Slovo starosty

hotovy v září. Zároveň vyzýváme občany, aby bez
souhlasu vlastníka (města) jednotlivé kříže
samovolně neopravovali a nepřetírali.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří se
snaží, aby život v našem městě byl pestřejší a
kvalitnější, především pořadatelům kulturních a
sportovních akcí, jako byly například Svatovítské
nocturno, hasičská soutěž „O pohár starosty města
Osečná“ a Kundratická lávka.
Přeji Vám příjemné léto.
Jiří Hauzer, starosta

Vážení občané,
V letošním roce byla jednou z hlavních stavebních
akcí Osečné oprava vodní nádrže v Kotli. Rybníček
byl odbahněn a byla opravena hráz. Především byl
pak vytvořen nový bezpečný odtok a bezpečnostní
přeliv. Nádrž je mimo jiné součástí protipovodňových
opatření a tato její funkce byla dostatečně prověřena
během nedávných přívalových dešťů.
Další významnou akcí, která čeká naše město, je
výstavba chodníků podél nově opravené páteřní
komunikace. V současné chvíli se dokončuje stavební
projekt a jsou zajišťována všechna patřičná povolení,
jejichž získání je mnohem obtížnější, než samotná
výstavba. V případě, že se nám podaří získat do
listopadu stavební povolení, budeme moci v prosinci
podat žádost o dotaci na Fond dopravy.
V současnosti se snažíme tyto plochy provizorně
zprovoznit. Děkuji tímto všem za trpělivost.

Upozornění na neoprávněné vypouštění látek,
které nejsou odpadními vodami
Upozorňujeme
všechny občany, kteří
jsou připojeni na
veřejnou kanalizaci,
že se nám opakují
problémy s přítokem
vody a látek, které
nejsou odpadními vodami a silně narušují chod
čistírny odpadních vod. Všichni odběratelé (majitelé
nemovitostí) u sepsání smluv obdrželi podmínky pro
odvádění odpadních vod a smlouvu, která obsahuje
povinnosti odběratele. Připomínáme, že neoprávněné
odvádění, zejména vod dešťových do splaškové
kanalizace je zakázáno, dále také vypouštění septiků
a jímek, stejně tak i vod ze zahradních bazénů,
kuchyňské a jiné tuky, pokud nemá odběratel lapol
tuků, pro jejich oddělení a látky.

Dále město plánuje rekonstrukci Růžičkovy stodoly,
kde by mělo vzniknout sociální zázemí pro naše
terénní pracovníky. Máme již hotový stavební projekt
a čekáme na stavební povolení.

Všechny tyto vody a látky silně narušují provoz
čistírny a samotný čistící proces, který se obnovuje
velice pomalu a složitě. Provozovateli tím vznikají
velké škody, které budeme vymáhat, a to včetně
pokut, po osobách, které tyto škody způsobují.

V letošním roce také započalo restaurování
posledního poškozeného okna s vitráží v kostele
sv.Víta.

Žádáme Vás o překontrolování Vaší kanalizační
přípojky, zda neústí do splaškové kanalizace i vody
dešťové.

Vedení města požádalo rovněž Ministerstvo pro
místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství o dotace na
opravy drobných sakrálních památek. Byli jsme
v obou případech úspěšní a z těchto peněz bude
opraveno celkem osm křížků. Práce by měly být

Dana Sucharová, ředitelka TSO

Poslední výzva občanům města a chalupářům

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2016

Na základě opětovně obdržených stížností našich
občanů na používání zařízení a přístrojů
způsobujících nadměrný hluk o nedělích a svátcích a
na základě většinové domluvy zastupitelů, bych touto
cestou chtěl apelovat na dodržování a respektování
neděle jako dne pracovního klidu.
Pokuste se prosím v tento den zdržet hlučných
činností (provoz travních sekaček, křovinořezů,
cirkulárek, motorových pil, brusek a pod).
Vyspělost obyvatel obce se pozná mimo pořádku
před domem také podle toho, jak občané respektují
své sousedy a udržují dobré sousedské vztahy. Tím
daleko více přispějí k poklidnému a spokojenému
životu ve městě, než instituty restrikcí a zákazů. I
v případě, že neexistuje protihluková vyhláška, lze při
porušování hlukových limitů či nočního klidu uplatnit
vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského
zákoníku a zákona o přestupcích.
Uvědomte si, že pro některé občany je po letitých
negativních zkušenostech volání po vydání
protihlukové vyhlášky v jejich očích jedinou legální
možnou cestou k regulování špatných sousedských
vztahů. Pokud tedy problémy ve většině případů
nezmizí, jsme připraveni zpracovanou vyhlášku
přijmout.
Přesto věřím, že svým jednáním každý z nás dokáže
najít cestu k bezproblémovému vycházení se svými
sousedy. Pokud každý z nás začne takzvaně opravdu
„u sebe“, pak nebude přijetí protihlukové ani žádné
jiné podobné vyhlášky třeba.
V případě, že by se kdokoliv chtěl k této
problematice vyjádřit, sdělte Váš názor písemnou
cestou a vhoďte ho do schránky u zadního vchodu
Městského úřadu. Anonymní názory nebudou brány
v úvahu.

Svatovítské nokturno

Jiří Hauzer, starosta
Upozornění správce místního poplatku za odpad
Správce místního poplatku upozorňuje všechny
poplatníky místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, že poplatek za
rok 2016 je splatný nejpozději do 15. 8. 2016 na účet
č. 3522461/0100, VS: 1340 a to ve výši 500,-Kč za
osobu a rok.
Po uplynutí splatnosti bude dlužníkům poplatek
vyměřen hromadným předpisným seznamem.
Více informací o daňovém účtu sdělí:
Eva Pohořelá, referentka MÚ Osečná
485 179 208, E-mail: podatelna@osecna.cz

V pátek 17. června 2016 proběhlo u nově
zrekonstruovaného Sousoší tří svatých nad Osečnou
Svatovítské nokturno. Na této akci vystoupil smíšený
pěvecký sbor Canzonetta a jejich hosté – dívčí
pěvecký sbor Českolipský Evergreen a pan Luboš
Lachman s Natálkou Navrátilovou.

Hasičská soutěž
O pohár starosty města Osečná
V sobotu 18. června 2016 v dopoledních hodinách
šestnáctý ročník hasičské soutěže „O pohár starosty
města Osečná“. Soutěže se zúčastnilo osm družstev
mužů – Osečná, Druzcov, Janův Důl, Rozstání,
Zdislava, Cetenov, Březová a německý Markersdorf,
a šest družstev žen – Osečná, Rozstání, Březová,
Vratislavice n. N., Cetenov, Janův Důl
Pozorovatelem soutěže byl manšaft ze Cvikova,
Jablonného v Podještědí a německého Jonsdorfu.
Vyvrcholením celé soutěže byly hasičské útoky
malých hasičů z Osečné, Rozstání a Zdislavy. Po
udílení cen připravili naši hasiči pro děti a dospělé
pěnovou párty.

Kundratická lávka
V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v
sobotu 18. června 2016 v odpoledních hodinách
tradiční soutěž Kundratická lávka, na níž jde o
přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole
a trakaři. Nově se také ujala disciplína „ručkování na
člunu“. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a
udílení cen. Ve večerních hodinách vystoupila
skupina WOKO a Dá-Mi. Vyvrcholením celého dne
byl překrásný ohňostroj.
Výsledky Kundratické lávky:
Kolo:
1. Volejník Lukáš
2. Kysela Aleš
3. Pohořelý Jan
Člun:
1. Milan + Monika
2. Aňa + Věra
3. Jarda + Lucka

Trakař:
1. Jarda + Mirka
2. Monika + Lucka
3. Anička + Verča

Třídění odpadů

Vítání občánků

Vážení občané, děkujeme Vám, že
třídíte odpady.
Díky provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů jsme ve
spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Za rok 2015 představuje tato úspora
emise CO2 ekv. 45,294 tun a úsporu
energie 1 048 294 MJ.

V sobotu 9. dubna 2016 proběhlo Vítání občánků města Osečná v
prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v
městě Osečná od června do prosince 2015, jsou to: Karolína
Bazevičiusová, Dominika Vaisarová, Nela Pavlásková, Miloš
Hampl, Filip Kysela a Marek Přepechal.

I nadále je možné využívat přistavěných
nádob na třídění odpadů na stanovištích:

Osečná
- Parkoviště ve Školní ulici
- Ulice Zahradní, prostor za ZŠ

Lázně Kundratice
- Ulice U Křížku u č.p. 165 a č.p. 166
- Parkoviště před obchodem č.p. 107
- Ulice Dolní selská u č.p. 145

Druzcov
- Parkoviště před obchodem u č.p. 114

Kotel
- Na návsi za zastávkou ČSAD

Zároveň je možné využít i pytlů na
tříděný odpad, které je možné
vyzvednout na Městském úřadě
Osečná – podatelna. Bližší informace
Vám podá paní:
Eva Pohořelá, tel.: 485 179 208.

Čarodějnice
V sobotu 30. dubna 2016 se za krásného počasí konal u hasičské
zbrojnice tradiční sraz čarodějnic, skřítků, duchů a dalších strašidel.
Spolu s rodiči se tu shromáždilo plno dětí, které přivítaly čtyři hodné
čarodějnice a také opat Jarda. Všichni si společně zazpívali,
zatančili, zasoutěžili a pod vedením čarodějnic pak uvařili v kotlíku
zázračný nápoj. Opat Jarda se zlou čarodějnicí na zádech potom
odvedl všechny účastníky do Lázní Kundratic.
Na parkovišti v lázních proběhla spousta různých soutěží pro děti
– všechny děti pak po splnění úkolů obdržely odměnu. Dospělí si
zatím užívali pohodu u několika stánků. Po setmění se všichni
shromáždili kolem vatry, kterou zapálil pan starosta a zlá
čarodějnice byla vhozena do plamenů. Zábava pak trvala dlouho do
noci, účast byla hojná.

Schilllerfest
V sobotu 7. května 2016 proběhl „Schillerfest“. Již podvanácté se
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). Na akci vystoupil smíšený pěvecký
sbor Canzonetta a hosté: Martina Vítková a Petr Křesťan.

Dětský den v ZŠ a MŠ Osečná
Valná hromada
Sportovního klubu Osečná
V pátek 1. dubna 2016 proběhla v
jídelně ZŠ Valná hromada SK
Osečná, z.s.. Schůzi řídil Mgr. Tomáš
Johanovský, zprávu o činnosti
výkonného výboru za rok 2015
prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o
činnosti a hospodaření za rok 2015
představila Alice Viková, zprávu
revizní komise přednesl Aleš Kysela a
návrh rozpočtu na rok 2016
predikovala Alice Viková – ten byl
nakonec jednomyslně schválen. Dále
byl zvolen nový člen výkonného
výboru, pan Jaroslav Šolek.
Na schůzi se projednávala mimo
jiné témata jako: oprava kabin,
rekonstrukce palubovky v tělocvičně
či EUdotace.
www.skosecna.cz

V pátek 27. května 2016 proběhl v ZŠ a MŠ Osečná za krásného
počasí „Dětský den“. Vše se odehrávalo na školním hřišti, kde byla
připravena spousta zajímavých soutěží pro děti i dospělé – ti si také
mohli pomocí speciálních brýlí vyzkoušet, jak reaguje člověk po
požití alkoholu nebo návykových látek. Za splnění různých úkolů si
děti mohly vybrat pěkné ceny, mohly se také nechat učesat v
kadeřnickém salónu – o ten byl největší zájem a paní Němečková a
paní Volejníková jistě nikdy neobsloužily za celý den tolik zákaznic
a zákazníků, jako za dnešní odpoledne. Nechybělo ani občerstvení,
táborák a opékání vuřtů. Výborně připravená a zdařilá akce se všem
líbila.

Mezinárodní setkání Osečná 2016
Od 4. do 8. června 2016 proběhlo v areálu ZŠ a MŠ v Osečné
Mezinárodní setkání starších žáků, a to z Osečné (CZ), Markersdorfu
(DE) a Krotoszyc (PL).
Dny plné výletů, sportu, přírody, zábavy, her a soutěžení se
vydařily. Hlavním cílem bylo podpořit komunikaci mezi národy. Tu
mládež zvládla bez velkých problémů a mnozí tak během několika
dní získali nejen spoustu zážitků ale i nová přátelství.

Osečná – kanalizace a ČOV, 1. etapa

Oprava malé vodní nádrže v Kotli

Město Osečná úspěšně realizovalo v letech 2014 –
2015 projekt „Osečná – kanalizace a ČOV, 1.
etapa“. Cílem projektu bylo vybudování splaškové
kanalizace o délce 4,605 km a stavby nové čističky
odpadních vod Osečná. Realizací tohoto projektu je
možno odstranit znečištění 15,37 t/rok CHSKCr,
25,06 t/rok NL, 0,36 t/rok PCelk., 3,62 t/rok NCelk.
Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro
připojení 1300 EO na vyhovující ČOV.

První dokončenou velkou stavební akcí města v
tomto roce je oprava malé vodní nádrže v obci Kotel.
Ta byla poničená povodní v červnu 2013 následkem
splachu z čerstvě zasetých kukuřičných polí. Došlo
zde k poškození výpustního zařízení a několika
trhlinám v hrázi. Při zásahu naši hasiči dokonce
museli prokopat nouzový otvor v hrázi a osadit tam
provizorní plastovou rouru jako nouzový přepad.

Projekt „Osečná – kanalizace a ČOV, 1. etapa“
byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vlastní stavební práce na obnově vodní nádrže
započaly začátkem roku 2016. Po odchytu ryb
místními rybáři a vypuštění vodního díla hasičskou
technikou proběhlo odstraňování více jak 70 m3
náplav. Následně bylo vybudováno výpustní zařízení,
trubní vedení, spodní žlab, bezpečnostní přeliv a
sanována návodní zeď hráze. Na závěr proběhlo
dosypání a dohutnění hráze, bylo osazeno dřevěné
zábradlí a byla instalována lavička. Dodatečně přijde
ještě osadit informační tabule.

Separace bioodpadů ve městě Osečná
Město Osečná úspěšně dokončilo projekt
„Separace bioodpadů ve městě Osečná“. Realizací
tohoto projektu došlo k vybudování systému
odděleného
sběru
biologicky
rozložitelného
komunálního odpadu na území města Osečná o
celkové projektové kapacitě 112 t/rok a jeho
následném využití za účelem snížení podílu
biologicky rozložitelného komunálního odpadu v
směsným komunálním odpadu. K naplnění cíle bylo
pořízeno 180 ks kompostérů o objemu 1000 litrů pro
domácí a komunitní kompostování a pro sběr
bioodpadů přívěs za traktor s dvěma kontejnery (5 m3
a 12 m3).
Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“,
realizovaný
v letech
2015
–
2016,
byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Hlavní cíl akce – snížení rizika protržení hráze a
zaplavení níže položených domů se nám podařilo
splnit. Nově vytvořené potrubí spolehlivě odvádí
vodu mimo obydlené území. Obec Kotel čeká ještě
úprava propusti v krajské silnici, kterou bude
provádět v návaznosti na tuto opravu Krajská správa
silnic Libereckého kraje“, uvedl starosta Jiří Hauzer.
Projekt „Oprava malé vodní nádrže v Kotli po
povodni 2013“ byl podpořen Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.

