Slovo starosty
Vážení občané,
přiblížil se závěr roku a to je čas, kdy se již
tradičně poohlížíme za uplynulým obdobím a
bilancujeme, co se nám podařilo a na čem naopak
musíme ještě zapracovat.
Letošní rok se nesl především v duchu celosvětové
pandemie a opatření s tím související ovlivnila
v mnohém naše životy. Myslím, že jsme situaci zatím
ustáli. Občanům například pomáhala možnost
nákupu obědů v naší vývařovně a jejich donáška do
domu. Do budoucna bych si v obdobných situacích
ještě dovedl představit, že kromě dobrovolníků
bychom občanům, kteří by nemohli vyjít mimo
bydliště, zajišťovali v nezbytné míře nákupy potravin
a třeba donášku léků. Chtěl bych poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali s nákupy a pomáhali i
jinak potřebným. Velký kus práce odvedl náš obvodní
lékař MUDr. Matěj Tvrzník, který dle mého názoru
vzniklou situaci bravurně zvládl. Za to mu je třeba
poděkovat. V některých zdravotních obvodech tomu
tak nebylo. Jak jistě víte, pan MUDr. Matěj Tvrzník u
nás již skončil a nahradil ho MUDr. Pavel Kočí.
Když zhodnotím letošní stavební akce, tak musím
konstatovat, že jsme dokončili všechny stavební práce
v ulici Českodubská (splašková kanalizace, dešťová
kanalizace, kabeláže NN a CETIN, výstavba
chodníků a celková oprava krajské silnice).
V současné době připravujeme podklady pro
kolaudaci zmiňovaného díla. Zdejší sportovní klub se
pustil po několika letech příprav do rekonstrukce
sportovního areálu. Tyto práce se také chýlí ke
zdárnému dokončení. Ve škole byla vybudována nová
výuková školní kuchyňka, která určitě zpestří výuku
našich dětí.
Vzhledem k výsledku voleb a celkové situaci
v souvislosti s úpravou daní musíme v příštím roce
počítat se snížením celkových příjmů o 8 %, což bude

činit zhruba 1,5 milionu korun. To bude určitě znát
na snížení aktivit v rámci stavebních úprav města.
Přesto budeme pokračovat ve výstavbě splaškové
kanalizace v ulici Truhlářská, dále budeme realizovat
výstavbu dětského dopravního hřiště u ZŠ a MŠ
Osečná, chceme také pokračovat na dokončení oprav
sportovního areálu. Velkou stavební akcí příštího
roku bude výměna střešní krytiny na kostele sv. Víta
v Osečné. A konečně bychom rádi celkově opravili
komunikaci v ulici Selská a U Potoka. Na tyto akce
však ještě nemáme zajištěny finanční prostředky.
V případě dotačních možností budeme řešit i další
aktivity, jako je revitalizace parkoviště „U
Partyzána“ či úpravu prostranství u Dřevěnky a další
rekonstrukce veřejného osvětlení.
Chtěl bych také poděkovat za vánoční strom, který
dal městu pan Oldřich Samohel z Druzcova. Jeho dar
určitě potěšil nejen děti, ale všechny naše
spoluobčany. Rozsvícení stromu v rámci první
adventní neděle doprovázené živou hudbou bez
zakázaného zpěvu bylo pohlazením po duši.
Každoročně zakončujeme rok na zdejší radnici akcí
“Den otevřených dveří“. Tuto akci jsme nuceni
v letošním roce vynechat, a tak letošní prezentaci si
bude možno prohlédnout od 24. prosince 2020 pouze
na webových stránkách města. Chtěl bych za ni panu
kronikáři Mgr. Miroslavu Látovi rovněž moc
poděkovat.

Milí spoluobčané, do nového roku bych všem
chtěl popřát především pevné zdraví, radost
z toho, že můžeme být solidární vůči ostatním a
dobrý pocit ze znovuobjevení životních hodnot,
které v moderní materialistické době už poněkud
ztrácely na významu.
Jiří Hauzer, starosta

Výstavba kanalizace v ul. Truhlářská
Výstavba stokové sítě splaškové kanalizace
v západní části Osečné, v ulici Truhlářská (ozn. stok B1,
B1-1) byla z důvodů velké finanční náročnosti
rozdělena na dvě etapy.
První etapa, na níž jsme již získali dotaci
z Programu vodohospodářských akcí prostřednictvím
Libereckého kraje, budeme realizovat v období 02 –
07/2021. V rámci projektu bude vybudována část stoky
B1 v délce 149 m a na ní navazující stoka B1-1 v délce
94 m. Stoka B1 podejde shybkou v bet. bloku Ploučnici
a bude pokračovat podél jejího opevněného břehu do
ulice Truhlářské. Zde se odděluje stoka B1-1, stoka B1
stoupá ulicí až před dům č. p. 40, kde v této fázi
výstavba stoky B1 bude končit. Nové stoky budou
odkanalizovány na stávající ČOV.
V rámci druhé etapy proběhne dostavba stoky B1
v ulici Truhlářská a Dolní Selská v délce 187 m. Stoka
B1 se napojí na předchozí úsek stoky B1 v ulici
Truhlářská u domu č.p. 40 a bude pokračovat poté
vzhůru ulicí až do ulice Dolní selská, kde bude
ukončena před domem č.p. 150. Postavené stoky budou
opět odkanalizovány na ČOV. V případě, že získáme na
tento projekt opět dotaci, předpokládáme, že realizace
proběhne v roce 2022.
Jiří Hauzer ml.
Více informací naleznete na webových stránkách města,
v rubrice Kanalizace a ČOV:
https://www.osecna.cz/Urad/KanalizaceAcov.aspx

KRÁSNÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ
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1. Dětské družstvo místních hasičů
5.

2. Součást Osečné, místo léčení
3. Zakladatel místních lázní
4. Doktor z hor

6.

5. Osada, kde stojí tisícileté lípy

7.

6. Rybník u pramenů

8.

7. Partnerská obec
8. Místní pěvecký sbor
9.

9. Řeka pramenící v Osečné
10.

10. Hotel na Svatovítském náměstí
11.

11. Říčka v Zábrdí

Zastupitelstvo města schválilo
Plán společných zařízení
Plán společných zařízení je součástí
Komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u
Osečné, na kterých byly zahájeny
práce v roce 2018. Zahájeny byly
provedením zjišťování průběhu hranic
pozemků na stanoveném obvodu
pozemkových úprav. Následovalo
projednání soupisu nároků pro
jednotlivé vlastníky, dále byly
vypracovány elaboráty nesouladů
druhů
pozemků
v
obvodu
pozemkových úprav. V roce 2019
byly zahájeny projektové práce na
návrhu Plánu společných zařízení.
Poté byl návrh Plánu společných
zařízení předložen dotčeným orgánům
státní
správy
a
institucím
vyskytujícím se v území a následně
byl
posouzen
v
Regionální
dokumentační komisí. Dne 23. 11.
2020 byl Plán společných zařízení
předložen k projednání zastupitelstvu
města Osečná, které ho usnesením č.
142/2020 odsouhlasilo.
Při zpracování Plánu společných
zařízení byl zohledněn současný stav
v území a již existující prvky
společných zařízení. V rámci tohoto
plánu jsou navrhované rekonstrukce,
obnovy a novostavby polních cest.
Pro ochranu erozně poškozených a
ohrožených pozemků jsou navržena
organizační opatření, agrotechnická
opatření a technická a biotechnická
opatření. Základem těchto opatření je
úprava tvaru pozemků, návrhy změn
druhů
pozemků
a
protierozní
rozmisťování plodin. Na blocích
pozemků s vysokým erozním
ohrožením byl navržen záchytný
protierozní průleh PR1. Ten je
situován tak, aby v místě svého
založení protínal všechny odtokové
linie a kopíroval směr vrstevnic. Jako
další opatření k ochraně před
povodněmi a zároveň zachycování
vody v krajině byly navrženy: malá
vodní nádrž MVN 1, tůně T1 a T2 a
přehrážky OH1 a OH2. Více
informací naleznete na webových
stránkách města: www.osecna.cz
Helena Bušová, místostarostka

Vítání občánků
V sobotu 1. srpna 2020 proběhlo ve dvou blocích z důvodů korona
opatření Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli
přivítáni noví občánci (7), kteří se narodili v městě Osečná od
listopadu 2019 do dubna 2020.

V Druzcově se likvidovala netykavka žláznatá
„Spolek přátel Donalda Entericha“ ve spolupráci s Městským
úřadem Osečná uspořádal v sobotu 22. srpna 2020 v Druzcově
brigádu na likvidaci nebezpečné invazní rostliny – netykavky
žláznaté, která v posledních letech vytěsňuje nebývalým tempem
původní rostlinné druhy.

Slavnostní přivítání prvňáčků
V úterý 1. září 2020 začal nový školní rok. Slavnostní přivítání
žáků 1. třídy proběhlo letos netradičně před hlavním vchodem do
školy, kde prvňáčky a jejich rodiče přivítal ředitel školy pan Mgr.
Tomáš Johanovský spolu s jejich třídní učitelkou paní Mgr. Lenkou
Voráčkovou. Ti jim také předali dárky a školní pomůcky, věnované
Městským úřadem Osečná. Slavnostní křest si letos užilo 19
prvňáčků.

Čištění toku Ploučnice
V úterý 15. září 2020 mladí rybáři MO ČRS Osečná uskutečnili
každoroční kontrolu a čištění toku Ploučnice. Při čištění toku se
podařilo odstranit několik překážek na toku a březích Ploučnice.
Bylo zjištěno, že někteří občané se nepoučili a stále používají tok na
likvidaci posekané trávy. Také došlo k naplnění několika pytlů
různým odpadem např. plasty, igelity, linolea, molitany atd.
Nicméně za poslední léta se čistota Ploučnice zlepšila.

Dětský hasičský den
V neděli 20. září 2020 uspořádal SDH Osečná za podpory Města
Osečná v Lázních Kundraticích „Dětský hasičský den“. Akce byla
celodenní a program byl velice pestrý: ukázky dětského požárního
útoku, stříhání havarovaného vozidla (SDH Osečná), agility –
ukázka psích dovedností, kynologická ukázka služebního psa VSČR
– věznice Stráž pod Ralskem, ukázka nástrah v domácnosti,
resuscitace zraněného a další záchrana zraněného (SDH Osečná).

Výlov Chrastenského rybníka
V sobotu 3. října 2020 proběhl na Chrastenském rybníku tradiční
podzimní výlov. Akce se za krásného počasí vydařila, ryb bylo
dostatek, účast rybářů i diváků byla hojná. Na místě si mohli zájemci
zakoupit i čerstvě vylovené ryby.

Sběr v ZŠ Osečná
V sobotu 10. prosince 2020 uspořádala ZŠ Osečná tradiční sběr
starého papíru, léčivých rostlin, pomerančové kůry, kaštanů a
žaludů.

Město Osečná dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace

Oprava cisternové automobilové stříkačky
Tatra CAS 20 S3R

Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace v jednotlivých částech
Osečné. Konkrétně se jednalo o stoky A4 (ul.
Březový háj), A8–3–1 (ul. Liberecká), A10 (ul.
Českodubská) a A11 (ul. Českodubská), které jsou
uloženy v místních komunikacích. Vybudované stoky
jsou samozřejmě napojeny na městskou čističku
odpadních vod v Osečné – Lázních Kundraticích. Cíl
projektu byl naplněn, neb byla vybudována
kanalizační stoka A4 v délce 105,8 m, kanalizační
stoka A8-3-1 v délce 29,3 m, kanalizační stoka A10 v
délce 37 m a kanalizační stoka A11 v délce 80 m. V
rámci projektu bude napojeno 36 EO.

Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt
„Oprava vozidla CAS ". V rámci tohoto projektu byla
opravena cisternová automobilová stříkačka Tatra
CAS 20 S3R z roku 2012. Došlo k výměně
informačního displeje Thoreb, který je umístěn v
zadním prostoru a informuje strojníka o celkovém
stavu vozidla při práci s čerpadlem (např. o stavu
vody v cisterně, tlacích a otáčkách na čerpadle,
apod.). Dále byly vyměněny dva akumulátory za
původní, které již neudržely kapacitu bez externího
zdroje.

Projekt „Oprava
Liberecký kraj.

vozidla

CAS“

podpořil

Naši hasiči dostali z projektu nové osobní
ochranné prostředky PO

„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční
podpoře Libereckého kraje vybudovat chybějící
stokové sítě A4, A8-3-1, A10 a A11. Další naši
obyvatelé budou tak připojeni na městskou
splaškovou kanalizaci a dojde ke zlepšení životních
podmínek i životního prostředí“, uvedl starosta města
Jiří Hauzer.
Více informací o projektu naleznete na webových
stránkách města, v rubrice Kanalizace a ČOV:

https://www.osecna.cz/Urad/KanalizaceAcov.aspx

Projekt „Osečná - kanalizace II. etapa, stoky
A4, A8-3-1, A10, A11“ podpořil Liberecký
kraj.

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 12.
3. do 2. 10. 2020 projekt „Obnova a doplnění
osobních ochranných prostředků PO". V rámci
tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny
svítilny s držáky na přilby, výstražné vesty a
zásahová obuv. Tím byly doplněny osobní ochranné
prostředky jednotky SDH Osečná.

Projekt „Obnova a doplnění
ochranných
prostředků
PO“
Liberecký kraj.

osobních
podpořil

SDH Osečná - Celoroční činnost mladých
hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Osečná získal v roce
2020 dotaci z fondu Libereckého kraje na celoroční
činnost mladých hasičů.
Cíl projektu byl naplněn, neb se z dotace podařilo
uskutečnit výlet do Sloupu v Čechách, dokoupily se
karimatky potřebné pro trénink střelby ze
vzduchovky a uhradily se náklady spojené s
celoročním provozem oddílu mladých hasičů.

Projekt „Celoroční činnost mladých hasičů“
podpořil Liberecký kraj.

