Slovo starosty
Vážení občané,
Nastává opět podzimní období, období sklizně a zároveň
doba, kdy se každoročně postupně ukončují hlavní stavební
akce letošního roku, a to dvě etapy výstavby splaškových
kanalizací. První z nich v ulici K Pramenům a v ul. Příčná
je již zrealizována. Nyní proběhne kolaudace a poté se
budou moci přilehlé budovy napojit. Druhá větší akce –
výstavba splaškové kanalizace společně s rekonstrukcí
dešťové kanalizace a výměny hlavního vodovodního řadu
v ul. Českodubská společně s dalšími úseky v ul. Školní, u
Dřevěnky a Selská, ač se to nezdá, probíhají dokončovací
práce a různé zkoušky potřebné ke kolaudaci. Ulice Selská
a Příčná po výkopu kanalizace bude ještě letos provizorně
zaasfaltována. Bohužel se nám nepodařilo v letošním roce
přesvědčit pracovníky SČVK k výměně vodovodu v ulici
Selské, avšak přislíbili tyto práce na příští rok.
V Českodubské ulici máme naplánovánu celkovou
rekonstrukci krajské silnice včetně výstavby budoucího
chodníku a kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení.
Zde již máme k dispozici všechny podklady k realizaci této
akce včetně vybraného dodavatele. Akce započne 2. října
2019 a do konce roku by měly být hotové všechny
podkladní vrstvy komunikace včetně jedné vrstvy asfaltu
tak, aby mohla být prováděna zimní údržba. V jarních
měsících by měly být započaty další práce, které by měly
být dokončeny v létě příštího roku. Po položení
podkladního asfaltu předpokládáme otevření silnice.
Vzhledem k tomu, že v Českodubské ulici byla kompletně
zrekonstruována i dešťová kanalizace, bylo nutné ještě
napojit i jednotlivé nemovitosti. Město za tyto přípojky
zafinancovalo ze svých zdrojů částku 432 000,- Kč. Nyní je
pouze na jednotlivých majitelích, aby svody žlabů do
kanalizace napojili a voda neztékala po komunikaci na
náměstí.
Našim pracovníkům se podařilo dokončit opravu
oplocení hřbitova v Druzcově, na kterou se léta nedostalo.
Jak jste si jistě všimli, v kostele v současné době chybí
vstupní dveře a je zde provizorní bednění. Je to z důvodu
jejich restaurování. Zanedlouho budou po zrestaurování
vráceny na své místo. Na tuto akci získalo město dotaci
z Libereckého kraje. Opraveny budou také řezbované
dveře s nadsvětlíkem s finančním příspěvkem z MK ČR.
Do zimy proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení
podél ul. Českolipská, Kundratická, Svatovítské náměstí a
Liberecká. Zde je již položena nová kabeláž a budou se zde
montovat nové sloupy včetně LED svítidel. Musíme počítat
s tím, že po dobu realizace nebude tato část města nijak
osvětlena.

Ještě do zimy musíme zajistit provizorní opravu střechy
kostela, kam nám začalo zatékat.
Na příští rok již připravujeme další etapu výstavbu
splaškové kanalizace, a to v prostoru nad starou
benzinovou pumpou, dále ulice k Elektroservisu a
Truhlárně Kysela.
Připravujeme několik celkových rekonstrukcí místních
komunikací, kde budeme žádat o dotace.
Město společně s vedením ZŠ připravilo kurzy PC pro
začátečníky, dospělé a seniory, na období října a listopadu
2019 v učebně ZŠ. Ten bude zaměřen na ovládání počítače
a internetu s prioritou na bezpečnost. Bližší informace
naleznete v příloze Draka.

Jiří Hauzer, starosta

Jízdní řády
Tak jako každoročně se připravují nové jízdní řády pro
veřejnou autobusovou dopravu. KORID LK, organizace
pověřená Libereckým krajem, organizovala setkání
zástupců obcí, kde byly předneseny některé úpravy jízdních
řádů a podmínek přepravy. Co se týče autobusových linek
projíždějících Osečnou, tak by se v dalším období od 15.
prosince 2019 nemělo nic změnit. V případě, že se uvolní
autobus, bude ještě přidán spoj o prázdninách s odjezdem
v 13.15 z Liberce do Osečné a v 14.00 zpět. Dále by měl
být přidán jeden víkendový spoj provozovaný pouze v letní
turistické sezóně dopoledne z Liberce do Stráže pod
Ralskem a zpět.
Co se týče jízdného, tak stát kompenzuje kraji slevy a to
dětem od 6 do 18 let a důchodcům nad 60 let. Obce mimo
města Liberec doplácejí na občana 90,-Kč ročně a přesto
chybí na veřejnou dopravu ještě 65 mil. Korun. Tato
skutečnost přinese pravděpodobně od 1. listopadu 2019
mírné zvýšení jízdného. Občané, kteří používají veřejnou
dopravu v kraji, mohou používat kartu OPUSCARD, která
zjednodušuje odbavení. Cena jednotlivé jízdenky placené
touto je asi o 20% nižší. Pokud si cestující nahraje na
kartu předplatní jízdné pro zvolenou trasu na 7, 30, 90
nebo 366 dnů, může cestovat ještě mnohem výhodněji.
Kartu lze i nadále získat na počkání například na
zákaznickém centru IDOL v Liberci, které sídlí v
Evropském domě vedle budovy Libereckého kraje.
Pro dotazy cestujících týkající se zjištění nejbližšího
spojení, aktuálního zpoždění apod. je k dispozici
dispečerská linka tel. 704 702 000, která bude sloužit i v
příštím roce.

Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ

Likvidace odpadu od právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání

Svatováclavské dny s Canzonettou
Den české státnosti připomenou v září
vystoupení pěveckého sboru Canzonetta.

tři

V pátek 27. 9. 2019 se uskuteční od 18.00 hodin
v kostele sv. Víta v Osečné koncert duchovní hudby.
Posluchači budou mít příležitost zakoupit zde ručně
vyrobená mýdla z dílny chráněnců libereckého
Hospice sv. Zdislavy a přispět tak na jeho provoz.
Město Osečná patří již několik let k jeho donátorům.
Odkaz sv. Václava, patrona naší země, připomene i
sobotní koncert 28. 9. 2019 od 16.00 hodin v kostele
sv. Josefa na Hrubé Skále.
Mši svatou doprovodí Canzonetta zpěvem v neděli
29. 9. 2019 od 9.30 hodin v kostele sv. Víta
v Rovensku pod Troskami.

Sběr železného šrotu
Mladí Plamínci oznamují, že budou sbírat železný
šrot v sobotu 9. listopadu 2019. Pokud máte staré
železo a nevíte co s ním, připravte nám ho v sobotu 9.
listopadu 2019 ráno před branky domů – slibujeme,
že projdeme celou Osečnou.
Poz.: nevybíráme
nebezpečný odpad!

ledničky,

mrazáky,

TV

a

Plamínci Osečná

Město
Osečná
připomíná
chovatelům
povinnost nechat čipovat své psy do konce
roku
Majitelé psů mají ještě pár dní na to, aby nechali
svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře
označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na
základě novely veterinárního zákona schválené
v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to,
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Čipování
představuje
jednorázový
úkon
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží
zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako
na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve
správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů je podle § 3 odst. 6
písm. x) původcem odpadů právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání.
Vzhledem k tomu, že město Osečná má ve své
Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Osečná zajištěno odkládání
komunálního odpadu produkovaného fyzickými
NEPODNIKAJÍCÍMI
osobami
na
jejím
katastrálním území, jsou ostatní výše uvedení
původci komunálního odpadu povinni zajistit
likvidaci i třídění komunálního odpadu na své
náklady.
Vyzýváme všechny právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, aby postupovali podle
zákona č. 185/2001 Sb. a zajistili likvidaci svého
odpadu.
Eva Pohořelá, referentka MÚ Osečná

Sběr použitého kuchyňského oleje
Město Osečná ve spolupráci s firmou Černohlávek
OIL umístí od 1. října 2019 sběrné nádoby na
použitý kuchyňský olej a tuk.
Použitý olej slévejte do PET lahví a uzavřené PET
lahve vhoďte do nádob na sběr použitého oleje, které
jsou umístěny na těchto stanovištích kontejnerů pro
tříděný odpad:
-

parkoviště ve Školní ulici před č.p. 205 – zázemí
pro veřejně prospěšné pracovníky
v ulici U Křížku před panelovým domem č.p. 165
a č.p. 166
v ulici Dolní Selská u panelového domu č.p. 145,
stanoviště tříděného odpadu na p.p.č. 141/2 k.ú.
Lázně Kundratice

Do sběrné nádoby PATŘÍ:
-

přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích.

Do sběrné nádoby NEPATŘÍ:
-

směsný (komunální) odpad, živočišné tuky
(sádlo, lůj), motorový olej, plast (krom lahví s
olejem), sklo, papír, nápojové kartony
(europack), baterie, elektromateriál, textil a obuv,
biologický odpad, zdravotnický materiál

Motto projektu:

„Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!“

Modernizace toalet v MŠ

Mezinárodní tábor Osečná 2019

V
době
školních
prázdnin
proběhly v mateřské škole v ulici
Školní 63 stavební úpravy dětských
toalet. V rámci těchto úprav došlo k
výměně všech toaletních mís,
vestavěného
splachování, dělících
clon a obkladů stěn a podlah. Díky
tomu jsou toalety opět hezké a lépe se
udržují.
Mgr. Tomáš Johanovský,
ředitel ZŠ a MŠ

Ve dnech 8. – 12. června 2019 se uskutečnil v pořadí již 17. ročník
mezinárodního tábora, v rámci něhož prožily několik společných dní
děti z Osečné, německého Markersdorfu a polských Krotoszyc. Byl
pro ně připraven bohatý program, jako například plavba na raftech
po Jizeře, návštěva liberecké IQLandie a ZOO, dále mnoho
sportovních a výtvarných aktivit. Děti měly možnost poznat kulturu
a jazyk našich nejbližších sousedů a získat nové přátele. Celou akci,
která byla především financována z Fondu malých projektů z
Euroregionu Nisa, letos pořádalo Město Osečná.

Osečenští rybáři mají nové
vozidlo, přispělo i město Osečná

V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 15. června
2019 XXII. ročník soutěže Kundratická lávka, na níž jde o přejezd
lázeňského rybníka po lávce na starém jízdním kole a trakaři.
Nechyběla ani již tradiční disciplína „ručkování na člunu“ či guma.
Nově se ujal souboj v zorbingových koulích. Na lávce, které se
zúčastnila i delegace z německého Markersdorfu a Erligheimu byla k
vidění vojenská technika klubu Bitouchov či dřevorubecké ukázky.
Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních
hodinách vystoupila hudební skupina ADAPTACE. Vyvrcholením
celého dne byl překrásný ohňostroj.

Český rybářský svaz místní
organizace Osečná má nové vozidlo.
To nahradí již nevyhovujícího vozidlo
GAZ 69.
„Po dlouhém výběru se nám
konečně podařilo zakoupit pro naší
organizaci starší vozidlo FORD
RANGER,
které
zefektivní
hospodaření na městských rybnících v
okolí
města
Osečná.
Staré
vozidlo/veterána
GAZ
69
si
ponecháme jen pro slavnostní
příležitosti“, uvedl předseda ČRS MO
Osečná Petr Navrátil.
„Město
Osečná
dlouhodobě
podporuje Český rybářský svaz místní
organizaci Osečná. Na nové vozidlo
finančně přispělo i město ze svého
rozpočtu“, uvedl starosta města Jiří
Hauzer.

Starší přípravka | Fotbal – SK
Osečná
Fotbalový oddíl SK Osečná, z.s.
přihlásil do soutěže pro nový
ročník 2019 / 2020 v kategorii
mládež - starší přípravku. Ti hrají
turnajovým způsobem - odehrají
celkem osm fotbalových turnajů do
konce roku. První turnaj byl
odehrán v neděli 15. září 2019 v
Osečné. Bohužel se naší přípravce
v turnaji vůbec nedařilo a skončila
na čtvrtém místě.
Luboš Pytloun
předseda SK Osečná

Kundratická lávka 2019

Den otevřených dveří Hotelu a Hostince Slunce
Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhl den otevřených dveří v nově
zrekonstruovaném Hotelu a Hostinci Slunce v Osečné. Dveře
historické budovy č.p. 13 z roku 1870 se zvědavcům otevřely přesně
v 14.00 hodin. Postupně si návštěvníci z Osečné mohli prohlédnout
restauraci s barem, kavárnu, vinný sklep, zajímavě řešené ubytovací
prostory, sauny a multifunkční sálek na cvičení či teambuilding.
Architektonické pojetí úprav se setkalo s všeobecnou pochvalou
zúčastněných lidí. K dobré pohodě přispělo občerstvení zabarvené
živou místní hudbou.

Osečenský trojboj
Sportovní klub Osečná uspořádal v sobotu 20. července 2019 u
fotbalového hřiště tradiční „Osečenský trojboj“. Dvojice tentokrát
soutěžily v nohejbalu, tenisu a ve střelbě ze vzduchovky. Vydařená
akce se konala za krásného letního počasí, hlavním pořadatelem byl
Petr Třešňák.

Slavnostní přivítání prvňáčků
V pondělí 2. září 2019 proběhlo slavnostní přivítání 29 prvňáčků.
Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš
Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Lenka Stará. Hostem
byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní
pomůcky věnované Městským úřadem.

Osečná
–
Markersdorf
–
společně,
přeshraničně, mezigeneračně, ERN-0848.01CZ
Město Osečná ve spolupráci se ZŠ a s místními
spolky hasičů a sportovců připravilo v roce 2019
projekt s názvem „Osečná – Markersdorf – společně,
přeshraničně, mezigeneračně“.
Akce v rámci projektu „Osečná – Markersdorf –
společně, přeshraničně, mezigeneračně“:
Datum

Akce

24.5. - 26.5.2019

3 denní mezinárodní setkání
mladších žáků v Krotoszycích

8.6. - 12.6.2019

Mezinárodní tábor Osečná 2019

15.6.2019
22.6.2019

Mezinárodní hasičská soutěž
„O pohár starosty města Osečná
2019"
Mezinárodní fotbalový turnaj
Osečná 2019

Projekt sblížil oba zúčastněné národy, byly bořeny
komunikační a historické bariéry a byly navázány
nové formy spolupráce mezi spolky v jednotlivých
městech.

Výstavba místní komunikace č. 18c, Osečná –
ul. Nová
Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt
„Výstavba místní komunikace č. 18c, Osečná – ul.
Nová". V rámci tohoto projektu byla vystavěna nová
komunikace v druhé části ul. Nová v délce 196,0 m a
šířce vozovky v rozmezí 3,00 – 3,50 m. Celková
plocha opravy činila 668,0 m2. Nová skladba
konstrukce vozovky tvoří štěrkodrť (0/63) – 250 mm,
asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 – 50 mm,
spojovací postřik a asfaltový beton pro obrusné
vrstvy ACO 11 – 50mm. Podél celé vystavované
trasy komunikace byla provedena tradiční
oboustranná dvojlinka z kamenné kostky do
betonového lože. Podél kanalizačních šachet nechybí
ani prstence ze tří řad kamenných kostek.
„Místní komunikace v této části ulice Nová
neodpovídala současným standardům a byla po
výstavbě splaškové kanalizace v neutěšeném stavu.
Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční podpoře z
Libereckého kraje druhou část komunikace nově
vystavět. Do budoucna zde plánujeme ještě osadit
nová a úsporná LED svítidla“, uvedl starosta města
Osečná Jiří Hauzer.

Projekt „Výstavba místní komunikace č. 18c,
Osečná – ul. Nová“ podpořil Liberecký kraj.

Osečenští hasiči mají novou ruční radiostanici
pro kvalitní komunikaci se střediskem HZS
LK

Akce byly součástí projektu „Osečná –
Markersdorf
–
společně,
přeshraničně,
mezigeneračně, ERN-0848.01-CZ“ podpořeného
Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj z Programu na podporu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 v rámci Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa.

Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt
„Pořízení věcných prostředků PO". V rámci tohoto
projektu byla zakoupena nová ruční radiostanice TPH
700 pro kvalitní radiové spojení jednotky SDH
Osečná s Krajským operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru LK
(KOPIS).

Projekt „Pořízení věcných prostředků PO“
podpořil Liberecký kraj.

Počítačové kurzy pro občany města Osečná
Město Osečná připravilo projekt s názvem „Bezpečně na internetu a na počítači“. V rámci projektu proběhnou
počítačové kurzy pro obyvatele města Osečná za účelem vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu a v
počítačovém světě. Kurzy budou určeny pro začátečníky, dospělé a seniory.
Kurzy proběhnou v počítačové učebně v ZŠ a MŠ Osečná, o celkové kapacitě 28 PC. Kurzy Vás provede Jiří
Hauzer ml. Kurzy proběhnou dva (kurz č. 1 = začátečníci/senioři, kurz č. 2 = mírně pokročilí). Každý kurz bude o
šesti blocích po dvou hodinách. Přesný časový harmonogram kurzů, viz tabulka níže.
Kurzy jsou zdarma!
Říjen 2019

Listopad 2019

18. 10. 2019

25. 10. 2019

1. 11. 2019

8. 11. 2019

15. 11. 2019

22. 11. 2019

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6

Kurz č. 1, začátečníci

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

Kurz č. 2, mírně pokročilí

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

18.00 - 20.00

Témata jednotlivých bloků:
Blok 1 - úvod do počítačů (základní orientace v počítači v prostředí Microsoft Windows 10, bezpečnost PC )
Blok 2 – Práce s digitálními fotografiemi (operace s fotografiemi, uložení na správné místo, zálohování, GDPR)
Blok 3 – Word 2016 (úvod do programu Microsoft Office Word, ochrana dokumentu heslem, atd.)
Blok 4 – Powerpoint 2016 (úvod do programu Microsoft Office Powerpoint, ochrana dokumentu heslem, atd.)
Blok 5 – E-mail (tvorba e-mailové schránky, posílání a přijímání e-mailu, nevyžádaná pošta „Spam“, phishing)
Blok 6 – Internet (seznámení se s internetem, důvěryhodné / nedůvěryhodné webové stránky, Kyberkriminalita atd.)

PŘIHLÁŠKA
Počítačový kurz „BEZPEČNĚ NA INTERNETU A NA POČÍTAČI“

Mám zájem o bezplatný počítačový kurz
Jméno, příjmení

Telefon

E-mail

Jsem v oblasti počítačů

□ začátečník/senior

□ mírně pokročilý

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely organizace počítačového kurzu (GDPR)
Datum, podpis

Děkujeme za vyplnění přihlášky v papírové podobě a odevzdání
ve stanovených hodinách na podatelně Městského úřadu
Osečná, nejpozději však do 7. října 2019!
Projekt „Bezpečně na internetu a na počítači“ podpořil Liberecký kraj.

Po, St
Út, Čt
Pá

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
12.00 – 13.30

