz/Urad/DotacniFondMesta.aspx  

 

KRAJ – příloha Libereckého kraje 
„KRAJ – příloha Libereckého 

kraje“ je nový magazín, který 
vydává Liberecký kraj digitálně 
11 x ročně za účelem 
informování občanů o dění 
v Libereckém kraji. 

 

Naleznete jej na: 
http://magazin.kraj-lbc.cz 



 

  

Žabí zábrany v Osečná opět 
nainstalovány! 
 

Při silnici za 
Osečnou 

směrem na 
Břevniště 

můžeme již 
několik let na 
jaře spatřit 
sítě natažené 

podél komunikace (cca 0,5 km). 
Říkáme jim žabí zábrany. Stavíme je 
společně s kamarády a dětmi z oddílu 
Zbojnící každé jaro, abychom 
ochránili žáby při jejich jarním tahu k 
rybníku. Hlavním druhem je ropucha 
obecná, která je na seznamu 
ohrožených druhů podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Během 
jarního tahu přeneseme přes silnici 
zhruba tisíc žab, které by jinak mohly 
zahynout pod koly aut. Ne všude je 
možné natáhnout a obsluhovat tyto 
sítě, tak prosíme řidiče, aby v tomto 
období byli opatrní a snažili se jim 
vyhnout. 

V letošním roce jsme instalovali sítě 
v neděli 15. března 2015. Za pomoc 
děkujeme hlavně Zbojníkům pod 
vedením Mgr. Milana Jánošíka. 

 

 

Do dnešního dne jsme již zachránili 
420 ropuch a dokonce 2 blatnice 
skvrnité, které jsou silně ohroženým 
druhem. Jejich výskyt již v tomto 
časném jaru (normálně je nalézáme až 
ke konci dubna) jen potvrzuje mírný 
průběh zimy a nástup jara. 

Ing. Václav Köhler 

 

Setkání zástupců Osečné, Markersdorfu a Krotoszyc 
Dne 26. ledna 2015 se setkali v Krotoszycích na radnici zástupci 

Osečné, Markersdorfu a Krotoszyc, aby společné vytvořili plán 
kulturních a sportovních akcí na rok 2015. 

 
Masopustní průvod dětí z mateřské školy v Osečné 

V pátek 20. února 2015 se uskutečnil tradiční masopustní průvod 
dětí z mateřské školy v Osečné. Děti za zpěvu koled prošly střed 
města a při tom navštívily obchody, kavárnu, kadeřnictví, poštovní 
úřad a městský úřad. 

 
V Osečné nově otevřeno masážní studio Lucie 

Začátkem března 2015 bylo nově otevřeno v Osečné „Masážní 
studio Lucie“. Studio se nachází v 1. patře budovy bývalého 
obecního úřadu na Svatovítském náměstí č.p. 103 v Osečné.  

Masáže - lávové kameny, baňkování, klasická masáž za přijatelné 
ceny. Po domluvě masáže i v pohodlí Vašeho domova. Možnost 
zakoupení dárkových poukazů pro Vaše blízké. 

Přijďtě, těším se na Vaši návštěvu. Lucie Bílá 

www.osecna.cz/Sluzby/MasazniStudioLucie.aspx 

 
Požár skládky zaměstnal nejen osečenské hasiče 

V sobotu dne 7. března 2015 vznikl požár na skládce odpadu v 
Druzcově. Požár byl nahlášen po 3. hodině ranní. Když se na místo 
dostavil starosta města, hořely v jednom místě desítky pneumatik. 
Na místě zasahovaly jednotky hasičů z celého okolí včetně našich 
dobrovolných hasičů, kteří požár hasili až do 6.30 hodin. Požářiště 
bylo předáno poté pracovníkům skládky, kteří budou místo hlídat a 
dle potřeby dohašovat. Naši občané byli několikrát městským 
rozhlasem informováni o situaci s důrazem na omezení větrání a 
uzavření oken proti případnému zadýmení bytových prostor. 
 
Plamínci na Dlouhomosteckém čtyřboji bodovali 

V sobotu 14. března 2015 vyrazili Plamínci se třemi družstvy (2× 
mladší a 1× starší) na první letošní soutěž „Dlouhomostecký 
čtyřboj“, který se konal v Dlouhém Mostě. Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách – štafeta dvojic, uzlová štafeta, hadicová štafeta a 
překážková štafeta. Osečenské starší družstvo Plamínků po velkém 
boji ve své kategorii zvítězilo a mladší dvě družstva se nakonec 
umístila na solidním 4. a 9. místě. 

 
Velikonoční dílna 

V sobotu 28. března 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční 
Velikonoční dílnu. Zúčastnilo se jí spousta dětí s rodiči a všichni si 
pak domů odnesli celou řadu výrobků, které si sami zhotovili. 



 

  

Splašková a dešťová kanalizace a oprava 
vodovodního řadu 

Výstavba splaškové kanalizace probíhá v součastné 
době v ulici Kundratická a Příčná směrem ke 
Svatovítskému náměstí a ke kostelu sv. Víta, dále 
bude pokračovat  až do Liberecké ulice. Autobusová 
doprava bude zachována, ale stále bude výrazně 
omezen provoz. Zároveň by bylo vhodné všechny 
odpočinkové aktivity a procházky směrovat z důvodů 
bezpečnosti mimo tyto zasažené komunikace. 
Děkujeme  našim občanům za trpělivost spojenou 
s tímto dopravním omezením. 

Do 23. března 2015 obdrželo celkem 153 
domácností oznámení k zahájení zkušebního provozu  
kanalizace  a možnost připojení se na veřejnou část. 
K dnešnímu dni se dostavilo k sepsání smlouvy  
pouhých 35 občanů ze všech obeslaných. Připojených 
domácností je zatím pouze 9. 

Žádáme tímto všechny občany, kteří již mají 
oznámení o možnosti připojení, aby se dostavili 
k sepsání smluv na zkušební provoz!  Smlouvy je 
třeba sepsat do 20. května 2015 a vlastní připojení 
na veřejnou část kanalizace musí být nejpozději do 
31. srpna 2015. 99 % všech majitelů nemovitostí  se 
v roce 2008 souhlasně podepsalo pod plánovanou 
realizaci kanalizace. Je nutné se chovat zodpovědně.  

Co je k napojení potřeba? 

Nejdříve je nutné uzavřít „smlouvu o odvádění 
odpadních vod – zkušební provoz“ a to na Městském 
úřadě Osečná, u paní Dany Sucharové – nejlépe si 
telefonicky domluvit termín předem (tel.: 485 164 
813). K sepsání smlouvy je nutné nahlásit počet 
vodoměrů na daném č.p. a stav vodoměru k datu 
sepsání smlouvy. Pokud je více vlastníků dané 
nemovitosti, musí přijít smlouvu podepsat všichni 
vlastníci. Pokud je na č.p. více vodoměrů, musí být 

smlouva na každý z nich. Také je nutné nahlásit, jestli 
máte vodovod SČVK, případně vlastní studnu.   

Po předložení smlouvy stavbyvedoucímu Martinu 
Hrochovi (Tel.: 724 035 145) z realizační firmy 
Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je možno 
dle projektu započít vlastní práce s připojením. 
Vlastní připojení na veřejnou část přípojky pak 
proběhne v předem dohodnutém termínu pod 
dohledem zástupce města a stavbyvedoucího – nutná 
kontrola před záhozem výkopu a pořídí se nezbytné 
fotografie. Ještě jednou připomínám, že neveřejná 
část domovní přípojky musí být provedena podle 
příslušné projektové dokumentace a územního 
souhlasu a že do této kanalizace nesmí být zaústěny 
dešťové vody a vody ze septiku.  

Každý majitel nemovitosti má v podstatě tři 
možnosti, jak se fyzicky připojit: 

1. vlastními silami 
2. nechá si udělat celou přípojku dodavatelsky 
3. část prací (např. výkopové práce) si provede sám a 
    dodavatelská firma práce dokončí. 
 
Důležitá informace 

po dobu zkušebního provozu se stočné nehradí! 
 

V rámci stavby splaškové kanalizace SČVK provádí 
opravy vodovodního řadu. Chtěl bych požádat 
všechny majitelé nemovitostí, kteří mají problémy 
s dodávkou pitné vody, a to hlavně malý průtok, aby 
problém nahlásili na SČVK nebo na zdejší úřad. Bylo 
by velmi problematické provádět opravy vodovodu  
po skončení prací a vytvoření nového asfaltového 
povrchu. 

V minulém týdnu byl dopracován pro Liberecký 
kraj realizační projekt na opravu krajské silnice 
v úseku od nové čističky odpadních vod k mostu přes 
Ploučnici v Liberecké ulici. Vzhledem k podloží se 
vyskytlo mnoho komplikací. Nyní probíhá proces 
stavebního povolení a počítám, že v měsíci dubnu 
kraj vyhlásí výběrové řízení na tuto stavbu. 
V současné době je problematičtější vybrat 
dodavatele, než stavbu zrealizovat. V měsíci září by 
mělo být započato se samotnými stavebními pracemi, 
které by měly být dokončeny do konce tohoto roku. 
Budeme všichni doufat, že termín bude dodržen. 

Jiří Hauzer, starosta 


