Vážení občané Osoblahy,
uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná
doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro
část zastupitelů to bylo něco naprosto nového, a samozřejmě i pro mne je funkce
starosty něčím naprosto novým.
Myslím si, že přestože je nás v zastupitelstvu část nováčků, tak to na práci zastupitelstva
nebylo nijak znát a snažili jsme se všichni, respektive téměř všichni, svou prací přispět
k rozvoji obce a zlepšení podmínek pro život našich občanů. Podařilo se nám uspět
s některými žádostmi o dotace na činnost obce, případně pořízení majetku. O tom
podrobněji dále. Obecní zastupitelstvo rozhodlo i o uvolnění finančních prostředků
z obecního rozpočtu na investice, a to nejen do majetku, ale i do kultury, sportu atd.,
v případech, kdy jsme neuspěli s žádostí o dotaci, nebo nebyl vypsán vhodný dotační
titul. Další překážkou, která nás brzdí v žádostech o dotace je princip veřejné podpory
„de minimis“, kdy je možno čerpat za poslední tři účetní období maximálně částku
200 000 Euro z evropských peněz. Tuto částku máme téměř do nuly vyčerpanou, a tudíž
musíme hledat jiné cesty financování našich aktivit.
Toliko úvodem, a nyní bych vás blíže seznámil s tím, co se nám podařilo, za uplynulé
období nového zastupitelstva zrealizovat, případně o co jsme se snažili, ale nevyšlo to.
První velkou společenskou událostí po nástupu nového zastupitelstva byla návštěva
prezidenta republiky pana Miloše Zemana společně s hejtmanem Moravskoslezského
kraje pana Miroslava Nováka v naší obci. Není zase tak častým jevem, že nás tady
navštíví nejvyšší státní představitelé, i když prezidenti jsou čestnou výjimkou, a z hojné
účasti vás, našich občanů při setkání s prezidentem plynulo, že jste tímto byli potěšeni.
Další velkou, a již tradiční akcí, byly Vánoční
trhy 2014 s taktéž hojnou účastí návštěvníků,
vystupujících a dobrovolníků, kteří se podíleli
na zabezpečení občerstvení a výrobků s vánoční
tématikou.
V této době už běžela naplno velká investiční
akce – výměna oken, vstupních dveří, zateplení
obvodového pláště a stropů na ZŠ a MŠ
Osoblaha.
S počátkem roku 2015 jsme se s chutí a nadšením
vrhli do další práce, především v psaní projektů a podávání žádostí o dotace na investice
do obecního majetku. Naše nadšení bylo hned zpočátku náležitě schlazeno, a vrátili jsme
se zase na zem, když nám hned první dvě žádosti nebyly schváleny. Jednalo se o projekt
Batalion dětem Osoblahy, který řešil kompletní rekonstrukci batalionu v celkové
hodnotě 935 570 Kč - dotace 400 000 Kč a druhým projektem byla Rekonstrukce
sportoviště Osoblaha v celkové hodnotě 783 943 Kč – dotace 548 760 Kč, kde mělo dojít
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k úpravě povrchu fotbalového hřiště a cvičné stěny na tenisových kurtech. Nenechali
jsme se ale prvotními neúspěchy odradit, a pokračovali jsme dalšími projekty, kdy jsme
již většinou byli úspěšní.
Podařilo se nám využít již dříve přidělenou
dotaci z projektu Modrá laguna na zlepšení
kvality vody v našem koupališti, za kterou jsme
pořídili nové čerpadlo pro napouštění vody do
koupaliště a technologii na kontinuální měření
kvality vody v koupališti s automatickým
dávkováním chemikálií, včetně nového rozvodu
takto upravené vody do celého profilu
koupaliště. Toto byla investice v hodnotě
484 000 Kč – dotace činila 160 000 Kč, a dle
ohlasů
návštěvníků koupaliště byla tato investice na
kvalitě vody znát, přestože bylo loňské léto
extrémně teplé, s extrémním nedostatkem vody
v řece pro doplňování koupaliště. Přes tuto
investici se nejsme nikdy schopni dostat ke
krásně průzračné vodě v našem koupališti.
Důvodem je způsob doplňování vody do
koupaliště. Pokud ho budeme doplňovat během
sezony vodou z řeky, která sama o sobě obsahuje
spoustu nečistot a kalu, nedosáhneme parametrů městských koupališť. Možností je
vybudování
čeřičů, což je ovšem investice v řádu milionu, nebo dopouštění
z vodovodního řadu.
V měsíci březnu 2015 jsme podali žádost o dotaci do výzvy Ministerstva životního
prostředí, na shromažďování a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, na nákladní
automobil s nosičem kontejnerů a s hydraulickou rukou, s velkoobjemovými kontejnery
a se štěpkovačem. Poněvadž v loňském roce vznikla obcím povinnost tento druh odpadu
rovněž likvidovat, bude tato technika velkou pomocí s tímto úkolem. Po pěti letech,
jakmile skončí udržitelnost tohoto projektu, bude možné tuto techniku využívat i
komerčně. Vzhledem k tomu, že stav technických prostředků na Technických službách
není nijak ideální, bude toto vozidlo velkou pomocí. Dotace na projekt pod názvem „Sběr
a využití BRKO – Osoblaha-vozidlo“ nám byla přidělena a technika už také dorazila a je
využívána ke svému účelu. Celkové náklady projektu činily 3 068 200 Kč – podíl dotace
2 607 970 Kč.
O prázdninách 2015 byla ukončena jedna velká a finančně náročná akce, podpořena
z Operačního programu životního prostředí – Energetické úspory ZŠ a MŠ Osoblaha,
která řešila výměnu oken, vstupních dveří a zateplení celé budovy, včetně stropů,
Základní a mateřské školy Osoblaha. Celkové náklady tohoto projektu byly 15 628 702
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Kč – podíl dotace činil 12 380 581 Kč. Přestože tato akce stála obecní rozpočet několik
milionů, myslím si, že výsledek je potěšující, co se týče vzhledu budovy i úspor nákladů
na vytápění školy.

Na podzimním zasedání rozhodlo obecní zastupitelstvo o tom, že se vymění okna a
vstupní dveře v bytových domech 100 – 105 na náměstí a 67 a 68 v ulici Nádražní.
Celkové náklady této výměny jsou zhruba 1,5 mil. Kč. Okna se začala měnit v měsíci
prosinci 2015 a hotovo bylo v lednu 2016.
V závěru roku 2015 nám byla přidělena dotace z Moravskoslezského kraje pod názvem
„Bytové domy-snížení energetické náročnosti“, kde cílem projektu je zhotovení
projektové dokumentace pro zateplení, výměnu oken, dveří a zdroje vytápění u
bytových domů 116-117 a 131 a to v celkové hodnotě projektu 660 000 Kč – dotace
495 000 Kč. Což je první krok k plánované rekonstrukci těchto budov v následujících
letech – věříme opět v dotační podporu při realizaci tohoto nákladného projektu.
Poslední žádostí roku 2015 byla žádost na tradiční kulturní akci „ Osoblažské hudební
léto 2016“, která byla podána na Moravskoslezský kraj v celkové částce 250 000 Kč –
podíl dotace 100 000 Kč.
Leden 2016 jsme nastartovali novými žádostmi o dotaci a to na projekty: „ Rekonstrukce
cesty k obytným domům Osoblaha“ jedná se o zhotovení cesty k 12-ti bytovým
jednotkám na ulici Pod Hradbami – poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj,
celkové náklady projektu by měly činit 320 000 Kč – podíl dotace 160 000 Kč, dále byla
opět podána žádost o dotaci na rekonstrukci batalionu pod názvem „Batalion dětem
Osoblahy“ – poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy celkové
náklady na rekonstrukci činí 935 570 Kč – podíl dotace je 400 000 Kč.
FK Slezan Osoblaha, z.s. a TJ Slezan Osoblaha, z.s. podaly pod záštitou obce Osoblaha,
která tyto žádosti zpracovala, projekty: Fotbal, tělem i duší; Volejbal-srdeční záležitost
(jedná se o podporu činnosti dětí a mládeže) – poskytovatelem těchto dotací je
Moravskoslezský kraj a projekty: Modernizace fotbalových kabin; Rekonstrukce cvičné
tenisové zdi a sociálního zázemí antukových kurtů- poskytovatelem těchto dotací je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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Toliko krátce o investicích do obecního majetku a ještě bych vás chtěl seznámit
s kulturními a sportovními akcemi, které obec pořádala ve spolupráci s neziskovými
organizacemi a spolky v Osoblaze. Mimo tradičních plesů SRPŠ a Hasičského, jsme se
před Velikonocemi zúčastnili takového malého gastrofestivalu v Polsku, kde jsme byli
s výrobky našich spoluobčanů vyhodnoceni jako nejlepší, co se týká chutnosti
připravených jídel.
Na Velikonoce se konaly také již tradiční
Velikonoční trhy s hojnou účastí prodávajících
i návštěvníků.

Dále se konalo tradiční Osoblažské

hudební léto již 7. ročník, které navštívilo
bezmála 800 lidí. Mimo hudební program bylo
návštěvníkům nabídnuto bohaté občerstvení a
dětem zábavné atrakce.
Z významných sportovních akcí pořádaných
neziskovými organizacemi regionálního významu byl letos uspořádán volejbalový turnaj
pod názvem „Tondův MEMORIÁL smíšených družstev ve volejbale“, ženský volejbalový
turnaj „ O Osoblažskou krajku“, dále hasičská soutěž „MEMORIÁL Jašínského“, nová
soutěž mladých hasičů „PLAMEN mladých hasičů“.
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Z kulturních akcí pořádaných za spoluúčasti obce Osoblaha Vám byl nabídnut zážitek
v podobě ukázky bojů pod názvem „Hotzenplotz 1945“, kdy v areálu bývalé Střelnice
probíhaly historické boje.
Nezapomenutelnou akcí byl také Gastrofestival – Ochutnej Osoblažsko, který pořádal
Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska ve spolupráci s obcí Osoblaha v osoblažském
parku. Veřejnosti byly nabídnuty pochoutky kulinářských umělců z řad neziskových
organizací, škol i veřejnosti.
Na podzim roku 2015 se konalo mnoho kulturních akcí v podobě VINOBRANÍ,
Mikulášské nadílky a divadelního vystoupení Ochotnického divadla, tradiční Vánoční
trhy 2015 a Štěpánská zábava.
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