
 Vážení ob�ané, 
blíží se op�t konec roku a 

to je doba, kdy se zamýšlíme nad 
výsledky uplynulých dvanácti 
m�síc�. Když zhodnotím toto 
období z hlediska starosty m�sta, 
tak jsem p�esv�d�en, že bylo pro 
rozvoj m�sta p�ínosné. Poda�ilo se  
nám zrealizovat spole�nými 
silami se sportovním klubem 
víceú�elové h�išt� u základní 
školy. Dále jsme vytvo�ili již 
n�kolik desítek let p�ipravovanou 
komunikaci do Lesních Domk�. 
Poda�ilo se nám realizovat opravu 
kaple v Druzcov� a zrestaurovat 
erb na kostele. Ob� budovy 
hasi�ských zbrojnic v Lázních 
Kundraticích a v  Druzcov� se 
do�kaly nových oken a dve�í, byly 
opraveny jejich st�echy. 
 

Mám radost, že se  od roku 
1999 neustále zvyšuje po�et 
obyvatel. Tehdy nás bylo 911, 
nyní již 1034. Tento nár�st však 
s sebou nese i problémy, hlavn� 
s umíst�ním d�tí v mate�ské škole.  
 

V tomto roce vedení m�sta 
vytvo�ilo n�kolik projekt� a 
podalo žádosti o dotace na jejich 
realizaci. Pro p�íklad uvádím: 
oprava náhonu Jenišovského 
rybníka, revitalizaci Jenišovského 
rybníka, dovybavení budovy 
radnice, protipovod�ová opat�ení 
s  vybudováním bezdrátového 

rozhlasu, traktoru na údržbu 
obecních komunikací, vitráže 
kostela a projektová dokumentace 
na 1.etapu splaškové kanalizace 
v Ose�né. Na tyto projekty 
budeme požadovat finan�ní 
p�ísp�vky z program� EU. 

Nyní se za�íná p�ipravovat 
projekt na regeneraci objektu 
sociálního a vzd�lávacího centra 
�p.87, kde je v sou�asné dob� 
umíst�no pouze kade�nictví. 
 

Cht�l bych pod�kovat 
všem ob�an�m, kte�í v uplynulém 
roce reprezentovali naše m�sto 
v r�zných oblastech. 

 
I když pomalu, ale 

postupn� se zapojuje do 
nejr�zn�jších aktivit ve m�st� 
stále více lidí, kte�í napomáhají 
k jeho rozvoji. Za nejaktivn�jší 
považuji n�které �leny SK Ose�ná 
a sdružení Chorus. Bohužel zde 
máme i mnoho lidí, kte�í pouze 
tvrdí, že se u nás nic ned�je a že je 
to strašné a �ekají, že pro n� 
n�kdo n�co vytvo�í, pobaví je a 
naplní jejich o�ekávání. Takto to 
ale nefunguje nikde. 
 

Pokud se podíváme na 
internetové stránky m�sta 
(www.osecna.info), zjistíme, 
kolik akcí se v roce 2008 
uskute�nilo. Na tomto míst� bych 
cht�l pod�kovat kroniká�i Ose�né, 

panu Mirku Látovi, který se snaží 
zachytit každý významn�jší 
okamžik ze života m�sta a 
spole�n� s naším webmasterem  
nám toto zprost�edkují.  Mimo 
jiné také p�ipravili prezentaci 
nejzajímav�jších událostí roku 
2008, kterou budete moci 
shlédnout dne 29.12.2008 v rámci 
Dne otev�ených dve�í na Radnici 
v Ose�né, kam Vás tímto srde�n� 
zvu. 
 

P�eji Vám, vážení 
spoluob�ané, pohodové prožití 
váno�ních svátk� a do nového 
roku mnoho úsp�ch� a zdraví. 
 

Ji�í Hauzer, starosta m�sta 
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V  pond�lí  29. prosince 2008 
 

Den otev�ených dve�í na 
Radnici v Ose�né 

  
Zahájení v 17 hodin. 

 

Na programu je prezentace 
„Ose�ná roku 2008“  a  ocen�ní 
aktivních ob�an� m�sta. Nebude 
chyb�t malé ob�erstvení a   hudba 
k poslechu. 
Naším hostem bude hejtman 
Libereckého kraje p. Stanislav 
Eichler. 
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od 21,30 hodin v kostele sv. Víta 
v Ose�né bude sloužit p. fará� 

Matura. 
 
Od 22 hodin  vás zveme na 
spole�né zpívání koled s  
Canzonettou.   
N�co na zah�átí vás jist� pot�ší - 
otev�ena bude cukrárna v Ose�né 
od 21,30 hodin. 
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Od 14.12.2008 mohou cestující na 
lince Stráž pod Ralskem – Liberec 
využívat  nový  spoj: 
V  sobotu a v  ned�li odjíždí 
autobus do Liberce z  Ose�né od 
kostela ve 12,50 hodin a zp�t z  
Liberce jede v  15,15  a  18,25  
hodin.  
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M�stský ú�ad Ose�ná nebude mít 
v dob� od 22.12.2008 do 2.1.2009 
(v�etn�) ú�ední hodiny. Provoz 
bude obnoven v pond�lí 5.1.2009. 
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Od 5. ledna 2009 lze v pokladn� 
M�stského ú�adu Ose�ná hradit  

 
 
 
 
 
místní poplatky dle  vyhlášek 
m�sta Ose�ná v této výši : 

 
Poplatek za likvidaci TKO 

 400,-K�/ osobu/ rok  
d�ti do 4 let a senio�i starší 75 let 
– 200,- K� 
 

Poplatek ze psa 
100,- K�/ 1 pes/ rok 
150,- K� za každého dalšího  psa 
ro�n� 
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V minulém �ísle jsme uvád�li 
mobilní telefon na fotoateliér 
Rajtr ve Stráži pod Ralskem. 
Uvedený telefon byl chybný. 
Oprava : 774 678 667  
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p�es J�št�d 
Termín omezení: 16. 2. - 
1. 3. 2009, 8 až 22 hod. 
Silnice uzav�ena v úseku od 
okružní k�ižovatky Kubelíkova  - 
�eské mládeže, p�es Výp�ež, po 
odbo�ku silnice do obce K�ižany 
(Semerink). 
Objízdná trasa bude vyzna�ena 
p�es �eský Dub, Hodkovice  po 
R/35. 
 
Omezení se netýká linkové 
autobusové p�epravy osob. 
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Termín omezení: 9. 2. 2009, 
0 hod. do 6. 3. 2009, 24 hod. 
 
Uzav�eny oblasti p�ších zón a ulice 
Gutenbergova, Revolu�ní, Soukenné 
nám., Barví�ská a Široká (po 
Resslovu), Papírová, U Stoky,  

 
 
 
 
 
Lucemburská, Na P�íkop�, 
Bedná�ská, Na Po�í�í, U Stoky, 
U Zbrojnice, Na Svahu a Vrab�í; 
Lazebnický vrh bude uzav�en i pro 
p�ší (mimo rezidenty); bude 
uzav�eno parkovišt� na Sokolském 
nám�stí. 
 
Termín omezení:  
16. 2. - 1. 3. 2009, vždy  

od 18 do 24 hod. 
Nám�stí Dr. E. Beneše mezi 
divadlem F. X. Šaldy, radnicí a 
Sokolskou ulicí uzav�eno pro 
veškerou dopravu na nezbytnou dobu 
p�i ve�erních ceremoniích.  
Parkovišt� uzav�ena po celý den. 
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Termín omezení: 9. 2. - 
6. 3. 2009, 0 až 24 hod. 
 
P�íjezd do Liberce od Turnova po 
R35 bude na 1,5 km dlouhém úseku 
p�ed první k�ižovatkou v  Liberci 
dopravn� omezen. Doprava bude 
svedena do levého jízdního pásu 
rozd�leného do 3 pruh�, uzav�ený 
jízdní pás zajistí dostupnost areálu 
Vesec z okružní k�ižovatky u Makra 
pro po�adatelská vozidla, ve sm�ru 
od Turnova nebude možné sjet 
z rychlostní silnice na Hodkovickou 
ulici. 
 
 


