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Vážení občané,
léto je opět za námi a s ním odešly
i krásné zážitky z dovolených a školních prázdnin. Před námi jsou naopak
očekávané akce konané v novém školním roce a na konci letošního roku.
Stěžejním programem letošního podzimu jsou hlavně oslavy 240 let od
založení školy Oskava a s tím spojený
program, jako je koncert v místním
kostele, výstava se dnem otevřených
dveří ve škole a vystoupení žáků školy
v KD Oskava. Od října se bude konat
již pátý ročník tanečních, nejen, pro
starší a pokročilé. Jsem rád, že máme
již přislíbenou hojnou účast, přesto,
pokud máte zájem, klidně přijďte.
Opět nás čeká podzimní setkání se
seniory, výlet s dětmi úspěšně reprezentujícími naši obec, Hubertská mše
v kostele v Bedřichově, 17. listopadu bohoslužba k výročí pádu totality
a rozsvěcování vánočního stromu.
V současné době probíhá v obci projektování nového elektrického vedení,
které bude financovat firma ČEZ. Stávající vedení je již v havarijním stavu a tak
je nutná jeho obnova. V centru obce
bude vedení uloženo do země, z důvodu větší bezpečnosti takového vedení
v místech s velkým pohybem dopravy
a osob. Elektrické vedení bylo již obnoveno v místní části Třemešek v roce
2016 a v části Oskava – Bedřichov v roce
2018. Čeká nás ještě centrum obce Oskavy a místní část Nemrlov v odhadované investici cca 40 mil. Kč.

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

Nadále probíhá oprava havarijního
stavu obecní kanalizace, která byla vybudována v devadesátých letech naprosto
diletantským způsobem, a která připravuje obec ročně o statisíce nátokem balastních vod.
Probíhá příprava projektů na DČOV,
zaměřování a projektování zbylých místních komunikací pro asfaltový povrch.
Připravují se projekty na opravu jídelny,
kulturního domu vnitřní části a opravu
zdravotního střediska. Probíhá jednání
o směnách pozemků s firmou Úsovsko
v centru obce. Taktéž se řeší havarijní
stav budov kina a horního závodu.
Dokončena byla rekonstrukce hasičárny v Nemrlově. Tímto bych rád poděkoval SDH Nemrlov za spolupráci a pře-

zdarma

devším za perfektní reprezentaci obce
v hasičských soutěžích, kde se letos
umístili na prvním místě v sérii HOLBA
CUP, a také na závěrečné soutěži konané v Nemrlově. Myslím, že je to nejlepší
vyjádření poděkování za investice, které
zastupitelé v posledních letech schválili
na zkvalitnění prostředí a fungování
SDH i JSDH.
Podzim se zatím tváří přívětivě, tak
Vám přeji, ať si užijete všech kulturních
akcí pořádaných obcí a obecními spolky, svých vlastních podzimních aktivit
i případných podzimních dovolených
a také přeji mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.		
Ing. Stanislav Hýbner,
starosta
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Zastupitelstvo obce
schválilo na svém zasedání
(09/19):
•

•

poskytnutí finančního daru Charitě Šternberk,
středisko Uničov v částce 15000,- Kč a uzavření
darovací smlouvy
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006810/
SOBS/17/2019/Po Oskava – U Družspoje, NNV, VNV

•

rozpočtovou změnu č. 6/2019

•

výběr dodavatele na projekt KD Oskava – vnitřní
rekonstrukce a uzavření smlouvy s firmou Janko
Projekt s. r. o., IČ: 03872394
výběr dodavatele na projekt Energetické úspory objektu
zdravotního střediska č. p. 167, Oskava a uzavření
smlouvy s firmou ASA Expert a. s., IČ: 27791891
výběr dodavatele na projekt Rekonstrukce elektra
objektu hasičské zbrojnice v Oskavě č.p. 246 a uzavření
smlouvy s firmou Kamel Elektro, IČ: 16637861

•
•

•
•
•
•
•
•

zadání územního plánu obce Oskava
žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ
Oskava pro rok 2019/2020
veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků s městem Šumperk
nájemní smlouvu (zvláštní užívání silnice) Ol. kraj –
stavba chodníku
finanční příspěvek pro ZŠ Oskava ve výši 20000Kč na
oslavy k 240. výročí založení školy
termín konání zájezdu pro oceněné děti 25. 10. 2019,
setkání seniorů se zastupiteli 22. 11. 2019 a rozsvícení
vánočního stromu 1. 12. 2019

Rada obce schválila
na svých zasedáních
(06 – 09/19):
•

snížení cen za dodávky plynu

•

zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 485/3 k.ú. Oskava ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.

•

dle usnesení zastupitelstva, výběr osobního automobilu
Subaru Forestr 2,5 AWD do majetku obce.

•

nákup 3 ks magnetických úředních desek obce

•

uzavření Smlouvy o dílo – Dodatek č. 1., číslo smlouvy
zhotovitele K18069 s firmou Kareta s.r.o. Bruntál

•

uzavření Smlouvy o dílo – Dodatek č. 1, číslo smlouvy
zhotovitele K190085 s firmou Kareta s.r.o. Bruntál

•

záměr prodeje pozemku 207/1 v k. ú Nemrlov.

•

ukončení smlouvy s firmou Agrourbanistický ateliér
Praha na pořízení Územního plánu obce
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•

uzavření smlouvy s firmou Urbanistické středisko s.r.o.
Ostrava na pořízení Územního plánu obce

•

rozpočtovou změnu č. 5/2019

•

záměr zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy IV-12-8014155/2 s ČEZ Distribuce
a. s. – věcné břemeno parc.č.485/3 k.ú. Oskava

•

smlouvu o pronájmu dvojhrobu č. 062 na hřbitově
v Mostkově

•

záměr prodeje části pozemku 867 v k. ú. Oskava

Rada obce pověřuje:
•

starostu obce k podpisu smlouvy č. 6/2019 s ČEPRO
a. s.

•

starostu obce k podpisu smlouvy Z S14_12_8120071445
s ČEZ Distribuce a. s. – přeložka distribučního
zařízení

•

starostu k vypsání výběrového řízení na opravu podlah v budově školy s realizací v roce 2020

•

starostu obce písemnou odpovědí (ve smyslu zákona)
všem žadatelům o opravu mostku v Třemešku

•

starostu k vypsání výběrového řízení na zpracování
projektu rekonstrukce zdravotního střediska

•

starostu obce šetřením o minulém rozhodnutí
o prodeji části pozemku 1487/1 chatařům v Třemešku a k dalšímu jednání se žadateli
Pavlína Utěšená

Informace z obecního úřadu
Svoz popelnic
(leden – duben) – každý pátek ve všech obcích

od května – vždy v pátek - 1x za 14 dní. Takže se pojede např.:
3. 5. a pak 17. 5. a pak každých 14 dní sudý týden
Termíny svozu plastů v druhém pololetí roku 2019:
vždy ve čtvrtek: 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.
Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz, telefon: 583 233 553,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického dopadu.
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10.
Středa 16:00 - 19:00 hodin
			Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 31. 3.
Středa 15:00 - 18:00 hodin
			Sobota 9:00 - 12:00 hodin

Číslo 3/2019
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10.
Středa 16:00 - 19:00 hodin
			Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 30. 11.
Středa 15:00 - 18:00 hodin
			Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3. kompostárna v provozu pouze po předchozí
telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky
od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).

Dětská lékařka v Oskavě
Praktická dětská lékařka pro děti a dorost Helena Musílková
oznamuje, že ve dnech 24. 9.–22. 10. neordinuje.
Zástup v době 24.9. – 4.10. je v Bludově na dětském středisku - doktorka Všetečková, denně 7:30 – 9:00 hod., ve středu
12:00 – 14:00 hod.
Zástup v době 7.10. – 22.10. – v akutních případech se obraťte
na dětské oddělení nemocnice Šumperk.

Změny trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého
pobytu na území České republiky a to v objektu, který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen
číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
Místo pobytu ohlašuje občan České republiky starší 15 let
nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřenými podpisy, zákonný zástupce za občana
mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno
do péče rozhodnutím soudu, zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit
změnu místa trvalého pobytu, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím

Rybník v Mostkově
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pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřenými podpisy.
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně
v místě nového trvalého pobytu, tj.na obecním úřadu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně,
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
• doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu
(např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu),
anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně
při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické
právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto
práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České
republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,– Kč. Občané
mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.
Výměna občanského průkazu z důvodu změny povinného
údaje (trvalého bydliště, jména, rodinného stavu) nebo ukončení platnosti je nadále zdarma.
O vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22). Převzít
občanský průkaz lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za
správní poplatek 100 Kč.
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Povinné čipování (tetování)
psů od 1. 1. 2020

Povinná revize kotlů
na pevná paliva

Upozorňujeme občany, že podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět pravidelně nejméně jednou za
tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený
odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj
je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí obvykle topenář (fyzická osoba)
proškolený výrobcem spalovacích zdrojů, který od něj má
současně udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě
a kontrole. Kontakty na takovou odborně způsobilou osobu lze
získat přímo od výrobce spalovacího stacionárního zdroje nebo
od osoby, která Vám kotel instalovala. Ministerstvo životního
prostředí v průběhu roku 2019 (nejpozději k 1. 1. 2020) zprovozní jednotnou databázi odborně způsobilých osob, která
bude sloužit k jednoduššímu vyhledávání odborně způsobilých osob a současně bude možné přes tuto databázi vést dohledatelnou komunikaci s výrobcem kotle, pro případy určení
odborně způsobilé osoby.
Prozatím seznam odborně způsobilých osob pro více různých výrobců spalovacích stacionárních zdrojů spravuje několik organizací např. Asociace podniků topenářské techniky
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (http://aptt.cz/
opravneni-ozo.php),nebo Klastr Česká peleta http://www.topenaridotace.cz/).
Kontakty na nejbližší revizní techniky:
• ENTES Consulting s.r.o., Šumperk – tel: 602 352 896
• Tespo s.r.o.., Šumperk – tel. 777 216 662, 777 216 642
• František Zatloukal, Rapotín – tel. 723 704 965
• Jiří Hejl, Šumvald – tel. 731 465 019
• Josef Břeň, Medlov – tel. 608 740 168

Upozorňujeme majitele psů, že podle zákona č. 166/1999
S., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen
elektronickým čipem nebo tetováním.
Čip slouží k prokázání platné vakcinace proti vzteklině
Očkování proti vzteklině je u psů povinné a právě čip (nebo
tetování) jsou jediným způsobem, jak prokázat, že daný
jedinec je opravdu proti vzteklině očkovaný. Od 1. 1. 2020 je
tedy povinné čipování a veterináři by neměli naočkovat proti
vzteklině psa, který není označen čipem nebo nemá čitelné
tetování provedené před 3. červencem 2011.
Povinně by se měli označit čipem všichni psi, kteří dosáhli
věku půl roku, tedy v době prvního očkování proti vzteklině.
Svého psa můžete nechat označit čipem již v letošním roce.
Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování
však musí být čitelné a souhlasit s údaji uvedenými v průkazu
původu a musí být provedeno před 3. červencem 2011. Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele u štěňat do šesti
týdnů věku dle údajů Českomoravské kynologické unie, které
posléze slouží k vystavení průkazu původu.
Čipování znamená označení psa mikročipem, který se aplikuje sterilní jehlou do svaloviny na levou stranu krku. Mikročip má velikost 2 x 10 mm, po aplikaci nedráždí a nepůsobí
žádnou reakci tkáně.
Mikročip obsahuje kód specifický pouze jen pro označené
zvíře.
Výhody označení zvířete mikročipem:
• pokud se zvíře ztratí a je po jeho nalezení přečten kód
mikročipu, je vysoká šance dohledání jeho majitele
v některém z registrů, zvíře musí být ovšem zaregistrováno,
• v případě, že se psem cestujeme do zahraničí, je povinnost mít zvíře tetované nebo očipované a zároveň
musí být vystaven PET PAS, ve kterém je uveden kód
mikročipu, platné očkování proti vzteklině a případné
další požadavky země kterou navštěvujeme.
Pavla Kozáková

Číslo 3/2019
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Školka v novém kabátku

Po
prázdninách, které
utekly
jako
voda tu máme
nový školní rok.
Tak
jako
první chladná
rána nás donutila
obléci
teplejší mikiny,
bundičky a kabátky, tak i školka zahájila školní rok v novém kabátku. Částečně se změnilo
složení zaměstnanců a některé okolnosti nás přiměly k úpravám v samotné budově školy. Učitelky si upravily třídy tak, aby
vyhovovaly požadavkům věku dětí.
Do třídy Berušek nastoupilo patnáct nejmladších dětí od
dvou do čtyř let. S dětmi pracují učitelky Martina Boráková
a Anna Kubová a Renata Melicheríková, s péčí o maličké pomáhá chůvička Renata Straková. Září je pro děti adaptační
období, seznamují se s novými kamarády, personálem a chodem mateřské školy, učí se zvládat odloučení od maminky.
Poznávají prostory a hračky, společně si utváříme pravidla, tak
abychom se ve školce cítili dobře. Čeká na ně spousta nových
zážitků, programů, pohádek a nových zkušeností. Hravou formou budeme společně poznávat svět. Přejeme dětem aby se
jim ve školce líbilo a navštěvovaly ji rády jako dosud.
Ve třídě Včeliček se po prázdninách sešlo šestnáct dětí.
Se čtyř až sedmiletými dětmi pracují učitelky Tereza Ficková
a Anna Kubová. Většina dětí ve třídě již školku v loňském školním roce navštěvovala. Přišli dva noví chlapci. Děti se rychle
seznámily. Ukázali jsme jim školičku, seznámili s novými kamarády a naučili jsme je společná pravidla. Budeme se snažit dělat vše tak, aby se všem dětem ve školce líbilo. Chceme
si užít spoustu legrace, naučit se novým věcem, získat nové
poznatky a načerpat nové zážitky. Krůček po krůčku budeme
společně s dětmi zvelebovat celou mateřskou školu.
O čistotu ve školce se nám stará paní na úklid Jana Krobotová.
Držte nám palce, ať se nám vše podaří.
Krásné podzimní dny přeje odděleni Berušky a Včelky.
Kolektiv MŠ

Slavnostní zahájení
školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se
2. září opět sešli, abychom společně přivítali nový školní rok 2019/ 2020.
Bývalí deváťáci se „rozprchli“ na střední školy a učiliště
a místo nich v naší škole zasedne do lavic 8 nových prvňáčků.
Ti byli i se svými rodiči pozváni do kulturního domu, kde se
již tradičně konalo jejich slavnostní uvítání.
V úvodním slovu přivítala ředitelka školy Mgr. Jaromíra
Lónová žáky, pedagogy, rodiče, starostu obce pana Ing. Stanislava Hýbnera a představila nové posily učitelského sboru.
Prvňáčkům třídní učitelka Mgr. Zuzana Doubravová slavnostně navlékla šerpu, paní vychovatelka Jarmila Žampachová
předala malý dárek, pan starosta předal pamětní list a popřál
nejenom jim, ale i ostatním žákům, jejich rodičům a všem učitelům poklidný průběh nadcházejícího školního roku. Všem
žákům ZŠ Oskava přejeme hodně chuti do práce při získávání
nových vědomostí a dovedností, aby pro ně nadcházející školní rok byl rokem úspěchů, radosti a poznání a samozřejmě co
nejvíce jedniček.
Pedagogům a ostatním zaměstnancům pak přejeme rok
plný pohody a optimismu.
Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ
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Základní škola oslavuje 240 let
Historie školy

Německá obecná škola
Z historie oskavské farnosti se dozvídáme, že první škola
byla postavena v roce 1779. Kromě parcely a materiálu, které
dodala knížecí kancelář Lichtenštejnů, byl přidělen penzijním
úřadem obnos 250 zlatých. Budova školy tehdy stála 298 zlatých a 8 krejcarů. Zvenčí ji zdobil erb knížete Lichtenštejna,
pána úsovského panství. Do té doby chodily děti z Oskavy
do školy do Mladoňova, kde byl filiální kostel pro Oskavu.
Vedení a dozor nad školstvím a výchovou měla tehdy církev.
Od roku 1787 navštěvovaly místní školu i děti z Nemrlova
a Třemešku, vyučovalo se v německém jazyce, což byl v té
době úřední i běžně užívaný jazyk.
O učitelském sboru v této škole toho moc nevíme. Z místní
kroniky se dozvídáme pouze to, že prvním učitelem byl Antonín Sliwa. V roce 1815 přišel na školu učitel Antonín Andersch
a od tohoto roku byla škola dvojtřídní.
Říšským zákonem ze dne 25. května 1868 bylo vedení a dozor nad školou a výchovou přeneseno na stát.
Počátkem roku 1871 byla zřízena Místní školní rada a témže roce byla na oskavské škole jmenována první učitelka
ručních prací. V roce 1872 se obecná škola v Oskavě stala
trojtřídní.
V letech 1897 – 1898 byla stará škola zbourána a na jejím
místě postavena na tehdejší dobu moderní čtyřtřídka – dnešní
budova. Je písemně doloženo, že při slavnostním položení základního kamene dne 23.3.1898 byly k němu uloženy i noviny,
mince a jiné věci, vypovídající o tehdejší době. Dodnes jsou
základní kámen i věci u něj netknuty. Dne 24. září 1898 se konala kolaudace nové školní budovy a následujícího dne její
slavnostní svěcení za velké účasti obyvatelstva.
V devadesátých letech devatenáctého století přišel
na školu mladý učitel Josef Preiss, jehož rodina pocházela
z Oskavy. Stal se prvním řídícím na oskavské škole. Svým
postavením byl vzorem i rádcem oskavského obyvatelstva.
Právě Josef Preiss založil školní zahrádky, které byly plny
různé zeleniny, ale i ozdobných stromků a keříků. U každého záhonku stála porcelánová cedulka s názvem zeleniny
označeným černým písmem. Zahrádkami se pak chodilo
až na konec pozemku, kde na mýtině stálo náčiní pro hodiny tělocviku.
Měšťanská škola v Oskavě
V roce 1922 bylo výnosem zemské školní rady ze dne
25. 8. 1922 povoleno zřízení německé smíšené obvodní školy na základě předcházejícího, více než tříletého jednání,
a to pro obec Oskavu, Mostkov, Nemrlov, Václavov, Bedřichov, Třemešek, Mirotínek, a Břevenec. Chodily sem ovšem
děti i z Dolní Dlouhé Loučky, Mladoňova, Tvrdkova, Rudy
a odjinud. Zápis na nově zřízené škole se konal 5. a 6. ledna
1923 a bylo zapsáno 25 chlapců a 19 děvčat.
V lednu 1924 byl F. Biehal jmenován ředitelem měšťanské školy, v roce 1925 na jeho místo nastoupil August Patzelt
(ředitelem byl až do roku 1945). 1. listopadu 1926 přešla
správa obecné školy v Oskavě na ředitelství měšťanské školy
v Oskavě.

Oskavský zpravodaj
Dne 18. 2. 1926 se obecní zastupitelstva Oskavy, Nemrlova
a Místní školní rada usnesly na přístavbě školní budovy k jihu,
aby se získaly potřebné místnosti pro měšťanskou školu.
V srpnu 1927 bylo povoleno zřízení dvoutřídní živnostenské pokračovací školy v Oskavě. Školu navštěvovalo 59 žáků
a vyučovali na ní učitelé oskavské měšťanské školy.
Obecná – národní škola
Po osvobození naší republiky v květnu 1945 se začala
Oskava osídlovat českým obyvatelstvem, a proto bylo nutné
otevřít českou školu. Prvním učitelem byl ustanoven Bohumír
Krestýn. Škola byla otevřena 1. září 1945 jako jednotřídka
s 39 žáky. Počet žáků však narůstal a ve školním roce 1946/47
navštěvovalo školu již 100 žáků.
Měšťanská – střední škola
Česká měšťanská škola v Oskavě byla zřízena 1. ledna
1946. O počáteční práce se velmi zasloužil ředitel české obecné školy Bohumír Krestýn. Ředitelem této školy byl jmenován
František Jaroš. Újezd školy tvořily obce : Oskava, Nemrlov,
Mostkov, Václavov, Třemešek a Bedřichov.
Zapsáno bylo: ve II. třídě 13 žáků, ve III. třídě 11 žáků
a ve IV. třídě 11 žáků, celkem tedy 35 žáků, z toho 16 chlapců
a 19 dívek. Ke konci školního roku již bylo 50 žáků (43 Čechů
a 7 Slováků).
Vyučování bylo organizováno tak, že žáci II. a III. třídy tvořili jednu třídu a byli vyučováni společně, žáci IV. třídy tvořili
třídu samostatnou.
Poněvadž na škole nebylo dostatek žáků, byla měšťanská
škola organizována jako pobočka měšťanské školy v Šumvaldě. Osamostatněna byla ve školním roce 1947/48, kdy počet
žáků překročil 90 a škola měla již 4 třídy. Stalo se tak výnosem
zemské školní rady v Brně ze dne 4. 8. 1947, kterým byla bývalá měšťanská škola s vyučovacím německým jazykem úředně
přeměněna na měšťanskou školu s vyučovacím českým jazykem. Školským zákonem ze dne 21. 4. 1948 byl změněn název
měšťanské školy na školu střední.
Osmiletá střední škola
Od 1. září 1953 vstoupil v platnost nový školský zákon.
V Oskavě se nový školský zákon projevil sloučením dosavadní národní a střední školy v osmiletou střední školu, do jejího
6. – 8. postupného ročníku nadále docházeli přespolní žáci
z Mostkova, Václavova, Třemešku a z Bedřichova, kde absolvovali 5. post. ročník národní školy. Ředitelem osmileté střední školy byl pověřen dosavadní ředitel střední školy Miroslav
Stehlík.
Základní devítiletá škola
1. 9. 1960 se novým ředitelem školy stal Karel Bittner.
Dne 15. 12. 1960 byl schválen nový školský zákon – Zákon
o soustavě výchovy a vzdělání, který zavádí 9-ti letou školní
docházku a školy jsou přejmenovány na základní devítileté
školy. Zákon se začíná realizovat od 1. 9. 1961, což má za následek vzrůst počtu žáků a tříd na školách. Stejně tomu bylo
i na škole v Oskavě, kde vzrostl počet tříd o nově zavedenou
9. třídu. Pro tuto třídu nebyly vhodné prostory, a proto se zavedlo vyučování na směny. Odpoledne se střídaly vždy druhá,
třetí a čtvrtá třída.
Ve školním roce 1961/1962 narostl počet tříd i počet žáků,
přibyla další osmá třída, škola měla již 12 tříd a nebyla možnost najít v Oskavě další učebnu, rozšířilo se směnné vyučování tak, že na směny chodily již čtyři třídy, a to první s druhou
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v budově MNV a třetí se čtvrtou v budově školy. Během roku,
s počtem 345 žáků, byl nejvyšší počet žáků na škole.
Ve školním roce 1962/1963 byl ředitelem jmenován František Melka. V září 1965 bylo po několika letech odstraněno směnné vyučování. Po odstěhování mateřské školy a jeslí
do bývalého Dětského domova v Oskavě, škola získala tento
objekt. V místnostech jeslí po adaptaci byla zřízena školní kuchyně a jídelna, v místnostech mateřské školy – školní družina
a jedna třída. V bývalé školní družině byla taktéž zřízena jedna
třída.
V září 1966 byl ředitelem ustanoven dosavadní zástupce
ředitele Bohumír Krestýn, který působil na zdejší škole již
od roku 1945.
Nedostatečná kapacita školy byla vyřešena až v roce 1988,
kdy byla dokončena přístavba základní školy. Během tří let
byly vybudovány dvě třídy, šatny, sociální zařízení v přízemí
i v poschodí, v celkové hodnotě 1.999.000,- Kč.
Součástí školy je i školní jídelna a školní družina, umístěna
v budově mateřské školy. Školní jídelna sídlí ve vedlejší budově a slouží současně mateřské i základní škole. Obě budovy
jsou od základní školy vzdáleny asi 500 m. Také tělocvična
je vzdálena asi 800 m od budovy školy. V červnu 1993 byla
na budově školy vyměněna střecha a byla nově oplechována.
V srpnu 1995 byla školní družina přestěhována do budovy mateřské školy.
Ve školním roce 1996/97 byla slavnostně otevřena počítačová učebna, která byla vybudována nákladem téměř
300 000 Kč.
V dubnu 2006 začala na naší škole rozsáhlá rekonstrukce hlavní školní budovy. Obecnímu úřadu se podařilo získat
ze státního rozpočtu finanční prostředky, které pokryly hlavní rekonstrukční práce. Jednalo se zejména o nové plynové
topení vedené v mědi, komplexní výměnu oken a dveří, termofasádu a vnitřní stavební úpravy. Rovněž byla vybudována
nová plynová kotelna. V dubnu 2006 došlo ke změně názvu
školy na Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková
organizace.
Současnost
Od letošního školního roku dochází
k zásadní změně celkového pojetí vzdělávání v naší škole. V nově nastavené
koncepci rozvoje je škola profilována
na jazykové a environmentální vzdělávání. V učebním
plánu je zahrnuta výuka anglického jazyka od 1. ročníku,
významně posílena je časová dotace pro výuku 2. cizího
jazyka jeho zavedením již od 6. ročníku. Žáci mají možnost volby mezi německým a ruským jazykem. V souvislosti s novým zaměřením školy byl vedle rozšíření výuky
přírodovědy a přírodopisu zaveden na 2. stupni předmět
Enviromentální výchova. V delším časovém horizontu
se škola hodlá zaměřit rovněž na podporu technického
vzdělávání, v počáteční fázi prostřednictvím technických
kroužků, postupně s pomocí dotačních programů na obnovu a vybavení dílen.
Ve školním roce 2018/19 bude naši školu navštěvovat
97 žáků, pracovat s nimi bude 12 učitelů a 2 vychovatelky
ve školní družině. Jeden žák bude využívat služeb asistentky
pedagoga.
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Oskava - Škola kostel Dolní Moravolen 1957

Oskava - Škola před přístavbou 1927

Oskava - Škola před přístavbou 1927

Zš Oskava,
úprava před ZŠ
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Co se děje v knihovně

Rozárka Hudáková a Sofinka Valentová jsou pravidelné
návštěvnice dětského oddělení naší knihovny. Rozárka se
o prázdninách stala pilnou lovkyní nanuků. Za každou přečtenou knihu a vyplněnou hrací kartu dostala nanuk. Sofinka
do knihovny chodila i když ještě sama číst neuměla. Teď je už
školačka a s knížkami se pořád kamarádí a doma si s rodiči
a starší sestrou pravidelně čtou.

Oskavský zpravodaj

Místní knihovna Oskava nabízí službu – donášku knih
a časopisů přímo do domu. Tato služba je určena pro seniory, občany s omezenou schopností pohybu, imobilní, dlouhodobě nemocné či zdravotně handicapované občany.
Pokud byste Vy osobně nebo někdo z Vašich známých
měl/a zájem službu využít, neváhejte nás kontaktovat.
Službu lze objednat:
• osobně v knihovně
• telefonicky na čísle 725 557 765
• e-mailem: oskavaknihovna@tiscali.cz

Římskokatolická farnost

Nová Hradečná zve na besedu s Klárou Lőffelmannovou,
koordinátorkou projektů na Haiti, o pomoci v této chudé zemi.
Římskokatolická farnost Nová Hradečná podporuje 2 děti,
Římskokatolická farnost Libina 1 dítě, také ZŠ Troubelice
1 dítě, aby mohly získat vzdělání a najít lepší uplatnění v životě. Pomáhat se dá ale i jinými způsoby. Beseda se koná v úterý
8. října v 18 hodin v sále obecního úřadu v Nové Hradečné.
Vstup volný.
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SDH Nemrlov

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom se s vámi krátce podělili o náš rok plný zážitků.
Jako sbor se snažíme neustále zdokonalovat naše zázemí
i dovednosti. Udržet celý sbor v chodu vyžaduje nejen mnoho
úsilí, ale i času většiny našich členů. Další stránkou je zajištění finančních prostředků pro potřeby sboru a na údržbu naší
techniky, či sportovního areálu. Potřeby sboru nejsou jen vybavení pro požární sport, ale také oceňování našich členů při
životních výročích a podobně. Toto se nám daří díky výdělkům
ze společenských akcí, darům od sponzorů a také díky obecním dotacím.
I v letošním roce jsme pro vás občany uspořádali, či ještě uspořádáme několik společenských akcí. Naši první akcí
byla již tradiční Retro diskotéka, která proběhla v kulturním
domě v Oskavě, i letos bylo vyprodáno a za to vám patří velký
dík. Kvůli tomu to děláme a máme obrovskou radost z toho,
že zájem o tuto akci neklesá. Následovalo pálení čarodějnic
na našem areále, kde byla k nahlédnutí i hasičská zásahová
technika. V červenci proběhla na sportovním areále hasičská
soutěž zařazená do Velké Ceny okresu Šumperk, kterou jsme
vyhráli. V druhé polovině roku na vás čeká podzimní Retro
diskotéka, Mikulášská nadílka a s letošním rokem se budeme
loučit na našem areále s vatrou a ohňostrojem.
Vzhledem k tomu, že naší hlavní činností je požární sport,
ve kterém v posledních letech sbíráme mnoho úspěchů, nemohli jsme ani letos chybět v seriálu soutěží o nejlepší tým
okresu Šumperk, navíc když jsme obhajovali loňské celkové
vítězství. Celým ročníkem jsme procházeli bez většího zaváhání, ale vybudovat si větší náskok na ostatní týmy se nám
nedařilo. Je snad již pravidlem, že boj o celkové prvenství svádíme s týmem Hrabišína, nejinak tomu bylo i letos. Rozhodlo se až posledním závodem, ve kterém jsme získali potřebné
body k obhajobě loňského prvenství. Celkově jsme vyhráli
o 4 body. V letošním roce nás čekají ještě dva závody, koncem září pojedeme obhajovat loňské vítězství na noční soutěži
v Radslavicích v okrese Vyškov a na konci října zavítáme poprvé na jednu z největších soutěží v ČR, a to do Širokého Dolu
v Pardubickém kraji, kde poměříme síly z nejlepšími týmy
z České i Slovenské republiky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim rodinám za celoroční trpělivost a podporu, dále také všem sponzorům a obci
Oskava za nejen finanční podporu.
SDH NEMRLOV

Vzpírání

není moc známý sport jako třeba fotbal nebo hokej, ale
i přesto je mnoho nadšenců, co tento sport milují. Lidé se bojí
úhony ze zvedání těžkého závaží, úplně ze stejného důvodu se
o mě bála i moje máma. Ty důvody byly dva a ten druhý byl horší než to, že budu zvedat extrémní váhy. Druhá příčina strachu
byl fakt, že mám nemocné srdce. Pro mne to nebyla překážka,
ale pro mámu to byla věc, kterou dlouho vstřebávala. Díky tomuto sportu se vše nějak zlepšilo a teď mě to nijak neomezuje.
Ke vzpírání jsem přišel díky mámě svého kamaráda, který
se před ní zmínil, že chodím do posilovny a zvedám obrovské váhy (tehdy to bylo myslím 160 kilogramů na mrtvý tah).
Máma mi řekla, že má v práci kolegu, co je vedoucí šumperského vzpěračského oddílu. Zeptala se kolegy na podrobnosti
ohledně tréninků a týden na to jsem začal chodit vzpírat. Momentálně vzpírám zhruba rok a půl a mám za sebou už pár
úspěchů a zážitků, které si myslím stojí za zmínění. Například
po půl roce co jsem se věnoval vzpírání se u nás konal Přebor
šumperského vzpírání. Po této soutěži se ozvali lidé z oddílu
z Bohumína, jestli bych neměl zájem soutěžit v jejich týmu na
juniorské lize. Nabídku jsem po nějaké době přijal. Po tomto
rozhodnutí musely nastat menší úpravy v tréninku, abych se
posunul k lepším výsledkům.
Kromě těchto „větších“ závodů jsou i menší, jak my říkáme
„sranda závody“. Těch je víc než dost za celý rok. Dle mého
názoru bych řekl, že jsou dobré pro ty, kteří ještě na žádné
soutěži nebyli. Vyzkouší si, jaké to je mít stres ze závodů. Na
jedné takové malé soutěži jsem poprvé závodil i já. Stejně tak
můj mladší bratr nebo i syn mé třídní učitelky ze základní školy. Můj bratr začínal na stejné soutěži jako já, jen s rozdílem,
že startoval o rok později.
Za tu dobu, co se věnuji tomuto sportu, už mám pár menších úspěchů – 1. místo v kategorii Junioři a 2. místo celkově
na námi pořádané soutěži Šumperský Valibuk tohoto roku;
1. místo v kategorii Junioři na závodech v Příboře k výročí
50 let tamějšího oddílu vzpírání; 3. místo na Nutella Challenge
v Brně. Tyhle úspěchy jsou asi ty největší pro mě.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mě v mém sportu podporují. A také mému kamarádovi a jeho mámě, že mě
k tomu přivedli. Ale hlavně mému trenérovi Tomovi a jeho tátovi, kteří mi pomáhají se zlepšovat.
Zbyněk Košťák
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Úspěšní spoluobčané

Rád bych touto cestou obeznámil naše spoluobčany s jedním netradičním sportem i koníčkem, a sice vyhledáváním detektorem kovů.
Tomuto koníčku se v ČR věnuje přes 30 000 lidí. Málokdo ví, že se v tomuto sportu/koníčku pořádají i mezinárodní
soutěže. Soutěžící musí prokázat, že opravdu detektoru a jeho
problematice rozumí a zároveň se vyzná v archeologii a historii. Proto jsem velmi rád, že mohu právě zde veřejnost seznámit s úspěchem rodáka z Mostkova, Martina Nováka, který
právě v posledním ročníku mezinárodního mistrovství v hledání detektorem kovů, konaném na konci prázdnin, získal krásné
druhé místo, a to při účasti celkem asi 900 soutěžících. Martin
je díky tomuto koníčku zároveň také zaměstnancem olomouckého vlastivědného muzea a spolupracovníkem archeologického centra v šumperském vlastivědném muzeu. Zde se můžete
s jeho nálezy i osobně seznámit. Pro zajímavost bych rád dodal, že nejvýznamnějším jeho nálezem z Oskavska je římská
mince z roku 300 našeho letopočtu anebo středověká bojová
sekyra z 13. století, zdobená zlatem. Těchto sekyr se v Evropě
našly pouze 4 kusy a v ČR se jedná o první nález.
František Novák

Oskavský zpravodaj

Pozůstatky hradu Rabštejn

z počátku 14. století s dosud patrnou dispozicí a dochovanými pozůstatky zdiv. Hrad sloužil k ochraně panství i cesty
ze Šumperka do Rýmařova a dokládá důmyslné využití přírodního terénu staviteli.

Dějiny
Založení hradu se předpokládá na přelomu 13. a 14. století,
zakladatel zůstává nejistý. V písemných pramenech se hrad
poprvé uvádí k roku 1318, kdy na stoupencích Jindřicha z Lipé
hrad dobyl olomoucký biskup Konrád a postoupil jej Janu Lucemburskému. Král později hrad vrátil pánům z Lipé, roku
1355 Pertold z Lipé hrad prodává markraběti Janovi. Od roku
1398 je hrad zastavován. Za husitských válek hrad obsadili
přívrženci kalicha, za válek česko-uherských zde sídlil oddíl
Jiřího a Čeňka Tunklů škodící přívržencům Matyáše Korvína.
Jeho vojsko hrad před rokem 1483 dobylo. Hrad byl opuštěn
až po polovině 16. století, kdy se sídlo panství přesouvá do
Janovic. Na konci třicetileté války byl hrad částečně obnoven,
roku 1645 hrad obsadili Švédové. V 60. a 70. letech byl hrad
opravován v souvislosti s nebezpečím tureckých vpádů. Na
konci 17. století byl hrad definitivně opuštěn a zpustl.
Popis
Pozůstatky nejvýše položeného moravského hradu s předhradím, s dochovanými zbytky zdiva z lomového kamene. Celková rozloha má rozměry 100 x 65 m. K vybudování hradu
byly využity tři izolované skály, které byly propojeny do půdorysu trojúhelníku hradební zdí silnou místy až 1,65 m. Její
dochovaná výška je až 5 m. Na východním skalním hrotu jsou
dochovány zbytky zdiva pravoúhlé budovy. Pod touto skálou
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se rýsují základy dvouprostorové budovy přiléhající k severní
hradbě. Další budova byla přistavěna k jihozápadnímu skalnímu výběžku, na jehož severní straně jsou dosud patrné vytesané kapsy pro trámy. Také vrchol severní skály je přístupný
a mohl být využíván jako hláska. V severní hradbě je průlom
sloužící jako výpadní branka, hlavní brána do hradu byla v jihovýchodní hradbě, od východu chráněna oblou baštou. Jižně
pod hradem se rozkládá lichoběžníkovité předhradí. Hradba
horší kvality je silná 1,3 m a opět využívá terén. Na skalním výběžku v severozápadní části jsou zbytky lichoběžníkovité bašty, pozůstatky zdí jsou také na jihozápadním skalisku, další,
hranolová bašta je uprostřed jižní hradby a v jihovýchodním
nároží je situována bašta zaoblená. Při východní hradbě jsou
základy tříprostorové budovy, základy dalších budov z posledních stavebních etap komplexu se nachází v severní polovině
předhradí. Vstup na předhradí patrně vedl od jihozápadu pod
lichoběžníkovitou baštou přes jižní linii hradby. Areál hradu
i předhradí je porostlý listnatým lesem.
Popis památkové hodnoty
Pozůstatky hradu z počátku 14. století s dosud patrnou dispozicí a dochovanými pozůstatky zdiv. Strážní funkce k ochraně panství i cesty ze Šumperka do Rýmařova. Doklad důmyslného využití přírodního terénu staviteli.
Zdroj: Národní památkový ústav
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Pedikúra – manikúra, Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618
Pondělí a čtvrtek: Libina 443, dům služeb
Úterý: Oskava • Pátek: Přijedu za Vámi
nabízím:
•Ošetření zarostlých nehtů
•Ošetření kuřích ok
•Odstranění ztvrdlé kůže
•Lakování a zdobení nehtů (i na nohou)
•Masáž nohou i rukou
Dle tel. objednávek

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz
• OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz • Své příspěvky zasílejte
na e–mail: oskavaknihovna@tiscali.cz, případně odevzdejte
v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
Ročník 19, číslo 2, vydáno v Oskavě dne 25. 9. 2019.
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje: 10. 12. 2019.
Evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: 00303101
Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk
• www.reprotisk.cz

