Slovo starosty

Sice s velkým zdržením, ale přesto se podařilo
společnosti ČEZ odstranit sloupy nízkého napětí
z ulice Českolipská a zároveň napojit přilehlé domy
zemními přípojkami. Myslím, že to hodně přispělo
k zlepšení životních podmínek a vzhledu veřejných
prostranství.
V současnosti jsme zahájili rekonstrukci povrchů
místních komunikací v ulicích Dolní a Horní selská a
U Potoka. Zde postupně bude vysoutěžená firma
provádět stavební práce do měsíce června roku 2022.
Chtěl bych tímto požádat občany o schovívavost
k pracovníkům, kteří zde budou provádět tyto práce.

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.
Tento rok se nesl především v duchu pokračující
celosvětové pandemie a opatření s tím související
ovlivnila v mnohém naše životy. Myslím, že jsme
situaci celkově zvládli. Kvůli tomuto jsme
neuspořádali tradiční akci „Kundratická lávka“ a
další oblíbené akce. Zdejším spolkům se nepodařilo
realizovat některé další plánované společenském
akce. Nicméně věřím, že v příštím roce tyto akce
proběhnou díky vyššímu procentu naočkovaných
zdejších občanů, a tudíž snížení rizika nákazy.
Ohlédnu – li se za letošním rokem, musím
konstatovat, že se úspěšně podařilo dokončit
rekonstrukci sportovního areálu včetně zavlažování
hřiště. Dále jsme udělali radost našim dětem
výstavbou nového dopravního hřiště v areálu školy a
zároveň jsme zde dokončili opravy podzemních
zařízení včetně nádrže na zadržování dešťové vody.
Zrekonstruována byla i ulice K Pramenům, kde se dle
mého názoru výrazně zlepšila kvalita těchto
veřejných prostor. V těchto dnech se dokončují práce
na výstavbě dvou etap splaškové kanalizace v ulici
Truhlářská a z části v ulici Dolní selská. Zdejší
občané se již budou moci na tuto páteřní stoku
napojit a tímto máme z velké části Město
odkanalizované.

Co se týče plánovaných projektů, tak bych chtěl
občany seznámit s připravovaným projektem
„Víceúčelové sociální centrum Osečná“, kdy se jedná
o celkovou opravu domu vedle radnice. Aktuálně se
nám podařilo podat velmi složitou žádost o dotaci.
Nyní je vyhlášeno opakované výběrové řízení na
opravu střechy lodě kostela, kdy původně vybraná
firma odstoupila od zakázky.
Na konci roku počítáme ještě s tradičními akcemi
„Rozsvícení vánočního stromku“, „Štědrým večerem
v kostele sv. Víta“ a pokud to situace dovolí i s
„Dnem otevřených dveří na Radnici“.
Chtěl bych tímto poděkovat za vánoční strom, který
dal městu pan Samohel z Druzcova. Jeho dar určitě
potěší nejen děti, ale všechny naše spoluobčany.
Rozsvícení stromu v rámci první adventní neděle
doprovázené živou hudbou bude určitě všem
kolemjdoucím pohlazením po duši.
Milí spoluobčané, do nového roku bych všem chtěl
popřát především pevné zdraví, osobní pohodu a
radost se všedních zážitků.
Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
Rozsvěcení vánočního stromu
O první adventní neděli 28. listopadu 2021
budou znít od 15.45 hodin náměstím v Osečné tóny
koled a vánočních písní v podání dechového souboru.
V 16.30 hodin se rozzáří vánoční strom.

Štědrý večer v kostele sv. Víta v Osečné
Po třicet roků se podařilo bez přerušení udržet
tradici společného štědrovečerního zpívání. Pokud to
o Vánocích platná zdravotní omezení dovolí, budeme
se i letos moci sejít v kostele sv. Víta ke krátkému
rozjímání o Štědrém večeru od 22.00 hodin.

Den otevřených dveří na Radnici
V úterý 28. prosince 2021 od 18.00 hodin
proběhne v aule radnice v Osečné tradiční „Den
otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bude
vyhodnocení starého roku.
Program:
- Úvodní zahájení starostou města
- Zdravice hostů
- Události v Osečné roku 2021 – fotografická
prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a
Ing. Jiřího Hauzera
- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení
Akce se uskuteční pouze za příznivého vývoje
epidemické situace!

Pour Féliciter 2022

Nedovolené parkování vozidel v Osečné
V poslední době mě čím dál víc občanů žádá o
umístění dopravních značek „zákaz zastavení“ v ulici
Selská, neb jsou nuceni kličkovat mezi nevhodně
zaparkovanými vozidly. Dále vidím velký problém
v parkování vozidel před panelovým domem č.p. 165
a č.p. 166, kde je dopravní značka „zákaz zastavení“,
avšak řada lidí tuto nedodržuje. Věc jsem projednával
s příslušnými orgány Policie a odboru dopravy
Magistrátu města Liberec a výsledkem mého jednání
je, že všichni řidiči, kteří takto nevhodně parkují, se
dopouštějí přestupkového jednání, neb nedodržují
zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, § 25.
Proto vyzývám všechny řidiče, kteří takto parkují,
aby dodržovali pravidla silničního provozu, a to na
všech komunikacích města, a tím dále neomezovali
projíždějící vozidla.
Jiří Hauzer, starosta

Každá budova musí mít z ulice viditelné číslo
popisné či evidenční
V České republice musí být označena každá
budova číslem buď popisným, či evidenčním
viditelným u hlavního vchodu z ulice. To je povinen
na svůj náklad vždy zajistit vlastník nemovitosti!
Tato čísla a jejich barvu určuje obecní úřad.
V působnosti Města Osečná jsou čísla popisná
červené barvy a čísla evidenční modré barvy. Jen
pro informaci povinnost označení budov upravuje
zákon č. 128/2000 Sb., §32.

Změny jízdních řádů autobusových linek
Od 12. prosince 2021 dochází ke změnám jízdních
řádů autobusových linek IDOL:
č. 270 Liberec – Osečná – Stráž pod Ralskem;
č. 271 Český Dub – Osečná – Ralsko, Náhlov;
č. 276 Český Dub – Osečná – Křižany - Žibřidice –
Stráž pod Ralskem.
Více informací naleznete na webových stránkách

https://www.iidol.cz

Zprávičky z MŠ

Slavnostní přivítání prvňáčků
Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok. Slavnostní přivítání
žáků 1. třídy proběhlo letos netradičně na novém dětském
dopravním hřišti, kde prvňáčky a jejich rodiče přivítal ředitel školy
pan Mgr. Tomáš Johanovský spolu s jejich třídní učitelkou paní
Mgr. Johanou Johanovskou. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer,
který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským
úřadem. Slavnostní křest si letos užilo 20 prvňáčků.

Osečenský trojboj
Děti ve školce na podzim žijí
tématy, jako je podzimní zahrada,
dary lesa a houbaření, povídají si o
tom, jak se zvířátka připravují na
zimu a zjišťují, co pohání létajícího
draka. Sledují změny počasí vlivem
nastávajícího ročního období a také
prožívají příběh o svatém Martinovi.
V nejbližších dnech se připravujeme
na návštěvu Barborky, která nám
pravidelně nosí drobné sladkosti a
třešňovou větvičku do vázy. I letos
vybrali v pekle hodné čerty, kteří
v doprovodu Mikuláše a anděla
přijdou do školky s balíčky dobrot,
které si děti odnesou domů. Děkujeme
tímto nadšencům z Elektroservisu
z Osečné.
Vánoční besídka vzhledem k nejisté
situaci neproběhne, a tak si
uspořádáme ve školce krásný Vánoční
den s vánočními zvyky a nadílkou
dárků, které si děti také letos odnesou
domů. Děkujeme tímto Městskému
úřadu Osečná.
A jak vnímají děti covidovou
situaci?
Místo známé hry na honěnou, kdy si
děti plácnutím předávaly „babu“, teď
slýcháme na hřišti školky: „Máš
kovida, chyť si mě!!!“
Anebo rozhovor v dětském krámku:
„Jestli seš očkovanej, můžeš platit
penězi, jestli ne, tak kartou“.
Petra Klížová,
zástupkyně ředitele pro předškolní
vzdělávání

Sportovní klub Osečná uspořádal v sobotu 4. září 2021 u
fotbalového hřiště tradiční „Osečenský trojboj“, ve kterém se utkalo
dvacet soupeřů. Soutěžilo se ve dvojicích a to v nohejbalu, tenisu a v
„gumě“.

Vítání občánků
V sobotu 25. září 2021 proběhlo ve čtyřech blocích Vítání občánků
města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (22),
kteří se narodili v městě Osečná od dubna 2020 do srpna 2021.

Svatováclavský koncert
V sobotu 25. září 2021 uspořádal Chorus, pěvecké sdružení za
podpory města Osečná v kostele sv. Víta v Osečné Svatováclavský
koncert. Vystoupil zde komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta a
hudebníci ze Stráže pod Ralskem. Zdařilá akce byla zakončena
českou státní hymnou.

Výlov Chrastenského rybníka
V sobotu 2. října 2021 proběhl na Chrastenském rybníku tradiční
podzimní výlov. Počasí bylo příjemné, ryb bylo dostatek: kapři, líni,
amuři, štiky, candáti, okouni, velké množství bílých ryb a jeden
sumec. Účast rybářů i diváků byla hojná, na místě si mohli zájemci
zakoupit i čerstvě vylovené ryby. Zdařilou akci pořádali členové
Českého rybářského svazu Osečná.

Geocaching International Film Festival 2021 v Osečné
Pravidelně a již tradičně se od roku 2013 koná soutěž amatérských
filmů s tématem geocachingu (Geocaching International Film
Festival). Od roku 2015 jsou vítězné filmy prezentovány v rámci
celosvětového GIFF víkendu. Ve dnech od 7. do 17. listopadu
probíhají po celém světě GIFF eventy s projekcemi finálových
snímků.
Spolek přátel Donalda Entericha Osečná uspořádal v neděli 14.
listopadu 2021 již potřetí projekci těchto filmů z celého světa v aule
radnice v Osečné. Součástí této akce bylo i komentované soutěžní
promítání fotografií tentokrát s tematikou: „Svět naruby – a co
dál?“. V rámci programu proběhla na závěr také zajímavá tombola.
Na tento event se sjeli příznivci geocachingu ze širokého okolí, aula
byla zcela zaplněna a všichni byli spokojeni s pestrým programem,
perfektní organizací i s malým pohoštěním.

Město Osečná dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace
Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace v západní části Osečné
na katastrálním území Lázně Kundratice. Konkrétně
se jednalo o výstavbu části stoky B1 a na ní
navazující stoku B1-1. Stoka B1 prošla shybkou v
bet. bloku Ploučnice a pokračovala podél jejího
opevněného břehu do ulice Truhlářské. Zde se
oddělila stoka B1-1, stoka B1 stoupala ulicí až před
č.p. 40, kde v této fázi projektově skončila. Postavené
stoky jsou odkanalizovány na městskou ČOV
Osečná. Celková délka vybudovaných stok činí 243,3
m. V rámci projektu bude napojeno 36 EO.

Rekonstrukce vodovodu v Truhlářské ulici
V Osečné, Truhlářské ulici
vyměnila
Severočeská
vodárenská společnost (SVS)
dožilý
silně
inkrustovaný
poruchový vodovod. Stavba byla koordinována s
investiční akcí města, kde v uvedené lokalitě byla
budována nová splašková kanalizace.
V uvedené lokalitě se nacházely vodovodní řady z
litiny DN 60 a DN 80, které byly uvedeny do
provozu v roce 1932. Potrubí byla zastaralá, silně
inkrustovaná, s narůstajícím počtem poruch. Z
uvedených technických důvodů, a v koordinaci s
výstavbou nové splaškové kanalizace města, rozhodla
SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové
délce 418 metrů.
V rámci rekonstrukce došlo k výměně stávajícího
vodovodu v ulici Truhlářská a části ul. Dolní selská.
Součástí rekonstrukce bylo přepojení vodovodních
přípojek. Byla provedena rekonstrukce starého
litinového vodovodu za nové potrubí z
vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 90 mm
v délce 117,5 metrů a PEHD DN/OD 63 mm v
celkové délce 300,5 m. V trase bylo přepojeno 10 ks
vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové
délce 13,5 m. Stavba byla prováděna otevřeným
výkopem. Rekonstruované vodovody byly při
rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních
nemovitostí pitnou vodou bylo zajištěno provizorním
povrchovým vodovodem.
Severočeská vodárenská společnost

„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční
podpoře Libereckého kraje vybudovat část stoky B1 a
stoku B1-1 v Truhlářské ulici. Další naši obyvatelé
budou tak připojeni na městskou splaškovou
kanalizaci a dojde ke zlepšení životních podmínek i
životního prostředí. Dále mě těší, že se nám podařilo
plynule navázat na tento projekt a v současné době
dokončujeme stavební práce na dostavbě stokové sítě
B1. Tímto projektem budeme mít Město z velké části
odkanalizované“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Projekt „Osečná - kanalizace II. etapa, stoky
B1, B1-1“ podpořil Liberecký kraj.

Nové podzemní kabelové rozvody NN v
Českolipské ulici
V rámci projektu ČEZ Distribuce
a.s. „Obnova NN sítě Lázně
Kundratice, Českolipská ulice“ byla
zrealizována nová stavba podzemních
kabelových rozvodů NN, která
nahradila vrchní vedení NN.
Vrchní vedení NN v Českolipské ulici bylo
demontováno, včetně podpěrných bodů, závěsných
domovních přípojek a přípojkových skříní.
Demontováno bylo rovněž 14 ks nevzhledných
betonových sloupů, 2 ks dřevěných sloupů s
betonovou patou, 29 přípojkových skříní, 21 ks
konzolí na objektech a 6 ks střešníků. Délka trasy
nového vedení NN činí celkem 1,2 km a připojeno
bylo 29 objektů odběrných míst.
ČEZ Distribuce

