
 

  

Slovo starosty 

Vážení občané, 
letošní rok, ačkoli tomu počasí zatím moc 

neodpovídalo, se pomalu blíží ke konci a nastává 
období bilancování, uzavíraní a rekapitulování všech 
uplynulých událostí. I naše město rekapituluje a 
administrativně ukončuje především náš největší 
projekt -  první etapu kanalizace. Nyní jsou v plném 
proudu administrativní zpracování a finanční 
vyrovnání. Chtěl bych upozornit, že tato akce se 
obešla zcela bez avizovaného úvěru.  

V této době také připravujeme rozpočet na příští 
rok, druhá etapa kanalizace je v současné době 
v povolovacím řízení a na jarní měsíce připravujeme 
opravu vodní nádrže v Kotli. 

Konec roku by měl být ve znamení dokončení 
silničního průtahu Osečnou. Na celé akci Město 
Osečná pouze participuje, konkrétně poskytujeme 
stavební firmě najaté Libereckým krajem zázemí a 
zároveň jsme se finančním příspěvkem podíleli na 
projektu. Ministerstvo dopravy, které poskytlo 
finance na opravu krajských silnic, je časově omezilo 
pouze na letošní rok. Chci Vás proto požádat o 
shovívavost, jsem si vědom, že dopravní situace a s ní 
spojená omezení nás všechny zatěžují. Na druhé 
straně mnoho cizích řidičů nerespektuje zákazy 
vjezdu do obce, čímž celou situaci ještě více 
vyhrocují.  

V souvislosti s rekonstrukcí poslední etapy 
komunikace II/278 v obci Osečná je od 18.11.2015 
do konce roku 2015 uzavřena a neprůjezdná ulice  
Českolipská a Kundratická od Svatovítského náměstí 
po odbočku u Dřevěnky. Zajištění příjezdu 
k nemovitostem v uvedeném úseku je řešeno 

individuálně, nicméně se může stát, že nebude někdy 
možné příjezd zajistit. Pro místní občany je průjezd 
obcí zajištěn ulicí Selská. 

Doufejme, že nová silnice pak bude sloužit dlouho 
nám všem. Souběžný chodník včetně veřejného 
osvětlení bude pak v režii města a na přípravě 
realizace se teprve pracuje. 

V současné době také pracujeme na projektu 
„Separace bioodpadů ve městě Osečná“. Dotazníky z 
prvního kola byly již vyhodnoceny – 119 žadatelů 
splnilo podmínky a bude jim přidělen kompostér. 
Přidělování kompostérů proběhne pravděpodobně 
začátkem prosince 2015, vše závisí na odsouhlasení 
textu smlouvy o výpůjčce a následném darování a 
povinné publicity fondem. Žadatelé budou vyzváni k 
odběru prostřednictvím vyplněného kontaktu. 
Zároveň dne 11. listopadu 2015 bylo vyhlášeno druhé 
kolo s upravenými pravidly přidělování kompostérů. 
Zájemce o přidělení 1000 l plastového kompostéru 
prosím o vyplnění nového dotazníku a jeho odevzdání 
ve stanovených hodinách na podatelně MěÚ Osečná, 
nejpozději však do 7. prosince 2015. 

Vážení občané, chtěl bych Vás již nyní pozvat na 
tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
konané v neděli dne 29.11.2015 v 16.30, dále na 
Osečenské vánoční trhy, které se zde již podruhé 
budou konat a to týden po začátku adventu, a na Den 
otevřených dveří, který se tak jako každý rok bude 
konat na zdejší radnici v úterý dne 29.12.2015 od 
18.00 hodin. 

Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku. 
 

Jiří Hauzer, starosta 
 

 

Technické služby Osečná mají nové logo 
 

Technické služby 
Osečná, p.o. mají 
nové logo. Logo 
vzešlo ze studia pana 
Jaromíra Máje z 
Osečné a splňuje 
všechny náročné 

požadavky – je jedinečné, jednoduché, dobře 
zapamatovatelné, vyjadřuje činnost a zároveň zkratku 
příspěvkové organizace a je dobře použitelné. 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Vánoční dílna 

ZŠ a MŠ Osečná za podpory města Osečná pořádá 
zábavné dopoledne pro děti a dospělé – Vánoční 
dílnu. Ta proběhne v sobotu 28. listopadu 2015 od 
9.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ. Občerstvení zajištěno. 
Prodej drobné keramiky. S sebou nůžky, přezuvky a 
tašku na výrobky. Vstupné 30,–Kč. 
 
Rozsvícení vánočního stromečku 
a adventní koncert v kostele sv. Víta v Osečné 

Město Osečná Vás srdečně zve na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku na Svatovítském 
náměstí v Osečné, které proběhne v neděli 29. 
listopadu 2015 od 16.30 hodin. Nebudou chybět 
vánoční písně v podání dětí ze ZŠ a ochutnávka 
vánočního cukroví z dílny našich babiček. Následně 
nato naváže adventní koncert v kostele sv. Víta v 
Osečné v podání komorního smíšeného sboru 
Canzonetta. 
 
SIFON, Venda a jejich lásky 

AUTOGRAMIÁDA nové knihy Otto Hejnice 
proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 17.00 hodin 
ve Vinárně U Markéty. Beseda s autorem o jeho 
tvorbě a vztahu ke kraji pod Ještědem.  
 
Vánoční trhy 

V neděli 6. prosince 2015 od 8.00 hodin 
proběhnou na Svatovítském náměstí v Osečné 
„Vánoční trhy“.  
 
Štědrý večer s Canzonettou 

Ve čtvrtek 24. prosince 2015 od 22.00 hodin 
proběhne v kostele sv. Víta v Osečné „Štědrý večer 
s Canzonettou“.  
 
Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího 
městského úřadu s občany 

V úterý 29. prosince 2015 od 18.00 hodin 
proběhne v aule radnice v Osečné tradiční setkání 
zastupitelů a pracovníků zdejšího městského úřadu s 
občany. Cílem tohoto setkání bude mimo jiné 
vyhodnocení starého roku 2015 a poděkování 
nejaktivnějším občanům. 

 

Program: 
- Úvodní zahájení starostou města 
- Ocenění aktivních občanů za rok 2015 
- Události v Osečné roku 2015 – fotografická 

prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. 
Jiřího Hauzera 

- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení 

Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard  
V sobotu 19. září 2015 proběhl na fotbalovém hřišti 

v Osečné „Mezinárodní fotbalový turnaj starých 
gard“. Turnaje se zúčastnila za překrásného počasí tři 
družstva: Stará garda z Osečné, Stará garda z 
Krotozsyc (PL) a Ještědská stavební. Mužstvo 
veteránů z Markersdorfu se z turnaje omluvilo.  

Konečné výsledky: 
    1. Stará garda Osečná (CZ) 
    2. Stará garda Ještědská stavební (CZ) 
    3. Stará garda Krotoszyce (PL) 
 
Výlov Chrastenského rybníka 

V sobotu 3. října 2015 uskutečnilo Rybářské 
sdružení Osečná výlov Chrastenského rybníka. 
 
Hasičskou noc ovládlo družstvo TAZ CREW, 
Osečenští a Druzcovští hasiči nesoutěžili 

Ze soboty 3.10. na neděli 4.10.2015 proběhla 
celonoční soutěž „Hasičská noc pod Ještědem“. 
Celkem 24 čtyřčlenných družstev absolvovalo trasu v 
délce 40 kilometrů, kde v sedmi obcích plnily 
připravené úkoly. Z šestnácti stanovišť naši hasiči 
zajišťovali tři stanoviště: motání hadic u hasičské 
zbrojnice v Lázních Kundraticích, dále zdolání 
Mlékárenského rybníka na raftu včetně vědomostního 
kvízu a výměnu kola u hasičského vozidla v 
Druzcově. 
 
ČOV a splašková kanalizace byla předána 
městu Osečná 

Čistička odpadních vod a splašková kanalizace byla 
v úterý dne 3. listopadu 2015 slavnostně předána 
stavební firmou Ještědská stavební společnost spol. s 
r.o. do užívání investorovi, tj. městu Osečná. Tohoto 
slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili – náměstek 
hejtmana Libereckého kraje Josef Jadrný, člen rady 
Libereckého kraje RNDr. Vít Příkaský, starostové ze 
spřátelených německých měst Markersdorf a 
Großschönau – Thomas Knack a Frank Peuker a 
starostka polských Krotoszyc Beata Castaňeda 
Trujillo. Dále nechyběli zástupci dodavatelské firmy 
Ještědská stavební společnost spol. s r.o., vedené 
ředitelem Václavem Kubešem, zástupci firmy 
REALSTAV MB spol. s r.o., kteří zajišťovali TDI, 
vedeni ředitelem společnosti Alešem Jurankou, a 
mnoho dalších hostů. Po oficiální části – přestřižení 
pásky a prohlídky ČOV, shlédli účastníci v aule 
Radnice fotografickou prezentaci z výstavby a 
následně poté volně navázala neformální diskuse při 
precizně připraveném občerstvení, které připravila 
Střední škola gastronomie a služeb Liberec. 



 

  

Ordinace praktického lékaře pro dospělé 
Od 5. října 2015 má Osečná nového praktického 

lékaře pro dospělé, je jím MUDr. Matěj Tvrzník.  

Ordinační hodiny: 

Osečná  otevřeno (od — do) 
Pondělí  07.00 – 08.00 odběry krve, 

08.00 – 13.00 
Středa  10.00 – 15.00 
Pátek  07.00 – 08.00 odběry krve, 

08.00 – 13.00 
Rozstání  otevřeno (od — do) 
Úterý  08.00 – 13.00 
Čtvrtek  12.00 – 16.00 

 

Návštěvy dle telefonické dohody s panem doktorem 
na tel. čísle: + 420 602 702 406 
 

Městská knihovna Osečná s pobočkami v ZŠ 
Osečná a Druzcově má nové webové stránky 

Městská knihovna Osečná s pobočkami v ZŠ 
Osečná a Druzcově spustila nové webové stránky. Na 
nových stránkách naleznete mimo jiné informace o 
knihovně a službách, které nabízí. Dále pak 
informace o aktuálním dění, jako jsou akce v 
knihovně nebo novinky v knihovním fondu či 
představení zajímavých projektů, které Vám 
pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“.   

„Naší snahou bylo vytvořit jednotný a přehledný 
web, na kterém najdete všechny potřebné informace. 
Doufám, že se Vám naše společné nové webové 
stránky budou líbit a budete se často a rádi vracet, 
abyste zjistili, co je nového, které knížky přibyly a 
jaké akce chystáme“, uvedla Mgr. Libuše Prokopová, 
knihovnice MK Osečná. 

Nové webové stránky knihovny naleznete na: 
www.osecna.knihovna.cz 

 
Technické služby Osečná, p.o. 

Dne 1. května 2015 byla zřizovací listinou města 
Osečná zřízena organizace: Technické služby 
Osečná, příspěvková organizace, která je zřízena 
výhradně k provozování kanalizace a ČOV v Osečné. 

Kancelář Technických služeb Osečná, p.o. se 
nachází v budově bývalého obecního úřadu na 
Svatovítském náměstí čp. 103 v Osečné, v přízemí.  
 

Kontaktní osoba: 
Dana Sucharová 
Tel.: 737 627 486 
E-mail: technickesluzby@osecna.cz   
Web: www.tsosecna.cz   

Výzva k sepsání nové 
„Smlouvy o odvádění odpadních vod“ 

Všichni obyvatelé, kteří jsou připojeni na veřejnou 
část splaškové kanalizace, se musí dostavit k sepsání 
nových smluv o odvádění odpadních vod s touto 
organizací, a to do 18.12.2015.  

K sepsání smlouvy je nutné se předem objednat 
u paní Dany Sucharové! Pokud tak neučiníte a 
přijdete neohlášeně, budete muset vyčkat, až sepíšou 
smlouvy občané, kteří jsou předem objednáni. 

Samotné sepisování smluv bude probíhat 
ve stanovených hodinách: 

 

Smlouvy se budou sepisovat v sídle Technických 
služeb Osečná, p.o., tj. v budově bývalého obecního 
úřadu na Svatovítském náměstí čp. 103 v Osečné, v 
přízemí vedle lékárny. 

Vzor smlouvy, podmínky a kalkulace stočného pro 
rok 2016 jsou vyvěšeny již nyní na webu 
Technických služeb Osečná. 

Cena stočného na rok 2016 byla stanovena ve výši 
30,06 Kč s DPH za 1m3. 

K sepsání smluv je třeba: 

- občanský průkaz, či jiný průkaz totožnosti, 
- k sepsání smlouvy se musí dostavit všichni 

majitelé nemovitosti, pokud to není možné, 
musí jejich zástupce doložit ověřenou Plnou 
moc k tomuto jednání (k uzavření smlouvy o 
odvádění odpadních vod, případně k souhlasu 
o hrazení záloh za stočné a následné 
vyúčtování), 

- nahlásit číslo vodoměru a jejich počet 
(smlouva musí být na každý vodoměr), 

- bankovní spojení odběratele (pokud je více 
vlastníků nemovitosti, kdo bude hradit zálohy na 
stočné a jejich následné vyúčtování a jeho 
telefonní kontakt).  

 

Upozorňujeme, že pokud se nedostavíte 
k sepsání této smlouvy v daném termínu, budeme 
nuceni Vaši přípojku od veřejné části kanalizace 
odpojit a dále budeme postupovat dle zákona č. 
274/2001 Sb., stejně jako u domů, které nejsou 
dosud napojeny. 

Dana Sucharová

Po, St 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 
Út, Čt 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00 
Pá 8.00 – 11.00 12.00 – 13.30 

8.00 – 11.00  
So Pozn: pouze po telefonické dohodě, pro 

občany s trvalým bydlištěm mimo 
Osečnou a Lázně Kundratice 



 

  

Rozvoj čtenářství a cizích jazyků ZŠ a MŠ 
Osečná 

V rámci Operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost naše škola získala přes 
333.616,- Kč. Výzva č. 56, do které jsme se 
zapojili, byla určena na kvalitnější výuku jazyků 
a čtenářskou gramotnost. Nakoupili jsme téměř 
200 ks nových knih, které se využily při realizaci 
12 čtenářských dílen. Knihy byly vybírány tak, 
aby děti zaujaly a motivovaly je k četbě, která je 
bohužel na ústupu.  Pro zpestření a posílení 
výuky anglického jazyka se v září 2015 
zúčastnilo 20 žáků 9. třídy a dva učitelé 7-
denního jazykového pobytu v Anglii. Kromě 
praktické výuky s rodilým mluvčím měli 
možnost navštívit zajímavá místa v Londýně a 
jeho blízkém okolí. Velkým přínosem zájezdu 
byla možnost prakticky si ověřit úroveň 
jazykových dovedností v reálných situacích. 
Díky dotaci se žáci nemuseli na pobytu finančně 
podílet. 

 
 

 
Části místních komunikací v ul. Horní Selská 
a v ul. Liberecká jsou již celkově opravené 

Městu Osečná se povedlo z připraveného projektu 
celkově opravit části místních komunikací v ul. Horní 
Selská a v ul. Liberecká po výstavbě kanalizace a 
rekonstrukci vodovodu. 

„Nebýt tohoto projektu, tak máme opraveny 
komunikace v ul. Horní Selská a v ul. Liberecká 
živičným povrchem pouze „nad potrubím“. Bohužel 
komunikace v ul. Horní Selská bude krátkodobě, ale 
extrémně zatížená současnou objížďkou z důvodů 
oprav krajské silnice. Případné nedostatky budeme v 
jarních měsících reklamovat“, uvedl starosta města 
Jiří Hauzer. 

Oprava části komunikace v ul. Horní Selská 

V rámci stavebních prací byly odstraněny 
konstrukční vrstvy stávající vozovky a byla 
provedena nová konstrukce vozovky včetně úprav 
vjezdů k přilehlým pozemním objektům. Podél krajů 
vozovky byly implementovány oboustranné 
dvojlinky z kamenné kostky do betonového lože. 
Před koncem úseku byl vybudován mělký žlab. Podél 
nových kanalizačních šachet byl proveden prstenec 

ze tří řad kamenné kostky. Délka upravované 
komunikace činila 329.0 m. 

Oprava části komunikace v ul. Liberecká 

V rámci stavebních prací byly odstraněny 
konstrukční vrstvy stávající vozovky a byla 
provedena nová konstrukce vozovky. Podél levého 
kraje vozovky byla implementována dvojlinka z 
kamenné kostky do betonového lože. Podél pravého 
kraje vozovky byl vybudován mělký žlab. Za tímto 
žlabem byla osazena kamenná chodníková obruba. 
Podél nových kanalizačních šachet byl proveden 
prstenec ze tří řad kamenné kostky. V začátku úseku 
byl pak osazen liniový odvodňovač. Délka 
upravované komunikace činila 50.0 m. 
 

Projekt „Oprava částí místních komunikací v 
Osečné po výstavbě kanalizace a rekonstrukci 
vodovodu“ podpořil Liberecký kraj. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zateplení obvodového pláště mateřské školy 
a školní jídelny 

Město Osečná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Osečná 
podalo na Státní fond životního prostředí ČR dvě 
žádosti na zateplení obvodového pláště MŠ a ŠJ. 
Oběma žádostem bylo vyhověno a koncem srpna 
2015 byla dokončena realizace zateplení obou budov. 
Celkové náklady na zateplení MŠ byly 
1.801.777,48,- Kč a na zateplení ŠJ 1.724.127,82,-
Kč. Kromě zateplení stěn a střech objektů byla také 
zhotovena nová omítka a vyměněny dešťové svody.  

„Realizace zateplení nám v budoucnu přinese 
značné úspory na energiích a umožní nám tak 
investovat peníze do zlepšení podmínek pro výuku 
dětí v MŠ i ZŠ. Mimochodem spoluúčast, kterou 
Město Osečná do projektu vložilo, byla pokryta 
z uspořených prostředků na energie vzniklých 
předchozím zateplením tělocvičny“, řekl ředitel ZŠ a 
MŠ Osečná Mgr. Tomáš Johanovský. 

 
Projekty „Zateplení obvodového pláště Mateřské 
školy Osečná“ a „Zateplení obvodového pláště 
jídelny ZŠ a MŠ Osečná“ jsou spolufinancovány 
Evropskou unií. 


