Slovo starosty
Vážení občané,
Opět se přiblížil konec roku a s ním možná u
některých zvýšená míra pracovních povinností. Jiné
pohltí stres z předvánočních příprav. Klid a pohoda,
která se s tímto časem spojuje, jakoby se pomalu
vytrácela. Jsem tudíž rád, že jste si udělali chvilku
k přečtení našeho občasníku.
Průběh letošních komunálních voleb se nijak zvlášť
neodlišoval od voleb předcházejících. Na Osečnou
však přišlo z mého pohledu málo voličů, pouze 44
procent. Dle mého názoru minulé zastupitelstvo
pracovalo velmi dobře po celé volební období a to na
základě přístupu jednotlivých členů. Proto bych chtěl
poděkovat
zastupitelům,
kteří
již
v novém
zastupitelstvu nepracují, a to především paní Bušové.
Jak určitě jistě víte, funkci místostarosty včetně všech
úkolů převzal pan Luboš Pytloun.
Koncem roku se s námi loučí náš dlouholetý
elektrikář Miroslav Šimek, který se staral nejen o
chod veřejného osvětlení, ale i o odstraňování
různých problémů a také o každoroční osvětlení
vánočního stromu na náměstí. Chtěl bych mu tímto
velmi poděkovat za jeho patnácti-letou službu
našemu městu.
Již od května letošního roku se intenzivně, ač
bezúspěšně, věnujeme problematice zajištění energií
nejen pro město, ale i pro naše příspěvkové
organizace. Opětovně chceme dodavatele energií
vybírat společně s Libereckým krajem. Již dvakrát
jsme se pokusili soutěžit na burze energií, avšak
nikdo nám nabídku nepodal. Nyní se pokoušíme
znovu vyhledat nového dodavatele, avšak dosud
bezvýsledně. V případě, že se dodavatele nepodaří
zajistit, budeme nuceni zajistit dodavatele poslední
instance. V každém případě se bude jednat pro nás o
velice nevýhodné cenové relace. Sám osobně nevím,
proč elektřinu, kterou si sami vyrábíme a vyvážíme, si
neprodáváme za „normální cenu“. To, že firma ČEZ
má menší procento vlastníků ze zahraničí, by nás
nemělo vůbec zajímat a neměli bychom je
upřednostňovat. Samozřejmě ceny plynu asi nejsme
schopni ovlivňovat. Zdražení energií postihne
všechny občany a s tímto se musíme nějak vyrovnat.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo různé

podpůrné sociální programy, které by měly napomoci
tíživé sociální situaci, vícero na str. 3 Draka.
Ohlédnu – li se za letošním rokem, musím
konstatovat, že se úspěšně podařilo dokončit opravu
povrchů místních komunikací v ulicích Dolní a Horní
selská a U Potoka. Dlouhodobě neudržitelný stav
těchto komunikací se nám povedlo napravit, doufám,
že ku spokojenosti většiny občanů. Dále jsme
dokončili výstavbu chodníku v Liberecké ulici. Tato
stavba nám již byla předána a nyní zahajujeme
kolaudační a majetkoprávní řízení. Upravena byla
rovněž komunikace ul. U Křížku a nyní bude
zahájeno kolaudační řízení. Hasičská zbrojnice v
Lázních Kundraticích dostala nový kabát k 140.
výročí založení našeho SDH Osečná. V rámci
krajských dotací pro hasiče byla zakoupena
termokamera pro výjezdové družstvo SDH, která by
měla zajistit snazší určení ohniska požáru. Do našeho
hasičského sboru přicházejí stále noví členové, za což
jsme rádi, a pro tyto nově příchozí posily byly
nakoupeny osobní ochranné prostředky PO.
Venkovní omítka hřbitovní kaple na hřbitově
v Druzcově byla také letos opravena včetně nátěru.
V areálu naší základní školy byla provedena
plánovaná oprava povrchu multifunkčního hřiště
včetně nového lajnování. V těchto dnech se vzhledem
k velmi špatnému stavu krytiny a bez jakékoli
finanční pomoci dokončují stavební práce na střeše
MŠ Osečná v Českolipské ulici. Jak určitě všichni
sledujete, probíhá i oprava střechy kostela sv. Víta
v Osečné – zde po velikých problémech
s potencionálním dodavatelem, který tuto zakázku
nejdříve získal a poté odmítl, probíhají stavební
práce. V neposlední řadě bylo zrealizováno nové
osvětlení na parkovišti před bývalým obchodním
domem v Lázních Kundraticích. V současné době
ještě připravujeme výměnu osvětlovacích těles
veřejného osvětlení v ulici Dolní selská.
Co se týče plánovaných akcí, tak bych chtěl občany
seznámit s projektem „Víceúčelové sociální centrum
Osečná“, kde se jedná o celkovou účelovou opravu
domu vedle radnice. Po určitých peripetiích se nám
aktuálně podařilo získat dotaci a vysoutěžit
realizační firmu.
Dokončení na str. 2

Stavební práce by měly započít ještě v tomto roce a
dokončeny by měly být koncem roku příštího.
Následně by se v těchto prostorách měly rozběhnout
již zmíněné sociální služby pro naše občany. Jedná se
o pro nás finančně náročný projekt, který se nám,
doufám, podaří úspěšně dokončit.
Na konci roku počítáme ještě s tradičními akcemi
„Rozsvícení vánočního stromku“, „Štědrým večerem
v kostele sv. Víta“ a „Dnem otevřených dveří na
Radnici“, na které Vás tímto srdečně zvu.
Chtěl bych tímto poděkovat za vánoční strom, který
dala letos městu paní Vlasta Jará z Kotle. Její dar
určitě potěší nejen děti, ale všechny naše
spoluobčany.
Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku a šťastný a
aktivní vstup do roku 2023.
Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 27. listopadu 2022
proběhne na náměstí v Osečné Slavnostní rozvícení
Vánočního stromu.
- Od 15.45 hodin zazpívá v kostele sv. Víta
v Osečné pěvecký sbor Canzonetta.
- V 16.30 hodin se rozzáří vánoční strom. U
Vánočního stromu zahraje skupina dechových
nástrojů Celestýnka.

Česko zpívá koledy
Přijďte se k nám připojit ve čtvrtek 15. prosince
2022, kdy si na hřišti u školy s námi můžete zazpívat
známé i méně známé koledy a vánoční písně.
Připravujeme pilně i další překvapení. Začínáme
v 15.45 hodin!
Srdečně zvou žáci a zaměstnanci místní ZŠ.

Štědrý večer v kostele sv. Víta v Osečné
Kostel sv. Víta v Osečné bude o Štědrém večeru
přístupný od 22.00 hodin. Sváteční večer si
mohou příchozí zpříjemnit poslechem vánoční hudby
a zpěvem koled s místním pěveckým sborem
Canzonetta.

Adventní pozvánka
pěveckého sboru Canzonetta
Ke třicátému výročí svého působení připravil
komorní smíšený sbor Canzonetta tři adventní
koncerty a tradiční štědrovečerní rozjímání.
V neděli 27. listopadu 2022 doprovodí akci města
Rozsvěcení vánočního stromu v Osečné koncert v
kostele sv. Víta od 15:45 hodin. Vánoční strom
rozsvítíme slavnostně v 16:30 hodin. Příchozí se
budou moci adventně naladit za tónů žesťové kapely
Celestynka Luďka Seidla. Cukrárna na náměstí bude
po celou dobu návštěvníkům otevřena.
V pátek 2. prosince 2022 zazpívá sbor Canzonetta
od 18:00 hodin v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod
Ralskem patronce hornického cechu Barborce a
všem, kdo si rádi vyslechnou tóny vánočních melodií.
V neděli 11. prosince 2022 se po vynucené odmlce
koná tradiční setkání "U oslíka" v Proseči pod
Ještědem. Od 17:00 hodin na dvoře pana Jarky
Starého zazní v podání sboru vánoční koledy i
vícehlasé sborové skladby minulých staletí.
Od roku 1991 jsme nevynechali jediné Vánoce, kdy
bychom se nesešli alespoň v komorním obsazení
zpěváků či posluchačů. Bude-li nám přáno, již po
dvaatřicáté se o Štědrém večeru můžeme sejít,
zazpívat si koledy a vyslechnout vánoční písně v
našem místním kostele sv. Víta od 22:00 hodin.
Uvítáme všechny příchozí dobré vůle.
Mgr. Radomír Starý, sbormistr

Změny jízdních řádů autobusových linek
Od 11. prosince 2022 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.

Den otevřených dveří na Radnici
Ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 18.00 hodin
proběhne v aule radnice v Osečné tradiční „Den
otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bude
vyhodnocení starého roku 2022 a poděkování
nejaktivnějším občanům.

Více informací naleznete na webových stránkách

https://www.iidol.cz

Příspěvek na bydlení

Slavnostní odhalení kytary Pavla Havlíka

Když Vám náklady na bydlení
ubírají velkou část měsíčního příjmu,
můžete žádat o příspěvek na bydlení.

Ve středu 31. srpna 2022 proběhlo pod sousoším Tří svatých v
Osečné slavnostní odhalení pomníku Pavla (Luise) Havlíka.
Poté následoval vzpomínkový koncert na Pavla Havlíka.
Vystoupili zde: VLTAVÍN, DUCIE, Hana Skřivánková a Bohumil
Vašák, Duo Vysvědčení, GRANDE RANDE, Petr Rímský, Miroslav
OŠANEC a spol., FOLK TRIO duo, POHROMADĚ NA
PŘEHRADĚ a další. Moderátorem celé akce byl Jan Prchal a
Miroslav Ošanec. Iniciátorem akce byl Ondřej Pleštil a
organizátorem byl Tibor Kmetyo.

Žadatel o příspěvek musí bydlet ve
vlastním bytě či domě, v nájmu nebo
družstevním bytě – není přitom nutné
mít v místě, kde skutečně bydlíte,
trvalý pobyt, abyste příspěvek dostali.
O příspěvek lze požádat, přestože
jde o byt ve vlastnictví manžela či
manželky. Ovšem jen za předpokladu,
že dávku nečerpá partner.
Příspěvek na bydlení vyplácejí
úřady práce, tam se o dávku také
žádá.
Do příjmů se počítá plat nebo mzda,
všechny tipy důchodů, výživné,
porodné,
rodičovský
příspěvek,
mateřská nebo třeba nemocenská a
další dávky nemocenského pojištění,
přídavky na děti nebo podpora
v nezaměstnanosti, a to všech
společně posuzovaných osob, tedy
celé rodiny, která v bytě bydlí. Příjmy
se prokazují vždy za předchozí
kalendářní čtvrtletí.
Náklady na bydlení tvoří hlavně
nájemné. Pokud bydlíte ve vlastním
domě nebo družstevním bytě, počítá
se s tzv. srovnatelnými náklady, které
jsou určené zákonem a jejich výše se
liší podle počtu osob v rodině. Do
nákladů patří i další výdaje spojené
s bydlením, jako jsou platby za plyn,
elektřinu, dodávky tepla a vody,
odvádění odpadních vod atd. Náklady
vždy musí být doloženy podrobně
rozepsané na jednotlivé položky.
Doloženy musí být předpisy záloh a
jejich úhrady. Doloženo musí být i
případné vyúčtování energií.
Bližší informace a příslušné
formuláře naleznete na web. stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí:
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-nabydleni
Žádosti našich občanů přijímá
kontaktní pracoviště Úřadu práce
v Českém Dubu, paní Bc. Iveta
Čukanová, tel. 775 465 933, email:
iveta.cukanova@uradprace.cz

Slavnostní přivítání prvňáčků
Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen
školní rok 2022/23. Slavnostní křest si letos 1. září 2022 odbylo 26
prvňáčků (20 kluků/6 dívek). Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal
pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr.
Daniela Martanová. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim
předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem

Oslavy 140. výročí založení SDH Osečná
Spanilou jízdou Osečnou odstartovaly dne 24. září 2022 oslavy
spojené se 140. výročím od vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Osečná. Slavnostní průvod městem pod taktovkou našich hasičů
rozjela ruční stříkačka z roku 1894 zapůjčená z obce Hlavice.
Postupně se přidaly všechny pozvané sbory včetně hasičů z
partnerského Markersdorfu.
Dějištěm oslav se stala louka v Lázních Kundraticích. Zde také
došlo k ocenění současných hasičů i jejich zasloužilých členů sboru.
Pamětní listy si odnesly i okolní sbory. Slavnostního požehnání
farářem Miroslavem Maňáskem se dočkal prapor a stuhy sboru
Osečné.
Po ocenění připravili naši hasiči několik zajímavých ukázek
zásahů na téma „oheň v kuchyni“ či „vyproštění osob z vozidla“.
Nechyběla ani přehlídka dravců, kterou přivezli ukázat sokolníci ze
Sychrova. Prezentoval se zde tým silniční bezpečnosti,
pyrotechnická služba Policie ČR, Policie ČR či SAR TEAM.
Vyvrcholením celého dne bylo vystoupení kapely ADAPTACE.

Svatováclavský koncert
V úterý 27. září 2022 uspořádal Chorus, pěvecké sdružení za
podpory města Osečná v kostele sv. Víta v Osečné Svatováclavský
koncert. Vystoupil zde komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta a
instrumentální uskupení Trio Coloré z Mnichova Hradiště, které jistě
potěšilo posluchače klasickými i populárními melodiemi v podání
klavíru, houslí a violoncella.

Vítání občánků
V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo Vítání občánků města
Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (6), kteří se
narodili v městě Osečná od května do září 2022.

Osečná

Poté byly odsouhlaseny jednotlivé komise a jejich
členové a to:

11 nových zastupitelů města Osečná dle abecedního
pořadí:

Komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a
lázeňství

Nově zvolení zastupitelé
na období 2022 - 2026

města

Luděk Ferkl
Marie Guričanová
Jiří Hauzer
Ing. Jiří Hauzer
Jiří Hauzr
Jitka Hlopková
Jiří Chlupáček
Miroslav Lát
Vlastimil Němeček
Luboš Pytloun
Mgr. Josef Váňo

Veřejné ustavující
zastupitelstva

Luboš Pytloun – předseda
Mgr. Miroslav Lát
Mgr. Lenka Stará
Mgr. Radomír Starý
Lenka Chlupáčková
Václav Hvízdal
Miroslav Bergr
Martin Smola

Komise sociální a pro etnické otázky

zasedání

městského

Dne 19. října 2022 proběhlo v zasedací místnosti
zdejší radnice ustavující zasedání zastupitelstva
města Osečná na období 2022 – 2026.
Po poděkování bývalým členům zastupitelstva a
vykonaní slibu zastupitelů před zúčastněnými občany
si zastupitelé zvolili starostu města pana Jiřího
Hauzera a místostarostu města pana Luboše
Pytlouna.
Dále byli zvoleni předsedové výborů a jmenováni
členové výborů:

Finanční výbor
Mgr. Josef Váňo – předseda
Vlastimil Němeček
Ing. Stanislav Pokorný
Jiří Hauzr
Ing. Jiří Hauzer

Kontrolní výbor
Marie Guričanová – předseda
Jiří Chlupáček
Bc. Eva Třešňáková
Helena Bušová
Iva Hauzrová

Jitka Hlopková – předseda
Mgr. Josef Váňo
Anna Jílková
Renata Jará
Renata Košková
Andrea Kyselová
Eliška Hunková
Mgr. Eva Köhlerová

Komise pro životní prostředí
Ing.Václav Köhler – předseda
Miroslav Lát
Ing. Lukáš Lánský
Jaroslav Rösler
Bc. Petr Mach
Mgr. Milan Jánošík
Oddávající pro volební období 2022 – 2026 byla
kromě starosty a místostarosty města zvolena paní
Marie Guričanová.

