
 

  

Slovo starosty 
 

Vážení občané, 

vstoupili jsme do poslední třetiny roku a zároveň do 

konce volebního období. Opět se můžeme ohlédnout 

za tím, co je v našem městě nového. 

Tak předně už máme hotovu většinu chodníků. 

V současné chvíli se připravují podklady pro 

kolaudaci. Se zhotovením chodníků se namontovala i 

nová zemní kabeláž veřejného osvětlení, jehož nové 

stožáry budou umístěny v příštím období. 

V chodnících jsou rovněž vedeny průchody pro 

kabely nízkého napětí, které tam ČEZ bude instalovat 

v příštím roce. V souvislosti s novými chodníky bych 

se rád ještě zmínil o umístění popelnic. Žádám vás, 

abyste své popelnice kromě dnů vývozu měli umístěny 

na svém pozemku mimo veřejné prostory. Popelnice 

totiž často brání běžnému provozu na chodníku, 

zároveň komplikují jejich údržbu a v neposlední řadě 

kazí celkový estetický vzhled naší obce. 

V tomto období se také dokončují práce ohledně II. 

etapy kanalizace. Čekáme na zkolaudování stavby a 

teprve potom se budou moci občané, jichž se to týká, 

připojit. Tuto skutečnost jim dáme včas na vědomí.  

V říjnu tohoto roku započnou práce na dostavbě 

kanalizace v ulici Příčná a K Pramenům atd., více 

podrobností naleznete na webových stránkách města. 

Po výstavbě kanalizace byly opraveny i komunikace 

a to v ulici Dolní selská a do konce roku bude hotová 

i oprava komunikace v ulici Nová v úseku od 

Růžičkovy stodoly k p. Škodovi. Dokončení 

předpokládáme v roce 2019. 

V létě letošního roku byla také dokončena 

rekonstrukce tělocvičny ZŠ, při níž byla kompletně 

vyměněna podlaha, osvětlení, upraven interiér a 

zakoupeno čistící zařízení. Vyzývám všechny 

uživatele tělocvičny, aby dovnitř rozhodně 

nevstupovali ve venkovní obuvi, aby se přezouvali na 

místě k tomu určeném a aby nenosili sálovou obuv 

s černou podrážkou. 

Bylo také dokončeno restaurování několika 

sakrálních památek, a to hlavního oltáře v kostele sv. 

Víta v Osečné, ten bude poprvé k vidění v pátek 28. 

září 2018 od 17.00 hodin v den české státnosti – 

všichni jste srdečně zváni, dále kříže na naučné 

stezce K Pramenům, kříže v obci Druzcov z roku 

1874 a dokončena obnova vstupní brány a výměna 

předního oplocení na hřbitově v Druzcově.  

V pátek 7. září 2018 jsem převzal na Pražském 

hradě ocenění Nejlepší starosta 2014 - 2018 

Libereckého kraje. Toto ocenění je vlastně oceněním 

práce nejen pracovníků Městského úřadu Osečná, ale 

i obětavé práce celého zastupitelstva a všech 

aktivních občanů.  

Všem bych chtěl tímto poděkovat a zároveň bych 

vás chtěl vyzvat k účasti na komunálních volbách. 
 

 

Jiří Hauzer, starosta 
 

 
 

 

Jiří Hauzer je Nejlepším starostou 2014 - 2018 

Libereckého kraje 

Starosta Osečné Jiří 

Hauzer uspěl v soutěži 

vyhlášené Svazem 

měst a obcí České 

republiky a získal titul 

Nejlepší starosta 2014 

– 2018 Libereckého 

kraje. Ocenění mu 

předal v pátek 7. září 

2018 na slavnostním vyhlášení ve Španělském 

sále Pražského hradu a za účasti prezidenta 

republiky Miloše Zemana předseda vlády Andrej 

Babiš a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

 

Gratulujeme 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Den české státnosti 

Město Osečná a Chorus, pěvecké sdružení Vás 

srdečně zvou k návštěvě kostela sv. Víta v 

Osečné. Tato akce proběhne v den české 

státnosti, tj. v pátek 28. září 2018 od 17.00 

hodin. Poprvé zde také můžete spatřit v plné 

kráse hlavní oltář sv. Víta, který prošel 

odborným restaurováním. Občerstvení nabídne 

Kavárna u Víta. 
 

Program: 

17.00 zahájení, výstup na kostelní věž  

          (věž kostela bude zpřístupněna od 17.00    

           do 19.00 hodin) 

    17.30 zajímavosti z historie kostela sv. Víta 

    18.00 vystoupení pěveckého sboru Canzonetta 

    19.00 předpokládaný čas ukončení akce 

 
Všichni jste srdečně zváni. 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do 

zastupitelstva obce 

Starosta města Osečná podle § 29 zák. č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje: 

1. Volba do zastupitelstva města Osečná se 

uskuteční: 

   v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a 

    v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je 

volební místnost v budově Radnice, Svatovítské 

náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, 

kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, 

Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a 

Zábrdí. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svojí totožnost a státní občanství České 

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 

občané jsou oprávněni volit na území České 

republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 

voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje 

dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, 

požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební 

komise v místě bydliště.             

 Jiří Hauzer, starosta 

Technické služby Osečná - upozornění 

Výstavba II. etapy splaškové kanalizace (stoky A1, 

A3, A7–3 a stoky B2, B2–2) se postupně dokončuje a 

připravují se podklady pro kolaudaci všech 

dokončených částí. 

Žádáme tímto všechny nedočkavé občany, kteří již 

mají vykopané a připravené domovní kanalizační 

přípojky, aby vyčkali na oznámení o možnosti 

napojení se na veřejnou část kanalizace! 

Dana Sucharová, ředitelka 

 

Osečná – Markersdorf – společně a 

přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017 

Město Osečná ve spolupráci s místními spolky 

hasičů, sportovců a sdružením pro kulturu připravilo 

v roce 2017 projekt s názvem „Osečná – Markersdorf 

– společně a přeshraničně“ podpořeného Evropskou 

Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Akce v rámci projektu „Osečná – Markersdorf – 

společně a přeshraničně“: 

Datum Akce 

3.11.2017 
Setkání zastupitelů obcí Osečná a 

Markersdorf 1 

23.03.2018 
Setkání zastupitelů obcí Osečná a 

Markersdorf 2 

13.05.2018 Fotbalový turnaj 1 

25.05. - 

27.05.2018 

3 denní mezinárodní setkání mladších 

žáků v Osečné 

16.06.2018 
Mezinárodní hasičská soutěž  

„O pohár starosty města Osečná 2018" 

16.06.2018 Kundratická lávka 2018 

04.08.2018 Fotbalový turnaj 2 
 

Projekt sblížil oba zúčastněné národy, byly bořeny 

komunikační a historické bariéry a byly navázány 

nové formy spolupráce mezi spolky v jednotlivých 

městech. 

Akce je součástí projektu „Osečná – Markersdorf – 

společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017“ 

podpořeného Evropskou Unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 v rámci 

Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 



 

  

Požehnání opravené křížové 

cesty na Kotelském vrchu 

V pátek 15. června 2018 na 

Kotelském vrchu v obci Kotel 

slavnostně požehnal obnovenou 

křížovou cestu za asistence místního 

duchovního správce R.D. Miroslava 

Maňáska generální vikář Mons. 

Martin Davídek. Slavnostního 

požehnání se účastnilo mnoho 

místních obyvatel z Podještědí. 

Samotný slavnostní akt započal za 

krásného počasí nad osadou Kotel. 

Zde po úvodním slovu starosty města 

Jiřího Hauzera pokračoval průvod po 

jednotlivých zastaveních směrem ke 

kapli Božího hrobu. Během tohoto 

průvodu byla žehnána jednotlivá 

zastavení. Celý obřad byl proložen 

několika písněmi pěveckého sboru 

Canzonetta z Osečné. Na závěr 

generální vikář zapsal událost do 

pamětní knihy města a odpovídal na 

řadu otázek účastníků akce. Žehnání 

navazuje na požehnání opraveného 

Božího hrobu, které vykonal před 

třemi lety na místě litoměřický biskup 

Mons. Jan Baxant. 

 

 

Fotbalisté SK Osečná oslavili 40. 

výročí založení fotbal. klubu 

Fotbalisté SK Osečná oslavili 40. 

výročí založení svého fotbalového 

oddílu uspořádáním zápasu staré 

gardy se současnými fotbalisty. 

Utkání se konalo za krásného počasí 

v sobotu 30. června 2018, oba týmy 

hrály v přátelském duchu a s velkým 

nasazením a výsledek byl velmi těsný 

– stará garda zvítězila 10:9. 

Vítání občánků 

Dne 2. června 2018 proběhlo Vítání občánků města Osečná v 

prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (5), kteří se narodili 

v městě Osečná od září 2017 do dubna 2018. 

 
Mezinárodní hasičská soutěž O pohár starosty města 

Osečná 2018 

V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v sobotu 16. června 

2018 v dopoledních hodinách mezinárodní hasičská soutěž „O pohár 

starosty města Osečná“. Soutěže se zúčastnilo sedm družstev mužů 

– Osečná, Markersdorf, Krotoszyce, Cetenov, Janův Důl, Smržovka 

a Světlá pod Ještědem, šest družstev žen – Osečná, Rozstání, 

Cetenov, Vratislavice, Smržovka a Janův Důl a družstva starších a 

mladších hasičů z Osečné, Všelibic a Rozstání. Pozorovatelem 

soutěže byl manšaft ze Cvikova, Jablonného v Podještědí a 

německého Jonsdorfu. 

Na programu byla letos opět jen jedna disciplína a to útok na dva 

terče. Nejlépe se s touto disciplínou popasovalo v kategorii muži 

družstvo z Janova Dolu. Osečenské družstvo mužů skončilo na 

třetím místě. V kategorii žen zvítězil Cetenov. Naše ženské družstvo 

po zranění jedné členky týmu útok nedokončilo. Vyvrcholením celé 

soutěže byly hasičské útoky malých hasičů z Osečné, Všelibic a 

Rozstání. Po udílení cen připravili naši hasiči zajímavou ukázku 

zásahu na téma „vyprošťování osob z havarovaného vozidla“. Celý 

průběh zásahu komentoval přihlížejícím divákům velitel jednotky 

SDH Osečná Miroslav Hauzr. Pro děti a dospělé byla pak připravena 

pěnová párty. 

 

Kundratická lávka 2018 

V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 16. června 

2018 XXI. ročník soutěže Kundratická lávka, na níž jde o přejezd 

lázeňského rybníka po lávce na starém jízdním kole. Letos bohužel 

tuto hlavní disciplínu ani jeden z šestnácti odvážlivců nezdolal! 

Nechyběla zde ani již tradiční disciplína „ručkování na člunu“ či 

guma. Nově se ujal souboj v zorbingových koulích. Na lávce, které 

se zúčastnila i delegace z Markersdorfu a Krotoszyc byla k vidění 

šermířská skupina GOLEM, na jízdním kole předvedl své umění 

mistr ČR Jakub Benda, nechyběla ani ukázka vojenské techniky 

klubu Bitouchov či výstava autokrosových speciálů. Po lávce 

proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních hodinách 

proběhlo ohnivé vystoupení skupiny Žonglující Plameňáci a 

vystoupila hudební skupina ADAPTACE. Vyvrcholením celého dne 

byl překrásný ohňostroj. 

 
Slavnostní přivítání prvňáčků  

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní přivítání 22 prvňáčků. 

Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš 

Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Naďa Urbanová. 

Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní 

pomůcky věnované Městským úřadem. 



 

  

Rekonstrukce podlahy tělocvičny v ZŠ Osečná 
 

Od 2. dubna do 2. července 2018 proběhla ve 

školní tělocvičně rekonstrukce podlahy. Původní 

dřevěná podlaha byla nahrazena kombinovanou 

podlahou s polyuretanovým povrchem a nalajnována 

pro fotbal, florbal, volejbal, basketbal, nohejbal, 

házenou a badminton. Rekonstrukci realizovala firma 

Profil Plus s r.o. 

 

Projekt „Tělocvična ZŠ Osečná" byl realizován za 

přispění prostředků státního rozpočtu ČR z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 

 
 

 

Kříž na naučné stezce „K Pramenům“ 

Město Osečná úspěšně zrestaurovalo kříž na hojně 

navštěvované naučné stezce „K Pramenům“.  

Kříž nechal pravděpodobně vystavět Anton 

Zimmer z Osečné v roce 1795. Kříž tvořil podstavec, 

křížek a korpus Krista.  

Restaurování kříže na naučné stezce „K 

Pramenům“ proběhlo na místě, bez nutnosti 

rozebírání celků. Proběhlo zde rovnání celého kříže, 

biosanace, mytí tlakovou vodou, odborná oprava 

podstavce včetně restaurování defektů povrchu, 

instalace chybějících nerezových prvků (kramle, 

spony), rozluštění a rekonstrukce a jemné zvýraznění 

písma v horní a střední části, přespárování soklu a 

schodiště, lokální barevná retuš, hydrofobizace a 

bioprevence. Následně proběhlo umístění nového 

ocelového kříže s řezbou včetně destičky INRI, 

zlacení záře a byl zde navrácen formou repliky 

pozlacený korpus Krista. Na závěr došlo k prořezání 

větví stromů vedle kříže a kolem kříže se odkopala 

zemina, umístila se geotextílie, položila se kamenná 

nepravidelná dlažba (čedičové hlavy) a doupravila se 

nivelita. 

Tento kříž byl zrestaurován na podnět pana Pavla 

Havlíka z Osečné, který na toto místo rád chodíval… 

Projekt „Restaurování kříže na naučné stezce K 

Pramenům“ byl podpořen z podprogramu 129 662 

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 

venkovské krajiny prostřednictvím Ministerstva 

zemědělství ČR. 

 

 

Kříž v Druzcově 

Město Osečná díky podpoře z fondu Libereckého 

kraje úspěšně zrestaurovalo kříž v Druzcově.  

Kříž byl vystavět v roce 1874. Autora kříže se 

nepovedlo zjistit. Kříž tvořil podstavec, litinový kříž 

s korpusem Krista.  

Vlastní restaurování kříže v Druzcově proběhlo 

odborníky na kámen a kov na místě, bez nutnosti 

rozebírání celků. Proběhlo zde rovnání celého kříže, 

biosanace, mytí tlakovou vodou, odborná oprava 

podstavce včetně restaurování defektů povrchu, 

zvýraznění písmen Ano 1874 ve spodní části, 

rozluštění a rekonstrukce a jemné zvýraznění písma 

ve střední části, zlacení božího oka pod profilovanou 

stříškou, lokální barevná retuš, hydrofobizace a 

bioprevence. Následně proběhlo na místě abrazivní 

očištění a nátěr litinového kříže, zvýraznění písmen 

INRI, zlacení záře a zlacení korpusu Krista. Na závěr 

byla položena kamenná nepravidelná čedičová dlažba 

a doupravila se nivelita. 

Projekt „Restaurování kříže v obci Druzcov z 

roku 1874“ podpořil 

Liberecký kraj. 

 

 

Hřbitov v Druzcově má novou bránu a přední 

oplocení 

Hřbitov v Druzcově má novou vstupní bránu a 

nové předního oplocení – to bylo ještě nedávno 

ztrouchnivělé, někde už rozpadlé a některé kamenné 

sloupky byly dokonce nahrazeny nevhodnými, 

ocelovými. 

V rámci projektu byla na pohledovou přední část 

hřbitova v Druzcově vyrobena nová kovaná vstupní 

dvoukřídlá brána. Ta byla opatřena zámkem a 

kovanými klikami. Brána je ozdobena na každém 

křídle v střední části křížem a ve spodní plné části 

jsou letopočty vzniku hřbitova (1901) a výroby brány 

(2018). Bránu doplňuje osm dílů nového kovaného 

kovového oplocení osazené v kamenných sloupech a 

v betonovém loži. Nevhodné ocelové sloupky (4 ks) 

byly nahrazeny kamennými. 

Projekt „Obnova vstupní brány a výměna předního 

oplocení na hřbitově v Druzcově“ byl podpořen z 

podprogramu 129 662 Údržba a obnova 

stávajících kulturních 

prvků venkovské krajiny 

prostřednictvím 

Ministerstva zemědělství 

ČR. 


