
 

  

Slovo starosty 
 

Vážení občané, 

Možná nevíte, ale v měsíci květnu začalo platit 
evropské nařízení GDPR zabývající se ochranou 
osobních údajů a i náš úřad se musel s podmínkami 
tohoto opatření vyrovnat. Z tohoto důvodu jsou a budou 
omezeny osobní informace v občasníku Drak a na 
internetových stránkách města, bude omezena 
fotogalerie a v některých nutných případech Vás 
budeme žádat o souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Proto tuto informaci berte na vědomí.  

Co se týče výstavby naši infrastruktury, tak bych 
pouze ke kanalizaci v ulicích Nová, Dolní selská a U 
Křížku chtěl sdělit, že dodavatelská firma má ve 
smlouvě předání stavby na podzim tohoto roku a 
nemáme na ně páky, aby stavbu předali co nejdříve. 
Z tohoto plynou veškeré problémy se sjízdností 
komunikací a hlavně jednotliví majitelé nemovitostí se 
nemohou do provedení kolaudace napojit. K dokončení 
kanalizace chybí pár finálních prací. Termín předání 
koresponduje s podmínkami dotací ze Státního fondu 
životního prostředí a z Libereckého kraje. 

Následně za přispění dotace z fondu Libereckého 
kraje ještě letos proběhne oprava povrchu komunikace 
Dolní selská.  

Asi většina z vás registruje nejen z hlediska omezení 
plynulosti dopravy výstavbu chodníku 
spolufinancovanou Státním fondem dopravní 
infrastruktury. Ta probíhá v rámci stanoveného 
termínu. Řešení dokončení nájezdů k jednotlivým 
nemovitostem bude řešeno až po kolaudaci chodníku 
individuálně po konzultaci s městem. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem občanům, kteří pomáhají 
s úpravou svých nemovitostí v souvislosti s chodníkem.  

Tento týden začala rekonstrukce staré hasičské 
zbrojnice z roku 1936 ve Školní ulici a cílem opravy je 
odizolování stěn, podlah a celková oprava, která by 
měla zajistit původní vzhled. K této opravě nám 
napomohla dotace z Ministerstva zemědělství ČR. 

V měsíci červnu by měla být dokončena rekonstrukce 
palubovky v tělocvičně naší základní školy. Akce je 
realizována za pomocí příspěvku z MMR ČR. 
V tělocvičně bude krom této akce ještě upraven interiér 
a bude namontováno nové moderní osvětlení. 

V Druzcově probíhá na místním hřbitově obnova 
chybějící vstupní brány a výměna předního oplocení, 
opět pomocí dotace z Ministerstva zemědělství ČR.  

V těchto dnech bylo započato s náročným 
restaurováním hlavního oltáře sv. Víta v kostele 
v Osečné za pomocí příspěvku z Libereckého kraje. 

Sbor dobrovolných hasičů získá letos nové dopravní 
auto pro 9 osob s hasičským přívěsem a nahradí tak již 
přestárlou Avii. Tento projekt je spolufinancován 
Ministerstvem vnitra a Libereckým krajem.  

V letošním roce se dočkají kotelské lípy opět ošetření 
a stabilizace odbornou firmou za pomoci příspěvku 
z Libereckého kraje. 

V rámci blížících se kulturních akcí v Osečné bych 
chtěl připomenout, že v pátek 15. června v 17.00 hodin 
proběhne slavnostní vysvěcení Křížové cesty, kdy 
z Osečné bude pro návštěvníky přistaven náš autobus. 
Následně dne 16. června proběhne v Lázních 
Kundraticích v dopoledních hodinách mezinárodní 
hasičská soutěž o Pohár starosty města Osečná. 
V odpoledních hodinách téhož dne se můžete zúčastnit 
21. Kundratické lávky završené vystoupením hudební 
skupiny Adaptace. V neděli dne 17. června od 14.00 
hodin bude v lázeňském areálu promenádní koncert, 
kdy k poslechu i tanci zahraje Plechařinka.  

Přeji Vám příjemné léto. 
 

Jiří Hauzer, starosta 
 

Povodňová prohlídka stavu vodního toku 
Ploučnice nedopadla dobře 

V únoru tohoto roku proběhla společně se zástupcem 
Povodí Ohře povodňová prohlídka stavu vodního toku 
Ploučnice z důvodů rizika povodní. 

Bylo zjištěno, že řada majitelů přilehlých pozemků u 
toku Ploučnice nedodržuje protipovodňová opatření, 
břehy neudržuje a někteří zde naváží posekanou trávu a 
jiný materiál. Tok Ploučnice byl v některých úsecích 
zadokumentován a bude provedena další kontrola. 
V případě zjištění nevhodného hospodaření na těchto 
pozemcích bude věc zasílána k řešení pracovníkům 
Inspekce Životního prostředí v Liberci. 

Upozorňujeme s ohledem na zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
že na březích toku Ploučnice se nesmí nic umísťovat 
ani skladovat a že břehy musí být řádně udržovány 
majitelem sousedního pozemku.  

Žádáme tedy všechny spoluobčany o dodržování 
těchto protipovodňových pravidel a o následné 
odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku 
Ploučnice. 

Jiří Hauzer, starosta 



 

  

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2018 
Město Osečná ve spolupráci s a. s. Lázně 

Kundratice, SDH Osečná a S.K. Osečná, z.s. pořádá 
15.6. – 17. 6. 2018 XXI. ročník Kundratické lávky a 
Svatovítské poutě.  

PROGRAM: 
Pátek 15. 6. 2018 

17.00  Slavnostní vysvěcení obnovené křížové cesty 
na Kotelském vrchu v obci Kotel 

19.00  Country vystoupení skupin Bouráci a Fotři 
 
Sobota 16. 6. 2018 

09.00 – 20.00 Pouťové atrakce 
09.00 – 13.00 Soutěž v hasičském sportu 

„O pohár starosty města Osečná" 
13.00 – 15.30 Soutěže a hry pro děti, moderuje 

Alice 
Šermířská skupina GOLEM 
Zorbingové koule 
Překvapení v pěně 
První vystoupení RALSKO BIKE - 
VEHICLE HALL za účasti mistra 
ČR Jakuba Bendy 
Ukázka vyprošťování osoby z 
havarovaného vozidla 

15.30 – 20.00 LÁVKA 
Přejezd plovoucí lávky na kole 
Dvojice na člunu 
Druhé vystoupení RALSKO BIKE - 
VEHICLE HALL za účasti mistra 
ČR Jakuba Bendy 
Další soutěže pro dospělé 
Zorbingové koule 
Guma 
Ukázka vojenské techniky - Klub 
Bitouchov 
Výstava autokrosových speciálů 

20.00 – 02.00 K tanci a poslechu bude hrát skupina 
ADAPTACE 

22.00  Ohnivé vystoupení - Žonglující 
Plameňáci 
Ohňostroj 

 
Neděle 17. 6. 2018 

09.00 – 14.00  Pouťové atrakce 
14.00 – 17.00  Promenádní koncert na kolonádě 

Lázní Kundratic. K tanci a poslechu 
hraje Plechařinka. 

 
 

Vstupné dobrovolné! 
 

Pokyny pro soutěže 
Registrace do soutěže „Kundratická lávka“ do 

14.30 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 2018 je splatný nejpozději do 15. 8. 2018 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 nabytí právní moci 
hromadného předpisného seznamu přistoupí správce 
poplatku bezodkladně k daňové exekuci. 
 

Více informací o daňovém účtu sdělí: 

Eva Pohořelá, referentka MÚ Osečná 
 

Každoroční svoz velkoobjemového odpadu 
Město Osečná zajišťuje každoročně svoz 

velkoobjemového odpadu. Jednotlivé kontejnery 
umísťujeme do Osečné k Růžičkově stodole, dále do 
Druzcova před hasičskou zbrojnici a do Kotle na 
náves. V Osečné, kde bydlí zhruba 1000 obyvatel 
přistavujeme vždy průběžně dva kontejnery a nejde 
mi do hlavy, že v Druzcově, kde bydlí zhruba 100 
obyvatel, hned druhý den po přistavení kontejneru je 
tento přeplněný a jsou zde i nebezpečné odpady a 
elektrospotřebiče. Proto bych chtěl všechny občany, 
hlavně z Druzcova vyzvat, aby při nákupu nových 
elektrospotřebičů, starý spotřebič obratem předali do 
obchodu nebo zásilkové službě, která jim ho dovezla. 

Občané, je ve Vašem zájmu, abyste si s námi 
ohlídali, že zde budou odkládány odpady pouze z 
domácností nikoliv z podnikatelského prostředí a od 
občanů jiných obcí. Musíme si všichni uvědomit, že 
tuto činnost financuje město ze svého rozpočtu a 
případně, že budou náklady na odpady výrazně vyšší, 
budeme nuceni v příštím období zvýšit poplatek za 
odpady pro každého z Vás. To určitě nikdo z nás 
nechce. 

Každoročně na jaře a na podzim zajišťujeme sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu. Od 
letošního roku svozová firma požaduje, aby byly 
všechny odpady uzavřeny v obalech a řádně 
označeny. V případě nerespektování těchto podmínek 
firma od Vás odpady nepřevezme. 
Jiří Hauzer, starosta 



 

  

Setkání zastupitelů obcí Osečná, 
Markersdorf a Krotoszyce 

Dne 23. března 2018 proběhlo 
tentokrát v Markersdorfu mezinárodní 
setkání zastupitelů z Osečné (CZ), 
Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL). 
Program dne začal rychlou prohlídkou 
všech sedmi částí obce – Holtendorfu, 
Friedersdorfu, Gersdorfu, Jauernick-
Buschbachu, Pfaffendorfu, Deutsch-
Paulsdorfu, Jauernick-Buschbachu a 
samotného Markersdorfu. Poté 
pokračoval exkurzí široce zaměřeného 
strojírenského podniku Schöpstal 
Maschinenbau GmbH, návštěvou 
nově vybudované mateřské školky a 
celá prohlídka byla zakončena na 
místní radnici. Závěr dne proběhl v 
hotelu Marschall Duroc společným 
obědem. 
 
Mezinárodní fotbalový turnaj 
starých gard 

V neděli 13. května 2018 proběhl na 
fotbalovém hřišti v Osečné 
„Mezinárodní fotbalový turnaj starých 
gard“. Turnaje se zúčastnila čtyři 
družstva: stará garda z Osečné (CZ), 
stará garda z Markersdorfu (DE), stará 
garda z Krotozsyc (PL) a Ještědská 
stavební společnost (CZ).  

Vítězem turnaje se nakonec stal tým 
Ještědské stavební společnosti, na 
druhém místě skončila domácí stará 
garda z Osečné a třetí místo obsadila 
stará garda z Krotoszyc. Zpestřením 
byl pozápasový, pětisériový penaltový 
rozstřel ve kterém vyhrál tým 
Markersdorfu. 

Po fotbalovém turnaji proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků a 
udílení cen. Poté následoval hudební 
kulturní program.  

Obě akce byly součástí projektu Osečná – 
Markersdorf – společně a přeshraničně, 
ERN-0532-CZ-31.08.2017 podpořeného 
Evropskou Unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z Programu na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 
2014 – 2020 v rámci Fondu malých 
projektů Euroregionu Nisa. 

Hasiči plnili bambi vak pod vrtulníkem hasební látkou 
Dne 28. března 2018 se zúčastnil Sbor dobrovolných hasičů 

Osečná netradičního cvičení, které se konalo na letišti v 
Hodkovicích nad Mohelkou. 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 
Letecké služby Policie České republiky. 
 
Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná  

V pátek 6. dubna 2018 se konal zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná. 
K zápisu se dostavilo 24 dětí. 
 
Členové ČRS Osečná zahájili novou rybářskou sezónu  

V sobotu 21. dubna 2018 zahájili členové ČRS Osečná za 
krásného počasí novou rybářskou sezónu. Na Chrastenském rybníku 
uspořádali kontrolní odlov, do kterého se zapojili dospělí rybáři i 
mladí členové rybářského kroužku. 
 
Čarodějnice 

V pondělí 30. dubna 2018 se za hezkého jarního počasí konal u 
hasičské zbrojnice tradiční sraz čarodějnic, strašidel, duchů, skřítků a 
dalších pohádkových bytostí. Velké množství dětí spolu s rodiči se 
tu setkalo s hodnými čarodějkami, které si s dětmi zatančily, naučily 
je zázračná zaklínadla a pak všichni společně uvařili kouzelné 
lektvary, na kterých si pochutnali. Čarodějky potom odvedly 
všechny účastníky do Lázní Kundratic, kde na parkovišti proběhla 
spousta různých soutěží pro děti – všechny děti po splnění 
zajímavých úkolů obdržely odměnu a také náhrdelníky s figurkou 
čarodějnice. U rybníka byly postaveny také stánky s občerstvením a 
posezení. Po setmění se všichni shromáždili kolem vatry, kterou 
tradičně zapálil pan starosta. 
 
Osečná si připomněla konec 2. světové války 

73. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli 
v úterý 8. května 2018 u památníku u Základní školy v Osečné. 
Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2. 
světové válce. 
 
Festival amatérských zájmových seskupení „NA 
DVORKU“ 

Pěvecký spolek CHORUS za podpory města Osečná uspořádal v 
sobotu 19. května 2018 festival amatérských zájmových seskupení 
„NA DVORKU“. Akce se konala od 15.00 hodin na loučce cukrárny 
„U Markéty“ za hojné účasti diváků. Na programu bylo vystoupení 
řady účinkujících: Duo Marťa a Verča (zpěv), gymnastky Osečná, 
pěvecký sbor Lentilky ze Stráže pod Ralskem, Taisó – karatisté 
Osečná, Chrousti – dětská kapela ZUŠ Mimoň pobočka Stráž pod 
Ralskem, Bellydancer – Jana Penzová – břišní tance, Canzonetta, 
Senior Band, Senior Jazz Trio, Petr a Tomáš – kytary, zpěv a Pejza 
Band.



 

  

Město Osečná obnovilo křížovou cestu na 
Kotelském vrchu 

V roce 2014 byla na Kotelském vrchu 
zrekonstruována kaple. Ta byla postavena na místě 
původních Božích muk v roce 1901 a to nákladem 
rodiny Bienertovy, pocházející z chalupy č.p. 32 v 
Kotli. Kaple byla zasvěcena „Božímu hrobu“. Snahou 
vedení města Osečná bylo přiblížit objekt kaple 
původnímu vzhledu dle dochované fotodokumentace. 
Kaple o půdorysném rozměru 4 m x 6,5 m má 
klasickou sedlovou střechu z vláknocementových 
šablon s vrcholovou věžičkou a křížkem. Ve štítě 
průčelí je umístěno pevné okno. Vstupní otvor je 
zajištěn kovanou mříží a za touto mříží ze strany 
interiéru jsou osazeny masivní dřevěné dveře. Vlastní 
rekonstrukci kaple provedla firma Penta z Jablonného 
v Podještědí. Nového kabátu se kaple dočkala v říjnu 
2014. Dne 15. července 2015 proběhlo vysvěcení 
kaple. Kapličku vysvětil litoměřický biskup Mons. 
Mgr. Jan Baxant společně se zdejším farářem 
Miroslavem Maňáskem za účasti občanů z celého 
Podještědí. 

Od kaple sv. Anny na jihovýchodním konci Kotle k 
nově zrekonstruované kapli Božího hrobu sem vede 
křížová cesta se 14 – dříve dřevěnými, nyní 
kamennými zastaveními. Křížová cesta byla 
vyrobena díky štědrosti rodiny Bienertovy v letech 
1902 – 1904. Ještě začátkem roku 2017 byla bez 
obrázků, vykazovala hodně prasklin a některá byla 
dokonce poškozena. Díky finanční dotaci z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spolupráci s 
Lesy ČR se podařilo městu Osečná křížovou cestu 
obnovit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo provedeno restaurování 13 kamenných 
zastavení a umístěno 13 plechových stříšek s křížky 
na tato zastavení. Panem malířem byly namalovány 
obrázky a nainstalovány do nik jednotlivých 
zastavení. Na stojící dřevěný kříž vedle kaple jako 
12. zastavení byla namontována plechová silueta s 
malbou ukřižovaného Ježíše Krista a do výklenku 
kaple byl namalován a umístěn obraz. 

Křížová cesta byla zrekonstruována z úcty k našim 
předkům, znovu vysvěcena bude v pátek 15. června 
2018 v 17.00 hodin. Doprava pro návštěvníky 
zajištěna – autobus bude přistaven v 16.45 hodin na 
Svatovítském náměstí v Osečné. 
 

Projekt „Obnova křížové cesty na Kotelském vrchu" 
byl realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 
 

 

 

 


