Slovo starosty
Stavební akce
Komunikace Horní a Dolní selská, U Potoka
V současné době proběhlo dokončení stavebních
prací spočívajících v opravách povrchů v ulicích
Horní a Dolní selská a U Potoka. Doufám, že tato
akce zkvalitní život občanům v těchto ulicích a
nevznikne zde následně problém s neukázněnými
řidiči.
Střecha kostela
Jistě jste si všichni všimli, že je kolem kostela
postaveno lešení, ze kterého se bude následně
opravovat střešní krytina lodě kostela. Nejdříve by se
měla vyměnit krytina ze severní strany a po ukončení
se přesune lešení na stranu od krajské silnice a
následně se bude opravovat tato část střechy.
Počítáme, že práce budou hotové na podzim tohoto
roku.

Oprava střechy MŠ
S vedením naší ZŠ a MŠ Osečná připravujeme
výběrové řízení na dodavatele opravy střechy na
budově MŠ v Českolipské ulici. Doufáme, že se nám
podaří dotáhnout opravu do konce tohoto roku.
Uzavření školky během prázdnin
Provoz MŠ Osečná bude přerušen v době od 18. 7.
do 12. 8. 2022. V tomto období bude uzavřena i
školní jídelna. V této době budou mít zaměstnanci
dovolenou.
Kulturní akce
Kundratická lávka
Po covidové odmlce Město Osečná organizuje akci
Kundratická lávka, která proběhne v sobotu 18. 6.
2022. Tradičně se bude konat v Lázních Kundraticích
v prostoru u rybníka. Vzhledem k tomu, že v tento den
bude v okolí řada jiných kulturních a společenských
akcí by se akce měla konat spíše v komorním duchu.

Chodník ul. Liberecká

140. výročí SDH Osečná

V měsíci červnu budou zahájeny stavební práce
související s výstavbou chodníku v ulici Liberecká, a
to od mostu přes Ploučnici až po vjezd k budově
bývalé mlékárny. Předpokládám, že tyto stavební
práce nikterak zásadně neomezí dopravní provoz a
nepočítáme zde s žádnou uzavírkou. Určitě zde ale
dojde k omezení rychlosti či k určitým dalším
omezením. Výstavba tohoto chodníku přinese určitě
zvýšenou bezpečnost chodcům i občanům v této ulici.

V letošním roce slaví naše Sdružení dobrovolných
hasičů Osečná 140. výročí založení. V měsíci září
(24. 9. 2022) k této události uspořádají naši hasiči
hasičskou slavnost.

Úprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ Osečná
Součástí školního areálu je i víceúčelové sportovní
hřiště, které je již řadu let v provozu a umělý povrch
potřebuje nutně údržbu. Úprava povrchu včetně
nového nalajnování proběhne o prázdninách.

Komunální volby
Asi jste všichni zaregistrovali, že komunální volby
do zastupitelstev obcí v letošním roce proběhnou 23.
a 24. září. V působnosti Města Osečná bude jeden
volební okrsek, volební místo bude opět v budově
Městského úřadu a bude se volit 11-ti členné
zastupitelstvo.
Jiří Hauzer, starosta

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2022

Upozornění správce místního poplatku za odpad

Město
Osečná
ve
spolupráci s a. s. Lázně
Kundratice, SDH Osečná a
SK Osečná, z.s. pořádá
18. 6. – 19. 6. 2022
XXIII. ročník Kundratické
lávky a Svatovítské poutě.

Správce místního poplatku upozorňuje všechny
poplatníky místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, že poplatek za
rok 2022 je splatný nejpozději do 15. 8. 2022.

PROGRAM:

Sběr velkoobjemového odpadu

Sobota 18. 6. 2022

Podle obrovského množství svezených odpadů na
svozová místa v Osečné a Druzcově je vidět, že
většina našich občanů využila možnosti zbavit se
nepotřebných věcí. Tento svoz je určen pro
velkoobjemový sběr odpadu pro naše občany a
majitele zdejších nemovitostí, nikoliv však pro pneu,
sedadla či poškozené palubní desky z vozidel a další
součásti vozidel. Akce rozhodně nebyla určená pro
občany z okolních obcí. Vzhledem k neudržitelnosti
systému budeme nuceni v příštím období přistavit
kontejnery pouze v Osečné na svozovém místě. Zde
bude prostor monitorován našimi zaměstnanci.

09.00 – 20.00 Pouťové atrakce
09.00 – 13.00 Soutěž v hasičském sportu
„O pohár starosty města Osečná"
13.00 – 16.00 Soutěže a hry pro děti
Vystoupení dětské taneční skupiny
BEES
Zorbingové koule
Překvapení v pěně – klouzačka
16.00 – 19.00 LÁVKA

https://www.osecna.cz/Urad/Odpady.aspx

Přejezd plovoucí lávky na kole a
dvojice na starém trakaři

Jiří Hauzer, starosta

Zorbingové koule

Střelba na volně pohybující kočky

Guma

Nejenom chovem psů, ale i s chovem dalších zvířat
vznikají sousedské problémy. Některé sousedské
vztahy jsou narušovány kupříkladu štěkáním psů či
jejich nevhodným venčením a uklízením exkrementů
před domem sousedů. Bohužel u nás dochází
k dalšímu
problému,
kdy
některým
našim
spoluobčanům vadí volný pohyb domácích koček.
V poslední době došlo k poranění koček následkem
průstřelů - dle mého názoru se jedná o jejich cílenou
likvidaci. K tomuto dochází tak, že neznámý střelec
střílí na kočky vzduchovkou, čímž jim způsobuje
opakovaná vážná zranění či smrt. Ošetřující
zvěrolékař samozřejmě dokáže tato zranění většinou
léčit a diaboly odoperovat, avšak není přece nutné
zvířata takovým způsobem trápit a v neposlední řadě
tato činnost není pro majitele koček levná. Myslím si,
že kočky k lidskému obydlí od nepaměti patří a že by
k těmto incidentům nemělo docházet. Uvedený případ
řeší Policie ČR a v případě, že k tomuto máte nějaký
poznatek, neváhejte se na Policii ČR – pracovníky
OOP Český Dub obrátit.

19.00 – 21.00 DJ FUNNY
21.00 – 22.00 Vystoupení skupiny MAREKs ze
Stráže pod Ralskem
22.30

Více informací o platbě naleznete:

Ohňostroj

22.40 – 02.00 OLDIES PÁRTY, DJ FUNNY
Neděle 19. 6. 2022
09.00 – 14.00 Pouťové atrakce

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Dobrovolným vstupným podpoříte
žákovské oddíly Sportovního klubu Osečná.

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

Jiří Hauzer, starosta

Nábor mladých hasičů
Chceš se seznámit s prací hasičů?
Chceš se naučit poznávat hasičskou
techniku a pracovat s ní?
Chceš se naučit vázat uzly a znát
základy zdravovědy?
Chceš se vyznat v mapě a umět s
kompasem?
Chceš jezdit na soutěže
a poznat nové kamarády?
Pokud chodíš už do školy, přihlas
se na trénink, který probíhá každý
čtvrtek v hasičské zbrojnici od 16.00
do 17.30 hodin, popřípadě nás
kontaktuj na tel.: +420 737 325 846
či e-mailu: hasiciosecna@seznam.cz
Děti se svými vedoucími jezdí i na
různé výlety, zúčastní se různých
besed. Navštívily profesionální hasiče
v Liberci, prohlédly si záchranný
vrtulník a poznaly práci vodních
záchranářů.
Těšíme se na tebe!
Vedoucí SDH Osečná

Jubileum
pěveckého
Canzonetta

sboru

V pátek 8. dubna 2022 se uskutečnil
v kostele sv. Víta v Osečné jubilejní
koncert k 30. výročí činnosti místního
pěveckého sboru. Oblastní výbor Unie
českých
pěveckých
sborů
v
zastoupení paní Kubelkovou udělil
sbormistrovi
Radomíru
Starému
stříbrný, členům sboru pak bronzový
odznak za dlouholetou kulturní
činnost. V krátkém proslovu zazněla
slova hodnotící uplynulá tři desetiletí
a přínos Canzonetty pro společenský
život nejen našeho města.
Druhá
část
večera
patřila
hostujícímu
pěveckému
sboru
Zvonky, který v Mnichově Hradišti
úspěšně vedou manželé Hejlovi.
Koncert byl nejen vkusnou gratulací,
ale jistě též velkým překvapením pro
početné publikum, které se i přes
chladné
počasí
v
krásně
rekonstruovaném interiéru našeho
kostela tentokrát sešlo.
Lenka Stará, předseda p.s. Chorus

Čáp přiletěl na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského
rybníka
Ve čtvrtek 31. března 2022 v 13.24 hodin přiletěl do Osečné čáp,
který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského
rybníka. Čáp (samec) po příletu zdravil naše občany hlasitým
klapáním zobákem a pak začal ladit hnízdo.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 8. dubna 2022 se konal v ZŠ a MŠ Osečná zápis do 1.
třídy. K zápisu se dostavilo celkem 30 dětí. Přijato bylo 26 dětí, 3
děti dostaly odklad. Třídní učitelkou budoucí 1. třídy bude paní
učitelka Mgr. Daniela Martanová.

Čarodějnice
V sobotu 30. dubna 2022 se v 18.00 hodin sešlo před hasičskou
zbrojnicí v Lázních Kundraticích velké množství malých čarodějnic,
čarodějů, skřítků, duchů a dalších nadpřirozených bytostí. Přivítalo
je šest hodných čarodějnic v pokročilém věku, které si se všemi
přítomnými zazpívaly, zapochodovaly a naučily je různá čarodějná
zaklínadla. Uvařily pro ně také zázračný nápoj, na kterém si všichni
pochutnali a pak se ve velkém průvodu odebrali na parkoviště v
lázních. Tam je očekávalo dalších více než dvacet čarodějnic se
spoustou zábavných her a soutěží. Po splnění různých zajímavých
úkolů byli všichni soutěžící odměněni balíčkem se sladkostmi a
hlavně vuřty, které si pak opekli na ohni poblíž vatry. Tu pak ve
dvacet hodin zapálil pan starosta Jiří Hauzer za přihlížení mnoha
diváků – sešlo se jich letos opravdu hodně a mnozí zde vydrželi u
bohatě zásobených stánků až do pozdních nočních hodin.

Májový promenádní koncert
V neděli 1. května 2022 proběhl v Lázních Kundraticích tradiční
Májový promenádní koncert. K tanci a poslechu zahrála dechová
kapela Českolipská muzika.

Osečná si připomněla konec 2. světové války
77. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli
ve středu 8. května 2022 u památníku u Základní školy v Osečné.
Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2.
světové válce.

Dětský den v ZŠ a MŠ Osečná
V úterý 31. května 2022 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná ve spolupráci
s Městským úřadem Osečná „Dětský den“. Akce se konala od 16.00
do 18.00 hodin za krásného počasí na školním hřišti a zúčastnilo se jí
velké množství dětí i rodičů. Pro děti byly připraveny různé
atraktivní a zajímavé soutěže a po jejich splnění děti obdržely párek
v rohlíku, zákusek, limonádu, cukrovou vatu a různé drobné hračky.
Všichni se dobře bavili, akce byla výborně připravena a všem se
líbila.

Inovace a zdokonalování technologií na ČOV
v Osečné – Lázních Kundraticích

Město Osečná vlastní splaškovou kanalizaci včetně
čističky odpadních vod. Vše provozují Technické
služby Města Osečná. Provoz kanalizace se snažíme
neustále zkvalitňovat a s jednou z věcí, které v
současné době připravujeme, bych chtěl seznámit
širokou veřejnost. Klasické ČOV nemají za úkol
odstraňovat fosfor, který sice není škodlivý, ale v
přírodních vodních nádržích podporuje výskyt sinic.
Tento problém se snažíme již od počátku
provozování vyřešit, a proto jsme přistoupili k
provedení opatření ke srážení fosforu s cílem
pozitivně ovlivnit kvalitu vody v rybnících a nádržích
situovaných dále po proudu řeky Ploučnice. Byla
oslovena firma PHOTON WATER TECHNOLOGY
s.r.o. zastoupená panem Petrem Kvapilem, která
realizovala i potlačení fosforu na Jablonecké
přehradě pomocí plovoucích travnatých ostrůvků.
Projekt byl zahájen 23. listopadu 2021. Zkouška
proběhla ve dvou konfiguračních režimech provozu
dávkování koagulantu ve dvou koncentracích.
Koncentraci fosforu se efektivně podařilo snížit až na
limitní hodnoty pro provoz samotné biologické ČOV.
Na základě těchto výsledků je aktuálně připravován
systém, který by umožnil ovlivnit kvalitu povrchové
vody již v nastávající letní sezóně. Tento projekt je
realizován s podporou obcí Hamr na Jezeře, Osečná a
s podporou Regionálního inovačního programu
Libereckého Kraje.

V první polovině ledna 2022 jsme v návaznosti na
prosincový projekt byli osloveni Ing. Tomášem
Ledererem, Ph.D z Technické univerzity Liberec s
možností dalšího projektu. Pan Lederer byl přítomen
i při schůzce na prosincovém projektu (jako externí
spolupracovník) a na základě mého dotazu ohledně
pěny vytvářející se na aktivačních nádržích nás
oslovil s umožněním dalšího výzkumu. Pěnu
vyskytující se na povrchu aktivačních nádrží
identifikovali jako vláknitou houbu NOCARDIA.
Tento mikroorganismus se bohužel často vyskytuje
na ČOV, kde je dostatek tuků a olejů na přítoku.
Univerzita řeší výzkumný úkol zaměřený právě na
možnosti potlačení nocardioformních pěn, které
způsobují provozní problémy na řadě ČOV, zvláště v
zimním období (dobře roste za nízkých teplot).
Výzkum bude v krátkosti obsahovat tento postup:
V první části bude proveden postřik pěny (cca 3 –
4×) na hladině aktivační nádrže, čímž dojde k
inaktivaci (ideálně k usmrcení) právě jen
pěnotvorných mikroorganismů na hladině nádrže.
Bude aplikován ředěný roztok oxidu chloričitého
(desetiny procenta), což je dezinfekční prostředek
používaný i v dezinfekci pitné vody. Na rozdíl od
běžného chlornanu, který je např. v Savu, ale nemá
chlorační účinky (nevznikají chlorované sloučeniny s
přítomnými zbytkovými organickými látkami). Má
tedy pouze dezinfekční účinky jako oxidační činidlo,
podobně jako peroxid vodíku.
V druhé části bude použit odpěnovač na bázi
polyakrylu běžně dodávaný firmou Sokoflok a
schválený právě pro snížení pěnivosti na ČOV.
Druhý projekt je ve fázi příprav.
Po vyhodnocení obou projektů nám budou zaslány
zprávy, na jejichž základě bude možné přistoupit k
dalším postupům.
Jiří Hauzer, starosta města

