Slovo starosty
Vážení občané,
akcí číslo jedna pro Osečnou v letošním roce je
dokončení a zprovoznění první etapy splaškové
kanalizace. V současné době již chybí vytvořit malou
část páteřního kanálu, ale je třeba ještě zbudovat
řadu odboček k jednotlivým nemovitostem. Práce by
měly být ukončeny v září tohoto roku. Nyní jsou na
řadě jednotliví majitelé nemovitostí, kteří by se měli
nejpozději do konce měsíce srpna připojit. Ti, kteří se
nepřipojí, budou poté vyzváni, jakou formou likvidují
splašky, a bude postupováno dle platného zákona.
V současné době je napojeno 49 domů a 104
nemovitostí se ještě nepřipojilo. 24 „nešťastníků“ si
ani nenašlo čas, aby přišli sepsat smlouvu. Na řadu
přichází úprava povrchů. Jak jste se možná dočetli,
Liberecký kraj hodlá našemu městu pomoci tím, že
v rámci projektu provede celkovou opravu silnice od
mostu u Bártů na Svatovítské náměstí a dále k mostu
u Hrdinů. Město se však muselo zavázat, že přispěje
částkou 1 milion korun. Vzhledem k tomu, že ještě
nemáme stavební povolení a vybranou firmu, což je v
dnešní době daleko složitější než samotná oprava,
bude v měsíci srpnu proveden pouze provizorní
asfaltový povrch. Na Horní Selské a Liberecké ulici
bude provedena městem za pomocí krajské dotace
obnova asfaltového povrchu a v dalších místech
provede
dodavatelská
firma
zaasfaltování
poškozených částí vozovky.
Minulý měsíc byla dokončena oprava propusti u
požární nádrže v Druzcově a oprava mostu přes
Hamerskou strouhu v Chrastné. Byly to již jedny
z posledních mostů a propustí v majetku města, které
byly v havarijním stavu. K jejich opravě nám
pomohla částečná dotace z Ministerstva dopravy.
Nyní jsou po celkové rekonstrukci a doufám, že nám
budou sloužit řadu let. Ještě nám chybí provést
celkovou úpravu na třech propustích a to na
komunikaci k Jenišovskému mlýnu, v Druzcově a ve
Vlachovém. Jsem přesvědčen, že do budoucna se
najdou prostředky na jejich opravu.
Konečně po dlouhých přípravách započala
odborná firma s restaurováním Tří svatých. Po
stavbě lešení bude provedeno očištění soch, dále
budou vyměněny ocelové výztuže za nerezové a budou

doplněny chybějící prvky. Připravuje se i oprava
spadlého kříže na našem kostele Svatého Víta. Kříž
by měl být zrestaurován a pozlacen do původního
stavu a samotná dřevěná hrotnice, která ho drží,
bude vyměněna za ocelovou pozinkovanou.
V rámci blížících se kulturních akcí Osečné bych
chtěl připomenout 12. června tradiční Svatovítské
nocturno u Tří svatých v podání pěveckého sboru
Canzonetta, dále 13. června hasičskou soutěž
„O pohár starosty města Osečná“ a Kundratickou
lávku. V neděli 14. června se uskuteční promenádní
koncert v Lázních Kundraticích, kdy k poslechu i
tanci zahraje Plechařinka.
Dále bych Vás chtěl pozvat na znovu vysvěcení
kaple Božího hrobu v Kotli. To proběhne 15.
července 2015 v 17.00 hodin. Účast na akci přislíbil
Jeho Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant. Občerstvení
a minibus zajištěn.
Přeji Vám příjemné léto.
Jiří Hauzer, starosta

V Osečné nainstalovány první kanalizační
poklopy s nápisem a znakem města
V rámci výstavby kanalizace a ČOV, 1. etapa byly
nainstalovány na Svatovítském náměstí v Osečné
první litinové kanalizační poklopy s nápisem a
znakem města. Jak poklop vypadá, můžete shlédnout
na fotografii nebo se jít na náměstí přesvědčit na
vlastní oči – jen pozor na projíždějící automobily!

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2015
Město Osečná ve spolupráci s a. s. Lázně
Kundratice a Sportovním klubem S.K. Osečná pořádá
12.6. – 14.6.2015 XVIII. ročník Kundratické lávky a
Svatovítské poutě.

PROGRAM:
Pátek 12.6.2015
19:00 Country vystoupení skupiny Bouráci
21:30 Svatovítské nocturno u Sousoší Tří svatých
nad Osečnou
Sobota 13.6.2015
09:00 - 20:00
09:00 - 13:00
13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 24:00
21:30
22:00

Pouťové atrakce
Soutěž v hasičském sportu
„O pohár starosty města 2015"
Soutěže a hry pro děti v podání
Honzy Bažanta
Profesionální TRIAL SHOW - mistr
světa a ČR Martin Šimůnek
Vystoupení Vem Camará Capoeira
Liberec
Dobové vystoupení a ukázky
historických kol 30. let
LÁVKA
Přejezd plovoucí lávky na kole a
dvojice na starém trakaři
TRIAL SHOW – 2. vystoupení
Martina Šimůnka
Vystoupení skupiny historického
šermu GOLEM
Hudební
vystoupení
skupiny
TRHÁK
Ohnivá show v podání skupiny
historického šermu GOLEM
Ohňostroj

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 2015 je splatný nejpozději do 15. 8. 2015 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 nabití právní moci
hromadného předpisného seznamu přistoupí správce
poplatku bezodkladně k daňové exekuci.
Více informací o daňovém účtu sdělí:
Eva Pohořelá, referentka MÚ Osečná
485 179 208, E-mail: podatelna@osecna.cz

Pošta v Osečné
Od 1. května 2015 je změněna provozní doba pošty
v Osečné a to takto:
den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

otevřeno (od — do)
08.00 – 10.30
13.00 – 16.30
08.00 – 10.30
13.00 – 16.30
08.00 – 10.30
13.00 – 16.30
08.00 – 10.30
13.00 – 16.30
08.00 – 10.30
13.00 – 16.30

Jana Toráková, hlavní vedoucí

Neděle 14.6.2015
09:00 - 14:00
14:00 - 17:00

Pouťové atrakce
Promenádní koncert na kolonádě
Lázní Kundratic. K tanci a poslechu
hraje Plechařinka.

Program celého víkendu vstupné 30,- Kč.
Vstupným podpoříte žákovské oddíly S.K.
Osečná.
Pokyny pro soutěže
Registrace do soutěže „Kundratická lávka 2015“ do
14. hodin ve stánku „Svijany“. Zúčastnit se může
každý od 18 let. Na vlastní nebezpečí!

Sběr velkoobjemového odpadu
Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu se koná sběr
velkoobjemového odpadu.
Kontejner je přistaven v termínu od 1. června do 7.
června 2015 u Růžičkovy stodoly v Osečné.
Objemný komunální odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob např. koberce, nábytek apod..
Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ
pneumatiky!!

Centrum
pro
zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.
p. s.
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. p. s., ve
spolupráci s městem Osečná pro své
občany zřídilo kontaktní a poradenské
místo na Městském úřadě, v přízemí –
kancelář místostarostky. Schůzku se
sociálním pracovníkem Centra pro
zdravotně postižené Libereckého
kraje, o. p. s. je vhodné domluvit
předem a to přímo na Městském
úřadě, telefonicky nebo e-mailem.
Jednání může probíhat v rodině
uživatele.

Čarodějnice 2015
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se u hasičské zbrojnice konal tradiční
sraz čarodějnic, skřítků, duchů a dalších strašidel. Shromáždilo se tu
plno dětí, které přivítaly dvě hodné čarodějnice. Ty je naučily různé
písničky a tanečky, rozdaly jim sladkosti a upozornily je na velice
zlou čarodějnici Hermínu. Ta se po chvíli skutečně objevila, ale
naštěstí zrovna přijel povoz s opatem Jardou, katem a jeho
pomocníky. Ti po velké námaze Hermínu nakonec přemohli, svázali
ji, vsadili do klády a převezli ji do lázní k vatře.
Na parkovišti pak proběhla spousta různých soutěží pro děti –
všechny děti pak po splnění úkolů obdržely odměnu.
Po setmění se všichni shromáždili kolem vatry, kterou za asistence
opata, jeptišky, kata a zbrojnošů zapálil pan starosta. Zlá Hermína
byla vhozena do plamenů.

Osečná si připomněla konec 2. světové války

Kontaktní osoba:
Markéta Bindová, DiS.
Jana Krobová, DiS.
sociální pracovnice pro CZP

70. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli
v pátek 8. května 2015 u památníku u Základní školy v Osečné.
Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2.
světové válce.

Telefon: +420 603 821 864
+420 731 653 005
E-mail: czplk@volny.cz

Schilllerfest 2015

Termíny návštěv na MěÚ Osečná vždy první středa v měsíci:
datum
1.7.2015
5.8.2015
2.9.2015
7.10.2015
4.11.2015
2.12.2015

čas (od — do)
9.00 — 11.00
9.00 — 11.00
9.00 — 11.00
9.00 — 11.00
9.00 — 11.00
9.00 — 11.00

Pokud se klient na nás obrátí a
nebude mu vyhovovat ani jeden z
termínů,
zajistíme
výjezd
po
předchozí dohodě, i v jiný den.
Více informací:
www.osecna.cz/Sluzby/Centrum_pro_
ZPLK.aspx

Valná hromada
klubu Osečná

Sportovního

V sobotu 11. dubna 2015 proběhla v
restauraci Slunce Valná hromada SK
Osečná, z.s.. Hlavním bodem schůze
bylo projednání a nakonec i schválení
nových stanov dle zákona o spolcích.
Stanovy SK Osečná, z.s. naleznete na:
www.skosecna.cz

Setkání pěveckých sborů v roce, kdy si připomínáme 210 let od
skonu básníka a dramatika Friedricha Schillera, proběhlo v sobotu 9.
května 2015. Po dopoledním vystoupení u pamětního kamene, který
byl vztyčen před 110 lety na návrší nad Osečnou, přednesly sbory
z Markersdorfu, Prochowic a z Osečné svůj program v kostele sv.
Víta. Účastníci též u pomníku u školy vzpomněli na oběti 2. světové
války.

Dětský den a Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Osečná
V pátek 29. května 2015 proběhl v ZŠ a MŠ Osečná „Dětský den
a Den otevřených dveří“. Hlavní program se odehrával v tělocvičně
– nejprve to bylo velmi zdařilé vystoupení oddílu „Vem Camara
Capoieira“ z Liberce a poté premiéra školního muzikálu „Ať žijí
duchové“. V něm si zahráli a zazpívali všichni žáci I. stupně i školky
a toto představení sklidilo velký úspěch a bouřlivý potlesk
obecenstva, které zaplnilo celou tělocvičnu.
Druhá část programu se konala na školním hřišti, kde byla
připravena spousta zajímavých soutěží pro děti i dospělé. Za splnění
různých úkolů si děti mohly vybrat pěkné ceny a nebo se mohly
nechat učesat v kadeřnickém salónu – o ten byl největší zájem.
Součástí akce byl i táborák a opékání vuřtů.

Křest CD
Pěvecký sbor Canzonetta na svém tradičním vystoupení pod širým
nebem v předvečer pouti pokřtí právě vydané CD přiléhavě nazvané
„Nocturno“. Některé z nových písní sboru zazní naživo v pátek
12. června 2015 od 21.30 hodin na návrší u Tří svatých.

Srdečně zveme všechny příznivce.
Mgr. Radomír Starý, sbormistr

Most v Chrastné a propust v Druzcově jsou
již opraveny

Silný vítr poškodil vrchní část věže kostela
sv. Víta v Osečné

Koncem měsíce května 2015 byla v rámci oprav
havárií po povodni v létě 2013 dokončena oprava
mostu přes Hamerskou strouhu v Chrastné a propustu
u požární nádrže v Druzcově. Projekt byl podpořen
z Ministerstva dopravy České republiky.
Most přes Hamerskou strouhu v Chrastné byl
řešen
jako
přímo
pojížděná
monolitická
železobetonová desková konstrukce o jednom poli s
kolmou světlostí otvoru 2,5 m. Úhel křížení
převáděné komunikace s přemosťovanou vodotečí je
70°, šikmost mostu je pravá. Založení mostu je
plošné na základových pasech. Izolace mostu je
celoplošná, přetažena na rub opěr. Na obou okrajích
mostu jsou železobetonové římsy s odrazným
obrubníkem. Jako záchytné zařízeni na mostě je na
obou římsách mostu osazeno ocelové zábradlí.
Napojení na koryto vodoteče je na vtoku před
mostem a na výtoku za mostem provedeno pomocí
nábřežních zdí. Dno vodoteče je v celém rozsahu
mostu zpevněno dlažbou z lomového kamene do
betonového lože. Na závěr byla v prostoru mostního
objektu obnovena komunikace.

Poryvy větru zasáhly v noci z neděle 29.3. na
pondělí 30.3.2015 kostel sv. Víta v Osečné. Nápor
větru nevydržel nosný trám vztyčený v horní části
věže, na kterém byla namontována makovice s
pozlaceným křížem. Vítr ulomil trám o průřezu
16×16 cm a makovice s křížem odlétla a přistála 20
metrů na střeše lodi kostela.
V ranních hodinách byla událost zjištěna starostou
města a neprodleně byly zahájeny přípravné práce k
odstranění havárie. Byli přivoláni pracovníci firmy,
kteří před několika lety kříž s kopulí montovali. Ti
vylezli do věže kostela a zjistili důvod destrukce.
Poté byl přivolán restaurátor, který kříž restauroval.
V úterý 31. března 2015 byl ze střechy spuštěn
poškozený kříž (cca 180 kg) a bylo navrženo řešení
opravy. Ve středu 1. dubna 2015 přijela posoudit
návrhy oprav pracovnice státního památkového
ústavu, která odsouhlasila nejvhodnější způsob
opravy. Restaurátor navrhl obdobný způsob opravy,
který navrhl a uskutečnil na věži liberecké radnice.

Propust u požární nádrže v Druzcově byla řešena
jako trubní, ze železobetonových trub DN 1000 mm.
Délka propustu činí 5 m. Trouby jsou uloženy na
betonové lože se štěrkovým podsypem a
obetonovány. Dále byla zbudována čela propustu ze
železobetonu délky 3 m se základy z prostého betonu.
Čela jsou opatřena ocelovým zábradlím se svislou
výplní s přesahem 2 m na každou stranu od propustu.
Dno a svahy vodotečí jsou zpevněny kamennou
dlažbou do betonového lože. Zpevňující dlažba je ve
dně ukončena prahy z prostého betonu. Na závěr byla
obnovena komunikace v délce 22 m a šířce 3 m.

„Celková cena opravy vrchní části věže kostela sv.
Víta v Osečné bude činit 400.000,-Kč s DPH – v ceně
je zahrnuta oprava a zlacení kříže, výroba a uchycení
kříže (hrotnice), montáž kříže jeřábovou a
horolezeckou technikou + napojení na hromosvod a
jeho revize a obnova klempířských prvků z mědi
(makovice atd.). Předpokládám, že velkou část uhradí
příslušná pojišťovna. Veškeré práce budou
dokončeny do 31. srpna 2015“, uvedl starosta města
Jiří Hauzer.

