Slovo starosty

Podařilo se nám získat rovněž finanční dotaci se
SZIF na pořízení nového lesního traktoru vybaveného
bezpečnostním rámem a výkonným navijákem a
rampovačem pro potřeby našich lesních hospodářů.
V rámci blížících se kulturních akcí Osečné bych
chtěl připomenout 16. června tradiční Svatovítské
nocturno u Tří svatých v podání pěveckého sboru
Canzonetta a jejich hostů, dále 17. června hasičskou
soutěž „O pohár starosty města Osečná“ a jubilejní
dvacátou Kundratickou lávku završenou vystoupením
skupin Těla a COVER POWER. V neděli 18. června
se uskuteční promenádní koncert v Lázních
Kundraticích, kdy k poslechu i tanci zahraje
Plechařinka.

Vážení občané,
V současné době stále více a více zjišťujeme, že
jednotliví majitelé nemovitostí staví oplocení svých
pozemků bez řádného zaměření a patřičného
stavebního povolení. Často dochází ke sporům, kdy
mají oplocené části městských veřejných prostranství
na úkor veřejných komunikací. Chtěl bych tímto
všechny požádat, aby dbali daných předpisů a aby
tak předcházeli případných následným problémům.
Blíží se nám také termín zahájení výstavby
chodníku podél páteřní komunikace v Osečné a s tím
souvisí některé povinnosti vyplývající pro majitele
sousedních nemovitostí. Mnozí z nich měli dosud
vyvedeny dešťové odpady na stávající krajskou
komunikaci. V souvislosti s výstavbou nového
vyvýšeného chodníku je nezbytně nutné tuto dešťovou
vodu odvést na svůj pozemek, či do dešťové
kanalizace tak, jak to říká vodní zákon. Rozhodně
nelze vytvářet nové dláždění dvorů s tím, že veškerá
voda stéká z této velké plochy a je svedena na
chodník nebo provizorní žlab vedle něj.
V minulém občasníku jsem vás informoval o
zahájení prací na zázemí pro naše pracovníky, kteří
jsou dosud v provizorních prostorách v domu vedle
radnice. Tyto práce již v současnosti finišují a
začátkem měsíce června se do těchto prostor
zaměstnanci přestěhují. V podkroví Růžičkovy stodoly
vznikl společný prostor pro odpočinek, dále je zde
pánská a dámská část (šatny, sprchy, WC). V přízemí
naši pracovníci sami vybudovali nové skladovací
prostory.

V sobotu 24. června kolem 11.00 hodin projedou
od Českého Dubu do Osečné historické automobily a
motocykly, s krátkou zastávkou na Svatovítském
náměstí. Poté budou pokračovat směr Chrastná, dále
po hrázi rybníka na cyklostezku do Podvrší a Lázních
Kundratic, kde bude další přestávka na oběd
účastníků. Kolem 13.00 hodin odjedou zpět přes
Osečnou do Českého Dubu.
Přeji Vám příjemné léto.
Jiří Hauzer, starosta

Čápi přiletěli na komín bývalé mlékárny
u Mlékárenského rybníka

V pondělí 10. dubna 2017 v 9.25 hodin přiletěl do
Osečné párek čápů, který se usadil na komíně bývalé
mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čápi zde hnízdili
již několikrát a podle jejich chování se zdá, že i letos
by tu mohli vyvést mláďata.

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2017
Město Osečná ve spolupráci s a. s. Lázně
Kundratice, SDH Osečná a S.K. Osečná, z.s. pořádá
16.6. – 18. 6. 2017 jubilejní XX. ročník Kundratické
lávky a Svatovítské poutě.

PROGRAM:
Pátek 16. 6. 2017
19.00 Country vystoupení skupiny Bouráci
21.30 Svatovítské nocturno u sousoší Tří svatých
nad Osečnou
Sobota 17. 6. 2017
09.00 – 20.00 Pouťové atrakce
09.00 – 13.00 Soutěž v hasičském sportu
„O pohár starosty města Osečná"
13.00 – 18.00 Možnost letu vrtulníkem Robinson
R44
13.00 – 15.00 Soutěže a hry pro děti v podání
Honzy Bažanta
Překvapení v pěně
15.00 – 18.00 LÁVKA
Přejezd plovoucí lávky na kole a
dvojice na starém trakaři
Dvojice na člunu - ručkování přes
rybník
Doprovodné soutěže pro dospělé
19.00 – 20.00 Kytarové duo MAREKs ze Stráže
pod Ralskem
20.00 – 24.00 K tanci a poslechu budou hrát
skupiny: TĚLA
COVER POWER
22.00
Ohňostroj
Neděle 18. 6. 2017
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
Sportovního klubu Osečná.

Pokyny pro soutěže
Registrace do soutěže „Kundratická lávka“ do
14.00 hodin u stánku s občerstvením. Zúčastnit se
může každý od 18 let. Na vlastní nebezpečí!

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 2017 je splatný nejpozději do 15. 8. 2017 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. V praxi
to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry
do vlastních rukou. Po nabití právní moci
hromadného předpisného seznamu přistoupí správce
poplatku bezodkladně k daňové exekuci.
Více informací o daňovém účtu sdělí:
Eva Pohořelá, referentka MÚ Osečná
485 179 208, e-mail: podatelna@osecna.cz

Sběr velkoobjemového odpadu
Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu se koná sběr
velkoobjemového odpadu.
Kontejner je přistaven v termínu od 22. května do
28. května 2017 u Růžičkovy stodoly v Osečné.
Objemný komunální odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.).

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ
pneumatiky!!!
Zemřel Pavel Havlík
Pavel zvaný „Luis“ Havlík patřil mezi výrazné osobnosti
hudebního života Liberecka. Pro mnohé Liberečany byl
ztělesněním významné éry Experimentálního studia
v Lidových sadech. Tady pracoval jako dramaturg až do
roku 1993. Do roku 2010 zde působil jako lektor
hudebních kurzů. Byl u zrodu populární hudební skupiny
Jarret. Členové skupiny chodili do jeho liberecké Nové
hudební školy na kytaru. Muzikant tělem i duší se narodil
v roce 1953 v Lovosicích. Prázdninové pobyty v dětství
prožíval v Osečné, kde se rodili jeho hudební prvotiny. Už
v Ústí nad Labem vedl skupinu ATD. Zde se také seznámil
s Mírou Ošancem, pozdějším kapelníkem skupiny ...a
hosté, v níž Pavel Havlík působil. Poslední roky života
strávil opět v Osečné, kde se nezištně věnoval své
postižené dceři Katce. Zemřel dne 19. dubna 2017 ve věku
nedožitých 64 let. Čest jeho památce!

1576 žab zachráněno!

První osečenský masopust

Podél silnice
za značkou
„konec
Osečné“
směrem
na
Břevniště
byly letos již
tradičně
nainstalovány sítě, které chrání žáby
před koly aut při jejich každoroční
„svatební“ cestě k Chrastenskému
rybníku. Pomocí těchto zábran bylo
letos přes silnici směrem k rybníku
přeneseno 1576 žab, konkrétně
ropuch obecných. Je to historicky
nejvyšší počet. Akci zajišťuje Český
svaz ochránců přírody, pobočný
spolek 36/02 při CHKO Jizerské
Hory, jehož součástí je mimo jiné
dětský oddíl Zbojníci. Děti z oddílu
pomáhají při instalaci nehledě na
počasí; letos bylo naštěstí krásně.
V poslední době se k nám připojují
také někteří rodiče, za což jim moc
děkuji. Žáby před vlivem silnice
chráníme již 10 let a snad právě proto
se jejich počet zvyšuje. Přenesli jsme
také několik blatnic skvrnitých, které
jsou silně ohroženým druhem.

V sobotu 4. března 2017 proběhl 1. osečenský masopust. Zahájení
proběhlo na Svatovítském náměstí v Osečné přesně ve 12.00 hodin
zdejšího času. Došlo zde k požádání rychtáře o svolení nad vládu
nad městem a představení všech masek. Trasa průvodu byla pak
okružní a byla naplánována: Svatovítské náměstí – Liberecká ul. –
Horní selská – Dolní selská – Českolipská ul. – Kundratická ul. –
Svatovítské náměstí. Průvod byl zakončen opět na náměstí, kde
proběhla porážka kobyly, poté následovala volná zábava. Průvod
doprovázela kapela ORION BAND. Občerstvení a vepřové hody
zajišťovala Kavárna u Víta.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat
všem, kteří nám v této činnosti
pomáhají a podporují nás. Za zvlášť
záslužné považuji účast dětí, které
alespoň na chvíli opustí počítače,
tablety a mobily a zkusí si
opravdovou práci, která má smysl. Je
třeba
si uvědomit,
že jsme
neoddělitelnou součástí přírody a vše
co uděláme pro životní prostředí,
děláme sami pro sebe a pro naše
potomky.
Ing. Václav Köhler

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 7. dubna 2017 se konal zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná.
K zápisu se dostavilo 26 dětí, 4 rodiče požádali o odklad, nastoupit
by tedy mělo do 1. třídy 22 žáků. Jejich třídní učitelkou bude paní
Iva Sluková.

Výroční koncert sboru Canzonetta
Pěvecký sbor Canzonetta zpívá 25 let. Po tuto dobu Osečnou
úspěšně a se ctí reprezentoval nejen po vlastech českých, ale i za
hranicemi. Svou činnost završil výročním koncertem v sobotu 29.
dubna 2017 v kostele sv. Víta v Osečné společně se svými rodinami,
přáteli, příznivci a věrnými posluchači.

Čarodějnice
V neděli 30. dubna 2017 se za krásného jarního počasí konal u
hasičské zbrojnice tradiční sraz čarodějnic, duchů, skřítků a dalších
pohádkových bytostí. Velké množství dětí spolu s rodiči se tu
setkalo s hodnými čarodějkami a také s opatem Honzou. Čarodějky
naučily děti zázračná zaklínadla a pak všichni společně uvařili v
kotlících kouzelný nápoj. Dobrou náladu a pohodu narušili dva
hrozní pavouci, které ale opat Honza zažehnal a s pomocí dětí je
přeměnil na hodné a přítulné pavoučky. Čarodějky potom odvedly
všechny účastníky do Lázní Kundratic. Na parkovišti v lázních
proběhla spousta různých soutěží pro děti – všechny děti po splnění
zajímavých úkolů obdržely odměnu. Dospělí si zatím tradičně
užívali pohodu u několika stánků. Po setmění se všichni shromáždili
kolem vatry, kterou zapálil pan starosta. Zábava pak trvala dlouho
do noci, účast byla velmi hojná.

Osečná si připomněla konec 2. světové války
72. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli
v pondělí 8. května 2017 u památníku u Základní školy v Osečné.
Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2.
světové válce.

Vítání občánků
V sobotu 20. května 2017 proběhlo Vítání občánků města Osečná
v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v
městě Osečná od listopadu 2016 do března 2017, jsou to: Ráčková
Rozálie, Pokorná Jana, Bláhová Šárka, Jánošík Vojtěch, Jílek
Sebastian, Tetourová Amálka a Szorád Martin.

Restaurování křížů na území města Osečná
Město Osečná úspěšně dokončilo v říjnu 2016
restaurování pěti křížů na území města Osečná. Ty
byly v neutěšeném stavu a byl nutný komplexní,
odborný restaurátorský zásah.
Kříž u Jenišovského mlýna, stojící na parc. č.
255/2 v k.ú. Osečná, byl vystaven jako připomínka
hospodářů mlýna – Michaela a Heleny
Reischelových, kteří byli ve mlýně roku 1843 lupiči
přepadeni a zabiti. Restaurování kříže vyžadovalo
sanaci betonového základu, odbornou opravu a
očištění pískovcového podstavce, zvýraznění
psaníček v těle tmavě červenou barvou, zlacení
nápisu „Errichtet von Michael a Helena Reischl“ a
letopočtu „MDCCCXLIII“ na spodní části kříže,
rozluštění a lehké zvýraznění nápisu na středové části
kříže a celkovou lokální barevnou retuš. Následně
proběhlo na místě abrazivní ošetření a natření kříže,
umístění destičky INRI, zlacení svatozáře a korpusu
Krista. Dále pak byly na základ narovnány a řádně
upevněny čtyři pískovcové sloupky – jeden
nepůvodní sloupek byl v horní části přizpůsoben tak,
aby tvarově odpovídal původním sloupkům. Na závěr
byly namontovány tři výplně kovaného plotu. Finální
terénní úpravy kolem kříže s nástupními schody
nebyly součástí projektu a proběhnou zaměstnanci
Městského úřadu Osečná letos.
Kříž v ul. Horní Selská stojí na parc. č. 757/1 v
k.ú. Osečná. Původ ani rok výstavby se nepovedlo
zjistit. Restaurování kříže vyžadovalo očištění
betonového základu a pískovcového podstavce – na
povrchu byly v silné vrstvě mechy a náletová zeleň,
které bylo nutné sejmout omytím tlakovou vodou.
Nepůvodní části byly sejmuty a domodelovány
umělým kamenem – v hlavici byly domodelovány
původní lístky a propojeny do květu. Do niky byl
osazen sv. Jan Nepomucký a byl patinován
kompletně s celým kamenným křížkem. Následně
proběhlo ošetření kříže, umístění destičky INRI a
zlacení prvků na kříži (listy na akantu, svatozář,
korpus Krista).
Kříž u panelového domu na parc. č. 744/4 v k.ú.
Osečná byl omyt tlakovou vodou od mechu a
náletové zeleně. Na kříži byly domodelovány menší
defekty, bylo provedeno celkové barevné sjednocení.
Kalich v čelní nice byl zvýrazněn tmavě červenou a
bíle bylo obtaženo IHS. Na závěr byl proveden
hydrofobní a biocidní nástřik.
Kříž u Druzcova na parc. č. 790/1 v k.ú. Osečná
stojí u krajské silnice II/592. Kříž nechal vystavět
Josef Bittner z Druzcova v roce 1867. Na kříži byly
domodelovány chybějící části profilace, proběhlo
nové spárování a byly přetmeleny všechny tři niky a

do čelní byl osazen reliéf sv. Jana Nepomuckého.
Reliéf byl zpatinován do šedé z prostupující
barevností umělého kamene. Byly odvrtány a
vyjmuty pozůstatky původních kovových částí a do
těchto otvorů byl osazen restaurátorem kovů nově
vyrobený kříž s atributy. Na závěr bylo provedeno
překreslení a vyzlacení Božího oka v horní části pod
profilací.
Kříž u Pramenů Ploučnice na parc. č. 790/1 v k.ú.
Osečná stojí u krajské silnice II/592 mezi Osečnou a
Druzcovem. Kříž byl postaven v roce 1873.
Restaurování kříže vyžadovalo rozsáhlou odbornou
opravu poničeného podstavce, neboť kamenná
hlavice byla roztrhaná od korodujícího kovu. Z
tohoto důvodu bylo nutné hlavici a jednotlivé části
sejmout. Po znovu osazení a slepení hlavice byly
osazeny nekorodující kramle. Celý kříž byl i se
základem rovnán do svislé polohy. Jako finální
povrchová barevnost bylo zvoleno probarvení kartuše
s letopočtem do červené. Do nízké niky byl osazen
reliéf Panny s dítětem. Bylo provedeno zlacení IHS
plátkovým zlatem a bylo zvýrazněno písmo „ANO
1873“ v kartuši. Následně proběhlo osazení
ocelového kříže s řezbou, destičky INRI a byl zde
navrácen formou repliky korpus Krista v tělové
barvě. Na závěr byl proveden hydrofobní a biocidní
nástřik.
Projekt „Restaurování křížů na území města Osečná“
byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.

Školení JSDHO Osečná na použití AED
V sobotu 18. března 2017 proběhlo v hasičské
zbrojnici v Lázních Kundraticích školení na použití
automatického externího defibrilátoru (AED). Naše
jednotka byla proškolena zaměstnanci ZZS LK v
používání tohoto přístroje a od 19. března 2017
vyjíždí k náhlým zástavám oběhu na žádost
Krajského operačního střediska ZZS LK v akčním
rádiusu cca 3 km. Tímto opatřením dojde ke zkrácení
času podání defibrilačního výboje u osob postižených
náhlou zástavou oběhu a tím ke zvýšení šance na
přežití postiženého.
Defibrilátor zapůjčil jednotce JSDHO Osečná
Liberecký kraj ve spolupráci ze Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, v rámci
projektu „AED pro
Liberecký kraj“.

