Vážení spoluobčané,
na počátku roku 2017 bych Vám všem chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
splnění všech Vašich přání. Zároveň bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci za
druhé pololetí roku 2016.
Ani naše druhá příspěvková organizace,
Domov pro seniory, nezůstala bez
investičních prostředků od obce. Obec se
svými finančními prostředky podílela na
rekonstrukci kotelny, kdy bylo nutné
staré a nefunkční kotle nahradit novými,
automatickými kotly na spalování
dřevních peletek. Zároveň jsme podali
žádost na Ministerstvo životního
prostředí o dotaci na tuto kotelnu i se
zateplením obvodového pláště budovy
Domova pro seniory, čímž by mělo dojít k
velkým úsporám nákladů na vytápění
tohoto rozsáhlého objektu.

V první řadě bych si Vás dovolil
informovat o akcích investičního
charakteru.
Začal bych jednou
kuriozitou, která ve své podstatě ani není
akcí
investiční,
ale
určitě
sem
nepochybně patří. Neustále jsme řešili
zatékání do střechy, respektive do
stropu, velkého sálu v kulturním domě, a
nebyli jsme schopni odhalit, jak je možné,
že se tam neustále objevují mokré
skvrny. Až zaměstnanci Technických
služeb, kteří hledali příčiny zatékání,
přišli s názorem, že to není dešťová voda,
ale vysrážená pára na kovové konstrukci
krovu nad sálem. Potom už bylo řešení
jednoduché, koupily se igelitové plachty,
které se pod konstrukcí natáhly, ty
zachycují odkapávající vodu, a ta se zase
za slunečných dnů odpaří a větráním
odejde z půdních prostor ven.

Využili
jsme
dotace
od
Moravskoslezského kraje na zpracování
projektové dokumentace na zateplení
obvodového pláště a výměnu oken a
vstupních dveří domů 116-117 a 131,
a rekonstrukci kotelny vytápějící tyto
domy. Projektová dokumentace je
zpracována a v současné době se
zpracovává
žádost
o
dotaci
z Ministerstva
pro
místní
rozvoj.
Rekonstrukcí této kotelny se obec
konečně zbaví všech velkých zdrojů
znečištění ovzduší, protože před Vánoci
byla zrekonstruována i kotelna na
Technických službách.

V průběhu letních prázdnin, jsme ve
škole a ve školní družině vyměnili
všechny
ventily
na
topení
za
termostatické, včetně hlavic, čímž dojde
určitě k další úspoře nákladů na vytápění
těchto objektů, a ušetřené finanční
prostředky bude možno využít v ZŠ a MŠ
účelněji.
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Poslední
investiční
akcí
dokončenou
v loňském
roce
byla
rekonstrukce
kapličky ve Studnici, kdy bylo začátkem
listopadu
dokončeno
vymalování
interiéru podle historických fotografií.

zkompostované rostlinné zbytky ze své
zahrádky a domácnosti. To je stará, a léty
ověřená zkušenost. V loňském roce
hodně pršelo, tráva rostla jako z vody, a
naše Technické služby pomalu nestíhaly
odvážet rostlinný odpad, a to nejen
z veřejných prostranství. Ještě bych tu
rád znovu zveřejnil informaci o tom, že
ze strany od bývalé MŠ máme sběrné
místo na přepálené a nepotřebné
rostlinné oleje z domácností, kde je
možné tento odpad odkládat a obec
zajistí jejich ekologickou likvidaci. Že ne
všichni občané o tomto vědí je zřejmé
z toho, že čas od času dochází k ucpání
odpadního potrubí v bytových domech
tukovým
špuntem.

Na tomto místě bych Vám všem, nebo
většině z Vás, chtěl poděkovat za třídění
odpadu z vašich domácností. Rok od roku
se nám daří stále více třídit odpad, který
vyprodukujeme ve svých domácnostech.
Tento trend je zřejmý z množství
komunálního odpadu, který vyvezeme na
skládky, a vytříděného odpadu, který
prodáme a ještě za něj dostaneme
odměnu od firmy EKO-KOM. Jediný
odpad, kde je trend opačný, je biologicky
rozložitelný komunální odpad, jako je
tráva, listí, větve stromů atd. Na jednu
stranu jsem rád, že se tento odpad nevozí
na nějaké zastrčené černé skládky, které
by byl problém likvidovat. Bohužel se
nám černé skládky trávy a listí, v obci
vyskytují stále a nestojí nás málo peněz
jejich likvidace. Nějak jsme opustili
známou věc, že by měl mít každý
zahrádkář na mysli úrodnost své
zahrádky
a
do
půdy
vracet

Dostali jsme dotaci z Moravskoslezského
kraje na činnost naší jednotky
dobrovolných hasičů, z Ministerstva
práce a sociálních věcí jsme dostali dotaci
na výkon opatrovnictví pro naše občany.
I když výše uvedené dotace nejsou nijak
vysoké, pokryjí alespoň částečně náklady
obce na činnosti, pro které jsou určené.
V loňském roce si naši dobrovolní hasiči
rozšířili odbornost na likvidaci obtížného
hmyzu a na sklonku léta měli již několik
výjezdů k likvidaci vos a sršňů. Je to další
služba našim občanům, nemusí se čekat
na příjezd jednotky z Jindřichova nebo
z Města Albrechtic.
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Osoblažska na organizaci Gastrofestivalu,
který
získává
věhlas
nejen
na
Osoblažsku, ale zná ho i celé Krnovsko. Je
to druhá největší kulturně společenská
akce v Osoblaze.
12. listopadu proběhla slavnostní mše u
opravené kapličky svatého Linharta ve
Studnici, kterého se odhadem zúčastnilo
80 občanů Osoblahy a okolních obcí.
S panem farářem jsme se předběžně
dohodli, že takovou pouť budeme
pořádat každým rokem, takže kdo se
bude chtít letos zúčastnit, ať si hlídá
informační kanály Osoblahy, určitě bude
včas vyvěšena pozvánka.

Již tradiční a největší kulturní akcí
v Osoblaze je Osoblažské hudební léto,
jehož loňský ročník se velice vydařil, za
velkého přispění krásného počasí,
dobrého výběru kapel a samozřejmě
velkého nasazení a obětování volného
času všech, kteří se zasloužili o přípravu
akce, chystání občerstvení všeho druhu a
následně
úklid
celého
areálu
osoblažského parku. V loňském roce
navštívilo hudební léto více jak 700
platících diváků.

V sobotu před první adventní nedělí obec
pořádala tradiční Vánoční trhy, které
každoročně
přispívají
k navození
předvánoční sváteční atmosféry. I zde
platí velký dík všem, kteří připravují
občerstvení
a
výrobky
s vánoční
tématikou pro všechny návštěvníky této
akce.
Naši divadelní ochotníci nacvičili během
roku několik divadelních představení,
kterými bavili nejen občany naší obce, ale
i obcí okolních. Závěrem roku uspořádali
mikulášskou nadílku pro děti z Osoblahy.
Ve stejný termín, bohužel, byl Naším
Osoblažskem uspořádán zájezd dětí
a rodičů na představení do kina v Krnově.

V srpnu jsme se na pozvání našeho
partnera, Gminy Izbicko, zúčastnili
tamních dožínek, což je velká akce
spojená se zapojením všech tamních
obyvatel do výzdoby
zúčastněných
vesnic. Opravdu to stojí za zhlédnutí.
První
zářijovou
sobotu
jsme

spolupracovali

se

Sdružením

obcí
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Během druhého pololetí loňského roku

bylo sportovci z naší obce uspořádáno
několik turnajů v různých sportech,
kterých se účastní nejen naši občané, ale
věhlas některých turnajů přilákal
sportovce i z dalekého okolí.

Závěrem bych chtěl ještě všechny
čtenáře upozornit, že od léta je možné
požádat o zasílání důležitých zpráv
z obce formou SMS na mobilní telefon.
Jedná se o mimořádné meteorologické
jevy, přerušení dodávky vody, elektřiny
atd. Jak se přihlásit je popsáno na našich
internetových stránkách, nebo je možné
o tuto službu požádat u starosty.

Přeji všem krásný a úspěšný rok 2017

Antonín Rous
starosta obce
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