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Slovo starosty

Dne 5. července uspořádal Spolek přátel dobrého
jídla a pití tradiční soutěž „Osečenský Bivoj“

Začátkem července byla v areálu ZŠ a MŠ
Osečná postavena nová venkovní učebna

Během prázdnin byla provedena rekonstrukce
školní kuchyně a jídelny

Dne 12. srpna se předškoláci rozloučili se
školkou „Pirátskou nocí“

V letošním roce se povedlo odstranit řadu provozních
problémů v našem městě. V prvé řadě probíhá 2. etapa
rekonstrukce školní kuchyně, která si vyžádala 700 000,- Kč.
Malí žáčci místní mateřské školy tak získali nové prostory
pro svou jídelnu a školní kuchyně byla vybavena moderní
technologií odpovídající hygienickým normám současnosti.
Z aktivity místního SRPŠ vyrostla vedle budovy základní
školy venkovní učebna, jež bude sloužit dětem nejen při
výuce, ale i v rámci využití školního areálu ve volném čase.
V loňském roce byl na základě požadavků občanů
vytvořen činovníky SK Osečná projekt na vybudování
dvou dětských hřišť v Osečné a Druzcově. Ta byla dětem
zpřístupněna v červnu letošního roku a jsme velmi rádi,
že jsou hojně využívána.
Jelikož město vlastní kolem 250 ha lesa, je nutné
zajišťovat jejich správu. Do současné doby jsme byli
nuceni zadávat tyto práce různým firmám. Nyní, po zakoupení nové techniky, budeme již většinu prací schopni
provádět vlastními silami. Zároveň budeme moci udržovat
příkopy kolem městských komunikací a zelené plochy
v majetku města.
V rámci Mikroregionu Podralsko realizujeme společný projekt s obcí Pertoltice. Jedná se o rekonstrukci bývalé
kovárny na sklad a dílnu sloužící potřebám města.
S ukončením projektu počítáme v listopadu tohoto roku.
V obci Druzcov v loňském roce zahájil v důsledku záplav
z minulých let správce toku Lesy české republiky úpravu
toku Druzcovského potoka. V současnosti probíhají tyto
stavební úpravy, které mají být dle harmonogramu dokončeny koncem kalendářního roku. Dva mostky a některé
propusti v realizovaném úseku jsou v majetku města
a v rámci těchto úprav se má zvětšit jejich průtočnost.
Město však nemá na tyto úpravy zajištěny v letošním
rozpočtu potřebné finanční prostředky. V rámci této úpravy
toku se postupně rozebírají přejezdy k jednotlivým domům,
jejichž opětovnou výstavbu si musí financovat sami vlastníci.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za spolupráci
a trpělivost ve ztížených podmínkách.
Jiří Hauzer
Starosta města

V srpnu získalo naše město novou techniku

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok
do první třídy nastoupilo 21 žáků

Nový školní rok
ZŠ a MŠ Osečná zahájila 1. září nový školní rok.
První školní den bylo slavnostně přivítáno 21 prvňáčků.
Přivítání se zúčastnil starosta Města Osečná pan Jiří
Hauzer, který dětem předal balíčky s pomůckami.
Během prázdnin došlo ve škole k několika změnám.
Především byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně
a jídelny, na školním hřišti byla zbudována venkovní
učebna a třídy byly vybaveny novým nábytkem a interaktivní technikou. I personální oblast zaznamenala změny.
Do důchodu odešla naše dlouholetá kolegyně paní
Zuzana Bena. Z mateřské dovolené se vrátily paní Kamila
Sucharová a Dana Sucharová. Po odchodu paní učitelky
Martanové (na jaře 2011) naše řady posílila paní učitelka
Eliška Slavíková, která k nám bude dojíždět z Liberce.
I mateřská škola se intenzivně připravovala na nový
školní rok, aby mohla přivítat 16 nových dětí, které do
školky nastoupily. V současné době je po navýšení
kapacita MŠ 45 dětí. Tento stav je stále nedostatečný,
a tak škola ve spolupráci s Městem Osečná připravuje
rozšíření prostor MŠ o nově zrekonstruovaný objekt
bývalé služebny Policie ČR. K tomuto rozšíření by mohlo
dojít k 1. 1. 2012, za předpokladu, že se podaří na
rekonstrukci zajistit finanční prostředky.
Všem žákům, ale i jejich rodičům, přejeme příjemný
a bezproblémový školní rok 2011/2012. Naší snahou
bude naplňování motta, které máme v záhlaví našeho
vzdělávacího programu – „Škola v pohodě“.
Mgr. Tomáš Johanovský
ředitel školy

SVÁTEK OSLAVÍME KONCERTEM
Chorus, pěvecké sdružení
pořádá ve středu 28. září 2011

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
od 16.00 hodin
v kostele sv. Víta v Osečné
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SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu v Osečné se koná v sobotu

12. listopadu na těchto stanovištích :
Druzcov - otočka u krámu
9,10 - 9,20 hodin
Lázně Kundratice - u obchodního domu
9,30 - 9,40 hodin
Osečná - u Růžičkovy stodoly v ulici Školní
9,45 - 9,55 hodin
Kotel - autobusová zastávka
10,05 - 10,15 hodin
S sebou vezměte občanský průkaz. Sběr proběhne
za přítomnosti pracovníka MěstÚ Osečná.
Bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce
města Osečná a na internetových stránkách města
www.osecna.info
Sportujeme s rodinou
V sobotu 20. srpna uspořádaly oddíly volejbalu, nohejbalu a tenisu
sportovní den pro své členy a hlavně pro jejich rodinné příslušníky.
Sportovní disciplíny byly zvoleny s ohledem na všechny soutěžící,
mezi nimiž byly i menší děti. Aby nedošlo k rodinným roztržkám,
byla družstva losována. Jelikož většina oslovených přistoupila
k tomuto sportovními dni s nadšením, sešlo se nás 27 soutěžících
a asi 10 diváků ( jsem přesvědčená, že při druhém ročníku budou
ze všech diváků soutěžící ). Z aktivních 27 účastníků bylo vytvořeno
9 družstev. Soutěžní disciplíny byly sice trošku netypické, ale o to
více se všichni pobavili. V úvodu se družstva utkala v tenise. Nešlo
o žádný Wimbledon, jednalo se o tenis líný. Při slovu líný tenis si
nepředstavujte ploužení 4 lidí po tenisovém kurtu. Opak byl pravdou.
Jednalo se o skutečný mač s obrovským sportovním nasazením
jako na US Open.
Druhou disciplínou byl nohejbal. A to bylo ono! Hrálo se sice volejbalovým míčem a podle mírně upravených pravidel, ale stálo to za to.
To jsme se skutečně pobavili. Hlavně výkony žen byly neskutečné!
Na závěr si družstva změřila své síly v přehazované. Nutno přiznat,
že tato disciplína nebyla úplně ideálně zvolena, ale to napravíme
příští rok. Co se týká výsledků turnaje, tak ty bohužel zůstanou utajeny.
Není to proto, že bych se nechtěla o tuto informaci podělit, ale jak
jsem již uvedla, celá akce byla pojata jako setkání a pobavení
sportovců a jejich rodin. Opravdu nevím, které z družstev bylo první
a které poslední, ale není to vůbec důležité. Šlo o zábavu a to se
povedlo.
Pochopitelně jsme měli na tento den zajištěn vynikající oběd ve
formě luxusního gulášku od Járy Bartoše a nechybělo ani studené
pivečko a nealko pro děti.
Ještě bych chtěla poděkovat za to, že jsme mohli využít prostory
školy a novou venkovní učebnu, která nám posloužila jako útočiště
před sluncem. Také moc díky všem lidičkám, kteří se podíleli na
pořádání akce, hlavně Felinovi a mému muži Járovi.
Věřím, že se to vážně povedlo a příští rok se opět sejdeme a zase
si celý den užijeme.
Alice Viková

DŘEVORUBAČ ROKU 2011
Titul patří po zásluze Hubertu Bartákovi z Osečné, který zvítězil
na devátém Mistrovství Slovenské a České republiky v práci
s motorovou pilou. V soutěži, která vyžaduje nejen sílu, ale i rychlost
a důvtip, dokázal své soupeře porazit i přes nepříznivý výsledek
první disciplíny – kácení stromu co nejpřesněji na kolík vzdálený
15 metrů v časovém limitu tří minut.
Podařilo se a my srdečně gratulujeme !
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OČKOVÁNÍ PSŮ JE ZE ZÁKONA POVINNÉ
K zajištění povinného očkování psů proti vzteklině Městský úřad
Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje termíny a místa
hromadného očkování psů proti vzteklině.
Chovatelé (držitelé) psů jsou povinni dostavit se se psy staršími
3 měsíců, kteří nejsou v imunitě proti vzteklině, zn. během uplynulých 12 měsíců nebyli očkováni a kteří jsou zdrávi, k hromadnému
očkování proti vzteklině v termínech uvedených na tomto oznámení,
nebo v jiných termínech k privátním veterinárním lékařům. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem, musí být v doprovodu dospělé osoby. Nezapomeňte na očkovací průkaz psa.

Cena očkovací vakcíny je 70,- Kč, vystavení nového
očkovacího průkazu stojí 10,- Kč.

ČASOVÝ ROZVRH: 23. září 2011
Druzcov - u obchodu
od 14:50 do 15:00 hod.
Chrastná - u statku
od 15:20 do 16:00 hod.
Lázně Kundratice - u autoopravny
od 16:10 do 16: 45 hod.
Osečná - u bývalé budovy úřadu
od 16:50 do 17:30 hod.
Kotel - u zastávky ČSAD
od 17:45 do 17:55 hod.

Na třech našich vyhlídkových místech
byly instalovány panoramatické tabule

Dne 11.6. naši hasiči opět zvítězili v soutěži
„O pohár starosty města Osečná“

V sobotu 11.června se konala tradiční soutěž
„Kundratická lávka“

Dne 18.června postoupilo fotbalové mužstvo
SK Osečná do okresního přeboru

Ve dnech 17. – 19.června se v Osečné konalo
okresní kolo „Zlaté srnčí trofeje“

Naši žáci se ve dnech 27.6 – 4.7. zúčastnili
mezinárodního tábora v polských Krotoszycích

NÁHRADNÍ TERMÍN:
7. října 2011 u bývalé budovy úřadu
od 16:00 do 16:15 hod.
Město Osečná zakoupilo příslušenství k městskému traktoru Zetor.
Jelikož město Osečná vlastní kolem 250 ha lesa, je nutné zajišťovat
jejich správu. Do současné doby jsme byli nuceni zadávat tyto
práce různým firmám. Nyní, po zakoupení nové techniky, budeme
již většinu prací schopni provádět vlastními silami. Zároveň budeme
moci udržovat příkopy kolem městských komunikací a zelené
plochy v majetku města.
Zakoupeno bylo následující příslušenství k městskému traktoru Zetor
Proxima 95 Power pro zabezpečení provádění údržby městských lesů:
•
Štěpkovač
•
Příkopové mulčovací rameno
•
Žací disková sekačka s náhonem
•
Mulčovač
•
Návěs (jednoosý, třístranné sklápění - nosnost 6 t)
Projekt „Lesní technika pro údržbu městských lesů“ byl spolufinancován
z Programu rozvoje venkova při Státním zemědělském intervenčním fondu.

Výzva občanům města a vlastníkům nemovitostí
na území města Osečná.
V současné době má město Osečná platný územní plán, který má
však dle nového stavebního zákona platnost pouze do konce roku
2015, a proto Zastupitelstvo města Osečná na svém zasedání
konaném dne 30.8.2011 rozhodlo o pořízení nového územního
plánu města Osečná, jehož pořizovatelem bude Magistrát města
Liberec. Všechny občany a vlastníky nemovitostí na území města
Osečná proto vyzývám k podání návrhů na změnu do nového
územního plánu města Osečná a to v termínu do 30.11.2011.
Výzva k podávání návrhů na změny bude zveřejněna na úřední
desce města Osečná a rovněž na webových stránkách města.
Návrhy na změny do nového územního plánu města Osečná prosím
adresujte na: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105,
463 52 Osečná.
Helena Bušová - místostarostka
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Projekt „Lesní technika pro údržbu městských lesů“ byl spolufinancován
z Programu rozvoje venkova při Státním zemědělském intervenčním fondu.

Výzva občanům města a vlastníkům nemovitostí
na území města Osečná.
V současné době má město Osečná platný územní plán, který má
však dle nového stavebního zákona platnost pouze do konce roku
2015, a proto Zastupitelstvo města Osečná na svém zasedání
konaném dne 30.8.2011 rozhodlo o pořízení nového územního
plánu města Osečná, jehož pořizovatelem bude Magistrát města
Liberec. Všechny občany a vlastníky nemovitostí na území města
Osečná proto vyzývám k podání návrhů na změnu do nového
územního plánu města Osečná a to v termínu do 30.11.2011.
Výzva k podávání návrhů na změny bude zveřejněna na úřední
desce města Osečná a rovněž na webových stránkách města.
Návrhy na změny do nového územního plánu města Osečná prosím
adresujte na: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105,
463 52 Osečná.
Helena Bušová - místostarostka
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ročník: 19 • číslo: 3

Slovo starosty

Dne 5. července uspořádal Spolek přátel dobrého
jídla a pití tradiční soutěž „Osečenský Bivoj“

Začátkem července byla v areálu ZŠ a MŠ
Osečná postavena nová venkovní učebna

Během prázdnin byla provedena rekonstrukce
školní kuchyně a jídelny

Dne 12. srpna se předškoláci rozloučili se
školkou „Pirátskou nocí“

V letošním roce se povedlo odstranit řadu provozních
problémů v našem městě. V prvé řadě probíhá 2. etapa
rekonstrukce školní kuchyně, která si vyžádala 700 000,- Kč.
Malí žáčci místní mateřské školy tak získali nové prostory
pro svou jídelnu a školní kuchyně byla vybavena moderní
technologií odpovídající hygienickým normám současnosti.
Z aktivity místního SRPŠ vyrostla vedle budovy základní
školy venkovní učebna, jež bude sloužit dětem nejen při
výuce, ale i v rámci využití školního areálu ve volném čase.
V loňském roce byl na základě požadavků občanů
vytvořen činovníky SK Osečná projekt na vybudování
dvou dětských hřišť v Osečné a Druzcově. Ta byla dětem
zpřístupněna v červnu letošního roku a jsme velmi rádi,
že jsou hojně využívána.
Jelikož město vlastní kolem 250 ha lesa, je nutné
zajišťovat jejich správu. Do současné doby jsme byli
nuceni zadávat tyto práce různým firmám. Nyní, po zakoupení nové techniky, budeme již většinu prací schopni
provádět vlastními silami. Zároveň budeme moci udržovat
příkopy kolem městských komunikací a zelené plochy
v majetku města.
V rámci Mikroregionu Podralsko realizujeme společný projekt s obcí Pertoltice. Jedná se o rekonstrukci bývalé
kovárny na sklad a dílnu sloužící potřebám města.
S ukončením projektu počítáme v listopadu tohoto roku.
V obci Druzcov v loňském roce zahájil v důsledku záplav
z minulých let správce toku Lesy české republiky úpravu
toku Druzcovského potoka. V současnosti probíhají tyto
stavební úpravy, které mají být dle harmonogramu dokončeny koncem kalendářního roku. Dva mostky a některé
propusti v realizovaném úseku jsou v majetku města
a v rámci těchto úprav se má zvětšit jejich průtočnost.
Město však nemá na tyto úpravy zajištěny v letošním
rozpočtu potřebné finanční prostředky. V rámci této úpravy
toku se postupně rozebírají přejezdy k jednotlivým domům,
jejichž opětovnou výstavbu si musí financovat sami vlastníci.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za spolupráci
a trpělivost ve ztížených podmínkách.
Jiří Hauzer
Starosta města

V srpnu získalo naše město novou techniku

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok
do první třídy nastoupilo 21 žáků

Nový školní rok
ZŠ a MŠ Osečná zahájila 1. září nový školní rok.
První školní den bylo slavnostně přivítáno 21 prvňáčků.
Přivítání se zúčastnil starosta Města Osečná pan Jiří
Hauzer, který dětem předal balíčky s pomůckami.
Během prázdnin došlo ve škole k několika změnám.
Především byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně
a jídelny, na školním hřišti byla zbudována venkovní
učebna a třídy byly vybaveny novým nábytkem a interaktivní technikou. I personální oblast zaznamenala změny.
Do důchodu odešla naše dlouholetá kolegyně paní
Zuzana Bena. Z mateřské dovolené se vrátily paní Kamila
Sucharová a Dana Sucharová. Po odchodu paní učitelky
Martanové (na jaře 2011) naše řady posílila paní učitelka
Eliška Slavíková, která k nám bude dojíždět z Liberce.
I mateřská škola se intenzivně připravovala na nový
školní rok, aby mohla přivítat 16 nových dětí, které do
školky nastoupily. V současné době je po navýšení
kapacita MŠ 45 dětí. Tento stav je stále nedostatečný,
a tak škola ve spolupráci s Městem Osečná připravuje
rozšíření prostor MŠ o nově zrekonstruovaný objekt
bývalé služebny Policie ČR. K tomuto rozšíření by mohlo
dojít k 1. 1. 2012, za předpokladu, že se podaří na
rekonstrukci zajistit finanční prostředky.
Všem žákům, ale i jejich rodičům, přejeme příjemný
a bezproblémový školní rok 2011/2012. Naší snahou
bude naplňování motta, které máme v záhlaví našeho
vzdělávacího programu – „Škola v pohodě“.
Mgr. Tomáš Johanovský
ředitel školy

SVÁTEK OSLAVÍME KONCERTEM
Chorus, pěvecké sdružení
pořádá ve středu 28. září 2011

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
od 16.00 hodin
v kostele sv. Víta v Osečné
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