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rybá�ského spolku v Ose�né 
 

...a jak dál... 
Z rozhodnutí �lenské sch�ze 
se uskute�ní k tomuto jubileu 
vzpomínková akce  2. �ervna 
v rybá�ském domov� na 
Chrastné od 15.00. hodin. 
Tentokrát sice bez kapely, 
ale jist� bude na co vzpo-
mínat. A nejen to, nutno je 
hled�t do budoucnosti. Práce 
s mládeží v poslední dob� 
pon�kud zaostávala za 
dalšími aktivitami. Po od-
chodu u�itele Josefa Kubáta 
se dlouho neda�ilo nalézt 
ochotného vedoucího pro 
mladé rybá�e v Ose�né.         
( Skupinu Žib�idice-K�ižany 
vede pan Zadrobil ). V��íme, 
že otev�ením sportovního 
revíru na Mlékárenském ryb-
níku bude d�tem umožn�n  
výcvik  v rybolovné technice 
za odborného vedení pana 
Josefa Havlíka a za pomoci a 
pochopení základní školy. 
Dalším celospole�enským 
problémem je úbytek vody, 
v našem p�ípad� jak v �ece 
Plou�nici, tak v Zábrdce. 
Stále se volá po obnov� ryb-
ni�ní soustavy jako nutném 
faktoru udržení vody v kra- 
 

 
 
jin�. V tomto ohledu u�inila 
naše organizace od roku 
1970 za pomoci obce velký 
kus práce. Byl obnoven 
rybník Ko�var�v a v Út�cho-
vicích, u mlýna v Dolánkách, 
rozší�eny byly rybníky 
v Chrastné, v Kotli byla ob-
novena požární nádrž pot�eb-
ná i z hlediska bezpe�nosti. 
A�koli za sou�asného stavu 
vody by v�tšina mlýnských 
kol stála, jsou ješt� lokality, 
kde by se na míst� starých 
mlýn� mohly obnovit ryb-
níky. To vše vyžaduje obrov-
ské finan�ní prost�edky a 
spoustu hodin dobrovolné 
práce. Výsledným efektem 
p�itom není t�žba ryb, ale 
vytvo�ení významného kra-
jinného prvku  
Dovolte mi ješt� se zmínit o 
našem jediném pr�to�ném 
rybníku, jímž je historicky 
nejstarší rybník na Ose�en-
sku, rybník Jenišovský, 
zmi�ovaný    již v roce 1590 
v souvislosti s p�enecháním 
mlýna �. p. 25 do d�di�ného 
pachtu.  Rybník je bohužel 
stále více zanášen a naším 
p�áním by byla jeho obnova 
jako dar k šedesátinám naše-
ho rybá�ského spolku. 
  
                         Václav Hvízdal 

 
 

Srde�n� blahop�ejeme 
 

Starosta  Ji�í Hauzer oslavil 
po skon�ení ve�ejného 

jednání 
s ob�any a zastupiteli své 

životní jubileum. 
 

 
 

Dnešní Sbor dobrovolných 
hasi�� Ose�ná je d�stojným 
pokra�ovatelem tradic hasi�� 
v Ose�né a Lázních Kundra-
ticích. Podle archivních ma-
teriál� byl sbor OSCHITZ 
založen v roce 1882. Slavíme 
tedy letos 125 let. 
Ze vzpomínek pam�tník� 
víme, že p�ed válkou zde 
byly hasi�ské sbory dva, 
v Ose�né a v Lázních. Každý 
m�l svoji ko�skou ru�ní 
st�íka�ku a další vybavení 
nutné k boji s požáry p�e-
vážn� d�ev�ných obytných 
budov a stodol. Revolucí ve 
vybavení byl nákup první  



motorové st�íka�ky FLADER 4 
z ve�ejné sbírky mezi 
sedláky, živnostníky, �leny 
sboru i ob�any v roce 1934.  
Po válce, kdy se obce 
sjednotily pod jeden národní 
výbor, došlo i ke slou�ení 
sbor� a k postupné likvidaci 
hasi�ských zbrojnic v Láz-
ních Kundraticích, Kotli a 
Zábrdí. 
Stav požární ochrany v obci 
je zrcadlem p�ístupu M�st-
ského ú�adu k zajišt�ní bez-
pe�nosti ob�an� a majetku         
v Ose�né a okolí. Veškeré 
vybavení – výzbroj, výstroj, 
strojový park - i provoz obou 
zbrojnic hradí ze svého 
rozpo�tu M�stský ú�ad. 
Velmi dobrá spolupráce        
s ú�adem je samoz�ejm� 
vid�t i na samotné práci 
hasi��. 
Ke vzájemnému m��ení sil, 
dovedností a rychlosti p�i 
útoku dochází n�kolikrát za 
rok p�i okrskové sout�ži 
nebo v sout�žích O pohár 
starosty. Na tu letošní si vás 
dovolujeme pozvat o pouti 
v sobotu 16. �ervna 2007. 
  
( K historii Sboru dobrovol-
ných hasi�� v Ose�né, jehož 
�lenové si letos p�ipomínají 
125 let �innosti, se vrátíme 
ješt� v p�íštím vydání. )  

 

 
 

sobota 16.�ervna 2007  
registrace do 14.30. hodin 

Divadelní p�edstavení 
od 14.00. hodin 

Tane�ní zábava od 20.00. 
Hraje MARKÝZ JOHN 

Vstupné platné na oba dny: 
Dosp�lí 30.- K� 

D�ti zdarma 

 
 

V pátek 1. �ervna 2007  
zveme d�ti a rodi�e  

na loutkové p�edstavení 
Vlci a k�zlata 

od 18.30. do auly školy. 
Po p�edstavení 

ukázky akrobacie leteckých  
model� na fotbalovém h�išti. 
Poté vás zveme k posezení  

 ohn�, bu�ty pro d�ti zdarma. 
P�edpokládaný konec  

ve 21.00. hodin. 
 

 
 
 

ZŠ a MŠ Ose�ná d�kuje 
panu Milanu Klosovi, který 
ke Dni d�tí v�noval d�tem     
do místní mate�ské školy 
plastový dome�ek. 
 
Z �innosti Zbojník� 
   V lednu Zbojníci p�ijali 17 
nová�k� ze druhé, t�etí a 
�tvrté t�ídy. Mnozí z nich se 
již projevili jako velmi 
nad�jná posila oddílu. 
P�estože se jim vedoucí 
museli v�novat více než 
starším, aby je nau�ili 
základním tábornickým a 
p�írodov�dným dovednos-
tem, ne�ekan� p�ekvapili . 
   Ve dnech 11. – 13. kv�tna 
se v Sedmihorkách konalo 
krajské kolo p�írodov�dné 
sout�že Zelená stezka - Zlatý 
list. T�i Zbojníci – Jan Neušl 
a sourozenci Kristýna a 
Dominik Škodovi – poprvé 
v historii triumfovali ve 
starší kategorii  a postoupili 
do národního kola, které 
prob�hne ve dnech 4.-10. 
�ervna na jižní Morav�. 
Protože jim chyb�la druhá 
trojice, byli posíleni t�emi       
studenty Podješt�dského 
gymnázia v Liberci. V mlad-

ší kategorii podle o�ekávání 
zvít�zili Ekok�e�ci z Gym-
názia �eská Lípa, kte�í se 
v republikovém kole st�ídav� 
umís�ují na prvních t�ech 
místech.  
   Další sout�ž se odehrála  
v sobotu 26. kv�tna v �er-
nousích. Jednalo se o okresní 
kolo myslivecké sout�že 
Zlatá srn�í trofej. 
Každoro�n� se jí ú�astní 
kolem 20 Zbojník�, což je 
v�tšinou více než sout�žících 
z ostatních oddíl�. P�estože 
nejsme myslivecký oddíl, 
odvážíme si vždy v�tšinu 
medailových umíst�ní. Sou-
t�ží se též ve st�elb� ze vzdu-
chovky. Ocen�ní získávají i 
d�ti, které nakreslí nejlepší 
obrázek s mysliveckou téma-
tikou, nebo zhotoví model 
posedu, krmelce apod. 
 

Ose�enský Brontosaurus 
V úterý 15. kv�tna se 
uskute�nil další sb�r starého 
papíru a PET lahví. Protože 
auto odváželo oba velké 
kontejnery vrchovat� nalo-
žené a další rodi�e nám 
hlásili, že nestihli vše 
p�ivézt, uskute�níme ješt� 
jednu sb�rovou akci p�ed 
prázdninami v posledním 
�ervnovém týdnu. 
D�kujeme všem aktivním 
žák�m a jejich rodi��m za 
odevzdané suroviny.  
Pro padesát nejaktivn�jších 
sb�ra�� je jako vždy 
p�ipraven zajímavý �ervnový 
zájezd s p�ekvapením. 
 

Sb�r nebezpe�ného odpadu 
v sobotu 16. �ervna 2007  

9.10.     Druzcov    
9.30.     L.Kundratice – prodejna 
9.45.     Ose�ná – R�ži�. stodola 
10.05    Kotel - zastávka 


