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Prázdninová
nostalgie aneb:
,,Jak dál
s Rabštejnem?“

Léto v plném proudu, počasí příjemné, co víc si můžeme přát? To mě
napadlo nedávno, když jsem projížděla
na kole naší vesnicí. Všude klid a pohoda
– a v tom to právě vězí! Kam se poděly
děti? Odjely na prázdniny nebo právě
brouzdají ve virtuálním světě plném příšer
a nadpozemských sil? Když pozoruji
svého syna, který u iPadu nevnímá svět
kolem sebe (mimochodem - dávkujeme
mu ho na příděl, aby nám z toho chlapec
nezblbnul), tak se již delší dobu zaobírám myšlenkou: ,,Kam směřuje naše nastupující generace? Budou naše děti ještě
používat nohy a mozek?“
Úroveň pohybových schopností
našich dětí totiž začíná být alarmující.
V hodinách tělesné výchovy není výjimkou otázka: ,,A nemůžu si při kotoulu zlomit páteř?“ Při dřepu se kácejí
jak hrušky a chtít po některých jedincích běh kolem celého hřiště si příště
dobře rozmyslím ze strachu, že mi tam
zkolabují.
Celé roky toužíme po dětském hřišti. Ale ruku na srdce, bude si tam vůbec někdo chodit hrát? Dodnes mám
v hlavě obrázek našeho malého hřiště,
spíše plácku, na místě dnešního parkoviště u kulturáku. Sešla se tam každý den
spousta dětí z celé vesnice. Odpoledne
jsme sedli na kolo a jeli jsme na Třemešek hrát vybíjenou nebo dělat lumpárny… Nikdo nám neplatil drahé kroužky
Pokračování na str. 2

zdarma
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ani sportovní výbavu, ale byl to přirozený pohyb, s kterým
mnozí vystačíme dodnes.
Neutěšený stav tělesné zdatnosti našich dětí se mi potvrdil
na konci školního roku, když jsme chystali tradiční výšlap na
Rabštejn. Všeobecné nadšení trvalo pouze do chvíle, než jsem
ve škole oznámila, že autobusem pojedou jen dospělí a ostatní pošlapou se mnou pěšky. Někteří to vzdali rovnou a nejeli
vůbec, jelikož: ,,Pěšky teda nikam nejdem!“ Další šikulové se
snažili nenápadně proniknout do autobusu a dělali se neviditelnými. Pouze malá skupinka dětí mezitím vystartovala, aby
doběhla nahoru co nejdřív. Pravda – počasí nebylo ideální, blížila se bouřka a zbytek odpoledne bylo deštivo, takže z připraveného programu se odehrála pouze malá část. Ale špekáček
si snad stihli opéct všichni a kdo chtěl, tak se i příjemně pobavil. A tak si říkám, zda celá akce nepostrádá smysl. Původně
byla totiž myšlena jako oslava konce školního roku a odměna
za vysvědčení. Letos by ji dostala skupinka dětí se svými rodiči
a prarodiči, kteří měli úsměv na tváři i přes nepřízeň počasí.
Za to Vám patří dík!
Omlouvám se všem, kterým připadá můj příspěvek příliš
depresivní a tvrdí, že tak to rozhodně není. To mám opravdu
radost a přežiju i vlnu kritiky z vaší strany. Pokud tam najdete
některé shodné pasáže, tak si zkuste někdy jen tak vyšlápnout
na kopec ve vašem nejbližším okolí a rozhlédnout se. Vždyť
u nás je tak krásně!
Mgr. Věra Kyselá, radní

Vedení obce informuje
Rekapitulujeme první poločas
V říjnu tohoto roku uplyne první poločas práce zastupitelstva voleného v roce 2014. Většinu v něm mají zastupitelé
volebního sdružení PŘÁTELSKÁ OBEC a ve svém volebním
programu mnohé slibovali.
Za první odrážkou volebního programu PŘÁTELSKÉ
OBCE stálo „Budeme i nadále bojovat za snižování dluhů
obce především jasně schváleným rozpočtem, pečlivým výběrem dodavatelů výrobků a služeb, které musíme nakupovat.“
Rozpočet schvalovat včas a dělat výběrová řízení dá hodně
práce. Ale k té jsme se zavázali. A vyplatí se. Právě v těchto
dnech mohla obec bance splatit celý úvěr, i když splátky měly
pokračovat až do června roku 2026. Splatili jsme jednorázově
13,5 miliónu korun, 3.282.276 korun nám na vkladovém účtu
zůstalo a nemáme žádné splatné závazky neuhrazeny.
V našem volebním programu si u prvního slibu mohu udělat takovou tu účetnickou fajku- splněno.
Druhá odrážka našeho volebního programu začínala větou. „Budeme hospodařit tak, abychom měli peníze na investiční akce… a na další opravy majetku obce.“ Co se udělalo
loni, bylo v minulém Zpravodaji.
V současnosti běží nebo se rozbíhají tyto akce:
• Připojení nového vrtu v Horním žlebu na obecní vodovod.
Vrt se vodovodní přípojkou napojí na stávající vodovod,
příští rok vyčistíme starý vrt a opravíme vodojemy a elektroinstalaci obecního vodovodu.
• Probíhá rekonstrukce prvního patra budovy Obecního
úřadu a jeho vstupních prostor včetně schodiště. Mění
se elektroinstalace, podlahové krytiny, bude vybudováno

Oskavský zpravodaj
nové sociální zařízení. Kanceláře budou vybaveny novým
nábytkem.
• Přístavba garáže pro cisternu u hasičské zbrojnice v Nemrlově začala. Peníze jsou připraveny. Zároveň se připravuje podání žádosti o dotaci na zateplení budovy hasičské zbrojnice včetně výměny oken a dveří, výměny topení
a vyasfaltování plochy před ní.
• Bude provedena oprava hřbitovní zdi v Bedřichově.
• Koupíme novou hydraulickou lopatu za traktor, koupili
jsme novou zvukovou aparaturu.
• Dovybavuje se sběrné hnízdo u budovy COOP potřebnými kontejnery na třídění odpadu.
• Připraveno je zateplení a oprava KD v Mostkově.
• Připravujeme se na zateplení KD v Oskavě. Bohužel musíme ještě nyní řešit havarijní opravu jeho střechy, která byla
poničena větrem a přívalovými dešti.
• Proběhla demolice staré kotelny u autobusové zastávky
Oskava - hřbitov a získaný pozemek kolem zastávky bude
revitalizován.
• V uličce u základní školy budou zabudovány bezpečnostní
prvky – zpomalovací retardéry.
• Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na
opravu chodníků v Oskavě.
Snad jsem na nic nezapomněla. Za nic nedlužíme, ale na
víc nemáme. Ale já osobně si u tohoto bodu fajku dělám.
Třetí odrážka našeho volebního programu začínala větou.
„Budeme hledat možnosti kompletní rekonstrukce stávající
kanalizace, abychom minimalizovali extrémní prosakování povrchové vody do čistírenského přivaděče.“
Za tímto účelem byl proveden nákladný monitoring kanalizace, který zjistil její katastrofální stav a bude podkladem pro
žádosti o případné dotace. Bohužel stále není ukončen soudní
spor o dluh z doby její výstavby. Ale naděje umírá poslední.
Rozhodně možnosti hledáme, a víme, kde nám peníze utíkají.
Dělám si fajku.
Problém mám se čtvrtou odrážkou našeho volebního programu „Péče o staré a zdravotně postižené občany“. Projekt
není připravován. Jednak nebyl ze strany seniorů téměř žádný
zájem a dotační možnosti pro obce nebyly vyhlášeny. Škoda,
sama už jsem ve věku, kdy mě to osobně interesuje. O bezplatné poradně paní Pluskalové se dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje. Fajku si rozhodně udělat nemůžeme, ale není
všem dnům volebního období konec.
Další dvě odrážky – sledování dotačních možností na projekty, na které nemáme dost vlastní zdrojů (hřiště pro děti,
multifunkční sportoviště, úpravy centra obce) a podpora
místních spolků a obecní knihovny. Sledujeme, podporujeme.
I když fotbalisté asi se mnou nebudou souhlasit. Ale drze si
fajku udělám. Každou hodinu tajči a jógy, si tvrdě platím ze
svého a nenaříkám, že mi obec nepřispěje.
Poslední odrážka se týkala školy a školky. Slíbili jsme jejich
zachování. Školku jsme loni zateplili a opravili, ale dětí do ní
není. Ve škole také moc žáků nemáme a ročně přispíváme 2,6
miliónu na její provoz. A teď v ní musíme zrekonstruovat
elektroinstalaci. Rozpočet na ni je téměř milión a bude provedena v příštím roce. Dělám si fajku.
Ing. Anna Beránková, zastupitelka obce
Oskava za volební sdružení PŘÁTELSKÁ OBEC
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Setkání starostů a zastupitelů
z Mikroregionu Uničovsko
s polskými partnerskými městy
Setkání proběhlo ve dnech 23.–25. 8. 2016 v Powiatu Bieruńsko-Ledzińskim (obdoba našich dřívějších okresů).
Po celou dobu se nám věnoval starosta Powiatu Mgr. Ing.
Bernard Bednorz.
V době setkání probíhaly v Powiatu Dny Polské armády, při
kterých jsme měli možnost diskutovat se starostou dobrovolných hasičů v Myslowicach Janem Stadnickym (foto 1 první
zprava) a s brigádním generálem Romanem Polko (foto 2 třetí
zleva). Dále jsme měli možnost zhlédnout oboru zubrů a místní skanzen v Pszczynie (Pštině), nově opravený obecní úřad ve
městě Ledziny, nově vybudované sídlo Powiatu a podiskutovat
se zaměstnanci a představiteli místních samospráv.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta

Pozdrav z Říma

Vážení čtenáři Oskavského zpravodaje,
v tento čas se nacházím na ročním studijním pobytu
v Římě. Rád bych vás všechny čtenáře zpravodaje pozdravil
a vyjádřil vám velké poděkování, že jsem s vámi mohl být po
dobu tří let. Nebyla to dlouhá doba, ale upřímně píšu, že to pro
mě byla překrásná doba. Děkuji vám, že jste mě přijali mezi
sebe a že jsme spolu mohli mnoho prožít. To viditelné – kaple
na Třemešku a kaplička v Nemrlově – zůstane i pro další pokolení s odkazem, že v obcích jsou lidé, kteří chtějí a umí být
spolu. To neviditelné – vztahy a zážitky – zůstávají v srdcích
a věřím, že dávají živnou půdu pro život. Díky vám všem.
		
Otec Pavel

Kaple Třemešek

foto 1

foto 2
Zleva: Ing. Miroslav Bartoň - zastupitel obce Oskava, Mgr. Ing. Bernard Bednorz starosta Powiatu Bieruńsko-Ledziński, brigádní generál Roman Polko - zakladatel
jednotek zvláštního určení GROM, Mgr. Dalibor Horák - starosta města Uničov, Ing.
Anna Beránková - radní obce Oskava, Ing. Stanislav Hýbner - starosta obce Oskava.

Kaple Nemrlov
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Klub seniorů
Pozvánka do divadla v Olomouci
Stejně jako v loňském roce pořádá Moravské divadlo v Olomouci v pátek 30. září 2016 mimořádné odpolední představení na oslavu Dne seniorů. Na programu je opereta Rudolfa
Frimla ROSE MARIE a představení začíná ve 14 hodin.
Rudolf Friml, skladatel českého původu, se stal slavným
autorem světové operety. Byl jedním z velkých českých emigrantů ve dvacátém století. Z vlasti odešel roku 1906 a zamířil
až do New Yorku. Celý život ale zůstal věrným a přesvědčeným Čechem a rodilým Pražanem. Zásadním přínosem pro
Frimlovu uměleckou kariéru byla opereta Rose Marie, která
mu přinesla světovou slávu. Premiéra Rose Marie byla 2. září
1924 v New Yorku. Inscenace se hrála přes rok a dosáhla
557 repríz. Okamžitě se prosadily písně jako Indiánská píseň
lásky, pochod zlatokopů, vstupní píseň Rose Marie se sborem
a další. Rose Marie čerpá inspiraci ze zlaté horečky v předminulém století, která přivedla do Ameriky řadu emigrantů
z Evropy. Vystupují zde dobrodruzi, majitelka westernového
saloonu, Indiáni a děj se odehrává na rozhraní francouzské
a anglické Kanady.
Klub seniorů Oskava na toto představení pořádá zájezd
a zve zájemce starší 60 let (nemusí být členy Klubu seniorů
Oskava) k účasti. Několik vstupenek máme ještě volných.
Odjezd bude autobusem pana Vrby kolem poledne z Oskavy, Bedřichova a Třemešku, návrat předpokládáme kolem
18 hodin po stejné trase a přes Mostkov.
Cena za cestu do Olomouce a zpět a za vstupenku
s 50 % slevou bude pro pro nečleny Klubu seniorů 250 korun
a přihlásit se můžete u paní Fabiánové nebo Marčonkové.
Anna Beránková

Seniorské cestování
po Olomouckém kraji
Olomoucký kraj už po několik let dotuje cestování pro
seniory po našem krásném kraji. Díky tomu můžete poznat
třeba zámek v Čechách pod Kosířem a tamní Muzeum kočárů, v Olomouci Arcibiskupský palác, Arcibiskupské muzeum
a Dóm, elektrárnu Dlouhé Stráně . Nebo mnoho dalších zajímavých míst.
Zaplatíte pouhých 200 korun. V této ceně je zahrnuta cesta autobusem, vstup do turistických objektů podle programu
a společný oběd ve vybrané restauraci. U oběda si popovídáte
s vrstevníky z jiných obcí.
V loňském roce se mnoho nás zájezdů účastnilo a byli jsme
vesměs spokojeni.
Seznam zájezdů pro letošní rok, které běží až do konce
září, najdete na nástěnce Klubu seniorů Oskava a připomínáme, že každý se může účastnit pouze jediného zájezdu
ročně . Informace najdete i na webu Olomouckého kraje
(www.kr-olomoucky.cz).			
Anna Beránková

Knihovna

Dary knihovně
V poslední době obdržela naše knihovna mnoho knižních
darů a časopisů od občanů Oskavy. Většinou se jednalo o kni-
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hy z oblíbených žánrů jako jsou historické romány, detektivky
a romány pro ženy. Za to všem děkujeme. Jsme rádi, že na naši
knihovnu myslíte a rozšiřujete takto náš knižní fond.
Také bych ráda poděkovala paní E. Čapkové–Poláčkové za
peněžní dar knihovně, který bude použit na vybavení knihovny, p. B. Charvátové za věcný dar a p. M. Doležalovi za předplatné časopisu Naše příroda.
L. Janků – knihovna Oskava

Vítání občánků

V sobotu 21. května 2016 proběhlo slavnostní vítání občánků. Pan starosta Ing. Stanislav Hýbner ve svém krátkém
proslovu popřál dětem hodně zdraví a rodičovské lásky a rodičům radost a potěšení z času, který věnují výchově svých
potomků. O kulturní vložku se postarala Hanička Doubravová, která zahrála známe melodie z Večerníčků. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu tohoto slavnostního
dopoledne.
Za kulturní komisi
Vladislava Navrátilová
						

Jubilanti

V červenci a srpnu oslavily své krásné životní jubileum
paní Osladilová a paní Šenková. Oběma jubilantkám přejeme
hodně zdraví a životního elánu.
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Poradna pro seniory
a osoby se zdravotním
postižením
Poradnu můžete navštívit každé první úterý v měsíci od
15.00 h. do 16.00 h. v budově obecního úřadu v Oskavě
Oblasti poradenství:
• dávky pro osoby se zdravotním postižením – průkazy
TP, ZTP, ZTP/P, příspěvek na mobilitu, příspěvek na
zvláštní pomůcky
• příspěvek na péči
• kompenzační pomůcky – půjčovny a prodejny
• poskytovatelé sociálních služeb
• žádosti o umístění do pobytových zařízení.
V poradně bude možné získat také informace o dalších sociálních dávkách:
• dávky pomoci v hmotné nouze – příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc
• dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné.
Kontakt na poradnu: 777809488, MartinaPlusk@email. cz
				

Bc. Martina Pluskalová, DiS

Z našich škol

Pozdrav z mateřské školy …
Také tento školní rok rychle uběhl. V pěkné kamarádské
atmosféře jsme společně zažili a prožili jak „všední“ dny, tak
i dny naplněné akcemi, zážitky a poznáváním něčeho nového. V mateřské škole jsme potkávali 30 dětí, tři paní učitelky
a v jedné osobě paní školnici a asistentku pedagoga.
Celý školní rok můžete s námi sledovat na webových stránkách www.ms.oskava110.webnode.cz
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Deset šikovných dětí po prázdninách z mateřské školy odchází do první třídy. Věříme, že si na školku rády vzpomenou
a přejeme jim hodně úspěchů a zajímavých chvil ve školních
lavicích. Deset dětí z MŠ odchází a nově do školky nastoupí
jen děti tři. Proto bude od září v MŠ pracovat jen jedna třída.
Z tohoto důvodu se po pěti letech zaměstnání v naší školce
loučíme s paní učitelkou Alenou Srovnalovou. Přejeme paní
učitelce hodně krásných chvil a dle slov dětí: „aby si na nás
vzpomněla.“ Budeme věřit, že v příštích letech školku zaplní
opět více dětí.
Za kolektiv MŠ
Lenka Punčochářová

Titul EKOŠKOLA
(Pokud by nám chtěl někdo poradit se zřízením nových internetových stránek, ozvěte se prosím na tel: 734 746 881.) Pro
mateřskou školu byly tento rok nejvýznamnější dvě akce – setkání zaměstnanců MŠ a získání mezinárodního titulu Ekoškola.
Jelikož si vážíme nově zrekonstruované budovy MŠ, rozhodli jsme se pozvat bývalé zaměstnance, kteří od roku 1979
prožili, v prostorech nově postavené budovy školky, různě
dlouhé pracovní období, na společné setkání. V pátek 8. dubna odpoledne se nás u slavnostně prostřených stolů nás sešlo 37. Za všechny zúčastněné si troufnu napsat, že všechny
paní učitelky, uklízečky, školnice, topiči, kuchařky a pracovnice jeslí, se rádi po letech setkali, zavzpomínali si, popovídali
a prožili společně pěkné odpoledne a večer. Za 37 let se v MŠ
vystřídalo celkem 54 zaměstnanců. Zavzpomínali jsme i na ty,
kteří již nejsou mezi námi nebo pro nemoc nemohli přijít. Na
setkání přijal pozvání také pan starosta, pan ředitel ZŠ a vedoucí školní jídelny. Děti si pro zúčastněné připravily pěkný
program, k prohlédnutí byly k dispozici prostory celé budovy
a autentické fotografie. Za milé veselé atmosféry jsme se rozloučili až večer.
Druhou důležitou událostí v MŠ, bylo získání mezinárodního titulu Ekoškola. Tímto programem se zabýváme tři roky,
z toho první rok jsme patřili mezi pilotní školky, které ověřovaly metodiku Ekoškoly pro MŠ v ČR. Program nás nadchl natolik, že se nám podařilo titul získat a zařadit se mezi prvních
13 školek v republice, které mohou hrdě říkat: “Jsme Ekoškola.“ Získání titulu předcházel audit, který ve školce probíhal
v dubnu za účasti zástupců Vzdělávacího centra TEREZA Praha a Centra ekolog. aktivit města Olomouce Sluňákov. Aby byl
program funkční, je nezbytná spolupráce zaměstnanců školy,
rodičů a dětí. Naším cílem je naučit děti spolupracovat, zapojit je do plánování, naučit je zodpovídat za stanovený úkol,
vyhodnocovat, co se podařilo, co ne a proč. Zdá se Vám to
pro „školkové“ děti náročné? Vše se dá zvládnout přiměřeným
a srozumitelným způsobem. Naopak nás děti překvapily svými nápady, pohotovými reakcemi, logickými dedukcemi atd.
Audit jsme zvládli také díky nim, když před neznámými „dospěláky“ dokázaly odpovídat na jejich otázky. Děti jsou zvyklé
hovořit, diskutovat, nestydí se. Viz slova jedné paní auditorky: „Tak upovídané děti jsme ještě neslyšeli.“ Titulu si všichni ve školce vážíme a tímto bych chtěla všem členům Ekotýmu, ale i ostatním dětem a rodičům poděkovat za jejich práci
a přístup.

Již tři roky jsem členkou Ekotýmu v naší MŠ v mezinárodním programu Ekoškola, který se věnuje ekologickému vzdělávání dětí. Spolu s dalšími maminkami, dětmi a paní učitelkami
se scházíme na ekoschůzkách, kde řešíme, jak v našem okolí
můžeme přírodě pomoci a jak tomu přizpůsobit naše chování
a zvyky. Snažíme se děti učit např. jak třídit odpady, šetřit vodou a jídlem, jak se chovat k přírodě.
Za naši práci v tomto programu jsme byli odměněni tím
nejvyšším oceněním, získali jsme titul EKOŠKOLA. Ve středu
15. června 2016 jsme vyjeli na slavnostní předávání do Prahy,
kde v překrásných prostorách Rytířského sálu ve Valdštejnském paláci nám byl předán diplom EKOŠKOLA. Poté následovala prohlídka Valdštejnského paláce a návštěva Senátu ČR
a na závěr příjemná plavba po Vltavě.
Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Lence Punčochářové, že se do tohoto projektu zapojila a samozřejmě
i ostatním paním učitelkám za jejich práci s dětmi.
Věřím, že se k nám přidají i další příznivci a že tento projekt bude mít zelenou i v budoucnu.
Zuzana Facková

Slavnost Slabikáře – pasování na
čtenáře
V pondělí 6. června se v 1. třídě naší školy sešli prvňáčci za
početného doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců i kamarádů, aby byli před jejich zraky pasováni na čtenáře. Samotné
slavnostní chvíli předcházelo pásmo písniček a čtenářských
úkolů, ve kterém děti ukázaly své čtenářské dovednosti.

Číslo 1/2016

Slavnost si děti uváděly samy pomocí doprovodné písně
a jednoduchých básniček. Nejprve přivítaly všechny přítomné. Prvním úkolem bylo přečíst krátká souvětí a přiřadit k obrázku, ze které pohádky se úryvek nachází (Pejsek a kočička,
Rákosníček, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka). Ve druhém
úkolu si děti mohly zvolit náročnost – přečetly slovní úlohu
a vypočítaly.
Po zvládnutí úkolů předstoupili Filípek s Honzíkem a přečetli za celou třídu „Slib čtenáře“. Řekli jsme si, jak se máme
ke knihám chovat, proč je dobré hodně číst a jak dále používat
moudra, která jsou v knihách napsaná.
Po Slibu čtenáře poklekly děti před p. ředitele, který je
mečem pasoval na čtenáře. Od p. starosty převzaly krásnou
knížku, od p. učitelky čtenářské tričko s kšiltovkou a ještě na
ně čekaly další dárky od p. knihovnice. Jako sladkou odměnu
dostaly děti jablíčka a tyčinky.
Děti zvládly za několik měsíců nejen poznávání všech písmen, ale umí je spojovat ve slova, slova ve věty, věty v krátké
příběhy. Za ten krátký čas se naučily základy počítání, dozvěděly se spoustu zajímavého o okolním světě. Velký dík proto
patří jejich rodičům, kteří jim na této těžké cestě za vzděláním
pomáhají.
Ráda bych také poděkovala všem, kteří mi pomohli připravit dětem toto slavnostní zakončení školního roku. Za finanční
příspěvek děkuji OÚ Oskava.
Mgr. Zuzana Doubravová, třídní učitelka

Během jara se naše školní zahrada změnila. Porostly nám
naše habry v živém plotě, dřevěná bouda se opět trochu propadla do země, přibyl nám po Noci s Andersenem nový ovocný stromek – tentokrát mladá višeň. Taky jsme vyklučili pra-
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starý keř zlatice (zlatého deště) a zbyla nám po něm docela
velká díra v zemi.
Už dlouho jsme měli v plánu vybudovat malý rybníček
a teď se nám naskytla příležitost – do díry vozit hlínu, kterou
vykopeme při hloubení jezírka. A hlíny zbylo i na vybudování vyvýšené bylinkové zahrádky. Ale nedovedete si představit,
kolik starostí nám dalo sehnat pěkné kameny na tyto dvě naše
stavby. Vše se nakonec podařilo. Zakoupilo se i čerpadlo, hadice, můžeme čerpat vodu přímo z Oskavy. V jezírku už se prohánějí pulci, zasadili jsme i vodní rostliny – vachtu, prustku,
kosatce, blatouchy a jiné.
Do bylinkové zahrádky jsme většinu bylinek posháněli
z vlastních zahrádek, něco nakoupili. V kamenném záhonu
nám roste máta, meduňka, dobromysl, šalvěj, mateřídouška,
tymián a další.
Přijďte se podívat, třeba vás přivítá i ptačí zpěv z nových
ptačích budek . Ty jsme získali od LČR a instalovali je na školní zahradě pro sýkory, rehka, ale máme i špačkovník a na kraj
lesa jsme umístili budku pro šoupálka.
OÚ děkujeme za finanční dotaci a za pomoc. Doufáme, že
si žáci budou vážit toho, co sami vybudovali a zahradu budou
využívat pro výuku. Mrzelo nás, že nám záhadně zmizely vrby
vysázené v rohu zahrady. Chtěli jsme z nich splést malý zahradní domeček, ale asi tam někomu vadily, bohužel.
Jana Vitešníková a žáci ZŠ

Třídíme odpad
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více
než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
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Oskavský zpravodaj

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25
centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále
plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už
více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i
vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE
příroda vám to vrátí

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných
PET

1,2 * 5 =
6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 =
17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou - 6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/
nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly,
jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat
v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak
už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které
na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu
obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené
peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme
shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo
na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné
sledování a spousty pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1

Milí odpad třídící i netřídící občané, řekli byste, že šlapání
PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak
je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím
veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od
domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy
sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně
12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do
120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET
lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost

PRAVIDLA

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

PET láhve

25.2.16 15:17

Číslo 1/2016
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Tajenka - 31 znaků.

DL

KOLONKA
ABAKUS
KRTEK
AGAMA
AGRESE
LANOVÍ
Tajenka - 31 znaků.
JOLY
ALIBABA
LAKOVNA
ALTÁN
KOLONKA
ABAKUS
ATLETKA
LEHKOST
KRTEK
AGAMA
LANOVÍ
AGRESE
BILION
LESNÍ
JOLY
ALIBABA
FIALKA
BREPTA
LAKOVNA
ALTÁN
LICITACE
DOSTIH
LEHKOST
ATLETKA
LNICE
DUMKA
LESNÍ
BILION
LODIVOD
FANFÁRY
FIALKA
BREPTA
LICITACE
DOSTIH
MARNOST
FAZOL
LNICE
DUMKA
METROFILIÁLKA
LODIVOD
FANFÁRY
NOM
FLOTILA
MARNOST
FAZOL
MOLITAN
HALAMA
METROFILIÁLKA
HANYS
MOTIV
NOM
FLOTILA
IDIOTI
MOTOVIMOLITAN
HALAMA
MOTIV
HANYS
KAPLIČKA DLO
MOTOVIIDIOTI
NÁBRUS
KLARET
DLO
KAPLIČKA
NAPALM
KOČKA
NÁBRUS
KLARET
ODDÍL
KOLNA
NAPALM
KOČKA
ODDÍL

KOLNA




Ruské
vesnice
Ruské

vesnice

Druh
žraloka
Druh

žraloka

S T A R É L Á H V E E L L T S O K H E L E

OHAREK
OPRAVÁRNA
OSCILÁTOR
OHAREK
OSLABENÍ
OPRAVÁRNA
OTIATR
OSCILÁOTOKY
TOR
PANELÁK
OSLABENÍ
PARFUOTIATR
MERIE
OTOKY
PANELÁK
PATLAL
PARFUPLAZMA
MERIE
POETA
PATLAL
POLDA
PLAZMA
POPRAD
POETA
RADNÍ
POLDA
POPRAD
RÁFEK
RADNÍ
RICHARRÁFEK
DIE
RICHARROMÁN
DIE

ŘEDITEL
SELEN
SILIKÁTY
DL
SKOBA
SOKRATES
ŘEDITEL
SOUČINISELEN
SILIKÁTY
TEL
SKOBA
STARÉ
SOKRATES
LÁHVE
SOUČINISTAVITEL
TEL
SVATÍ
STARÉ
LÁHVE
SVLAK
STAVITEL
TRAST
SVATÍ
USTLÁNÍ
SVLAK
VARNA
TRAST
VESNA
USTLÁNÍ
VIDLÁK
VARNA
VESNA
VINÁRNA
VIDLÁK
VRABČÁK
VINÁRNA
ZÁLETNÍK
VRABČÁK
ZEDNÍK
ZÁLETNÍK

ROMÁN

ZEDNÍK

Brouk

Přesně

Brouk

Přesně

Desetinné
třídění
Desetinné
(zkr.)
třídění
(zkr.)

Kód let.
Iringa
Kód let.
Iringa

El. nabitý
atom
El. nabitý
atom

Španěl.
básník
Španěl.
básník

K S L E S N Í F I A L K A Í T Í A T E O P
V A I R A Ř E D I T E L N N N P A T L A L
I R B P O P R A D F S Á O D O V I D O L O

S T A R É L Á H V E E L L T S O K H E L E

T T A D A A R L A O L O E A P V I D L Á K

K S L E S N Í F I A L K A Í T Í A T E O P

O L B B CH R Á N I T A Z D R A V Í O I O D

V A I R A Ř E D I T E L N N N P A T L A L

M
P B
A PI O
Č PN RF A
O DS FC SI ÁL O
Á DT O
O V
R ZI DJ O
T L
O O
P
I R
T
I D
V TA A
R D
N A
A A
Á RE LU AS O
A LI OI ES AT P
M VA R
N LO ÁS KT
OI L
I T
Í O
O B
H B
A CH
R RE Á
K N
K M
O AS ZT D
O R
D AF VL O
T II O
L D
A
M P A I Č N F O S C I L Á T O R Z J T O P

N B Y Y V Z R Z D E U M A I K S N L D A Y

V A R N A Á E U S A I

I S T M A R N O S T

Á M R E K Á A O U E R Č L C N O I L I B R

I O H A R E K K M O S T O D F L O T I L A
R B
O YS YE VA ZL R
R ZN D
M EK U
B MI AI O
E SK NL LA D
R AE YT
N
I K

N M
N RY EZ KP ÁE A
A O
N U
K EÁ R
Á ČE LE C
N N
Á O
R K
O LI B
N R
A
Á
I L
R
I O
A O
O SK EA AL LT R
Á N
N M
A KL B
N SI O
T EI K
A LT A
R R
N EÍ TB
N N Y Z P E A N K Á Á E E N Á R K O L N A

M R O O I N A Í K E Y K Y R A T L E T K A

A O K A L T Á N A L N S O T I A T R N Í B

A T T L Č Í I A A N V O K A L E E A E E A

M R O O I N A Í K E Y K Y R A T L E T K A

G TE TO LJ Č
K K
C A
A N
A VA O
B K
A A
K LU ES EV AL EA EK A
K
A
Í T
I A

A E
M O
A JL K
A K
H TA C
H AE AP AE B
A A
G K
R UE SS VE LL AE K
N K!
G
A M A L A H A H E P E A G R E S E L E N !
Ráj
Ráj




Panečku
Panečku

12. měsíc
starožid.

12. měsíc
kalendáře
starožid.
kalendáře

Biblická
postava
Biblická

postava

Antonín
Dvořák
Antonín
Dvořák

ve skladu

Zápis

Přítok

Antilopa
Antilopa
Sloven.
Sloven.
„při“

Vedoucí
Vedoucí
žena
vežena
skladu




Zápis

Obec
u

Obec
Komárna
u
Komárna

Sled
(řídce)
Sled

(řídce)

Letadlo
Letadlo

Přítok
Odry
Odry
Mrtvý
Mrtvý
jazyk
jazyk

„při“

1.díl
díl
1.
tajenky
tajenky

smyčkou

otázka

Melanéský
mořský
Melanéský
duch

mořský
duch





Abvolt

Hvězda v
Hvězda
souh.
Orelv
souh.
Orel
Slezské
město
Slezské

Ubytovna
Ubytovna
Pádová
Pádová
otázka

Provaz
Provaz
se
se
smyčkou

Slovensky
„talíř“
Slovensky
Plynný
„talíř“
uhlovodík

Plynný
uhlovodík

Sloven.
„jinak“
Mořský
Sloven.
pták
„jinak“

TetraTy a já
cyklin
Zdravit
Končina sundáním
čepice

Ty a já
Zdravit
sundáním
čepice

Soubor
Hlt
přednášek
Údaje
o Soubor
zdravotním
stavu
přednášek
Rodový
znak

2. díl
tajenky
Sudokopytník

Rodový
znak

2. díl
tajenky
Sudokopytník

Mravouka


Úder

Mravouka

SPZ
Hodonína
SPZ
Enklitické
Hodonína
slovo

Urputná
síla

Enklitické
slovo

obec
Dětská
hračka
na Úpě
Úmrtí

Tetracyklin
Končina

Hlt

Údaje
o zdravotním stavu

Východočeská
obec
Východona Úpě

město

česká

Mořský
pták

Abvolt



Pavlovo
jméno
Pavlovo
Urputná
jméno
síla

Lesklý
nátěr
Kód let.
Kenitra

Lesklý
nátěr
Kód let.
Kenitra

Jm. Machálkové
Světový
rekord
Skinheadi

Bratr
(nářeč.)

Způsobit
zranění

Úder

Skinheadi

Jm. Machálkové
Světový
rekord

Pokojový
keřík

Sýrovna



Vyměnit

Pokojový
keřík

Sýrovna

Zaklení



Vyměnit

Noční
pták
Ovsíček
(botan.)

Dětská
hračka
Úmrtí

Mzda
Asijská
váhová
jednotka

Element.
částice
Sídlo
Zaklení
v Mali

Sloven.
„slíva“
Potravina

Element.
částice
Sídlo
v Mali

Sloven.
„slíva“
Potravina

Černý
pěvec

Oč

Černý
pěvec

Anglicky
„Martina“
SPZ
Kolína

Úřední
spisy

Vázanka

Úřední
spisy

Část těla
Zhotovovat plst

Noční
pták
Ovsíček
(botan.)

Anglicky
„Martina“
SPZ
Kolína

Vázanka

Část těla
Zhotovovat plst

Mzda
Asijská
váhová
jednotka
100 m2

100 m2
Avivážní
prostředek

Ona

Avivážní
prostředek

Pomůcka: adár, Adaro,
Boni, Cota, NNA, NRI,
sír, TET.
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Spolky

Hasičská soutěž 10. 7. Nemrlov

Činnost šachového kroužku
Členové Klubu šachistů se scházejí pravidelně každý pátek
v 15 hod. v místní knihovně. Tímto bychom rádi poděkovali
paní knihovnici Janků, že nám umožnila využívat knihovnu
jako naši hrací místnost. V našem klubu hrajeme přátelská
utkání, zlepšujeme si styl hry a zároveň učíme začátečníky,
zúčastňujeme se šachových turnajů.
Petr Doubrava a já jsme hráli za klub TJ Libina Okresní
přebor družstev. Získali jsme nové zkušenosti, protože jsme se
účastnili poprvé a zároveň se těšíme na další ročník.
Z našich výsledků:
Petr se pravidelně účastní turnajů Grand Prix Olomouckého kraje (celkem 6 turnajů), kde celkově skončil na 7. místě
(z 37 hráčů). Šachový turnaj Bouzov – 73. místo (z 85 hrajících). Od září Petr přestupuje do ŠK ZŠ Hrabišín.
XX. Ročník turnaje „O krále Stavenice“ - tento turnaj bývá
osazen i některými nejlepšími šachisty z republiky (letos
96 soutěžících): František Kopecký 85. místo, Petr Doubrava
82. místo, Lukáš Doležel 57. místo.
Krajský přebor žáků Gymnázium Hejčín v Olomouci – Petr
Doubrava (kategorie 1.–3. třída) 9. místo z 36 hrajích. Náš
nováček Pavel Mikeska (kategorie 4.–6. třída) na svém prvním
turnaji získal v konkurenci 42 hráčů krásné 15. místo. Pavlovi
moc gratulujeme!
Mistrovství České republiky v šachu školních družstev – reprezentoval jsem Gymnázium Šumperk – 26. místo.
V turnajích budeme dále pokračovat a rádi vás se svými
výsledky seznámíme.
Srdečně zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zahrát (začátečníci i pokročilí), aby se za námi přišli podívat.
Lukáš Doležel,
vedoucí kroužku

V neděli 10. 7. 2016 jsem uspořádali již 8. ročník hasičské
soutěže o putovní pohár SDH Nemrolv, která byla zařazena
do seriálu soutěží Velká Cena Holba Cup okresu Šumperk.
I přesto, že naše trať je vytyčena ostře do levotočivé zatáčky, jako jediná na okrese Šumperk, tak je to dráha vyloženě
sprinterská, na které se vždy očekávají velice kvalitní výkony.
Účast družstev ze Šumperského okresu byla podpořena i účastí nejlepších týmů z okresů Olomouc, Bruntál, Jeseník a na
letošním ročníku jsme měli tu čest přivítat i družstvo hasičů
Císařov z Přerovska, kteří jsou mistry ČR v požárním sportu.
Účastnící soutěže byli rozděleni do dvou kategorií a to muži
a ženy. Pro obě kategorie byla dráha stejná. Celkem se zúčastnilo 47 družstev z toho 33 mužských a 14 ženských. Po
slavnostním nástupu, kde byli představeni rozhodčí soutěže
a soutěžící byli přivítání jak starostou sboru SDH Nemrlov,
ředitelem Velké Ceny, tak místostarostou obce Oskava, mohla
začít samotná soutěž. Počasí přálo kvalitním sportovním výkonům a v očekávání byl i nový rekord dráhy. Jako první se postavilo na startovní čáru naše družstvo mužů. Na domácích vždy
leží velká tíha zodpovědnosti a značná nervozita z vystoupení
na domácí půdě, před domácími fanoušky a publikem. O tohoto jsem se však dokázali odprostit a znalost domácí dráhy
jsem přetavili v nevídaně rychlý čas 13,76 s, který znamenal
ustavení prvního času soutěže, ale také nový rekord naší dráhy. Nyní jsme už jen čekali, jestli bude někdo rychlejší. Jak
se později ukázalo byl to jediný čas pod čtrnáctou vteřinou
a tudíž zasloužené vítězství. V ženské kategorie zvítězilo družstvo hasiček z Dolní Libiny s výsledným časem 17,60s, který
znamenal vytvoření nového rekordu i v této kategorii.
Poděkování patří všem, kteří se účastnili naší soutěže, sponzorům a především členům a přátelům našeho sboru, protože
uspořádat takovou akci, na které se pohybují stovky lidí není
jednoduché. Plánování a chystání všeho potřebného zabere
mnoho dní a času ve vlastním volnu.
Doufáme, že se všem zúčastněným u nás líbilo a těšíme se
na shledanou opět v příštím roce.
SDH Nemrlov

Hasičská soutěž v Mostkově
Dne 26. 6. 2016 se konala na hřišti v Mostkově hasičská
soutěž, která je zařazena do Velké ceny Holba Cupu okresu Šumperk. V letošním roce se naší soutěže, která začala
v 10.00 hodin, zúčastnila družstva z okresů Šumperk, Olomouc,
Bruntál, Jeseník a Přerov. Z celkového počtu 45 družstev bylo
13 družstev žen, kde zvítězilo družstvo SDH Nová Dědina, na
druhém místě se umístily ženy SDH Dolní Libina a třetí místo obsadily ženy SDH Hrabišín. Mezi 32 mužskými družstvy zvítězilo
družstvo SDH Nemile, na druhém místě skončilo družstvo SDH
Pavlov a na třetím SDH Hrabišín I. Hasiči z Mostkova se umístili
na krásném 4. místě. Počasí nám v letošním roce přálo. Bylo pod
mrakem, ale příjemně teplo. Pro soutěžící a příznivce požárního
sportu bylo připraveno bohaté občerstvení a příjemné posezení.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, zejména Obci Oskava, Olomouckému kraji a Mysliveckému sdružení
Na Zakopanci Mostkov a všem ostatním, kteří se podíleli na této
zdařilé sportovní akci. Velký dík patří také Vám, kteří jste nás
přišli podpořit a doufám, že se příští rok v červnu opět sejdeme.
		
Martina Paciorková, SDH Mostkov

Číslo 1/2016

Informace obecního úřadu
Připravujeme
•

V pátek 25. listopadu 2016 proběhne v kulturním domě
v Oskavě od 14.30 hodin tradiční setkání seniorů obce
Oskava se zastupiteli obce.

•

V neděli 27. listopadu 2016 na 1. neděli adventní společně
rozsvítíme vánoční strom.

Komunální odpad
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu
a rok pro trvale bydlící osoby a lze jej platit ve dvou
částech. Splatnost 2. části poplatku byla 31. 8. 2016. Poplatek lze uhradit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č. 107-0488930227/0100, specifický symbol 1333, do zprávy
pro příjemce napište komun. odpad a za koho platíte (např.
komun. odpad, Novák, 3 osoby).
Svoz popelnic
každý sudý týden v pátek.
Svoz plastů
vždy ve čtvrtek 15. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29. 12. 2016.
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Netradiční místo sezdání
O tom, že práce starosty vyžaduje mimo jiné i dobrou fyzickou kondici a odvahu, se můžete přesvědčit na fotografii
z Rabštejna. Pan starosta oddával v letošním roce pár, jehož
přáním bylo uzavřít sňatek při slaňování rabštejnské skály.
Všechno dobře dopadlo. Vzali se...
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mob. 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
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