
 

  

Slovo starosty 

 
Vážení občané, 

Chtěl bych Vás seznámit s událostmi, které máme 
za sebou, ale i s přípravami na další akce města 
v příštím období. 

Ve středu 21. června proběhla kolaudace  objektu 
„Zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná“ v Růžičkově 
stodole. V přízemí jsou vytvořeny prostory pro 
skladování nářadí a materiálu a v podkroví jsou nové 
šatny, WC a místnost na odpočinek. Ve čtvrtek 20. 
července v 16.00 hodin vás zvu na slavnostní otevření 
těchto prostor a jejich prohlídku. Dále zde chceme 
představit nový traktor, který jsme zakoupili pomocí 
dotace ze SZIF pro naše lesní hospodářství. 

Dokončuje se také  přírodovědně - ekologický 
projekt „II. etapa zpřístupnění Mannova lesa“, 
rovněž realizovaný pomocí dotace ze SZIF. Ten 
spočívá v doplnění haťových chodníků o chybějící 
spojky, vytvoření vyhlídky, výstavbě odpočinkového 
altánu, umístění informačních tabulí a pro lepší 
orientaci osazení rozcestníků se směrovými šipkami. 

Nyní máme již připravenu akci „Oprava místní 
komunikace č. 25c, Osečná - Zábrdí“, která bude 
spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní 
rozvoj a bude probíhat v měsících červenci a srpnu. 
Oprava bude spočívat v celoplošném položení 
asfaltového koberce.  Dále máme připravenu další 
akci „Oprava místních komunikací“. Jde o opravu 
pěti úsečků a to v Osečné u Základní školy, výjezd 
z ulice Nová do ulice Školní, dále ulice U Křížku a 
v Chrastné výjezd na krajskou silnici od dvojdomků. 

Ještě by měla být provizorně opravena  část ulice 
Selská. Tyto dvě akce by měly probíhat souběžně a 
bude je realizovat firma Silnice Žáček s.r.o. z České 
Lípy. 

Jestli se vše podaří, chtěli bychom v měsíci září 
zahájit pomocí dotace ze SFŽP výstavbu  II. etapy 
splaškové kanalizace v ulicích Nová, Dolní Selská a 
Březový háj. Akce by měla být dokončena na jaře 
příštího roku a dodavatelem je 1. jizerskohorská 
stavební společnost s.r.o. Podrobnější informace o 
této akci naleznete na našich internetových 
stránkách. Připravujeme ještě další část splaškové 
kanalizace v úseku ode Dřevěnky do ulice U Potoka, 
kde by měla být napojena i část domů v ulici  Selská. 
Tuto akci bude spolufinancovat Liberecký kraj. 

Od ukončení první etapy výstavby splaškové 
kanalizace jsme připravovali projekt „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy ve městě Osečná“, v rámci 
kterého hodláme vytvořit chodník vedle krajské 
silnice vedoucí od čističky odpadních vod na 
Svatovítské náměstí kolem radnice k infocentru a poté 
do Liberecké ulice  až k mostu přes Ploučnici. Nyní 
máme již projekt, stavební povolení a příslib 
finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Ještě musíme vysoutěžit dodavatele 
této akce. Předpokládáme, že samotná realizace 
započne na podzim a skončí v červnu příštího roku. 

Tyto stavební akce sebou určitě přinesou velká 
dopravní omezení pro naše občany. Proto bych Vás 
chtěl požádat  touto cestou o trpělivost při 
realizaci těchto stavebních prací. 
 

Letošní Svatovítské nocturno se uskutečnilo 
v kostele sv. Víta a nikoliv u soch Tří svatých a to 
z důvodů nepříznivého počasí. Určitě to neubralo na 
atmosféře a nápaditý program pěveckého sboru 
Canzonetta zaujal určitě všechny zúčastněné. Přesto, 
že po celý víkend, kdy probíhala Kundratická lávka a 
Svatovítská pouť nebylo úplně počasí podle našich 
představ, myslím, že akce proběhla bez problémů za 
hojné účasti našich občanů. 

Přeji Vám příjemné léto. 
 

Jiří Hauzer, starosta 
 

 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 
Slavnostní otevření objektu „Zázemí pro 
pracovníky MěÚ Osečná“ a představení 
nového traktoru 

Ve čtvrtek 20. července 2017 od 16.00 hodin 
proběhne v Růžičkově stodole v Osečné slavnostní 
otevření nově vybudovaného objektu „Zázemí pro 
pracovníky Městského úřadu Osečná“. Zároveň zde 
bude představen nový traktor pro naše lesní 
hospodářství. 

Všichni jste srdečně zváni. 
Program: 

1. úvodní slovo starosty města 
2. zdravice hostů 
3. slavnostní přestřižení pásky 
4. prohlídka objektu 
5. představení a prohlídka nového traktoru pro lesní  
    hospodářství 
6. diskuse při drobném občerstvení 

 

 

Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa   
V sobotu 26. srpna 2017 se koná 

Den otevřených dveří na Tvrzi 
Krassa v Chrastné. Přijďte se 
podívat na nově zrekonstruovanou 
stavbu, poznat naše prostory a 
nabídku služeb. 

 

Dveře se otevřou přesně ve 14.00 hodin. 
Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na vás! 

Tadeáš Lenner, BBA, jednatel 
 
 

 

Dětská soutěž O pohár starosty města byla 
podpořena dotačním fondem LK 

Sbor mladých dobrovolných hasičů Osečná získal 
na dětskou soutěž „O pohár starosty města Osečná v 
hasičském sportu“ dotaci. Ta byla poskytnuta z 
dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 
Požární ochrana. Z dotace se podařilo nakoupit 
materiál na zhotovení základny na požární útok, 
hadice, poháry pro vítěze a tiskárna. 

Projekt „Dětská soutěž O pohár starosty“ podpořil 
Liberecký kraj. 

 

 

KUNDRATICKÁ LÁVKA 2017 
Svatovítské nokturno 

V pátek 16. června 2017 proběhl šestnáctý ročník 
hudebního setkání Svatovítské nokturno. Poprvé v 
historii byl sbor Canzonetta nepřízní počasí donucen 
pozvat posluchače pod střechu kostela sv. Víta v 
Osečné. Netradiční program v jubilejním roce 
činnosti sboru ozdobila účast lektorky afrického 
bubnování v Podještědí Terezy Havránkové. Kromě 
kompozice několika zpěváků, jimž africké bubny 
učarovaly, doprovodily zvuky bubnů „djembe“ i dvě 
sborové skladby. 
 
Hasičská soutěž 
O pohár starosty města Osečná 

V sobotu 17. června 2017 proběhl v dopoledních 
hodinách sedmnáctý ročník hasičské soutěže „O 
pohár starosty města Osečná“. Soutěže se zúčastnilo 
sedm družstev mužů – Osečná, Druzcov, Janův Důl, 
Rozstání, Cetenov, Březová a Markersdorf, čtyři 
družstva žen – Osečná, Rozstání, Březová a Cetenov. 
Pozorovatelem soutěže byl manšaft ze Cvikova, 
Jablonného v Podještědí a německého Jonsdorfu. 

Vyvrcholením celé soutěže byly hasičské útoky 
malých hasičů z Osečné a Rozstání. Po udílení cen 
připravili naši hasiči pro děti a dospělé pěnovou 
párty. 
 
Kundratická lávka 

V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v 
sobotu 17. června 2017 v odpoledních hodinách 
jubilejní 20. ročník soutěže Kundratická lávka, na níž 
jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním 
kole a trakaři. Nechyběla zde ani disciplína 
„ručkování na člunu“. Po lávce proběhlo celkové 
vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních hodinách 
vystoupila skupina TĚLA a COVER POWER. 
Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj. 

 

Výsledky Kundratické lávky: 

Kolo:   Trakař: 
   1. Kysela Petr     1. Monika + Eva 
   2. Pytloun Luboš    2. Bára + Honza 
   3. Prášek Lukáš    3. Veronika + Bára 

Člun: 
   1. David + Jan 
   2. Tomáš + Eliška 
   3. Aleš + Petr 



 

  

Tradice nedělního poledního 
zvonění v Druzcově je znovu 
obnovena 

Tradici nedělního poledního 
zvonění v Druzcově oživil pan Jan 
Haken. V neděli 18. června 2017 se v 
pravé poledne v kapli sv. Josefa po 
dlouhé době rozezněl zvon, jehož tóny 
by měly každého přimět ke krátkému 
pozastavení v každodenním shonu.  

Polední zvonění doprovodila kromě 
přednesu básní Ivety Hakenové - 
Severanky v interpretaci Jiřího Máši a 
písní v podání Canzonetty, produkce 
dvou hudebníků známých jako Pan 
Vajíčko a Pan Brambůrek (v civilním 
životě Vlastík Nový a Pavel Ošmera). 
Neobyčejně hojně navštívená akce tak 
jistě přispěla ke sváteční pohodě 
nedělního odpoledne. 

Počínaje tímto dnem, který završuje 
Svatovítskou pouť v Osečné a 
zvěstuje nadcházející letní slunovrat, 
ohlásí zvon pravé poledne každou 
následující neděli.  

 
Zastupitelstvo města Osečná 
rozšířilo počet oddávajících  

Ve středu 21. června 2017 proběhlo 
veřejné zasedání zastupitelstva města 
Osečná. Na programu jednání bylo 
mimo jiné rozšíření počtu 
oddávajících z důvodů velkého 
nárůstu svatebních obřadů. Do 
současné doby měl tuto pravomoc jen 
starosta města a místostarostka města. 

Původně měli zastupitelé záměr 
schválit další dva oddávající. Po 
dlouhé diskusi byla nakonec zvolena 
jen zastupitelka města paní Marie 
Guričanová. 
 

„Jsem si jist, že je to dobrá volba. 
Dlouholetá zastupitelka města paní 
Marie Guričanová má všechny 
předpoklady a schopnosti, aby při 
svatebním obřadu dobře zastupovala 
stát i reprezentovala naše město“, 
uvedl starosta města Jiří Hauzer. 
 

 

Dětský den v ZŠ a MŠ Osečná 
V pátek 26. května 2017 se konal v areálu ZŠ a MŠ Osečná 

„Dětský den“. Vše se odehrávalo za krásného počasí na školním 
hřišti, kde byla pro děti připravena řada zajímavých soutěží a úkolů 
– za jejich splnění si děti mohly vybrat různé ceny a mohly se také 
nechat učesat v kadeřnickém salónu. Na závěr byl připraven táborák, 
spojený s opékáním vuřtů. Jako obvykle výborně připravená a 
zdařilá akce se všem líbila. 
 
Zástupci Osečné a Krotoszyc se zúčastnili oslav 1050 let od 
založení obce Jauernick - Buschbach  

Na základě pozvání starosty partnerské obce Markersdorf 
Thomase Knacka se zúčastnili osečenští a krotoszycští zástupci 
oslav 1050 let od založení obce Jauernick – Buschbach. Dvoudenní 
akce s bohatým programem proběhla ve dnech 26. – 27. května 
2017. Návštěva byla zakončena prohlídkou zdejšího turistického 
lákadla – Berzdorfského jezera, které vzniklo zatopením bývalého 
hnědouhelného dolu. 
 
Besídka a šerpování předškoláků v MŠ Osečná 

V pátek 9. června 2017 se konala v Mateřské školce v Osečné 
závěrečná, předškolácká besídka, spojená se slavnostním 
šerpováním dětí. Předškoláci, kteří dostali šerpu „Už budu 
školáček“: Jakub Kratochvíl, Šárka Blažková, Ella Netušilová, 
Adrian Dobai, Ben Závada, Terezka Čiháková, Nela Malinská, 
Verunka Králová, Kačenka Pospíšilová, Márkétka Kovaříková, 
Patricie Polívková, Leontýnka Havránková, Pavlík Jareš, Vilém 
Neuman, Amálka Kyselová, Berenika E. Tomčíková, Martin Brož, 
John F. Collie, Karolínka Nováková, Vojta Resl a Nikolas Kmetyo. 
 
Osečenský zastupitel se zúčastnil Expedice 2017 Tatranem 
do místa zrodu 

Ve čtvrtek 15. června 2017 v 7.00 hodin byla započata Expedice 
2017 s názvem „Tatranem do místa zrodu“. Parta devíti nadšenců z 
Českolipska a Osečenska, mezi nimiž byl i náš zastupitel Josef 
Váňo, se vydala na historických vozidlech Tatran 125 S a Manet 125 
S z Nového Boru do Povážské Bystrice na Slovensku. Proč právě do 
Povážské Bystrice? Protože se zde tyto motocykly v povážských 
strojírnách v šedesátých letech minulého století vyráběly. 

Účastníci expedice se v Povážské Bystrici setkali s lidmi, kteří se v 
minulosti podíleli na vývoji i samotné výrobě těchto motocyklů a 
byli provedeni továrnou, kde se motocykly vyráběly. Dnes je zde již 
zachováno pouze maličké muzeum, které spravuje místní veteránský 
klub. Všichni účastníci expedice se následně zúčastnili spanilé jízdy 
historických vozidel Povážím – této akce se zúčastnilo celkem 120 
historických vozidel a motocyklů. 

Až na jediný motocykl z devíti zúčastněných dorazily všechny 
stroje dne 18. června 2017 v 21.00 hodin šťastně domů. Účastníci 
expedice na těchto strojích za 4 dny urazili celkem 1200 km. 



 

  

Upozornění na neoprávněné vypouštění látek, 
které nejsou odpadními vodami 

Upozorňujeme všechny 
občany, kteří jsou 
připojeni na veřejnou 
kanalizaci, že se nám 
neustále opakují 
problémy s přítokem 

vody a látek, které nejsou odpadními vodami a silně 
narušují chod čistírny odpadních vod. Všichni 
odběratelé (majitelé nemovitostí) u sepsání smluv 
obdrželi podmínky pro odvádění odpadních vod a 
smlouvu, která obsahuje povinnosti odběratele. 
Připomínáme, že neoprávněné odvádění, zejména 
vod dešťových do splaškové kanalizace je zakázáno, 
dále také vypouštění septiků a jímek, stejně tak i vod 
ze zahradních bazénů, kuchyňské a jiné tuky, pokud 
nemá odběratel lapol tuků, pro jejich oddělení a 
látky. 

Všechny tyto vody a látky silně narušují provoz 
čistírny a samotný čistící proces, který se obnovuje 
velice pomalu a složitě. Provozovateli tím vznikají 
velké škody, které budeme vymáhat, a to včetně 
pokut, po osobách, které tyto škody způsobují. 

Žádáme Vás o dodržování kanalizačního řádu a 
podmínek pro odvádění odpadních vod do stokové 
sítě Osečná. 

 

Dana Sucharová, ředitelka TSO 
 

 

Pro připomenutí (výtah ze smlouvy)! 

Odběratel uhradí smluvní pokutu až do výše 50 000,- 
Kč pokud: 

a) vypustí do kanalizace látky, které nejsou 
odpadními vodami, 

b) odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním 
řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod, 

c) vypouští do kanalizace odpadní vody, které 
převyšují limity znečištění  a množství stanovené 
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění 
odpadních vod, 

d) vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik, 
žumpu nebo čistírnu odpadních vod, 

e) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla 
provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke 
zmenšení průtočného profilu stoky, do které je 
zaústěna. 

 

Pro zopakování! 
Do kanalizačního systému ukončeného čistírnou 

odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní 
vody přes septiky ani z domovních ČOV. 

Do veřejného kanalizačního systému nesmí být 
vypouštěny také následující látky: 

- látky ohrožující zdraví a bezpečnost 
obsluhovatelů kanalizační sítě, obyvatelstva, dále 
látky způsobující nadměrný zápach, nebo 
možnost vzniku infekce 

- látky radioaktivní, infekční 

- látky narušující materiály kanalizační sítě, ČOV 
nebo jiných objektů na kanalizaci 

- látky způsobující provozní závady nebo poruchy 
na kanalizační síti či jejím průtoku, případně 
ohrožující provoz ČOV (především vlhčené 
ubrousky, dámské hygienické vložky a 
tampony, vatové tyčinky do uší …)  

- látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. 
látky, které smísením se vzduchem nebo vodou 
tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi 

- látky jinak nezávadné, které ale smísením s 
jinými látkami, které se mohou v kanalizaci 
vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru 
nebo jinak nebezpečné látky 

- biologicky nerozložitelné tenzidy 

- pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny 

- kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo 
hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump 

- sole použité v období zimní údržby komunikací v 
množství přesahujícím ve vzorku hodnotu 
ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním 
řádem 

- vody zvyšující nároky na provoz ČOV 
nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. 
vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též 
vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací 

- látky produkované zařízením na likvidaci 
kuchyňského odpadu tzv. „drtiči kuchyňského 
odpadu“; dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
§ 38, odst. 1 tyto látky nejsou odpadními vodami, 
dle § 39 zákona se tyto látky považují za závadné 
látky, jejichž smísení s odpadními či srážkovými 
vodami je nežádoucí. 


