
 

  

Slovo starosty 

Vážení občané, 

čas ubíhá a dostali jsme se do poslední čtvrtiny 
roku 2014. Určitě jste si všimli prací probíhajících na 
výstavbě splaškové kanalizace, které nás všechny 
určitým způsobem omezují. S tím jsme samozřejmě 
museli počítat. Práce postupují podle předem 
stanoveného harmonogramu. V rámci jednání s  
majitelem vodovodu SVS se nám podařilo vyjednat i 
výměnu hlavního vodovodního řadu v ulicích Horní 
Selská, Kundratická a Českolipská. Je také 
připravována oprava dešťové kanalizace v úsecích 
výstavby splaškové kanalizace. 

Hodně občanů se ptá, kdy se na splaškovou 
kanalizaci budou moci připojit. Bude to tak, že 
postupně obdrží od pracovníků prováděcí firmy leták, 
kde budou o tomto informováni. Je předpoklad, že 
první nemovitosti budou napojeny už příští měsíc 
v souvislosti se zahájením zkušebního provozu 
čističky. 

V současné době se také pracuje velmi intenzivně 
na stavbě přístřešku na obecní techniku za 
Růžičkovou stodolou, kde práce zajišťují převážně 
naši zaměstnanci. Chtěli bychom zde uskladnit 
techniku již na jaře příštího roku. Z boku stodoly by 
pak měly být vybudovány kóje pro tříděný odpad. 

Další velkou akcí je výměna a zateplení 11 
balkónových sestav oken a dveří a 7 oken včetně 
vyzdění v panelovém domě čp. 165 a 166, které 
proběhnou začátkem měsíce prosince. 

V létě tohoto roku následkem havárie vodovodního 
řadu v ordinaci našeho praktického lékaře byl 
zatopen dům čp. 100. Ordinace byla obratem 
zprovozněna, avšak v prostorách pošty v přízemí byly 
škody větší. Z tohoto důvodu byl vybudován nový 
kazetový strop s vestavěnými světly a vybouráno 
vnitřní zádveří. Myslím, že tato událost nakonec 
přispěla ke zlepšení pracovních podmínek na zdejší 
poště. 

Hlavní akcí posledních dnů bylo konání obecních a 
senátních voleb, kterých se zúčastnila aktivní část 
našich občanů, kteří mají zájem podílet se na rozvoji 
našeho města. Jak volby dopadly, určitě všichni 
dobře víte. Věřím, že v tomto složení vedení města 
zdárně vyřeší hlavní úkoly, které nás čekají, a to 
hlavně dokončení výstavby splaškové kanalizace 
včetně napojení všech přilehlých nemovitostí. 

Vážení občané, chtěl bych Vás již nyní pozvat na 
tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
konané v neděli dne 30.11.2014 v 16.30, dále na 
Osečenské vánoční trhy, které se zde po dlouhé době 
budou opět konat a to týden po začátku adventu, a na 
Den otevřených dveří, který se tak jako každý rok 
bude konat na zdejší radnici v pondělí dne 
29.12.2014 od 18 hodin. 

Milí občané, přeji Vám všem klidné prožití 
adventního času završeného Vánocemi, které, jak 
doufám přinesou hodně radosti a pohody do Vašich 
domovů. 

 

Jiří Hauzer, starosta 
 

 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Přednáška Krásy neživé přírody v Podještědí 
Městský úřad Osečná zve všechny zájemce na 

přednášku a obrazovou prezentaci na téma „Krásy 
neživé přírody v Podještědí“. Ta proběhne ve středu 
19. listopadu 2014 od 18.00 hodin v aule radnice.  O 
přírodních zajímavostech v blízkém a širším okolí 
Osečné bude vyprávět Mgr. Dominik Rubáš, autor 
stejnojmenné knihy. Vstup zdarma! 

 
Vánoční dílna 

ZŠ a MŠ Osečná za podpory města Osečná pořádá 
zábavné dopoledne pro děti a dospělé – Vánoční 
dílnu. Ta proběhne v sobotu 29. listopadu 2014 od 
9.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ. Občerstvení zajištěno. 
Prodej drobné keramiky. S sebou nůžky, přezuvky a 
tašku na výrobky. Vstupné 30,–Kč. 

 
Rozsvícení vánočního stromečku 
a adventní koncert v kostele sv. Víta v Osečné 

Město Osečná Vás srdečně zve na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku na Svatovítském 
náměstí v Osečné, které proběhne v neděli 30. 
listopadu 2014 od 16.30 hodin. Nebudou chybět 
vánoční písně v podání dětí ze ZŠ a ochutnávka 
vánočního cukroví z dílny našich babiček. Následně 
nato naváže adventní koncert v kostele sv. Víta v 
Osečné v podání komorního smíšeného sboru 
Canzonetta. 

 
Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího 
městského úřadu s občany 

V pondělí 29. prosince 2014 od 18.00 hodin 
proběhne v aule radnice v Osečné tradiční setkání 
zastupitelů a pracovníků zdejšího městského úřadu s 
občany. Cílem tohoto setkání bude mimo jiné 
vyhodnocení starého roku 2014 a poděkování 
nejaktivnějším občanům. 

 

Program: 

- Úvodní zahájení starostou města 
- Ocenění aktivních občanů za rok 2014 
- Události v Osečné roku 2014 – fotografická 

prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a 
Ing. Jiřího Hauzera 

- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení 
 

 

Nedoplatky a dluhy našich občanů! 
 

Blíží se pomalu  konec roku a v rámci účetnictví 
města zjišťujeme, že se nám v Osečné rozšířil nešvar 
neplacení poplatků. Tento jev byl v minulostí spíše 
výjimečný. Aktuálně však bylo při nedávné kontrole 
zjištěno 29 dlužníků, kteří dluží různě velké finanční 
částky. Přestože byli opětovně vyzváni, nijak 
nereagují. Z těchto důvodů jsme nuceni udělat 
patřičná opatření. Nic jiného nám nezbývá, než 
dlužné částky vymáhat exekučně. Vzhledem k tomu, že 
nejsme schopni takovouto činnost vykonávat, bude 
případné exekuce řešit  advokátní kancelář. 

Jiří Hauzer, starosta 
 

Městská knihovna v Osečné přešla na 
regionální knihovnický systém „REKS“ 
Nový on-line katalog Clavius naleznete na: 
 

http://reks.kvkli.cz/katalog/osecna/  
 

 
Nový územní plán Osečná 

Od srpna roku 2011, kdy zastupitelstvo města 
Osečná rozhodlo o pořízení nového územního plánu, 
se pracovalo průběžně na jeho vzniku. Projektantem 
územního plánu je Ing. arch. Miloslav Štěpánek. Po 
celém dlouhém procesu pořizování nového územního 
plánu byl územní plán Osečná vydán zastupitelstvem 
města až dne 29.9.2014 a dne 20.10.2014 nabyl 
účinnosti. Na tvorbu nového územního plánu byla 
Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace 
ve výši 337.250,- Kč ze strukturálních fondů EU. 
 

Helena Bušová, místostarostka 
 

 

Nový územní plán je zveřejněn k nahlédnutí na 
našich stránkách: 
 

www.osecna.cz/Urad/UzemniPlan.aspx  
 
 

Projekt územního plánu města Osečná je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 
– Národní podpora územního rozvoje. 



 

  

V ZŠ Osečná padl rekord! 
Gumičková mánie zachvátila celou 

republiku. Děti všech věkových kategorií 
pletou z gumiček různými způsoby hady, 
náramky, zvířátka a jiné věci. Gumičky 
jsou prostě všude. 

Nápad zburcovat děti a uplést co 
nejdelšího hada dostala paní Olga 
Pytlounová z firmy Transcamion Pytloun. 
Po dohodě se školou se firma stala 
patronem celé akce a „gumičkové 
šílenství“ mohlo začít. 

Děti ve všech třídách dostaly pokyny, 
jak má výrobek vypadat, z kolika 
gumiček má být upleten a jak má být 
minimálně dlouhý. Na pletení měly 
zhruba 14 dnů.  

Protože jsme chtěli být zapsáni do 
České knihy rekordů a kuriozit, museli 
jsme pokus o rekord nahlásit agentuře 
Dobrý den z Pelhřimova. Vše bylo 
připravené a den „D“ nastal. 

24. října 2014 se děti sešly v tělocvičně, 
kde je oficiálně přivítali ředitel školy pan 
Tomáš Johanovský, paní Olga 
Pytlounová, organizátor akce na škole 
paní Dagmar Janíčková a pan Robert 
Zauer, komisař vyslaný agenturou Dobrý 
den, který dohlížel na přesnost měření. 

Po vyhlášení konečné délky 
gumičkového hada pan Zauer oficiálně 
uznal pokus o rekord za platný, 
informoval děti, že vytvořily rekord jako 
první v České republice a ten bude zapsán 
v České knize rekordů a kuriozit. Poté 
byly vyhodnoceny krásnými poháry tři 
nejlepší třídy a pět nejlepších jednotlivců. 
Všechny děti, které se na rekordu 
podílely, dostaly balíček dobrot.  

Ceny věnovala dětem firma 
Transcamion Pytloun a my jí za to velmi 
děkujeme! 

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ 
 

Rekord v číslech:  

délka hada = 268,20 m                     
počet zúčastněných dětí = 70  
 

Pořadí tříd: 
    1. místo: 5. třída – 64,75 m 
    2. místo: 4. třída – 55,98 m 
    3. místo: 2. třída – 39,27 m 
 
Pořadí pěti nejlepších jednotlivců: 
    1. místo: Němeček Lukáš – 17,21 m 
    2. místo: Pytlounová Eliška – 17,00 m 
    3. místo: Kordová Marta – 15,45 m 
    4. místo: Jareš Petr – 14,00 m 
    5. místo: Pytloun Daniel – 10,23 m 

Jeho Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant navštívil Osečnou 

Dne 23. července 2014 navštívil Osečnou litoměřický biskup 
Mons. Mgr. Jan Baxant. Setkal se s účastníky ministrantského tábora 
pořádaného na místní faře a navštívil osečenskou radnici, kde se 
setkal s panem starostou. Diskutovali o historii i současnosti města a 
společně zavzpomínali na pana faráře Maturu. Přítomen byl také náš 
duchovní správce R.D. Miroslav Maňásek. 
 
Nový školní rok na ZŠ a MŠ Osečná 

Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen 
školní rok 2014/15. Slavnostní křest si letos 1. září 2014 odbylo 24 
prvňáčků. 
 
Zájezd čtenářů a seniorů z Druzcova 

Dne 16. září 2014 proběhl za pěkného počasí tradiční podzimní 
zájezd čtenářů a seniorů z Druzcova. Cílem byl tentokrát hrad 
Grabštejn a město Hrádek nad Nisou. 
 
Vítání občánků 

Dne 20. září 2014 proběhlo Vítání občánků města Osečná v 
prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v 
městě Osečná od prosince 2013 do května 2014, jsou to: Leontýna 
Jarešová, Nicolas František Collie, Leona Smolová, Jakub Valoušek, 
David Výborný, Elena Třešňáková, Adriana Diblíčková a Daniel 
Táborský. 
 
Hasičská noc pod Ještědem 

Ze soboty 4.10. na neděli 5.10.2014 proběhla celonoční soutěž s 
názvem „Hasičská noc pod Ještědem“. Osečenští hasiči ve složení 
Jiří Louda, Patrik Daníček, Jiří Chlupáček a Josef Hauzr vybojovali 
solidní patnácté místo. Druzcovští hasiči nesoutěžili, pomáhali jen s 
organizací soutěže. 
 
Čištění toku Ploučnice 

Dne 11. října 2014 členové MO ČRS Osečná za spolupráce 
mladých rybářů uskutečnili každoroční kontrolu a čištění toku 
Ploučnice. Při čištění toku se podařilo odstranit několik překážek na 
toku a březích Ploučnice. Bylo zjištěno, že někteří občané se 
nepoučili a stále používají tok na likvidaci posekané trávy a listí.  
 
Kabiny upraveny, první zápas odehrán! 

Dne 1. listopadu 2014 byl odehrán fotbalový zápas: SK Osečná 
vers. Zákupy. Utkání bylo odehráno poprvé a zároveň naposledy v 
podzimní sezóně na fotbalovém hřišti v Osečné po úspěšně 
dokončené úpravě kabin. Napínavý zápas, avšak s řadou nepřesností 
a faulů z obou stran nakonec skončil prohrou našich borců 1:2. 

„Jsem moc rád, že se povedlo dokončit úpravu našich kabin do 
konce října. Tímto bych chtěl moc poděkovat všem dobrovolníkům a 
sponzorům, kteří se na této akci podíleli“, uvedl Luboš Pytloun, 
předseda klubu SK Osečná. 



 

  

Nově zvolení zastupitelé města 
Osečná na období 2014 - 2018 
11 nových zastupitelů města Osečná 
dle abecedního pořadí: 

Helena Bušová  
Marie Guričanová  
Jiří Hauzer  
Ing. Jiří Hauzer  
Jiří Hauzr  
Jiří Chlupáček  
Mgr. Tomáš Johanovský  
Ing. Václav Köhler  
Miroslav Lát  
Luboš Pytloun  
Mgr. Josef Váňo  

 
 

 
Vesnicí roku LK 2014 je Rádlo, 
Osečná získala diplom 

Dne 27. srpna 2014 byly na 
slavnostním ceremoniálu vyhlášeny 
výsledky 20. ročníku krajského kola 
soutěže Vesnice roku. Zlatá stuha a 
právo užívání titulu Vesnice 
Libereckého kraje roku 2014 byly 
předány starostovi obce Rádlo panu 
Miroslavu Šikolovi. Osečná získala 
diplom za příkladnou péči o životní 
prostředí. 

„Vážím si tohoto uděleného ocenění 
hodnotitelskou komisí neb životní 
prostředí je pro nás v současné době 
priorita číslo jedna. V současné době 
mimo realizace ČOV a páteřní 
kanalizace připravujeme projekčně 
projekt zbytku odkanalizování Osečné, 
které by mělo proběhnout v 
následujících letech“ uvedl starosta 
Osečné Jiří Hauzer. 

Veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva 
Dne 3. listopadu 2014 proběhlo v zasedací místnosti zdejší radnice 

ustavující zasedání zastupitelstva města Osečná na období 2014 – 
2018. 

Po poděkování bývalým 
členům zastupitelstva a 
vykonaní slibu zastupitelů 
(kromě paní Guričanové – 
omluvena pro nemoc) před 
zúčastněnými občany si 
zastupitelé zvolili starostu 
města pana Jiřího 
Hauzera a místostarostku 
paní Helenu Bušovou. 

Dále byli zvoleni předsedové dvou výborů a jmenováni členové 
výborů: 

Finanční výbor 
Mgr. Josef Váňo – předseda 
Ing. Jiří Hauzer – zástupce předsedy 
Ing. Wilfried Prokop 
Bc. Zdeněk Mauer 
Jiří Hauzr 

Kontrolní výbor 
Marie Guričanová – předseda 
Jiří Chlupáček – zástupce předsedy 
Bc. Eva Kupcová 
Aleš Kysela 
Iva Hauzrová 

 
Poté byly odsouhlaseny jednotlivé komise  a jejich členové a to: 

Komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a lázeňství 
Luboš Pytloun – předseda 
Mgr. Miroslav Lát – zástupce předsedy 
Mgr. Radmila Jánošíková 
Mgr. Radomír  Starý 
Lenka Chlupáčková 
Václav Hvízdal 
Marie Zuzaňáková 
Martin Smola 

Komise sociální a pro etnické otázky 
Mgr. Tomáš Johanovský – předseda 
Mgr. Josef Váňo – zástupce předsedy 
Anna Jílková  
Marie Hofmanová  
Naděžda Štěrbová  
Mgr. Jana Hauzerová  
Šárka Nováková 

Komise pro životní prostředí 
    Ing.Václav Köhler – předseda 
    Ing. Pavel Varga – zástupce předsedy 
    Miroslav Lát  
    Jaromír Máj  
    Mgr. Milan Jánošík 


