Slovo starosty
Vážení občané,
opět se přiblížil konec roku a s ním i naše snaha
splnit všechny úkoly a sliby, abychom do toho nového
roku vstupovali s „čistým stolem“. Všude slyšíme o
klidu a pohodě, ale ve skutečnosti je konec roku
většinou spojen se shonem a stresem. Proto jsem
obzvlášť rád, že jste si udělali chvilku k přečtení
našeho občasníku.
V letošním roce se podařilo realizovat několik
důležitých akcí, z nichž bych chtěl zdůraznit jen
některé:
- Bylo vybudováno několik dalších úseků splaškové
kanalizace, které byly již zkolaudovány a v jarních
měsících budou moci majitelé přilehlých
nemovitostí sepisovat smlouvy u paní Dáši Veselé a
zrealizovat samotné napojení nemovitostí!
- Získali jsme dotaci z Libereckého kraje na výstavbu
dalších stok, konkrétně u Elektroservisu, u
truhlárny pana Kysely a u bývalé benzinky.
Realizace by měla proběhnout v první polovině
roku 2020. Nyní připravujeme poslední projekt
kanalizační stoky v ulici Truhlářská. Více
podrobností naleznete na internetových stránkách
města v sekci Kanalizace a ČOV.
- Společně s Libereckým krajem byla provedena
generální
oprava
krajské
silnice
v ulici
Českodubská a na jaře bude pokračováno
s dokončením povrchu, včetně výstavby nového
osvětlení a chodníku. Připravujeme také
prodloužení chodníku v ulici Liberecká.
- Bylo dokončeno restaurování dveří v kostele – ještě
připravujeme novou vývěsku pro potřeby kostela.
Zároveň chceme vyzvat občany, aby nelepili a
neumisťovali plakáty na nově opravené památkově
chráněné dveře.
- Instaluje se nové veřejné osvětlení při hlavní silnici
v ulicích Liberecká, Kundratická a Českolipská.

Vzhledem ke změně zákonů byla provedena
v závěru roku revize vyhlášek Města Osečná. Nové
znění bylo schváleno dne 16. prosince 2019 v rámci
veřejného zasedání zdejšího zastupitelstva s těmito
hlavními výstupy:
- Poplatek z pobytu – proběhlo sloučení poplatku
lázeňského a ubytovacího, sazba poplatku činí
1 den / 20,-Kč.
- Poplatek za komunální odpad – pro r. 2020 byl
ponechán stejný poplatek jako v roce 2019, tedy
500,-Kč / osoba a rok. Nicméně pro další roky je
neudržitelné jej ponechat ve stejné výši. Do
současnosti jsme měli výjimku pro děti a důchodce,
kterou jsme museli zrušit vzhledem k diskriminaci
ostatních.
- Poplatek ze vstupného – sazba poplatku
z vybraného vstupného na kulturní, sportovní,
prodejní nebo reklamní akci činí 5 %.
- Poplatek za veřejné prostranství – sazba poplatku
za stánek činí 30,-Kč a den/m2, ostatní 10,-Kč za
1m2 a den.
- Poplatek ze psů byl navýšen vzhledem k problémům
s volně pobíhajícími psy a s úklidem jejich
exkrementů. Za jednoho psa 300,-Kč za rok, za
druhého a dalšího 450,-Kč za rok.
- Nová vyhláška o evidenci psů a jejich majitelů nám
doufám přinese zjednodušení při různých nálezech
zaběhlých psů a při napadeních, kdy se zjišťuje, zda
útočný pes byl očkován.
Vážení občané, vzhledem k blížícímu se konci roku
bych Vás chtěl pozvat na naši tradiční akci - Den
otevřených dveří, která se uskuteční v pátek dne 27.
prosince od 18.00 hodin na osečenské radnici.
Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku a šťastný
a aktivní vstup do roku 2020.
Jiří Hauzer, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
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 poslechem vánoční hudby
a zpěvem koled s místními hudebníky.

Městský úřad Osečná
uzavření úřadu během vánočních svátků
Informuji Vás, že v době od 23. prosince 2019 do
1. ledna 2020 bude Městský úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení
Jiří Hauzer, starosta

Den otevřených dveří na Radnici
V pátek 27. prosince 2019 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
- Ocenění aktivních občanů za rok 2019
- Události v Osečné roku 2019 – fotografická
prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a
Ing. Jiřího Hauzera
- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení

ZŠ a MŠ Osečná
přerušení provozu o vánočních prázdninách
Informuji Vás, že v době od 23. prosince 2019 do
3. ledna 2020 mají žáci ZŠ vánoční prázdniny. V tuto
dobu bude přerušen i provoz mateřské školy, školní
družiny a školní jídelny.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

Tříkrálové zpívání v Druzcově

Ordinační hodiny
ordinace praktického lékaře o Vánocích

V sobotu 4. ledna 2020 od 14.00 hodin proběhne v
kapli sv. Josefa v Druzcově Tříkrálové zpívání s
Canzonettou.

Oznamujeme Vám, že ordinace praktického lékaře
pro dospělé Osečná bude 23. 12., 27. 12. a 30. 12.
uzavřena!
Dne 31. 12. 2019 bude MUDr. Matěj Tvrzník
ordinovat v Rozstání a MUDr. Vladimír Šatava bude
po telefonické domluvě k dispozici v ordinaci v
Osečné od 8.00 do 12.00.
Děkujeme za pochopení
MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

Povinné „čipování“ psů!
- Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem.
- Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v
dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz)
a v nové evidenci Městského úřadu Osečná.
- Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině.
- Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně
čitelným tetováním provedeným před 3. 7.
2011.

Komplexní pozemková úprava v
k.ú. Kotel s částí k.ú. Zábrdí u
Osečné
Krajský pozemkový úřad pro
Liberecký kraj zahájil v červenci 2017
provádění komplexních pozemkových
úprav pro katastrální území Kotel a
část katastrálního území Zábrdí.
Potřeba pozemkových úprav byla
iniciována ze strany města, a to
hlavně z důvodu opakovaných
problémů při přívalových deštích, při
kterých docházelo ke splachům
zemědělské půdy do obytných částí
Kotle a Zábrdí. V průběhu roku 2018
probíhaly
přípravné
práce
na
pozemkových úpravách a úvodní
jednání s vlastníky pozemků v obvodu
pozemkových úprav. Pozemkové
úpravy se týkají zemědělské půdy
mimo zastavěné území obce a jsou
zaměřeny především na návrh
vodohospodářských a protierozních
opatření, která by měla chránit
zastavěné části obce před přívalovými
srážkami, zaplavování obydlí a před
splachem z orné půdy. Dále je cílem
pozemkových úprav zpřístupnění
všech
pozemků
v
obvodu
pozemkových úprav a s tím
související zlepšení podmínek k
hospodaření
na
zemědělských
pozemcích. Pozemkové úpravy by
také měly zlepšit prostupnost krajiny.
Možností pozemkových úprav je
scelení roztříštěné držby pozemků,
případné směny pozemků nebo úprava
nevhodných
tvarů
pozemků.
Zpracovatelem pozemkových úprav je
společnost GROMA PLAN s.r.o.
Plzeň. V současné době se zpracovává
tzv. Plán společných zařízení, který je
klíčovým dokumentem pozemkových
úprav. V plánu je navržena sada
opatření k zadržení vody v krajině,
například jsou navrženy tůně, vodní
nádrž, protierozní průleh a ochranná
zatravnění. Všechna tato navržená
opatření jsou znázorněna v návrhu
hlavního výkresu společných zařízení,
který najdete na internetových
stránkách města.
Helena Bušová,
předsedkyně sboru zástupců

Výlov Chrastenského rybníka
V sobotu 5. října 2019 proběhl na Chrastenském rybníku tradiční
podzimní výlov. Přes nevlídné a deštivé počasí se akce vydařila, ryb
bylo dostatek, účast rybářů i diváků byla hojná.

Geocaching International Film Festival 2019 v Osečné
Spolek přátel Donalda Entericha uspořádal v sobotu 9. listopadu
2019 na radnici v Osečné již podruhé event „Geocaching
International Film Festival 2019“. Promítalo se zde 16 soutěžních
amatérských filmů z celého světa o geocachingu – tyto projekce se
konají po celém světě pravidelně již tradičně od roku 2013. V aule
osečenské radnice se sešlo více než padesát příznivců geocachingu
ze širokého okolí – zájem byl větší, ale počet míst byl omezen.
Účastníci zhlédli soutěžní finálové filmy a ohodnotili je, součástí
akce byla také fotografická soutěž s tematikou geocachingu, bohatá
tombola a občerstvení.

Vítání občánků
V sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo ve dvou blocích Vítání
občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví
občánci (12), kteří se narodili v městě Osečná od ledna do září 2019.

Vánoční dílna
Spolek Taisó Osečná za podpory města Osečná uspořádal v sobotu
30. listopadu 2019 zábavné dopoledne pro děti a dospělé – Vánoční
dílnu. Proběhla od 9.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ, kde bylo zajištěno
i občerstvení. Účast dětí i rodičů byla hojná.

Rozsvícení vánočního stromu na Svatovítském náměstí
V neděli 1. prosince 2019 proběhlo na Svatovítském náměstí v
Osečné za účasti mnoha přihlížejících rozsvícení vánočního stromu.
Zazněla zde Živá koleda v podání dechového souboru Celestýnka,
vánoční koledy zazpívaly dětí ze ZŠ Osečná a v 16.30 hodin byl
krásně ozdobený stromek rozsvícen. Na akci nechyběl svařák za
symbolickou cenu podávaný starostou a místostarostkou města ani
ochutnávka vánoček z místních dílen. Veškerý výtěžek z akce
poputoval na SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná. Poprvé bylo také
představeno občanům nově osvícené Svatovítské náměstí a ve
vchodu do kostela byl opět po roce vystaven aktualizovaný betlém.

Vánoční besídka Základní školy
Základní škola Osečná uspořádala v pondělí 16. prosince 2019 v
tělocvičně vánoční besídku pod názvem „Světové Vánoce“. Před
zcela zaplněným sálem tělocvičny zazpívaly děti spoustu krásných
koled z celého světa, nechybělo ani tradiční vystoupení učitelského
sboru. Na závěr popřáli žáci všem přítomným šťastné vánoce v
různých světových jazycích. Celá akce byla výborně připravena,
všem divákům se líbila a všichni vystupující byli za své výkony
odměněni dlouhotrvajícím potleskem.

Město Osečná dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace
Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě
oddílné splaškové kanalizace v západní části Osečné.
Konkrétně se jednalo o stoky A8 (ul. K Pramenům) a
A8–4 (ul. Příčná), 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 A8
v délce 216,6 m a kanalizační stoka A8–4 v délce
29,4 m. V rámci projektu bude po kolaudaci
napojeno 24 EO.
„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční
podpoře Libereckého kraje vybudovat stokové sítě A8
a A8–4. Další naši obyvatelé budou tak připojeni na
městskou splaškovou kanalizaci a dojde ke zlepšení
životních podmínek i životního prostředí“, uvedl
starosta města Jiří Hauzer.

Projekt „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky
A8, A8–4“ podpořil Liberecký kraj.

Naši hasiči dostali z projektu nové osobní
ochranné prostředky PO
Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 13.
4. do 22. 11. 2019 projekt „Obnova a doplnění
osobních ochranných prostředků PO". V rámci
tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny čtyři
páry zásahových rukavic a čtyři jednovrstvé zásahové
obleky.

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

osobních
podpořil

Počítačové kurzy pro občany města Osečná
Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 18.
10. do 29. 11. 2019 projekt s názvem „Bezpečně na
internetu a na počítači“. V rámci tohoto projektu
proběhly každý pátek v učebně ZŠ a MŠ Osečná
počítačové kurzy pro obyvatele města Osečná za
účelem vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu
a v počítačovém světě. Kurzy proběhly dva – kurz č.
1 pro začátečníky a seniory a kurz č. 2 pro mírně
pokročilé. Každý kurz byl o šesti blocích po dvou
hodinách.

Projekt byl zaměřen na bezpečnou práci na
počítači, na zdravou komunikaci po síti, na
zabezpečení počítače a internetového prostoru, na
autorskoprávní delikty, na eliminaci kriminálně
rizikových jevů vznikajících prostřednictvím
internetového média, na omezování příležitostí k
páchání trestné činnosti a vzdělávání v oblasti
prevence kriminality.
„Jsem rád, že byl o počítačové kurzy v našem městě
zájem a že převážná většina účastníků nejenže
dokončila kurzy až do úplného konce a získala
zasloužený certifikát, ale že si i vyžádala speciální
blok navíc. Záměr projektu byl podle mě naplněn,
neb byl u účastníků odbourán strach z počítače a
internetu, práce na počítači je začala bavit a zjistili,
že jim může i velice usnadnit život, pokud tedy dodrží
základní pravidla IT bezpečnosti. Poděkování patří
ZŠ a MŠ Osečná, bez jejichž zapůjčené počítačové
učebny s kvalitním hardwarovým a softwarovým
vybavením by kurzy nemohly proběhnout“, uvedl
lektor kurzů Jiří Hauzer ml.

Projekt „Bezpečně na internetu a na počítači“
podpořil Liberecký kraj.

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizována v SK Osečná, z.s.
Sportovní klub Osečná úspěšně
zrealizoval
projekt
„Pravidelná
celoroční sportovní činnost dětí a
mládeže realizována v SK Osečná,
z.s.". V rámci tohoto projektu byly
uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní
činnost dětí a mládeže a zakoupeno drobné technické
vybavení pro tréninky žákovských týmů.
Celkové náklady projektu:
120.000,–Kč
Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 36.000,–Kč
Prostředky SK Osečná, z.s.:
84.000,–Kč

Projekt „Pravidelná celoroční sportovní
činnost dětí a mládeže realizována v SK
Osečná, z.s.“ podpořil Liberecký kraj.

