letních prázdnin budou zahájeny stavební
práce na tomto objektu.

Vážení spoluobčané,
půl rok se s půl rokem opět sešel a
připravili jsme pro Vás další vydání
Osoblažského zpravodaje. Přinášíme Vám
zprávy o tom, co se v naší obci za
posledního půl roku (tedy v prvním
pololetí roku 2017) událo a udělalo, co se
chystá na druhé pololetí a na co se můžete
těšit.

Do začátku zimy bychom měli udělat nový
chodník před domy Klášterní 131 až po
Hlavní 133. Stávající chodník bude
vytrhán a bude položena zámková dlažba
včetně obrubníků po obou stranách. Tato
investice bude v celkové výši zhruba 850
tisíc korun. Z dotací od MSK jsme na tuto
rekonstrukci obdrželi dotaci ve výši 240
tisíc korun.

Konec loňského roku a první pololetí roku
letošního jsme věnovali přípravě
investičních akcí v naší obci, které
schválilo zastupitelstvo v předešlém
období. Čeká nás vcelku dost práce
s administrací těchto akcí a obyvatele
našich domů čísel popisných 116-117 a
131 hlavně hodně trpělivosti a pevných
nervů, ale myslím si, že obě strany budou
nakonec s výsledkem spokojeny.
Třetí, a poslední letošní velkou investicí
bude rekonstrukce kotelny, výměna oken,
zateplení a fasáda pro domy 116-117 a
131. Stavební práce začnou, jak doufáme,
ke konci roku výměnou oken a v prvním
pololetí příštího roku by měl být
dokončen zbytek stavebních prací.

První na řadě bude pokračování
rekonstrukce Domova pro seniory, kdy už
v minulém roce jsme zrekonstruovali
kotelnu, a letos jsme na druhý pokus
dostali dotaci na tuto kotelnu plus na
zateplení celého objektu a na novou
fasádu. V současné době končí výběrové
řízení na dodavatele a věřím, že už během

Tím by měly být pro toto volební období
ukončeny velké investice a současné
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zastupitelstvo by mělo rozhodnout o
přípravě akcí investičního charakteru pro
další období, dokud máme možnost ještě
čerpat finanční prostředky z Evropské
unie. Mělo by se rozhodnout o zřízení
centrálního vytápění v bytových domech
100-105, což by podstatně zkomfortnilo
bydlení v těchto bytech a ostatním
občanům Osoblahy by přineslo další
snížení emisí z lokálních topenišť. Dále
bude nutné rozhodnout o případné
přestavbě bývalé mateřské školy na
komunitní
bydlení
pro
seniory,
respektive navrhnout jiné řešení jak
zachránit tuto stavbu, která přežila i
druhou světovou válku a bylo by smutné,
kdyby nepřežila „naši péči“.

Nepatří sem jenom zeleň, ale i dětská
hřiště zařízení parku, údržba a provoz
koupaliště v letní sezóně a tak dále, čímž
nezbývají kapacity na pokračování v
údržbě bytů.

Stálým tématem jsou odpady, respektive
jejich třídění a likvidace. Stále se nám
nedaří přesvědčit všechny občany naší
obce, hlavně ty bydlící na ulici Hlavní, o
tom, že je třeba odpadky ze svých
domácností třídit, čímž ušetříme finanční
prostředky za skládkování. Navíc
dostaneme odměnu od EKO-KOMu za
třídění a vracení recyklovatelného
odpadu zpět do oběhu. Sice se nám v roce
2016 podařilo opět snížit množství
skládkovaného odpadu, ale stačí se
podívat do kontejnerů za kotelnou pana
Kotáska a vidíme, že rezervy jsou ještě
velké. Dalším nešvarem jsou černé
skládky
biologicky
rozložitelného
odpadu. Někteří občané si myslí, že
mohou trávu vyklopit kdekoli a kdykoli,
však to obec uklidí. Ano obec to uklidí, ale
tito občané okrádají jiné obyvatele obce,
protože peníze vynaložené na úklid
skládek, mohly být použity třeba na
nějaké kulturní vystoupení, nebo na výlet
za krásami naší vlasti. Úplný vrchol je
skládka, jež se vyskytla mezi základní

Tím, že jsme v minulém roce mírně
zvýšily nájemné za byty, tak jsme získali
více prostředků na jejich rekonstrukci.
Snažíme se postupně plnit oprávněné
požadavky našich nájemníků, a pokud se
nám nějaký byt uvolní, tak přistupujeme
k jeho celkové rekonstrukci. Samozřejmě
pokud je to třeba. Bytový fond nám stárne
a chátrá, což znamená věnovat mu peníze
a práci našich zaměstnanců z technických
služeb. Bohužel v letních měsících jsou
přednější práce, jako je sekání trávy a
údržba veřejných prostranství obecně.
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školou

a

kolonkou

(viz

foto).

hasičů. Organizace a zajištění těchto
kulturně společenských akcí si žádá
mnoho práce a úsilí všech organizátorů,
přestože návštěvnost každým rokem
klesá, nebo stagnuje.
Dále naše osoblažské spolky uspořádaly
spoustu kulturních i sportovních akcí.
Mimo několika vystoupení našeho
ochotnického
divadla,
která
už
neodmyslitelně patří ke kulturnímu
životu naší obce, to byla také již tradiční
účast na Velikonočním stole v polské
Lubrze,
Velikonoční
trhy,
pálení
čarodějnic spojené se stavěním máje,
měsíc nato kácení máje s oslavou Dne
dětí.

I v letošním roce se nám podařilo získat
dotace od státu, případně Mikroregionu
Krnovsko, od kterého jsme dostali dvaceti
tisícovou dotaci na hudební léto. Téměř
milion korun činí dotace z ministerstva
vnitra na činnost Asistentů prevence
kriminality a více jak půl milionu jsme
dostali na sociální práci a na opatrovnictví
pro naše občany.

Bylo uspořádáno několik sportovních
turnajů ve volejbale, tenise a na přelomu
června a července oslavili sedmdesát let
činnosti naši fotbalisté, kteří sice na
nejlepší léta fotbalu v Osoblaze jen
vzpomínají, ale věřme, že se dobré časy
fotbalu zase vrátí. Při Memoriálu
Jašinského v hasičském sportu, byl
slavnostně vysvěcen prapor osoblažské
jednotky Sboru dobrovolných hasičů čímž
vyvrcholily oslavy sedmdesáti let jejich
činnosti. V první červencový svátek Naše
Osoblažsko uspořádalo za finančního

Tak jako každoročně, a tradičně,
počátkem roku proběhly dva plesy, které
pořádalo SRPŠ a Sbor dobrovolných
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přispění obce velice zdařilý zájezd do
ruční papírny ve Velkých Losinách a na
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně.

ale nás všech, kteří na Vámi organizované
akce rádi chodíme.
S přáním slunných letních dnů

V polovině června jsme za přispění
Euroregionu Praděd uspořádali výměnný
pobyt našich občanů a občanů polské
družební gminy Izbicko. Občané Osoblahy
byli tři dny v Polsku, kde poznávali
přírodní a gurmánské krásy Izbicka a
polští přátelé byli zase tři dny u nás, kde
pro ně byly připraveny návštěvy toho, za
co se nemusíme stydět a co rádi ukážeme.
Dle vyjádření účastníků z obou stran
hranice to byla velice vydařená
společenská
událost.

Antonín Rous
starosta obce

Závěrem mi milí spoluobčané dovolte,
abych poděkoval všem těm z Vás, kteří se
podílíte na organizaci, přípravě a
zdárném průběhu všech kulturních,
společenských i sportovních akcí. Všem
těm, kteří neváháte svůj volný čas věnovat
pro potěšení ostatních obyvatel nejen
Osoblahy. Vám patří velké díky nejen mé,
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