
 

  

Slovo starosty 
 
Vážení občané, 

 

jak jistě všichni víte, v letošním roce se zabýváme 

problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné 

Lázních Kundraticích. Vybráno bylo již 20 

prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co 

nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám 

občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana 

architekta Valerta. V současnosti již máme několik 

návrhů případné realizace. Návrhy jsou zhotoveny na 

Svatovítské náměstí, prostor u Dřevěnky a 

obchodního domu, u sousoší Tří svatých, prostor 

v ulici K Pramenům před Zuzaňákovými, les u 

Kočvarova mlýna a zelený trojúhelník – břeh 

Ploučnice za Třešňákovými. Příprava tohoto projektu 

byla projednávána již na několika veřejných 

zasedáních  zastupitelstva, avšak s návrhem se 

seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu 

svolávám na 9. 11. 2016 od 18.00 hodin v aule 

radnice veřejné zasedání, kde bude hlavním bodem 

jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl 

bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, 

tohoto zasedání zúčastnili. 

V současné době naplno probíhá příprava na 

realizaci chodníku podél páteřní komunikace. 

Postupně jsou odstraňovány překážky bránící 

výstavbě chodníku, jako je samotný stavební projekt, 

realizační projekt, žádost na Státní fond dopravní 

infrastruktury apod. Půjde-li vše podle plánu, měla 

by být stavba realizována v příštím roce. Rozhodně 

by však lidé neměli parkovat v místech budoucího 

chodníku, neboť tím ztěžují již tak nelehké podmínky 

pro chodce.  

S nevhodným  parkováním  má obec problémy i na 

jiných místech, kupříkladu v ulici Dolní selská do 

nové zástavby neustále někdo parkuje v křižovatce a 

brání např. popelářským vozům v průjezdu. 

Všeobecně by bylo dobré, aby si lidé odstavovali svá 

auta mimo komunikace a tím umožnili provádět zimní 

údržbu. 

Byl rovněž zrealizován další úsek splaškové 

kanalizace v ulici Školní do ulice Nové. 

Minulý měsíc bylo dokončeno restaurování 

poslední vitráže v kostele sv. Víta. Nyní bychom chtěli 

zrestaurovat vstupní dveře a obnovit mozaiku před 

kostelem. Dále bylo zrestaurováno osm křížků na 

území města. 

Také v Růžičkově stodole probíhají přípravné 

stavební práce na úpravu části objektu na skladové 

prostory a zázemí pro naše pracovníky. 

 

Vážení občané, chtěl bych Vás již nyní pozvat na 

tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

konané v neděli dne 27. 11. 2016 od 17.00 hodin, 

dále na Osečenské vánoční trhy s adventním 

koncertem, které se zde již potřetí budou konat a to 

v neděli 11. 12. 2016 od 8.00 hodin, na Štedrovečerní 

koncert od 22.00 hodin a na Den otevřených dveří, 

který se tak jako každý rok bude konat na zdejší 

radnici ve čtvrtek dne 29. 12. 2016 od 18.00 hodin. 

Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku. 
 

Jiří Hauzer, starosta 
 
 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
Svatovítském náměstí  v Osečné 

Město Osečná Vás srdečně zve na „Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu na Svatovítském náměstí 
v Osečné“, které proběhne v neděli 27. listopadu 
2016 od 17.00 hodin. Čeká Vás ochutnávka 
vánočního cukroví z dílny našich babiček, vánoční 
písně v podání dětí ze ZŠ a pěveckého sboru 
Canzonetta. Akci moderuje Mgr. Radomír Starý. 

 
Vánoční dílna 

ZŠ a MŠ Osečná za podpory města Osečná pořádá 
zábavné dopoledne pro děti a dospělé – „Vánoční 
dílnu“. Ta proběhne v sobotu 3. prosince 2016 od 
9.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ. Občerstvení zajištěno. 
Prodej drobné keramiky. S sebou nůžky, přezůvky a 
tašku na výrobky. Vstupné 40,–Kč. 

 
Vánoční trhy a Adventní koncert 

V neděli 11. prosince 2016 od 8.00 hodin 
proběhnou na Svatovítském náměstí v Osečné 
„Vánoční trhy“. Od 10.00 hodin zde pak proběhne 
„Adventní koncert“ pěveckého sboru Canzonetta. 

 
Veselé Vánoce 

V sobotu 24. prosince 2016 od 22.00 hodin 
proběhne v kostele sv. Víta v Osečné akce „Veselé 
Vánoce“ - koledy a písně s vánoční tématikou  
doprovázené produkcí místních hudebníků.  

 
Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího 
městského úřadu s občany 

Ve čtvrtek 29. prosince 2016 od 18.00 hodin 
proběhne v aule radnice v Osečné tradiční „Setkání 
zastupitelů a pracovníků zdejšího městského úřadu 
s občany“. Cílem tohoto setkání bude vyhodnocení 
starého roku. 

 

Program: 
- Úvodní zahájení starostou města 
- Zdravice hostů 
- Události v Osečné roku 2016 – fotografická 

prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a 
Ing. Jiřího Hauzera 

- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení 
 
 

 
 

Horký popel do popelnice nepatří! 

Vážení občané, 

v souvislosti s topnou sezónou a na základě 
žádosti firmy Severočeské komunální služby       
s. r. o. bychom Vás rádi upozornili na nutnost 
neukládat do popelnice horký popel. 

Posádky svozových vozů jsou instruovány, že v 
žádném případě nesmí nádoby s horkým popelem 
vyprazdňovat, jelikož hrozí vážné nebezpečí 
vzplanutí vozu na svoz komunálního odpadu. Dle 
vyjádření hasičů vydrží popel žhavý až dva dny. 
Dodržováním správného nakládání s horkým 
popelem předejdou občané případným 
reklamacím s nesvezenými odpady. 

Děkujeme za pochopení. 

Jiří Hauzer, starosta 

Pozn.: V případě, že dojde k zahoření plastové 
nádoby horkým popelem, budou Severočeské 
komunální služby s. r. o. požadovat peněžní 
náhradu za poškozenou nádobu! 

 

Úřední deska města Osečná byla přemístěna! 
V pondělí 26. září 2016 došlo k přemístění listinné 

úřední desky města Osečná!  
Nově je vývěska umístěna za budovou radnice 

Městského úřadu Osečná č. p. 105, ve Školní ulici. 
 

GPS: 50°41'39.087"N, 14°55'13.896"E. 
 

Zároveň zde byla umístěna tabule s bezplatnou 
výlepovou plochou. 

Jiří Hauzer, starosta 

 
 

Lékárna v Osečné 
Od 21. září 2016 je změněna otevírací doba lékárny 

v Osečné a to takto: 
 

Osečná otevřeno (od — do) 
Pondělí  08.00 – 12.30 
Středa  10.00 – 16.00 
Pátek  08.00 – 12.30 

 
Mgr. Hana Bernardová 



 

  

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

Městský úřad Osečná ve spolupráci se 
Severočeskými komunálními službami s. 
r.o. pořádají sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 

Sběr bude prováděn ambulantním 
způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která 
bude přistavena podle časového rozpisu 
na předem označeném stanovišti.  
 

Přijímány budou tyto druhy odpadů: 
- léky všeho druhu včetně mastí 
- domácí kapalné i tuhé chemikálie. Vše 

řádně označené !!! 
- zbytky starých barev, obaly od barev 
- televizory, ledničky, zářivky, počítače 
- všechny druhy akumulátorů včetně 

elektrolytu, baterií a článků 
- upotřebené motorové oleje 
 

Při tomto svozu je možné odevzdat 
také elektrospotřebiče! 

 

Způsob přebírání odpadů: 
1. Odpady budou předávány občany na 

označeném stanovišti osobně 
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde 
zakázáno odkládat odpady před 
příjezdem mobilní sběrny! 

2. Občané předloží před předáním odpadu 
občanský průkaz, podle kterého bude 
zjištěna adresa. 

3. Nebude přijat odpad, který bude 
umístěn na stanoviště před příjezdem 
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 

4. Sběr bude probíhat pod dohledem 
zástupce městského úřadu. 

 

Svoz se uskuteční 
v sobotu 12. listopadu 2016 

 

9:10 – 9:20 hod. Druzcov, 
u obchodu 

9:30 – 9:40 hod. Lázně Kundratice,  
u obchodu 

9:45 – 9:55 hod. Osečná, 
parkoviště u 
Růžičkovy stodoly 

10:05 – 10:15 hod. Kotel, 
zastávka ČSAD 

 
Sběr železného šrotu  
Mladí Plamínci oznamují, že budou 
sbírat železný šrot v sobotu 12. 
listopadu 2016.  

Pokud máte staré železo a nevíte co 
s ním, připravte nám ho v sobotu ráno 
před branky domů – slibujeme, že 
projdeme celou Osečnou. 

Zaměstnanci MěÚ Osečná navštívili Markersdorf 
Ve čtvtek 9. června 2016 navštívili zaměstnanci Městského úřadu 

Osečná partnerskou obec ze SRN – Markersdorf. 
Přivítání proběhlo starostou Thomasem Knackem a jeho 

zaměstnanci na Markersdorfské radnici. Po občerstvení po 
namáhavé cestě následovala prohlídka obce a jejich osad hasičským 
automobilem. V úprku navštívili zaměstnanci MěÚ Osečná Základní 
školu a Mateřskou školu v Markersdorfu, shlédli Dorfmuseum 
Markersdorf a obdivovali krásy osad Friedersdorf, Gersdorf, 
Jauernick - Buschbach, Pfaffendorf, Holtendorf, Deutsch - 
Paulsdorf. Celá prohlídka byla pak zakončena u Berzdorfského 
jezera. 

V pondělí 29. srpna 2016 na oplátku zavítali zaměstnanci 
Městského úřadu z Markersdorfu do Osečné. 
 
Rozloučení s prázdninami v Druzcově 

V sobotu 27. srpna 2016 proběhl před hasičskou zbrojnicí v 
Druzcově již 2. ročník akce „Rozloučení s prázdninami“. Akce se 
zúčastnilo 24 soutěžících dětí. Na programu byly soutěže pro děti o 
ceny, zásah malých hasičů na hořící objekt, ukázka hasičské 
techniky a mnoho další zábavy. Zdařilou akci uspořádali členové 
SDH Druzcov. 
 
Nový školní rok na ZŠ a MŠ Osečná 

Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen 
školní rok 2016/17. Slavnostní křest si letos 1. září 2016 odbylo 27 
prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. 
Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Johana 
Johanovská. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal 
dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem. 
 
Výlov Chrastenského rybníka 

V sobotu 1. října 2016 uskutečnilo Rybářské sdružení Osečná 
výlov Chrastenského rybníka. 
 
Mistrovství ČR v rádiovém orientačním běhu na 
klasických tratích 

Ve dnech 15. – 16. října 2016 se v lesích mezi Osečnou a Stráží 
pod Ralskem uskutečnilo Mistrovství České republiky v rádiovém 
orientačním běhu na klasických tratích. Centrum soutěže bylo 
situováno do Základní a mateřské školy v Osečné a na závodníky 
čekaly dva náročné závody. Sobotní závod v pásmu 144 MHz se 
odehrál u Hamru na Jezeře s doběhem ve Stráži pod Ralskem. 
Nedělní závod v pásmu 3,5 MHz se pak běžel mezi Hamrem na 
Jezeře a Osečnou s doběhem na dohled od Osečné. 

Závodů se zúčastnily všechny věkové kategorie od dětí od 12 let 
až po veterány nad 70 let. Na startu nechyběla ani většina z 
úspěšných českých reprezentantů z letošního MS v Bulharsku a 
dorosteneckého ME v Norsku. 

Celý šampionát pořádal oddíl rádiového orientačního běhu 
Tělovýchovné jednoty Turnov. 



 

  

Hasičská zbrojnice v Druzcově má nová 
sekční vrata 

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 
1.4. do 30.9.2016 projekt „Pořízení sekčních vrat do 
hasičské zbrojnice". V rámci tohoto projektu byla 
vyrobena a namontována nová sekční vrata do 
hasičské zbrojnice v Druzcově. Vrata mají šest sekcí, 
z toho jedna sekce je prosklená. Do vrat byly 
zabudovány integrované dveře. Nechybí ani 
podstropní pohon + dálková ovládání. 

Cíl projektu byl naplněn, neboť byla vyměněna 
stará, nevyhovující dřevěná garážová vrata za nová 
sekční. 

„Objekt hasičské zbrojnice v Druzcově slouží řadu 
let naší jednotce SDH. Vedle klubovny je zde i garáž 
pro hasičské vozidlo, stříkačku a další materiál 
jednotky. Stará dřevěná vrata garáže šla jen těžko 
zavřít, natož uzamknout a díky jejich netěsnosti nešlo 
zajistit teplotu nad bod mrazu v zimním období. Jsem 
rád, že se nám sem podařilo pořídit vrata sekční, od 
kterých si slibujeme daleko menší únik tepla“, uvedl 
starosta SDH Druzcov David Honeger. 
 

Projekt „Pořízení sekčních vrat do hasičské 
zbrojnice“ podpořil Liberecký kraj. 
 
 

 
 
 

Nákup osobních ochranných prostředků         
a věcných prostředků požární ochrany 

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 
1.4. do 12.9.2016 projekty „Nákup osobních 
ochranných prostředků PO" a „Nákup věcných 
prostředků PO". 

V rámci těchto projektů byly obnoveny a doplněny 
osobní ochranné prostředky PO pro SDH – 3× 
zásahové rukavice, 3× zásahový oblek jednovrstvý, 
1× zásahový oblek třívrstvý a 4× zásahová obuv. 
Dále pak byly obnoveny věcné prostředky PO SDH – 
2× tvarovací dlaha, 2× savice 2,5 m, 6× hadice B a 
8× hadice C. 
 

Projekty „Nákup osobních ochranných prostředků 
PO“    a  „Nákup věcných prostředků PO“ podpořil 
Liberecký kraj. 

 
 

Poslední poškozené okno s vitráží v kostele sv. 
Víta je již zrestaurováno! 

Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt 
„Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v 
Osečné". 

Okno č. 6 s vitráží z roku 1928 z dílny Richarda 
Schleina bylo mírně poškozeno a to vlivem starších, 
předchozích, neodborně provedených oprav. Oknem 
zatékalo, kamenné 
ostění bylo narušené 
a původní ochranná 
síť byla v havarijním 
stavu – z těchto 
důvodů byl nutný 
odborný zásah. 

Vitráž byla dne 28. 
května 2016 firmou 
demontována a 
odvezena do 
restaurátorské dílny. 
Na vitráž byl 
vyhotoven nový rám, 
který byl osazen do 
kamenného ostění a 
následně byla 
provedena dne 15. 
září 2016 zpětná 
montáž zrestaurované 
vitráže. Proběhla i 
oprava kamenných 
prvků ostění. Na 
závěr byla osazena 
nová venkovní 
ochranná síť. 

„Jsem moc rád, že nám s tímto projektem pomohl 
finančně i Liberecký kraj. Teď nás ještě čeká nátěr 
vnějšího ostění okna – ten proběhne odbornou firmou 
příští rok“, uvedl starosta města Jiří Hauzer. 
 

Projekt „Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele 
sv. Víta v Osečné“ podpořil Liberecký kraj. 

 


