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PROČ KONTEJNERY NA ZBYTKOVÝ
ODPAD?
Obec Osoblaha jako majitel činžovních domů se rozhodl umístit
k těmto domům kontejnery na zbytkový (vytříděný) komunální odpad.
Kontejnery máme pronajaté od svozové firmy van Gansewinkel ,a.s. Za
jeden kontejner platíme 145,- Kč za měsíc. Tento nájem je uhrazen
z placených nájmů nájemníků činžovních domů.
Proč kontejnery? Vzhledem k tomu, že ne všichni nájemníci měli na
daný byt popelnici, docházelo ke spalování odpadků v kamnech, dále
vznikal nepořádek okolo popelnic, ve sklepích a na veřejném prostranství
při ukládání odpadků do igelitových pytlů. A již dnes víme, že za odvoz
odpadů ušetříme při každém svozu firmou čas za výsypy popelnic a tím i
peníze.
S výměnou popelnic za kontejnery dále upravíme místa na kontejnery
tak, aby vzhledově nenarušovala veřejná prostranství. Ve spolupráci
s majiteli ostatních činžovních domů došlo taktéž k výměně popelnic za
kontejnery u jejich domů. Nájemné za kontejnery hradí vždy daný majitel
činžovního domu obci. Pokud se dnes podíváme okolo sebe, je očividné, že
tato změna přispěla k udržování pořádku v obci.

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARČÍK
DOKONČEN.
V měsíci říjnu 2013 byla dokončena realizace projektu „Sportovně
relaxační parčík„ na ploše bývalého starého kravína, ul. Polská. Náklady na
vybudování projektu činily celkem 200 000,- Kč, z toho dotace MMR
(Ministerstvo pro místní rozvoj) činila 140 000,- Kč a spolufinancování obce
činilo 60 000,-Kč. Na ploše dnes stojí 5 ks venkovních posilovacích přístrojů
pro děti od 12 let a dospělé, dále zde byla vysazena okrasná zeleň a
umístěny dvě lavičky s odpadkovými koši. Za úspěch této dotace je nutno
poděkovat žákům ZŠ a MŠ Osoblaha a mladým fotbalistům FK Slezan
Osoblaha, kteří se zapojili svými nápady do splnění podmínek výzvy MMR.
Opět má mládež prostor pro trávení svého volného času a zároveň může
udělat něco pro své zdraví.

V OSOBLAZE
PROBĚHL PC
KURZ PRO
SENIORY
V týdnu od 14. 10. do 18.
10. 2013, vždy v odpoledních
hodinách, proběhl v ZŠ a MŠ
Osoblaha kurz pro seniory na
ovládání počítačů. Na základě
výběrového řízení naše obec
uspěla ve výběru NADAČNÍHO
FONDU MANŽELŮ VÁCLAVA A
LIVIE KLAUSOVÝCH a kurz byl
financován právě z tohoto fondu.
Kurzu se účastnilo 13 seniorů
z Osoblahy. Podle vyjádření
účastníků byl kurz velmi přínosný,
naučil je dalším dovednostem na
PC. Za to patří poděkování právě
této nadaci, firmě Ha-vel family
s.r.o. za organizaci kurzu a
zajištění lektorky a řediteli ŽŠ a
MŠ za poskytnutí prostoru –
počítačové učebny.

