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Vážení občané,
během letošních dovolených poznamenaných množstvím omezení, jež mnohým zcela změnilo zvyky v trávení letních dnů, proběhla radou obce bouřlivá
diskuse ohledně podoby našeho zpravodaje a jeho redakční činnosti. Doufám,
že již toto číslo vyjde zcela v souladu
s představami našich radních a samozřejmě i s představami většiny Vás –
občanů. Tímto bych Vás rád požádal,
abyste se nebáli posílat články a fotky
do našeho zpravodaje, ať máme z čeho
vybírat a co vydávat.
Jak jsem zmiňoval výše, omezení ohledně šíření nemoci COVID 19,
která nás provázela
v průběhu jara a léta
se stupňují v druhé
podzimní vlně, kdy
jsme se dostali až
do nouzového stavu.
V médiích i na sociálních sítích probíhá
bouřlivá diskuse, zda
daná nemoc existuje a jaký má vlastně
průběh, pokud vůbec
nějaký. Zde se můžu
podělit o vlastní zkušenost a říci, že chápu tyto rozporuplné
názory, neb sám jsem
byl pozitivně testován
na COVID 19, zatímco manželka byla na
stejném testu 2x po
deseti dnech negativní. Já jsem měl těžký
průběh onemocnění
v podobě desetidenních
horeček
s následným kašlem

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

a potom čtrnáctidenní rekonvalescenci.
Manželka, která byla se mnou v karanténě doma, neměla žádné příznaky ani
pozitivní testy. Z této zkušenosti, kdy
prokazatelně tato nemoc a její průběh
má závislost na mnoha faktorech včetně genetiky jedince chápu, že každý vidí
hrozbu této nemoci jinak. U mě mělo –
dle lékařů – vliv na těžký průběh také to,
že jsem měl organismus oslabený bakterií z klíštěte (bral jsem na to antibiotika)
a vyčerpání organismu z přepracování
po povodních. Leč všechno zlé je k něčemu dobré a v době, kdy počty nakažených lámou žebříčky statistik, budu
snad nějakou dobu imunní a připraven

zdarma

v tomto nouzovém stavu řešit problémy
obce. I nadále pokračujeme v investičních akcích obce jako jsou – oprava interiéru KD Oskava, vybudování DČOV,
obnova místních komunikací, oprava jídelny, výměna kotlů na zdravotním středisku a oprava interiéru tělocvičny.
Na závěr Vám přeji, abyste se vyhnuli tomuto pro někoho zákeřnému onemocnění a prožili klidné podzimní měsíce, jež budou letos nejspíš probíhat bez
našich obvyklých akcí jako je setkání se
seniory nebo taneční. Hezký podzim
a mnoho zdraví.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta
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Zastupitelstvo obce schválilo
na svém zasedání č. 8
(ze dne 25. 06. 2020):

• kroniku obce Oskava za rok 2019 a návrh na dopracování
kronik obce Oskava od roku 2000.
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020. o místním poplatku
za komunální odpad
• dohodu č. 1/2020 na stavební dozor na komunitní dům
– Oskava č.p. 30 a ostatní investice konané obcí Oskava
v roce 2020 s firmou F. Hecl, IČ: 10644270.
• rozpočtovou změnu č. 3/2020 dle přílohy zápisu č. 2
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026296/SOBS VB/1
s ČEZ Distribuce, a. s.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022543/2 s ČEZ
Distribuce a. s.
• závěrečný účet obce Oskava za rok 2019 s výhradou.
• účetní závěrku obce Oskava za rok 2019.
• opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2019.
• podání žádosti o přezkoumání hospodaření za rok 2020
na Krajský úřad Olomouckého kraje.
• zařazení správního území obce Oskava do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Šumperský venkov na období 2021–2027 realizované MAS Šumperský venkov.
• smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.č. 450 v k.
ú. Oskava.
• realizaci revitalizace sídliště u horního závodu. Projekt
revitalizace bude proveden dle návrhu obyvatel sídliště,
doručeného obci Oskava nejpozději do 31.8.2020. V případě nepředložení návrhu revitalizace od obyvatel sídliště
u horního závodu, zpracuje projekt obec Oskava.
• záměr prodeje části pozemku p. č. 1487/1 v k. ú. Třemešek s podmínkou dodání písemného souhlasu sousedních
vlastníků pozemků s úředně ověřeným podpisem.
• smlouvu o poskytování služeb Koordinátora BOZP – Komunitní centrum (dům) Oskava s firmou Satefynela s. r. o.,
IČ: 7160593.
• smlouvy na dotace spolkům z rozpočtu obce 2020 v celkové výši 241.000,- Kč, dle přílohy zápisu č. 3.
• směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
s panem V., Oskava, pozemky p. č. 953, 398/7 obec mění
za pozemky st. 19/2, 398/6 v k. ú. Oskava.
• odpuštění plateb za energie (plyn, elektřina) pro SDH Nemrlov pro rok 2020.
• obnovu poškozeného hasičského vybavení JSDH Oskava,
které bylo zničeno při odstraňování následků povodní.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě č. 957/95/2020 s LČR, s.p.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (DČOV
místní části obce Oskava) – se Statním pozemkovým úřadem.

Oskavský zpravodaj
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• radu obce k jednání s firmou Úsovsko, a.s. o prodejní ceně
pozemku 652/10 v k. ú. Mostkov v součinnosti s majiteli
pozemků p. č. 652/4. 652/5, 652/6, 652/8 652/9 v k. ú.
Mostkov
• obecní úřad, aby vyzval pana S. k odstranění jeho zaparkovaného automobilu pro zajištění průjezdnosti komunikace
p. č. 433 v k. ú. Václavov.

Zastupitelstvo obce schválilo
na svém zasedání č. 9
(ze dne 17. 09. 2020):
• rozpočtovou změnu č. 5/2020 dle přílohy zápisu č. 2.
• plán investic obce na období 2020 – 2023.
• rozpočtový výhled obce na období 2020-2023.
• stavební dozor na opravu KD Oskava a tělocvičnu Oskava
firmu F. Hecl, IČ: 10644270.
• přijetí dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací. Výše dotace činí 1.581.613,Kč. Celkové náklady 2.259.448,- Kč.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní na pozemcích LČR
998/12, 393/6, 1051 v k. ú. Bedřichov u Oskavy.
• zahrnutí opravy místní komunikace na části parcely 1354
v k. ú. Třemešek do plánu investic.
• nabídku na zpracování žádosti o dotaci na projektovou
přípravu projektu OPŽP 2021-27, oblast Zdroje vody
a zlepšení dodávek pitné vody, firma Agpol s. r. o. Olomouc, IČ 28597044 za cenu 30.250,- Kč včetně DPH.
• návrh rozmístění kontejnerů na komunální odpad u horního sídliště Oskava a cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace horního sídliště Ing. R. Šimek,
Olomouc, IČ 73965952, za cenu 66.308,- Kč včetně DPH.
• záměr pronájmu pozemků v k. ú. Nemrlov p. č. 22/11,
22/12, 32/2 a prodloužení stávající nájemní smlouvy
s firmou Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s. r. o. IČ
27786901.
• ZO bere na vědomí celkovou výši darů přijatých na likvidaci následků povodně v červnu 2020 v částce 769.208,- Kč
a schvaluje použití darů na úhradu opravy kamenného mostu, odvozu odpadu, práce bagrem, opravy škod
a odvoz naplavenin. Celková výše těchto výdajů činila
1.133.600,- Kč.
Rada obce schválila na svých schůzích 8/2020 – 9/2020):
• výběr dodavatele na Doménový server s podporou – pro
ZŠ Oskava firmu Milan Kux, Lazce 77, IČ: 73050661
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Oskava.
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• rozpočtovou změnu č. 4/2020.
• termín konání zasedání
17. 09. 2020 v 16:30 hodin.

zastupitelstva

obce

dne

• nákup přístřešku pro hračky v MŠ.
• zveřejnění záměru prodeje parcely p. č. 234/4 v k. ú Oskava po zajištění souhlasu od majitele parcely p. č. 11/1.
• přijetí dotace na opravu místních komunikací od MMR.
• vyhlášení výběrového řízení na projekt opravy místních
komunikací v roce 2021.
• nový rozpočtový výhled na roky 2020 – 2023 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
• Smlouvu o dílo na „Obnovu místních komunikací – Oskava“ s firmou Strabag a.s., Praha, IČ 60838744, cena díla
1.680.828,75 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy.
• výběr dodavatele na opravu zatopených kotelen v Kulturním domě v Oskavě a Zdravotním středisku Oskava, firmu
Tespo topenářské centrum s. r. o. IČ:25868349, cena díla
1.016.670,44,- Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
výměny kotlů.
• žádost o ukončení nájmu pozemků p. č. 195/1 a p. č. 77/6
v k. ú Nemrlov k 30.9.2020.
• přijetí dotace od MF ČR a registraci akce – Kompletní
rekonstrukce podlah ZŠ v Oskavě.
• smlouvy č. 199, 200 a 201/2020 o pronájmu hrobových
míst.¨
• přijetí finančního daru na neinvestiční výdaje, které obci vznikly při řešení mimořádné události v souvislosti s bleskovou povodní v červnu 2020, ve výši 250.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy s Olomouckým krajem, Olomouc, IČ 60609460
a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
• smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 47/1 v k.ú. Václavov
(dle přiložené mapy) panu B.B.
• smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 47/1 v k.ú. Václavov
(dle přiložené mapy) pánům K. J. a P. Š.
Rada obce pověřila:
• starostu poptávkovým řízením na zpracování projektu
oprav poškozeného mostu a lávek.
• starostu vypsáním společného poptávkového řízení na
opravu dvou zatopených kotelen.
• starostu zajištěním odstranění sušáku prádla z parčíku
u bytových domů 57 a 58.
• starostu k zahájení poptávkového řízení na opravu a nátěr
stávající fasády, opravu hromosvodů, schodů, chodníku
a dešťové kanalizace u nemovitosti č. p. 30 Oskava – Komunitní dům, školní jídelna.
• Ing. Hecla a architektku Litworovou k projednání oprávněnosti změn v projektu a v ceně díla při rekonstrukci interiéru KD Oskava s dodavatelem díla.
Pavlína Utěšená

Informace z obecního úřadu
Svoz popelnic
probíhá celoročně
každý pátek.

Poplatek za komunální odpad činí
600,- Kč na osobu
a rok pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do
31. srpna téhož roku. Dle OZV 2/2020, specifický symbol 1333,
vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol viz složenka.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok (splatnost do
31. března) dle OZV 2/2020, specifický symbol 1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100.
Termíny svozu plastů do konce roku 2020:
vždy ve čtvrtek: 22. 10., 19. 11., 17. 12.
Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz Tel.: 583 233 553, 739 614 924
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Úřední a pokladní hodiny Obecního úřadu
Pondělí:		
7:30 - 11:30
12:30-17:00
Úterý: 		
7:30 - 11:30
12:30-14:00
Středa:		
7:30 - 11:30
12:30-17:00
Čtvrtek:		
7:30 - 11:30
12:30-14:00
Pátek:
zavřeno (administrativní den, návštěvu lze předem dohodnout)
Možnost platby kartou.
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického odpadu.
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
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.).
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Pozvánky z farnosti
Milí přátelé z Oskavy!
I přes nejistotu naší doby si dovolujeme plánovat některé
aktivity a chceme pozvat i vás. Proto opět připravujeme tradiční Troubenou bohoslužbu v Bedřichově. Tato mše svatá je
obětována za myslivce a lesní dělníky. Pokud to situace dovolí,
bude se konat 24. října ve 14 hodin v Bedřichově.
V první polovině listopadu se uskuteční tzv. Lidové misie.
Celý program je vložen v tomto zpravodaji. Připojuji pozvání
samotných misionářů.
P. Karel Janečka

Oskavský zpravodaj
pro nás udělal jeho syn Ježíš Kristus. Možná si kladete otázku:
Potřebujeme my lidé 21. století, lidé, kteří létáme do vesmíru,
ještě slyšet o Kristu, o Bohu? I když je pravdou, že člověk se
posunul o hodně vpřed, přece jenom zůstal člověkem a nenašel odpověď na nejzákladnější otázky svého života, jaký
smysl má můj život, mé utrpení, resp. má smrt. Jsou věci,
které nám pomáhají vzlétnout k oblakům, a jsou věci, které
nás nutí rezignovat a uznat: „Sám si nepomůžu“. To Ježíšovo
poselství není jenom o tom, co se musí dělat, je to poselství
o tom, že člověk Bohu není lhostejný. Celá Bible mluví právě
o tom, že Bůh člověka hledá. A dovol, abych ti řekl, že hledá
i tebe!!! I kdyby ti už nikdo nedával šanci, Bůh ti ji dává!
I kdyby už nikdo nevěřil, že můžeš být jiný a že je v tobě
i kus dobra, Bůh ti věří. Využij tedy čas, který může změnit
tvůj život. V průběhu října vám budou rozneseny pozvánky
a program lidových misií. Využijte tento čas, abyste se obohatili o naději, kterou můžeme najít jenom ve vztahu s Bohem.
Těšíme se na vás.
Misionáři sv. Vincence

Charita
Dokončili jsme druhé kolo finanční pomoci domácnostem postiženým bleskovými záplavami. Stále se ale objevují
domácnosti, o kterých se k nám informace bohužel nedostaly. Podporu jste doposud nezískali, máte vytopenou obytnou
část domácnosti, nemáte plné plnění z pojistky a žijete se seniorem, nezletilým dítětem, nebo zdravotně postiženou osobou? Ozvěte se na email michaela.janku@sternberk.charita.
cz, nebo na 605 314 434. Naši pracovníci Vás navštíví a Vy
můžete být podpořeni.
Charita v Uničově

Drazí obyvatelé Oskavy a okolí, bratři a sestry, od
6. 11. – 15. 11. 2020 se ve vaší farnosti uskuteční Vincentinské
Lidové misie. Bohužel není z kroniky známo, kdy se konaly
poslední misie u vás. V některých farnostech v okolí se uskutečnily ve 20. a 30. letech minulého století. I z tohoto čísla můžeme vidět, že se jedná o výjimečnou událost v životě farnosti
či obce. A zkušenost nás učí, že výjimečné události je nutné
využít. Proč? Protože rutina a stereotyp člověka spíš ubíjí, než
mu pomáhá. Dovolím si říct, že to, co obohacuje naše životy,
jsou vztahy. Pokud máme vztah s někým, komu na nás záleží,
život má smysl i když právě nejsou nejkrásnější dny. Pokud ty
vztahy nemáme dobré, tak nemáme ani chuť do života. Lidové misie jsou právě takovou nabídkou rozšířit, prohloubit svůj
život o jeden vztah. O vztah s Bohem. A pochopit lépe to, co
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Další kroky v modernizaci
školy

Třída plná skřítků

Po dlouhých měsících uzavření škol se 1. září naše děti a žáci
znovu vrátili do svých kolektivů. V základní škole je přivítaly
příjemné změny. Během prázdnin byla v 1. patře z dotačních
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj provedena výměna
podlah ve třídách, kabinetech a na chodbách, novou krytinu získalo i schodiště. Vymalované prostory s novými dveřmi dodaly
interiéru zcela jiný vzhled. Dalším milým překvapením pro žáky
bylo nové vybavení počítačové učebny. V rámci projektu „Modernizace internetové sítě“ byl z prostředků zřizovatele na tento
kalendářní rok zakoupen nový server a 15 žákovských počítačů.
Tyto kroky podstatně zefektivnily výuku předmětu Informační
a komunikační technologie a přispěly k zajištění kybernetické
bezpečnosti ve škole. Dalších 12 nových notebooků bylo zakoupeno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
podporu distančního vzdělávání.
Dobré výsledky hospodaření školy umožnily vylepšit i prostředí v mateřské škole. Během jejího uzavření během koronavirové epidemie byly ve třídách položeny nové koberce,
plovoucí podlaha a zakoupeny regály na uskladnění lůžkovin.
Začátkem školního roku byla do školky pořízena sušička a objednány protialergické přikrývky pro děti. Domeček, zakoupený zřizovatelem, na uskladnění venkovních hraček ulehčí
učitelkám i dětem manipulaci s nimi a posílí větší bezpečnost
dětí. Rovněž nové sociální zázemí pro děti na zahradě umožní
jejich nerušený pobyt venku.
Vedle zlepšování materiálního prostředí škola dbá především na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí a žáků. V souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v naší republice
byly jako prostředek prevence před onemocněním Covid-19
zakoupeny ozonové generátory do základní školy, mateřské
školy, školní družiny a školní jídelny. Tyto zdraví neškodné
přístroje, kterými jsou vybaveny nemocnice a lékařské
ambulance, likvidují viry nejen ve vzduchu, ale i na povrchu
předmětů. Ve škole budou používány vždy po skončení výuky,
tak, aby se žáci mohli příštího dne vrátit do zdravého prostředí.
Mgr. Jaromíra Lónová

V úterý 1. září jsme se všichni sešli ve škole, abychom zahájili nový školní rok. Letošní zahájení však bylo jiné, než na jaké
jsme za poslední léta zvyklí. Proběhlo v jednotlivých třídách
pod vedením třídních učitelek. Velkým dnem byl zejména pro
5 prvňáčků, kteří vstupovali do školy poprvé – někteří s úsměvem, jiní se strachem v očích. Jejich obavy však brzy rozptýlili
jejich kamarádi druháčci, se kterými se setkali v jedné třídě
a společně tak budou zažívat radosti i plnit náročné úkoly při
výuce.
Po krátkém přivítání p. ředitelkou nejprve proběhlo „Pasování na čtenáře“, které z důvodu uzavření škol nemohlo proběhnout v červnu. Děti obdržely od p. knihovnice knihu, ze
které si budeme ve škole společně číst a také čtenářské tričko.
Poté naši čtenáři pozvali do svých řad malé kamarády, kteří
obdrželi stejná trička, ale s nápisem „Prvňáček“. Budeme tak
společně tvořit jeden tým – Třídu skřítků. Protože jak všichni
druháci už dávno ví, skřítci jsou naši kamarádi a pomocníčci.
A naše třída je jich plná…
tř. uč. Mgr. Zuzana Doubravová
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Malí čtenáři v knihovně
Když děti ze školy přicházejí poprvé do knihovny, prvotní
je knihovnická lekce na téma Jak to chodí v knihovně. Zde si
s dětmi povídáme o tom, co se v knihovně děje. Ukazujeme si
knihy, časopisy, audioknihy, komiksy, leporela, vysvětlíme si
i to, že máme knihy s příběhem – beletrii – a knihy, ze kterých
se něco naučíme – naučnou literaturu. Povíme si, kdo je to
spisovatel, kdo ilustrátor i překladatel. Ukazujeme si fotografie spisovatelů, obálky známých knih a ilustrace. Vysvětlíme si
rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak se mají chovat ke
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knihám a jak v knihovně. Zjistí, že do knihovny můžou chodit,
i když ještě neumí číst, a také že se v knihovně dá strávit příjemný čas třeba prohlížením knížek.
Vždy se po takové besedě nějaké dítko s rodičem následně
dostaví do knihovny a je z něj náš nový čtenář. To je největší
odměna spolu s tím, když se děti loučí s úsměvem a rády se
vrací. Buď pro knihu nebo na akce, které jsou pro ně připraveny. Oblíbené je Čtení s babičkami, Noc s Andersenem nebo
tvořivé dílničky při kterých tvoříme nebo společně hrajeme
deskové hry. Velký úspěch měl turnaj v Člověče, nezlob se.
Právě nyní je v knihovně k shlédnutí výstava fotografií Jany
Bursíkové. Přijďte se podívat i Vy.
Knihovna Oskava – L. Janků

Nejlepší venkovští
knihovníci Olomouckého
kraje

V Olomouckém kraji je celkem 480 půjčoven knih. Hejtmanství letos jejich provoz podpořilo téměř dvanácti milióny
korun. Prostřednictvím dvou dotačních titulů pak přispělo
také na jejich rekonstrukci nebo obnovu kulturního zázemí.
V úterý 22. září proběhlo vyhodnocení akce Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje 2020. Odborná porota
hodnotila osobnost knihovníka, péči o knihovnu a snahu o její
propagaci. Důležitá byla také míra spolupráce s obcí a školami.
„Pro letošek jsme malinko upravili pravidla hodnocení. Ze
všech nominovaných jsme vybrali pět nejlepších, které odborná
komise navštívila a na základě osobní zkušenosti pak zvolila trojici knihovníků k ocenění,“ vysvětlila ředitelka Vědecké knihovny
v Olomouci Iveta Tichá.
Výbornou zprávou je, že mezi pětici nejlepších knihovníků
Olomouckého kraje byla vybrána paní Lenka Janků z knihovny
v Oskavě, titul Nejlepšího venkovského knihovníka Olomouckého kraje 2020 nakonec získala Lenka Drechslerová z Rapotína.

Číslo 3/2020

Babí léto trávíme nejen
na zahradě

Možná idylické časy popsané v knihách Boženy Němcové
a Aloise Jiráska vedly členy Klubu seniorů k rozhodnutí uspořádat výlet do Babiččina údolí na Staré Bělidlo a ke splavu
nešťastné Viktorky, na zámek Ratibořice, do Dobrušky s rodným domkem F. L. Heka (Věka) a také do světově proslulého
muzea paličkované krajky ve Vamberku. A na zpáteční cestě
domů poznat alespoň trochu část krásných Orlických hor s linií obranných pevností a malých bunkrů.
První naše zastávka byla ve Vamberku, proslulém především ručně paličkovanou krajkou. V tamním muzeu nám nejprve promítli krátký film o historii krajkářství v našich zemích
a potom jsme dlouze obdivovali úžasné výrobky zručných
krajkářek. Mohli jsme si také vyrobit kus krajkové stuhy na
starém stroji, který stále funguje a je hodně hlučný. Nevím,
která z účastnic zájezdu si utkaný kousek krajky ze stroje na
památku s povolením odstřihla, ale jedna z účastnic zájezdu
naopak vzácné věci muzeu darovala. O tom je zpráva na jiném
místě tohoto Zpravodaje.
V Dobrušce bylo sice historické náměstí zaplněno farmářskými trhy, ale v rodném domku F. L. Věka byl klid a pohoda.
Jako za starých časů. Kromě historických artefaktů je zde výstava kostýmů a rekvizit z doby natáčení televizního seriálu
a průvodkyně byla srdcařka. Zasvěcený výklad jsme si rádi
vyposlechli.
Krásné Nové Město nad Metují byla naše další zastávka.
Zámecké zahrady podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče
ve slohu italské renesance s jeho krytým dřevěným mostem nás
uchvátily. Mnozí si vyfotografovali i 16 trpaslíků od Matyáše
Brauna, znázorňujících lidské nectnosti a potom jsme si mohli vydechnout na obědě v restauraci pod podloubím jednoho
z měšťanských domů na krásném náměstí. Poměr kvalita/cena
oběda byl všemi účastníky kladně hodnocen a pivo ze Svijan
nebo z náchodského pivovaru nemělo chybu.
Ratibořický zámek letos zažíval nával turistů a i v polovině září bylo plno. Však jeho návštěva stojí za to. I rozlehlý
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park kolem zámku stojí za vidění
a proto ti, kteří už neměli sil dojít
do Babiččina údolí a zpět, si ho
užili. Ostatně Barunka na Starém
Bělidle ve skutečnosti nikdy nebydlela. Bydlela jen kousek od zámku
na starém statku (který není zrovna
v nejlepším stavebním stavu) v nehezkém správcovském bytě. A odtud si ji odvedl ženich, který z ní
udělal Boženu Němcovou.
Pan Vrba na zpáteční cestě jako
obvykle prokázal své řidičské kvality na úzkých, ale dobře opravených
cestách přes Rokytnici v Orlických
horách, Bartošovice a České Petrovice do Mladkova, Králík až do
Oskavy. Poslední naše zastávka byla na Zemské bráně. Je to
skalnatý úsek Divoké Orlice, která zde vyhloubila romantické
údolí překlenuté kamenným mostem s jedním obloukem, který skutečně připomíná bránu z Polska do Čech.
Zájezd se uskutečnil i díky obci Oskava, která Klub seniorů
finančně podporuje. Na zájezd jsme přibrali i nečleny Klubu
a na naše další zájezdy pozveme i Vás.
Anna Beránková
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Vítání občánků

V září proběhlo slavnostní přivítání nových občánků naší
obce. Naše pozvání přijalo sedm dětí se svými rodiči z celkem
12 dětí, které se narodily v období od května 2019 do května
2020. Jmenovitě Marianna Bendová, Karin Drew, Jiří Krušliak, Rozárie Maňasová, Ester Valentová, Stella Valentová
a Viktorie Vyroubalová.
Paní Mgr. Věra Kyselá popřála dětem a jejich rodičům do
života jen to nejlepší a předala jim pamětní list a dárek.
O kulturní vložku se tradičně postaraly Hanička a Zuzana Doubravovy, které zahrály melodie ze známých dětských
filmů.

Děkuji všem, co se podíleli na přípravě a organizaci slavnostního setkání a velký dík patří i rodičům, že si udělali čas
a přišli nám svá krásná miminka ukázat.
Vladislava Navrátilová, kulturní komise

Číslo 3/2020

Dar Jarmily Kotrlové Muzeu
krajky ve Vamberku

Muzeum krajky ve Vamberku bylo založeno v roce 1929
a navazuje na krajkářskou školu, která zde byla založena
v roce 1889 a působí dodnes. V muzeu vystavují především
paličkované krajky, ale i krajky zhotovené jinými technologiemi. Muzeum ve spolupráci s městem Vamberk od roku 2002
pořádá Bienále české krajky a krajkářky z mnoha zemí zde
prezentují svoji současnou tvorbu. Jejich nejlepší díla zakupuje město Vamberk a jsou vystavována v muzeu vedle děl krajkářek, která byla vystavována na světových výstavách EXPO
Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.
Při naší návštěvě muzea darovala paní Jarmila Kotrlová,
členka našeho Klubu seniorů, řadu věcí, které obohatí sbírkový fond muzea. Jednalo se o soubor dřevěných paliček, dvě
odborné knihy s vzorníky krajek a několik čísel časopisu, který
se věnoval krajkářství. Možná budou některou současnou krajkářku inspirovat.
Ředitel Muzea krajky Vamberk dar ocenil nejen slovy, ale
i vystavením Darovacího listu. Ten bude paní Kotrlové upomínkou na to, že zanechala svoji stopu nejen v Oskavě, ale i ve
východočeském městečku. Jsme na členku našeho klubu hrdí.
Anna Beránková

Kulturní dům v Oskavě

V září začala plánovaná oprava interiéru kulturního domu
v Oskavě.
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Sdělení policie

Nikomu nepřeposílejte SMSky s ověřovacími kódy k různým platbám ani údaje ke svým platebním kartám, nabádají
policisté!!!
Opětovně upozorňujeme uživatele sociálních sítí na množící se případy podvodných jednání spojených s m-platbami.
Jen na Šumpersku kriminalisté od počátku letošního roku zaznamenali bezmála tři desítky natolik podobných případů, že
se o nich dá s trochou nadsázky říci, že jsou jako přes kopírák.
Někdo neznámý se zřejmě naboural do facebookového
profilu mé kamarádky, kterou mám v přátelích, a pak podvedl
i mě, sdělila policistům starší žena ze Šumperska.
Myslela si, že je to Jarka, kdo ji přes Messenger požádal
o její telefonní číslo a následně jí také nabídl, že by se mohla
zapojit do bezva soutěže o večeři. Znělo to dobře. Stačilo Jarce jen přeposlat kódy ze SMS zpráv, které jí začaly chodit na
její mobilní telefon. Neměla důvod kamarádce nedůvěřovat,
a tak jí kódy vesele posílala, navzdory upozornění v samotných zprávách, aby tak nečinila. Jenže pak přišlo vyúčtování
od operátora a žena se nestačila divit. Teprve teď si uvědomila, že šlo o autorizační kódy k mobilním platbám, za něž jí nezbývá než uhradit přes tři tisíce korun. Skutečná Jarka ji totiž
vůbec nekontaktovala. Bohužel tím nepříjemnosti neskončily.
Díky bezmezné důvěřivosti poškozené se podvodníkovi podařilo změnit i přihlašovací heslo k jejímu facebookovému profilu a zabránit jí tak v přístupu na vlastní účet.
V dalším z mnoha případů, kterými se policisté zabývají,
vylákal podvodník z důvěřivé ženy nejen číslo jejího mobilního telefonu a několik autorizačních kódů k mobilním platbám,
ale pod legendou výhry dvou tisíc korun v soutěži také údaje
k platební kartě včetně třímístného CVV kódu. Ženu tak připravil o bezmála devět tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů neustále přibývá, nabádáme uživatele sociálních
sítí k obezřetnosti. Pokud obdržíte žádost obdobného charakteru, je na místě dotyčného zkontaktovat jiným vhodným způsobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré okolnosti.
Pokud se Vám i přes toto varování stane něco podobného,
dotyčného pachatele v online prostředí neblokujte a neodstraňujte z přátel. Komunikaci s dotyčnou osobou předložte policistům nejlépe v originální podobě. Komunikaci nemažte a při
oznámení předložte také veškeré údaje k provedeným platbám
a předmětnému účtu pachatele.
V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme
kontaktovat přátele na sociální síti a o daném jednání konkrétního falešného účtu je informovat. Pokud zjistíte, že již někdo
z Vašich přátel podvodníkovi naletěl, doporučte mu, aby věc
taktéž oznámil policistům.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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Provozní doba pobočky České pošty s.p. v Oskavě
Pondělí
9:30 – 11:00		
15:00 -16:00
Úterý		
8:00 – 11:00
Středa		
9:30 – 11:00		
14:30 – 16:00
Čtvrtek		
8:00 – 11:00
Pátek
8:00 – 11:00
telefonní číslo pobočky: 954 278 801

Praktická lékařka MUDr. Naďa Šotolová
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 732 170 264
Pondělí
Středa
Čtvrtek		

7:00 – 13:30
7:00 – 13:30
11:00 – 16:00 (po objednání 16:00 – 18:00)

Ordinace Libina, Libina 534, tel. 732 170 264
Úterý		
Středa		
Pátek		

7:00 – 13:00
14:30 – 16:00
7:00 – 13:00

Zubní ordinace MUDr. Vladimír Nikl
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 773 233 151
Pondělí
Středa		
Čtvrtek		

7:00 – 13:00		
7:00 – 13:00
7:00 – 13:00		

13:30 – 16:00
13:30 – 16:00

Provozní doba lékárny v Libině, Libina 535,
tel. 734 640 420
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		

12:30 - 16:00
12:30 - 17:00
12:30 - 16:00
12:30 - 15:00

7:30 - 12:00		

12:30 - 15:00

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
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