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Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám první vydání obecního zpravodaje, který vydává
Obec Osíčko pod názvem „Noviny z naší dědiny“. Noviny budeme zatím
vydávat jako občasník. Forma i obsah se budou postupně vylepšovat
a rozvíjet. Cílem těchto novin je zlepšit informovanost občanů o dění
v obci. Chceme tímto způsobem nabídnout čtenářům zprávy o konání společenských, sportovních či kulturních akcí. Možnost prezentace
v novinách dostanou i místní organizace. Budou zde aktuality ze zasedání zastupitelstva obce a informace o připravovaných či probíhajících
obecních stavbách. Neměla by chybět společenská rubrika a také zajímavosti z obecní kroniky. Prostor mohou dostat i drobné inzeráty, pokud
bude zájem.
Přeji našim novinám úspěch a hlavně hodně čtenářů takže „Noviny
z naší dědiny“ do každé rodiny.
Václav Smolka
starosta

2 sbírka
Tříkrálová

INFORMACE OÚ
Ohlédnutí za rokem 2008
Když v závěru roku 2007 oznámili Kuběnovi obecnímu úřadu, že dál nebudou
provozovat obchod v Osíčku, že ho chtějí prodat, nastal pro obec docela velký
problém. Celá tato záležitost se dostala jako hlavní bod na nejbližší zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo jednohlasně doporučilo jednat s panem Kuběnou
o odkoupení budovy, protože nelze připustit, aby si občané obce neměli možnost
nakoupit ani základní potraviny.
Obec následně uzavřela s panem Kuběnou smlouvu o smlouvě budoucí,
že obchod do roku koupí za 1.330.000,- Kč. Podmínkou bylo, že obec musela
následně odkoupit veškeré zařízení obchodu a zásoby zboží za cca 300.000,- Kč.
Od února 2008 začala obec obchod sama provozovat. Tomu samozřejmě předcházely některé administrativní kroky jako např. získání živnostenského listu a
povinnost přihlášení obce jako plátce DPH. Hlavně plátcovství DPH má bohužel
za následek zvýšený nárůst administrativy OÚ. V současné době je již budova
obchodu zaplacena a stala se majetkem obce. Pokud se týká provozování
obchodu, myslím si, že se nám přes počáteční potíže daří obchod standardně
provozovat. Z pohledu ziskovosti to je slabší – sotva se daří pokrýt provozní
náklady. Nic jiného jsme ani neočekávali. Těžko totiž můžeme cenově konkurovat obchodním řetězcům, kde se dá nakoupit levněji. Provozování prodeje
potravin chápeme spíše jako službu občanům, kteří nemají možnost nakupovat
ve městě.
Nutno dodat, že budova obchodu je také stavebně v dosti neutěšeném stavu.
Nyní se zpracovává projektová dokumentace na její zastřešení a plynofikaci.

Důležité výročí obce
V roce 2010 uplyne 650 let od první písemné zmínky o naší obci. První
skutečně doložená písemná zmínka o vsi Osíčko, ve které jsou zmiňovány
i bývalé Příkazy je z roku 1360. Listina je uložena v archivu Arcibiskupství olomouckého. V současné době jednáme o získání její kopie.
V rámci příprav na oslavu tohoto výročí se připravuje výtisk publikace o historii
Osíčka a Příkaz, na které pracuje Muzeum Kroměřížska. Počítáme také s vydáním pamětních mincí. Vrcholem oslav by měl být sjezd rodáků.
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Výstavba
V závěru roku 2008 byla na Obecnici v k.ú. Příkazy zahájena výstavba
kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) s termínem dokončení k 31. 7. 2009.
Náklady na výstavbu KČOV včetně doplnění kanalizace činí 12.349.000,- Kč.
90% z této částky je kryto dotací z evropských fondů. Zbývajících 10% uhradí
obec ze svých prostředků. Na tuto čistírnu bude napojena cca třetina obce včetně připravované výstavby rodinných domků na Obecnici.
Jedná se o ryze přírodní vegetační čištění, kde se čištění odpadních vod děje
za pomoci kořenového systému rostlin, v našem případě půjde o rákos. Takový
způsob čištění má výhody i pro občany, nemusí totiž rušit septiky a dělat složité stavební úpravy, aby oddělili dešťovou a splaškovou vodu ze svých domů.
Rovněž náklady na provoz takovéto čistírny jsou ve srovnání s klasickou ČOV
podstatně nižší. Provozní náklady jsou pro nás důležité, protože kanalizaci provozuje obec a i když se podařilo získat dotaci na vybudování čističky, na provoz
žádné příspěvky neexistují.
Samozřejmě se naskýtá otázka, proč se nestaví čistička zrovna pro celou
obec? Odpověď je jednoduchá. Kdybychom chtěli všechny odpadní vody z obce

KČOV – provádění protlaku pod silnicí
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svést na jedno místo, museli bychom vzhledem k spádovým poměrům použít
přečerpávání, což je drahá záležitost. A už vůbec by nebylo ekonomické přečerpávat odpadní vodu z naší stávající jednotné kanalizace. Museli bychom v celé
obci vybudovat novou splaškovou kanalizaci, důsledně oddělenou od dešťové
kanalizace a balastních vod, ze které bychom splaškovou vodu teprve mohli přečerpávat na jednu ČOV. Investiční náklady na takovouto akci i při získání dotace
by byly pro obec naší velikosti naprosto neúnosné a zastavily by jakoukoliv jinou
stavební činnost obce na mnoho let. Stočné, které by obec musela vybírat od
občanů, aby se zaplatil provoz ČOV, by bylo také neúměrně vysoké. Z těchto
skutečností vyplývá, že při využití stávající jednotné kanalizace bude nezbytné
v nejbližších letech vybudovat další KČOV v k.ú. Osíčko, na kterou budou napojeny zbývající dvě třetiny obce. Samozřejmě pokud se provozně osvědčí KČOV,
která se teď staví. Tato stavba sice bude po technické, finanční i majetkoprávní
stránce o hodně složitější a náročnější než ta současná, ale bude v horizontu
cca 5 let proveditelná a provozně udržitelná.
A proč obec nějakou čistírnu vůbec staví? Nebylo by jednodušší odpadní vody
neřešit vůbec a peníze dát na něco rozumnějšího? I s takovým názorem jsem se
setkal. Co odpovědět? Odpovídám ve dvou rovinách:
1. Dát peníze na to, aby byly čistější potoky a příroda vůbec, je určitě víc než
rozumné – je to nutnost a naše povinnost pro příští generace.
2. Obec Osíčko má vydáno povolení k vypouštění odpadních vod s platností do
konce roku 2012. Do tohoto data bychom měli mít podle vodoprávního úřadu
odpadní vody vyřešeny. To je samozřejmě utopie. Tento termín nestihneme
a s námi dalších 90 % menších obcí. Takže se bude žádat o prodloužení termínu s odůvodněním, proč stále vypouštíme nevyčištěné splašky do vodního
toku a co jsme již učinili k nápravě. Osíčko bude moci použít argument, že
část svých odpadních vod obec již čistí a zbývající část se snaží dořešit, což
doloží třeba již připraveným projektem. Je zde tedy šance, že by obec dostala
prodloužení povolení bez pokut nebo v lepším případě i bez stanovení poplatků za vypouštění. Nejzazší termín pro prodloužení povolení k vypouštění má
být rok 2015. Je možné, že bude ještě prodloužen, ale spoléhat na to nelze.
Jsem rád, že zastupitelstvo naší obce situaci chápe a schválilo financování
naší první čističky.
Další investiční akcí, která v současnosti probíhá je rekonstrukce soc. zařízení
a budovy prodeje občerstvení na koupališti. Akce si vyžádá cca 1.400.000,- Kč.
Z toho 500.000,- Kč pokryje dotace z „Programu obnovy venkova“ Zlínského
kraje. Jedná se prakticky o dokončení komplexní rekonstrukce koupaliště, která
byla započata již v roce 2005. Stav sociálního zařízení byl posledním ukazatelem, kde jsme nesplňovali současné hygienické předpisy. Chyběly zde sprchy
s teplou vodou a sociální zařízení pro invalidy s bezbariérovým přístupem.
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Protože pro umístění sprch a hygienické místnosti pro invalidy bylo nezbytné
využít prostory venkovního bufetu, muselo současně dojít k zásadní přestavbě budovy prodeje občerstvení. Přibude také šest nových převlékacích
kabin. Práce by měly být ukončeny do konce měsíce května.
V kapli v Osíčku bylo ve spolupráci s farní radou vyměněno uchycení a technické vybavení zvonu včetně dodání nového el. pohonu. Dohodlo se čtyřminutové zvonění v poledne.
Ještě v letošním roce by měla být za pomoci dotace z EU a SFŽP zahájena
akce „Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Javorník“ (retenční nádrž).
Dotace bude činit 2.790.000,- Kč. Podíl obce 376.000,- Kč.
Ve fázi příprav je doplnění dětského hřiště u MŠ o nový mobiliář a hrací plochu pro míčové hry.
Obec požádala také o dotaci na vybudování nového vrtu pro posílení zásobování vodou. I když v posledních letech díky investicím do této oblasti, dochází
k výpadkům dodávky vody minimálně, uvědomujeme si, že spotřeba vody stoupá, ale vydatnost prameniště a vrtů z důvodu sucha soustavně klesá. Ještě je

Vodění medvěda
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třeba dodat, že oba vrty, které obec
vybudovala v devadesátých letech,
jsou stále v majetku obce. Obec
je společnosti VaK nepředala ani
nepředá.
Projektová dokumentace se připravuje i na komplexní úpravu veřejného prostranství (parkové úpravy,
výsadba, chodník, lavičky, dětský
koutek) nad autobusovou točnou.
Zde ještě čekáme na bezúplatné
nabytí pozemků od Zlínského kraje
po domku Jankotových.

Nové zavěšení zvonu

Velkým problémem je pro naši obec stále odkládaná rekonstrukce silnice
II/150 – Loukov, Osíčko, Komárno. Nemůžeme totiž kolem cesty udělat nové
chodníky, které již volají po výměně. Rovněž výstavba opěrné zdi na Zádebří
se investorovi Ředitelství silnic Zlínského kraje, mírně řečeno moc nepovedla.
Obec zásadně nesouhlasí s tím, aby byla v tomto stavu zeď zkolaudována.
Příprava výstavby fotovoltaické elektrárny zatím vázne na přidělění kapacity
společností EON, a.s.

Společnost EON, a.s. letos připravuje rekonstrukci vedení NN v trase:
trafostanice u MŠ směrem na bývalé Pšenicovo, Holotíkovo po Wiesnerovo.
V. Smolka

Digitalizace katastru nemovitostí

V současné době provádí katastrální úřad u obou našich katastrálních území
obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby. Plánované ukončení by mělo být v listopadu letošního roku.

Stav majetku Obce Osíčko k 1. 1. 2009
Samostatné movité věci – stroje, dopr.prostředky......................1.560.456,80
Budovy a stavby.........................................................................50.241.130,-Drobný hmotný inv. majetek........................................................1.508.334,43
Pozemky......................................................................................6.891.889,02
Ostatní inv.majetek (akcie, nehmotný, nedokončený).................. 1.712.094,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

INVESTIČNÍ MAJETEK CELKEM.............................................61.913.904,25 Kč
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sport
Oddíl stolního tenisu

V uplynulé sezóně jsme měli
v okresních soutěžích přihlášené
dvě družstva. A mužstvo hrálo
okresní přebor 1. třídy. Tato soutěž se hrála novým systémem,
kde po první půlce se tabulka rozdělila na polovinu a první šestka
si zahrála o postup a druhá šestka bojovala o udržení v soutěži.
Po půlce jsme bohužel skončili
na 7. místě o jediný bodík a tedy
hráli celou jarní část sezóny se
slabšími soupeři. Obhájili jsme
si pozici leadera v boji o sestup
a jediným soupeřem nám byl srovnatelný Količín, ostatní soupeři byli o úroveň
níže. V základu mužstva hrál Janda Radek, Mikulík Radek, Jurka Petr a k nim
se střídali Blažek Miroslav a Simandl Marek. V sezóně jsme se ujistili, že jsme
schopni hrát v podstatě s kýmkoliv, ale v zásadě v plné sestavě, pokud někdo
vypadl, tak už jsme nebyli schopni porazit i průměrné hráče. S celkovou bilancí
9 výher 2 remízy 10 proher můžeme být relativně spokojení.
B mužstvo hrálo okresní přebor 2. třídy. Zde jsme si žádné cíle nekladli, spíše
jsme chtěli dělat něco pro mládež a vychovávat si nové členy. Bohužel na konci
sezony nám zbyl jen Jakub Záhurák a Stanislav Pávek a Alena Jakoubková
z Bystřice p.H., proto pokud se nestane zázrak, tak B-mužstvo zrušíme a budeme se všichni střídat v Áčku.
O Vánocích jsme pořádali
již 21. ročník turnaje ve stolním tenise, který má v širokém
okolí věhlas. Vždyť se ho účastnilo celkem 40 hráčů a za zmínku stojí účast i ligových hráčů.
V ranních a dopoledních hodinách byl turnaj určen pro místní
amatéry a mládež. Zúčastnilo se
ho jen 11 hráčů a vyhrál Jakub
Záhurák. V odpoledních a večerních hodinách byl turnaj určen
pro registrované hráče. Vyhrál
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ligový hráč Kepl Karel, na druhém místě skončil Brázdil Jiří, ze Slavie Kroměříž
a třetí Valašík Lukáš z Přerova a Pecha Milan z Rakova. Turnaj splnil naše očekávání a většina hráčů přislíbila účast i do příštích ročníků.
Souběžně s turnajem ve stolním tenise probíhal i turnaj ve stolním fotbálku,
který pořádal Luboš Holotík, pod hlavičkou TJ Osíčko. Turnaje se zúčastnilo
12 dvojic, zvítězila dvojce Holotík Luboš – Benda Tomáš.

Oddíl rekreačního sportu – taneční skupina „BEA“

Oddíl se zabývá tanečními a pohybovými aktivitami a především práci
s nejmenšími. Vedoucími a trenéry jsou Veronika a Sylva Dřevikovské, které
mají na starost všechny tance a vystoupení. Již tradičně taneční skupina předtančuje a vystupuje především na místních akcích jako byl Železničářský ples,
Papučový bál a Dětský den. Oddíl se také zúčastňuje závodů pořádaných
krajskou asociací Sport pro všechny, kde v konkurenci profesionálních týmů ze
Zlína, nemají možnost postoupit do celostátních soutěží, protože při hodnocení
nehraje roli jenom výkon, ale i jméno a prestiž vystupujících. Ale i tak jsme hrdí
na naše tanečníky a tanečnice.
Radek Mikulík
předseda TJ Osíčko

Taneční skupina BEA
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akce v obci
v V lednových dnech jste přispívali na charitativní akci „Tříkrálová sbírka 2009“.

Tuto akci pořádá Charita České republiky. V Osíčku bylo celkem vybráno
10.879 Kč.
v 17. ledna 2009 pořádala odborová organizace ČD „Železničářský ples“. Tato
akce má již mnoholetou tradici.
v Snímkem na 4. straně obálky se vracíme zpět do 7. února na již XIV.
Papučový bál. Ten je pořádán Obcí Osíčko společně s Mateřskou školkou.
Předtančení bylo v režii taneční skupiny Bea. K tanci i poslechu hrála hudební
skupina Classic. Účast byla hojná, tombola bohatá.
v Místní Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval i v letošním roce „Vodění
medvěda“.
Dne
22. března se vyhrávalo Josefkom. Tato velice pěkná tradice se v naší
v
obci dodržuje již mnoho let.
v Klapotání patří neoddělitelně k Velikonočním svátkům. Fotka z toho letošního
je umístěna na titulní straně. Každý pěkně na svém výsostném území.

důležité informace
u Protože 1. května je svátek, bude komunální odpad svezen již 30. dubna.
u Obchod: 1. 5. zavřeno, 2. 5. otevřeno jako v sobotu
8. 5. zavřeno, 9. 5. otevřeno jako v sobotu.
u V pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. června 2009
od 8.00 do 14.00 hodin se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Místem konání voleb v Osíčku je místnost na Obecním úřadě Osíčko.
u V sobotu 6. června bude proveden sběr drobného nebezpečného odpadu.
Vozidla budou přistaveny u pizzerie v době od 11.40 do 12.10 hod. Odebírat
se budou znečištěné obaly, akumulátory, chemikálie, staré léky, zářivky,
barvy, laky, strojový olej.

Další připravované akce:
24. května 2009
			
30. května 2009
10. července 2009
8. srpna 2009
29. srpna 2009

Soutěž hasičských družstev při příležitosti 110 let SDH
Osíčko. Soutěž proběhne na hřišti.
Dětský den.
Předhodová zábava.
Pytlácká noc.
Rozloučení s létem.
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společenská rubrika
Významné jubileum oslavili:
v lednu:
Janda Josef

75 let

v únoru:
Vičarová Vlastimila
Wiesnerová Zdeňka
Kunzová Miroslava
Pospíšilová Emílie

80
70
70
90

v dubnu:
Michálková Anna

85 let

let
let
let
let

Narození:
Vičar Josef

Úmrtí:

Grygarová Marie			
Škrabalová Libuše			

5.1.2009
20.2.2009

Do příštího vydání Novin (září 2009) mají občané obce možnost
bezplatného umístění inzerátu (prodej, koupě, provádění prací, služeb
a pod.). Informace na OÚ Osíčko.
Vydává: Obec Osíčko
Foto: archiv OÚ a občanů
Adresa: Osíčko 56, 76861 Bystřice p. H
E-mail: obec@osicko.cz
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Papučový bál

Mateřská škola v knihovně
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