
 

  

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.  

Bohužel, tak jako celou Evropu, tak i Osečnou 
koncem října postihla vichřice, která napáchala 
mnoho škody na majetku našeho města. Částečně 
byla poškozena střecha kostela, byl poničen mobiliář 
u vodní nádrže v Kotli a největší škody vítr způsobil 
na našich lesních porostech včetně Mannova lesa, 
kde musel být dočasně uzavřen povalový chodník 
z důvodu nebezpečí pádu stromů.  

V současné době naplno probíhá realizace 
chodníku podél páteřní komunikace v úseku od 
čističky odpadních vod k Dřevěnce. Do konce roku 
bychom v tomto úseku rádi vytvořili opěrné pilíře pro 
lávku, položili nové kabely veřejného osvětlení a 
uhutnili podklad pro dlažbu. V jarních měsících 
budeme dle počasí s realizací pokračovat.  

Další stavební akcí naší obce je několik dalších 
úseků splaškové kanalizace. První vede od Dřevěnky 
přes potok k autodílně a dále souběžně s Ploučnicí 
směrem ke Kutrům. Další úsek vede ulicí od Bártů 

obchvatem Dolní selské směrem ke „Kubě“. Třetí 
úsek bude odkanalizování ulice Nové a čtvrtá část je 
v Březovém háji. Práce by měly být dokončeny v létě 
příštího roku. V souvislosti s těmito náročnými 
zemními pracemi bude mnoho omezujících opatření, 
například v dopravní obslužnosti města. Předem 
děkujeme za trpělivost a pochopení. 

Minulý měsíc bylo dokončeno restaurování bočního 
oltáře sv. Jana Nepomuckého v našem kostele. Oltář 
byl ještě nedávno v žalostném stavu a dokonce se 
společně s památkáři diskutovalo, zda se do 
náročného restaurátorského zásahu pouštět. 
V současnosti je však již oltář, díky značnému úsilí 
jednoho místního nadšence, opět v plném lesku. 
V dalších letech bychom chtěli postupně pokračovat 
v  restaurátorských pracích a jako první by měly 
přijít na řadu vstupní dveře. 

Dokončena je i křížová cesta na Kotelském návrší, 
kde počítáme ještě s drobnými terénními úpravami. 
Práce však byly přerušeny a zastaveny vzhledem 
k mnoha spadlým vzrostlým stromům, které musely 
být odstraněny. V létě příštího roku bychom chtěli 
uspořádat slavnostní otevření této křížové cesty. 

Vážení občané, vzhledem k blížícímu se konci roku 
bych Vás chtěl pozvat na naše tradiční akce, jimiž 
jsou Rozsvícení vánočního stromu konající se 3. 
prosince od 16.00 hodin na náměstí sv. Víta v Osečné 
a Den otevřených dveří, jež se uskuteční dne 29. 
prosince od 18.00 hodin na osečenské radnici. 

Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku a šťastný 
a aktivní vstup do roku 2018. 
 
Jiří Hauzer, starosta 
 
 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Vánoční trhy na tvrzi Krassa 
V neděli 26. listopadu 2017 od 12.00 do 18.00 

hodin proběhnou první vánoční trhy v nově 
obnovené tvrzi Krassa. Těšit se můžete na svařák, 
horkou medovinu, punč, grilované klobásy, atd.   

Od 17.30 hodin proběhne adventní vystoupení 
pěveckého sboru Canzonetta, v 18.00 hodin bude 
rozsvěcen vánoční strom. 

 
Vánoční dílna 

ZŠ a MŠ Osečná za podpory města Osečná pořádá 
zábavné dopoledne pro děti a dospělé – „Vánoční 
dílnu“. Ta proběhne v sobotu 2. prosince 2017 od 
9.00 do 12.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ. Občerstvení 
zajištěno. S sebou nůžky, přezůvky a tašku na 
výrobky. Vstupné 40,-Kč. 

 
Vánoční trhy 

V neděli 3. prosince 2017 od 9.00 hodin 
proběhnou na Svatovítském náměstí v Osečné 
vánoční trhy se zabijačkou. Čeká na Vás bohaté 
občerstvení a pestrá nabídka vánočního zboží. 

Od 14.00 hodin proběhne v kostele sv. Víta koncert 
kapely Imaginárium, děti se mohou zase těšit 
v Kavárně u Víta na kouzelníka. 

 
Rozsvícení vánočního stromu na Svatovítském 
náměstí v Osečné 

Rozsvícení vánočního stromu v Osečné se letos 
uskuteční v závěru Vánočních trhů v neděli 3. 
prosince 2017.  

Od 16.00 hodin vystoupí muzikantské duo, v 16.15 
hodin vystoupí s krátkým adventním programem děti 
ze základní školy. Strom pak rozsvítíme v 16.30 
hodin. 

Po celou dobu budou k dispozici stánky 
s občerstvením a horkými nápoji. Klub seniorů 
tradičně připravil prodej vánočního cukroví. 

 
Celé Česko zpívá koledy 

ZŠ a MŠ Osečná se zapojila do každoročního 
vánočního projektu. Srdečně jsou zváni rodiče a 
široká veřejnost ke společnému zpěvu koled a 
vánočních písní ve středu 13. prosince 2017 od 
16.00 hodin do kostela sv. Víta v Osečné. 

Štědrý večer v kostele sv. Víta v Osečné 
Kostel sv. Víta v Osečné bude o Štědrém večeru 

přístupný od 22.00 do 23.00 hodin. Sváteční večer si 
mohou příchozí zpříjemnit rozjímáním u jesliček.  

 
Den otevřených dveří na Radnici 

V pátek 29. prosince 2017 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 2017 – fotografická 

prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a 
Ing. Jiřího Hauzera 

- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení 
 
 
Canzonetta adventní 

 V neděli 26. listopadu 2017 od 17.30 hodin 
srdečně zveme posluchače na adventní vystoupení 
pěveckého sboru Canzonetta na nádvoří tvrze 
Krassa v Chrastné, kde toho večera bude 
rozsvícen vánoční strom. 

 Ve středu 6. prosince 2017 zazpíváme od 17.00 
hodin v Domě seniorů v Hodkovicích nad 
Mohelkou. 

 V úterý 12. prosince 2017 mohou posluchači od 
18.00 hodin navštívit adventní koncert v kostele 
sv. Antonína v Heřmanicích u Jablonného 
v Podještědí. 

 V pátek 15. prosince 2017 zpíváme od 18.00 
hodin v kostele ve Velkém Valtinově. 

 
 
Energetický seminář pro domácnosti 

V úterý 21. listopadu 2017 od 18.00 hodin 
proběhne v aule radnice „Energetický seminář pro 
domácnosti“. Cílem projektu je seznámení občanů s 
novými technologiemi, které nabídnou dlouhodobé 
úspory pro Váš dům. 

 Pořádá firma:  INESO CZ s. r. o., přednáší jednatel 
společnosti: Petr Kysela. 



 

  

Aktualizovaná mapa  
Okolí Osečné a Lázní Kundratic 

Město Osečná nechalo zaktualizovat 
a vyrobit oblíbenou mapu s názvem 
„Okolí Osečné a Lázní Kundratic“. 

Mapka v česko – německém jazyce 
prošla řadou změn. Má novou obálku, 
je bez reklam, má nové mapové 
výřezy okolí Osečné – východ a 
západ, cyklotrasy byly nově 
proznačeny dle metodiky značení 
dálkových tras v ČR a byly 
zaktualizovány nové cíle pro turisty 
jako např. Mannův les, křížová cesta 
na Kotelském vrchu atd. Na 
aktualizaci se podíleli Mgr. Miroslav 
Lát a Ing. Jiří Hauzer, takže zde 
najdete i místa, o kterých ví jen 
málokdo – např. Krásná vyhlídka, 
Kočičí skály, Hodinář, Trpaslík či 
Chrisův odpočinek.  

Nová prodejna SIPRON  
Na Svatovítském náměstí v Osečné 

byla otevřena nová prodejna SIPRON, 
která nabízí široký sortiment zboží – 
ruční nářadí pro dům, dílnu i zahradu, 
barvy, tmely a lepidla, kuchyňské 
potřeby, drogistické a hygienické 
potřeby, krmivo pro zvířata, cigarety, 
hračky, papírenské zboží a různé další 
výrobky. Otevírací doba je v pondělí 
až pátek od 8.00 do 16.30 hodin, v 
sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

 

Těšíme se na Vaší návštěvu. 

Slavnostní otevření objektu zázemí pro pracovníky MěÚ 
Osečná a představení nového traktoru 

Ve čtvrtek 20. července 2017 proběhlo před Růžičkovou stodolou 
v Osečné slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu 
„Zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná“. Této akce se kromě 
pracovníků městského úřadu a místních občanů zúčastnili – 
ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek 
hejtmana LK pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, 
zástupci sociálního odboru LK, ředitelka odboru zaměstnanosti 
Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, 
zástupci Úřadu práce z Liberce a České Lípy, zástupci dodavatelské 
firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a další hosté.  

Na této akci byl vedle nového objektu také představen náš nový 
traktor Zetor Proxima 110 Power s lesnickou nástavbou a s 
příslušenstvím pro práci v městských lesích. Ten byl získán díky 
projektu „Technika pro Osečenské lesy“. 
 
Den otevřených dveří na tvrzi Krassa 

V sobotu 26. srpna 2017 proběhl den otevřených dveří v nově 
zrekonstruované tvrzi Krassa v Osečné – Chrastné. Historická 
vstupní brána se zvědavcům otevřela přesně v 14.00 hodin. Postupně 
si návštěvníci nejen z Osečné, ale i z širokého okolí mohli 
prohlédnout Blektův sál, Šlejnicův sál, Hartigův sál, Africký salon, 
restauraci s barem, sklípek či zajímavě řešené ubytovací prostory. 
 
Nový školní rok na ZŠ a MŠ Osečná 

Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen 
školní rok 2017/18. Slavnostní křest si letos 4. září 2017 odbylo 21 
prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. 
Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Iva Sluková. Hostem 
byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní 
pomůcky věnované Městským úřadem. 
 
Setkání zastupitelů obcí Osečná, Markersdorf a Krotoszyce 

V pátek 3. listopadu 2017 proběhlo v Osečné mezinárodní setkání 
zastupitelů z Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL). 
Přivítání proběhlo v aule na Radnici. Po úvodním slovu starosty 
města Jiřího Hauzera proběhla prezentace zaměřená na představení 
našeho městečka, zrealizované projekty za uplynulé období, 
současně realizované projekty a projekty připravované. Nechyběl ani 
námět na vybudovaní společné lavičky přátelství. 

Po diskusi následovala prohlídka města. V úprku navštívili kostel 
sv. Víta, nově vybudované zázemí pro údržbu města, areál základní 
školy, tisícileté Kotelské lípy a areál Lázní Kundratic a.s.. Celá 
prohlídka byla pak zakončena na tvrzi Krassa společným obědem. 

Akce byla součástí projektu Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-
31.08.2017 podpořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z 
Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 



 

  

Mannův les - II. etapa zpřístupnění lesa 
V roce 2012 byl v Osečné úspěšně dokončen a 

zpřístupněn veřejnosti areál příměstského parku 
Mannův les. Ten je přístupný jak z Osečné, tak i z 
areálu Lázní Kundratic. Pro pohodlí návštěvníků 
tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový 
chodník a to v délce 1100 m. Hatě byly položeny jak 
v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi i osob se 
sníženou schopností pohybu, kterými mohou být 
např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další. 

Na tento projekt letos navázala 2. etapa. V rámci 
této etapy došlo k doplnění haťových chodníků o 
chybějící spojky v délce 118 m. Bylo zde vytvořeno 
nové vyhlídkové místo mlynáře Entericha s 
posezením a v oddychovém centru Mannova lesa byl 
vybudován Mannův odpočinkový osmiboký altán. 
Dále zde byl umístěn provozní řád, orientační mapky 
areálu a informační tabule v českém a německém 
jazyce o místních pamětihodnostech a přírodních 
zajímavostech. Nechybí zde ani pověst o Mannově 
lese. Pro lepší orientaci zde byly také osazeny 
rozcestníky se směrovými šipkami. 

V areálu příměstského parku Mannův les je: 

- přísný zákaz vstupu a jízdy mimo značené trasy 
- přísný zákaz sběru přírodnin 
- zákaz vjezdu všech motorových vozidel 
- zákaz jízdy na kole a na koni 
- zákaz volného pobíhání psů 
- zákaz kouření 
- zákaz odhazování odpadků 
- zákaz rozdělávání ohňů 
 

    Pozor, celý areál je monitorován fotopastmi ! 
    Pozor, za mokra haťový chodník klouže ! 
    Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí ! 

 
Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je 
financován z prostředků EU – Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
Programu rozvoje venkova 2014–2020 a 
spolufinancován městem Osečná. 
 
 
 
 

Město opravovalo místní komunikace 
Osečná letos opravila z rozpočtu města pět úseků 

místních komunikací, šlo především o opravy 
komunikací po loňské výstavbě kanalizace. Opravy 
proběhly v Osečné u Základní školy a u výjezdu z 
ulice Nová do ulice Školní, dále v ulici U Křížku a v 
Chrastné u výjezdu na krajskou silnici od 

dvojdomků. Provizorně byla také opravena část ulice 
Selská. Akce probíhala souběžně s opravou povrchu 
komunikace v Zábrdí a realizovala ji firma Silnice 
Žáček s.r.o. z České Lípy. 
 

Oprava komunikace v Zábrdí 
Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt 

„Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná 
– Zábrdí". V rámci tohoto projektu byl opraven 
povrch komunikace v Zábrdí v délce 649,0 m a 
průměrné šířce vozovky 2,90 m. Celková plocha 
opravy činila 1886,0 m2. Vlastní práce probíhaly v 
těchto postupných krocích: čištění vozovky a krajnic 
od nánosu, implementace spojovacího postřiku, 
pokládka asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50 
mm a na závěr došlo ke zpevnění krajnic.  

Místní komunikace v Zábrdí byla ve velmi špatném 
stavu – živičný kryt vykazoval množství výtluků a 
podélných a příčných trhlin. Jsem rád, že se nám 
podařilo celoplošně tuto komunikaci opravit“, uvedl 
starosta města Osečná Jiří Hauzer. 
 
Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, 
Osečná – Zábrdí" byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 
 
Město Osečná získalo nový traktor 

Město Osečná získalo v rámci projektu „Technika 
pro Osečenské lesy“ nový traktor s lesnickou 
nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských 
lesích. Nový traktor typu Zetor Proxima 110 Power 
je vybaven ochranným rámem kabiny, ochrannou 
vanou podvozku, ochranou kol, nádrže a výfuku. K 
traktoru byl dále získán čelní rampovač a 
profesionální lesnický naviják UNIFOREST 85 H s 
elektrohydrau-lickým ovládáním. 
 
Projekt „Technika pro Osečenské lesy“ je financován 
z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje 
venkova 2014–2020 a spolufinancován městem 
Osečná. 


