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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma

Milí a vážení
občané,

dovolte, abych v letošním předvánočním vydání zpravodaje poděkoval všem
zastupitelům, zaměstnancům obce, učitelům i žákům školy a školky, občanům,
spolkům a zájmovým organizacím sdružujícím občany naší obce, kteří se podíleli v letošním roce na chodu naší obce
a na všech kulturních a společenských
akcích.
Z posledních událostí bych rád zmínil tradiční ocenění dětí reprezentující
naši obec a základní školu. Ocenění
formou malých dárků a jednodenního
výletu se zastupiteli naší obce, který
je pořádán z finančních prostředků
získaných na plese obce Oskava a jehož cílem je vzdělávání dětí formou
zábavy v interaktivních centrech.
Cíle těchto výletů jsou vybírány naší
kulturní komisí a i v dalších letech se
jistě můžeme těšit na zajímavá místa.
Proto vás, vážení, žádám, nebojte se
informovat o jakýchkoliv aktivitách
vašich dětí. Se svými náměty se prosím
obracejte ve škole k paní učitelce a naší
radní Věrce Kyselé nebo referentkám
na obecním úřadě či v naší knihovně
paní Lence Janků. Rádi úspěchy dětí
oceníme.
Po několikaleté přestávce se v loňském roce podařilo obnovit lyžařský výcvik pro děti základní školy. Úspěch prvního ročníku je oceněn neočekávaným
zájmem žáků v roce letošním, kdy kapacita výcviku byla plně naplněna, mimo
jiné i zásluhou obecního zastupitelstva,
které tento zájezd podporuje nemalou
finanční dotací.

V neposlední řadě musím zmínit i letošní tradiční setkání s našimi seniory,
které proběhlo ve skvělé atmosféře pro
mě nezapomenutelných chvil v kruhu
příjemných lidí s dobrou náladou
a výtečným elánem.
První adventní neděli proběhlo již tradiční rozsvěcování vánočního stromku,
který nám každý rok daruje pan Schlögel
ze svých lesů. Z lesů, které všichni, jež
máme rádi přírodu, dobře známe. Je to
strom, který rostl třicet let v katastru naší
obce. Je to strom, který byl vyčleněn pro
to, aby nás svou nedokonalostí a zároveň
krásou potěšil a v nastávajícím adventu
svým rozsvícením připomněl moudrost
přírody a pomíjivost světa a našeho žití.
Na závěr mi dovolte popřát všem,
vážení přátelé, do nastávajících svátků
a do nového roku 2017 především pevné
zdraví, dostatek rodinné pohody, klidu
a životního optimismu.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta

Strana 2

Oskavský zpravodaj

Tradiční rozsvícení vánočního stromu aneb:
,,Už je tu zas ten vánoční čas….“

Stalo se pěkným zvykem, že na první adventní neděli
rozsvítíme vánoční strom. I letos jsme od rána netrpělivě vyhlíželi z okna, jestlipak se počasí navečer umoudří.
Zpočátku to tak nevypadalo a odpolední sprška mnohým
zamotala hlavu. Ale nakonec se z nedělního odpoledne
vyklubalo příjemné setkání všech generací naší obce.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli nejen na přípravě, ale také na prodeji rozličných
dobrot. Nepodlehli lákadlu ve formě pohovky v obýváku,
která po dobrém obědě volala:,,Pojď, pojď si lehnout“,
a s přibývajícím večerem a mrazivým povětřím měli stá-

le úsměv na tváři. Poděkování patří
také všem účinkujícím dětem ze ZŠ
v Oskavě. Svého úkolu se zhostily se
ctí, i když technika opět trošku zlobila. No a v neposlední řadě velký dík
panu Schlöglovi za krásný strom!
Doufáme, že jste se všichni dobře
bavili, přesto, že tak brzy došel svařák. Příští rok uvaříme zas o něco víc
a budeme se těšit na hojnou účast.
Jako upoutávku si můžete prohlédnout výrobky ze školního jarmarku,
které letos ozdobí nejednu domácnost. A kam přijde výtěžek z prodeje? Každoročně bývá použit na
nákup dalšího výtvarného materiálu
a pomůcek pro děti. Letos jsme se
navíc rozhodli, že za utržené peníze
pořídíme Interaktivní koberec s mapou ČR, který bude velkým obohacením výuky žáků ZŠ. Děti z něj určitě budou mít radost!
Tak za rok zase na shledanou!
Za všechny pořadatele Věra Kyselá.

Advent a Vánoce jsou pokojným rozloučením se starým rokem a výzvou k novému začátku: s rodinou, lidmi
i se sebou. Chceme-li sobě i druhým připravit radostné Vánoce, musíme si především na toto udělat čas. Jen tak všechno
to ostatní bude mít smysl.
Ať se Vám vážení spoluobčané takové Vánoce podaří ve
zdraví a s veselou myslí.
Přeje rada obce

Číslo 3/2016

Strana 3

Oceněné děti

V pátek 18. listopadu 2016 jsme již podruhé vyrazili s dětmi, které pan starosta společně s panem místostarostou ocenili
za mimoškolní zájmové činnosti a vzornou reprezentaci naší
obce, na zajímavý výlet. Cílem naší cesty bylo tentokrát VIDA!
science centrum v Brně. Co všechno děti nejen v tomto zábavním vědeckém parku zažily? Mohly odpálit vodíkovou raketu,
zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo
přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku. A mohly si
nejen prohlédnout, ale taky vyzkoušet nebo si sáhnout na více
než 170 interaktivních exponátů. A navíc na vlastní kůži poznaly, jakou sílu potřebuje člověk vyvinout na to, aby roztlačil
stávkující autobus. Ale o tom Vám už určitě rády povyprávějí
samy.
Speciální poděkování patří také dětem z mateřské školy za
skvělou reprezentaci naší obce a získání titulu Ekoškola. Dárek, který určitě udělá všem velkou radost, osobně předá pan
starosta na vánoční besídce.
Vladislava Navrátilová, kulturní komise

Maréta Adamcová

2. místo krosový běh Olomouckého
kraje, 3. místo v přespolním běhu
Bradelníček

Jiří Adamec

3. místo Zlatá srnčí trofej 2016 kategorie B

Petr Doubrava

7. místo v Grad Prix Olomouckého
kraje v šachu, 9. místo v krajském
přeboru školení mládeže v šachu, 1.
místo v soutěži Matematický klokan

Hana Doubravová

1. místo v krajské kole a 3. místo v
ústředním kole ve hře komorních
souborů (příčná flétna)

Matěj Hýbner

reprezentace na mezinárdním turnaji ve švédském Falunu za florbalový
tým Asper Šumperk

Jeremiáš Jahn

nejlepší střelec fotbalového turnaje v
Pasece 2016

Tereza Koryťáková

zpěv ve sboru Zuškaband Rýmařov,
účast v soutěži Zlatá srnčí trofej

Michal Koula

3. místo florbal Rapotín

Veronika Koulová

3. místo florbal Rapotín

Jan Kyselý

1., 2., 3. místo - atletické závody
Nová Hradečná, 2. a 3. místo atletický čtyřboj Šternberk

David Mašek

3. místo florbal Rapotín

Nikola Navrátilová

3. místo florbal Rapotín

Dušan Repáň

4. místo v okresním kole Zlatá srnčí
trofej

Jaroslav Vajda

3. místo florbal Rapotín

Sára Valentová

1. místo výtvarná sotěž Bylo nás…,
3. místo Parkur a drezura, 5. místo
Zlatý list - přírodopis

Martin Vrba

hra na klarinet - ZUŠ Uničov, reprezentace v požárním sportu

Kristýna Vrbová

2. místo v požárním sportu ve hře
Plamen, postup do krajského kola

Marek Zatloukal

2x 2. místo, 1x 3. místo v moderním
sportovním karate

Jiří Žáček

3. místo florbal Rapotín
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Na zemi pokoj lidem dobré vůle

Toto je druhá polovina zvolání, která podle Bible zazněla
z úst andělů nad Betlémem při narození Ježíše. V této podobě
se nám dostala slova do chvalozpěvu, který zpíváme při každé
slavnostnější bohoslužbě. Překlady se trochu různí. Většinou je
to přeloženo: Na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh má v nich zalíbení. A možná si stále říkáme: „Kde je ten pokoj mezi lidmi? Proč
ho je stále tak málo?“ Vánoce vnímáme jako období pokoje, kdy
toužíme prožívat příjemnou sváteční atmosféru a alespoň trochu zapomenout na každodenní starosti a problémy. Ty se velmi
brzy zase připomenou, pokud jsme schopni se od nich alespoň
na nějaký den odpoutat. Není možné se divit, že je ve světě kolem nás mnoho zla. Často je dost sporů a narušených vztahů
mezi nejbližšími. Tam, kde není odpuštění, není ani lásky, neboť
odpuštění je plodem lásky. A kde není láska, nemůže být skutečný pokoj v srdci. Když nemá člověk pokoj v sobě, nemůže
ho dávat dál. Pokusme se v příštím roce urovnat vztahy s těmi
lidmi, se kterými je nemáme zcela v pořádku. A pokud jsme už
trochu připraveni, můžeme se o to pokusit ještě v předvánočním čase. Je možné, že i přes naše upřímné úsilí druhá strana
naši nabídku nepřijme. Přesto bychom se měli pokusit krok ke
smíření udělat. Když se to podaří, můžeme prožít Vánoce jako
opravdové svátky pokoje. A nejen to. Budeme mít v srdci pokoj i nadále. Cesta k uskutečnění je v první části zmíněného
zvolání nad Betlémem: „Sláva na výsostech Bohu.“ My nejsme
schopni mnohá zranění v našich vztazích uzdravit a napravit.
Otevřeme-li však srdce dokořán Bohu, on je schopen to udělat.
Je schopen změnit náš pohled na bližního, je schopen dát nám
poznání našich vin a má moc je odstranit. Je schopen dát i sílu
přijat druhého s jeho chybami a učinit z nás nositele pokoje.
Kvůli tomu Ježíš na tento svět přišel.
Přeji Vám všem, ať uzdravující Boží láska naplní vaše srdce.
Ať jsou pro nás Vánoce obdobím milosti, kdy znovu zakusíme
Boží blízkost a poznáme, že Bůh umí proměňovat nás i naše
vztahy s druhými. A skrze nás je schopen uzdravovat i naše lidské společenství.
P. Karel Janečka, farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI OSKAVA
Sobota 24. 12. – Štědrý den – mše svatá ve 21,00 hodin.
Neděle 25. 12. – Narození Páně – mše svatá v 11,00 hodin.
Pondělí 26. 12. – Sv. Štěpána – mše svatá v Třemešku v 11,00
hodin.
Středa 28. 12. – Sv. Mláďátek – mše svatá v 8,00 hodin.
Sobota 31. 12. – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
v 15,00 hodin.
Neděle 1. 1.
– mše svatá v 11,00 hodin.

přijměte také další POZVÁNÍ:
V pátek 30. 12. bude v Nové Hradečné mše svatá v 16 hodin s obnovením manželských slibů a po ní přátelské posezení
na faře u vína.
Betlémské světlo bude možné zapálit si na Štědrý den od 8.
hodiny v předsíni farního kostela.
Navštívit kostel v Oskavě a podívat se na jesličky nebo se
u nich pomodlit bude možné 25. 12. od 14 do 16 hodin. Jinak
je to možné po bohoslužbách.

Oskavský zpravodaj

Představení faráře

Protože jsem nestihl podzimní číslo zpravodaje, dovoluji
si představit se dodatečně, neboť někteří ze čtenářů možná
neměli možnost se se mnou seznámit.
Na začátku července jsem nastoupil na faru do Nové Hradečné po P. Pavlu Stuškovi. Jako můj předchůdce mám na starosti také farnosti Libinu a Oskavu.
Narodil jsem se 28. 1. 1968 ve Zlíně. Vyrůstal jsem v Otrokovicích nedaleko železničního nádraží. Otec mi zemřel ve
svých 82 letech v roce 2012. Matka má nyní 82 let. Mám dvě
sestry o 11 a o 10 let starší. Jedna žije s rodinou v Osoblaze na
severu Moravy, druhá se synem v Otrokovicích. Po maturitě
na Střední průmyslové škole strojnické ve Zlíně jsem pracoval
ve strojírenství ve Zlíně většinou jako soustružník a po návratu
ze základní vojenské služby jako výhybkář na železnici, rovněž
ve Zlíně.
V roce 1991 jsem nastoupil do kněžského semináře a na
teologickou fakultu v Olomouci. Po vysvěcení na jáhna v roce
1996 jsem působil rok v Bánově u Uherského Brodu, odkud
jsem odešel po kněžském svěcení jako kaplan do Luhačovic.
Po roce a půl jsem byl poslán na 5 měsíců za kaplana do Bílovic u Uherského Hradiště. V létě 1999 jsem se stal administrátorem farností Pitín a Nezdenice, což představovalo 5
vesnic. Tyto farnosti patří do děkanátu Uherský Brod. Po smrti
duchovního správce v Bojkovicích v únoru 2002 jsem byl uvolněn z duchovní správy v Nezdenicích a nadále jsem z Pitína
spravoval necelé dva roky farnost Bojkovice. Vlivem různých
okolností mi od října 2003 zůstala pouze farnost Pitín. Od 1.
7. 2004 jsem byl jmenován farářem farnosti Zubří a administrátorem farnosti Vidče. Město Zubří mělo přibližně pět a půl
tisíce obyvatel, Vidče mělo asi 1600 obyvatel. V těchto farnostech jsem působil 12 let.
Nadále se budu snažit pokračovat v opravách a údržbě
objektů, které patří farnosti. Hlavní náplní je však duchovní
správa. Pokud bude někdo chtít pokřtít dítě, bude chtít svatbu
v kostele případně další služby od kněze, doporučuji překonat
případný ostych a přijít se zeptat. Vyptávání příbuzných nebo
známých například na to, zda farář pokřtí nebo nepokřtí, nevede vždy k prospěchu ani samotným zájemcům, neboť mohou
dostat nepřesné informace. Ani posílání babiček nebo známých na průzkum není optimální, neboť vždy nakonec záleží
na domluvě s těmi, kterých se žádost skutečně týká.
Těším se, že budeme společně dobře vycházet a vzájemně
si pomáhat k radostnému naplněnému životu.
P. Karel Janečka

Poděkování
rádi bychom touto cestou vyjádřili veřejné poděkování
za péči o květinové záhony a přilehlé travní plochy v okolí
kostelů a kaplí.
V Oskavě pečují o květinový záhon manželé Zatloukalovi z Nemrlova, v Mostkově jsou to manželé Navrátilovi
z bytovky a v Nemrlově pak manželé Valouchovi.
Tyto manželské páry věnují svůj volný čas ke zkrášlení
našeho okolí, za to jim patří naše poděkování.
Farní rada Římskokatolické farnosti Oskava

Číslo 3/2016
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Z naší školy

Vánoční pozdrav ze školky

Setkání seniorů se zastupiteli obce
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět potkali s našimi
seniory. Setkání proběhlo, jak už je v obci vždy na podzim
tradicí, v pátek 25. listopadu 2016 v kulturním domě v Oskavě.
Pan starosta ve své úvodní řeči poděkoval všem zúčastněným
za to, že si udělali čas a přišli se pobavit a popovídat si se svými přáteli. Zdůraznil, že si velmi váží toho, že se lidé v dnešní
uspěchané době chtějí potkávat, chtějí si povídat a hlavně že
se chtějí bavit. Všechny přítomné seniory vyzval, aby se nás,
zastupitelů, ptali na vše, co je zajímá, a aby si odpoledne, které
patřilo pouze jim, skvěle užili. A jak už naše seniory za ty roky
známe, nepřekvapilo nás, že to na parketu pekelně roztočili.
Tu fyzičku, kdy v dlouhé rockenrolové sérii všichni válí a jdou
do kolen, jim můžeme my mladší opravdu závidět. Také chceme poděkovat dětem z mateřské a základní školy, které si pro
své babičky a dědečky připravily roztomilé recitační, hudební
a taneční vystoupení.
Takže tady máme jedno malé doporučení pro ty váhavé, co
nevědí, zda příště přijít: Chcete alespoň na chvíli omládnout?
Chcete zapomenout na všechny bolesti a trable? Nešetřete na
drahý zájezd do Lurd, přijďte na setkání seniorů. Bez peněz
hodně muziky!
Velký dík vám všem za příjemně strávené odpoledne.
Zastupitelé obce Oskava

Nějak nám ten čas rychle ubíhá. Před nedávnem bylo září
a v mateřské škole, které od května hrdě říkáme Ekoškola,
jsme zahájili školní rok se čtyřiadvaceti dětmi. Letos máme
prvně ve školce jen jednu
třídu. Setkávají se v ní
děti tříleté s dětmi šestiletými. Můžeme říci, že
si děti na sebe zvykly,
našly si kamarády, těší
se. Příjemná atmosféra
nás motivuje k plánování a vymýšlení nových
činností a her. I nadále
se zabýváme programem
Ekoškola. Výběr tématu,
kterým se budeme zabývat, jsme zcela ponechali na dětech
a rodičích. Tímto tématem se stalo prostředí. Společně přemýšlíme, jak vylepšit prostředí ve školce a na školní zahradě.
Jak bychom mohli více využívat přírodniny při hraní, tvoření
apod. Myslíme také na zvířátka v lese a opravujeme malý krmelec. Jsme zvědaví, kdo krmelec v zimě navštíví. Podnikáme
výlety a poznáváme naše okolí. Pozorovali jsme výlov rybníka
v Šumvaldě, jeli jsme se podívat a vyzkoušet si zařízení školní

zahrady v mateřské škole v Libině, navštívili jsme ekologické
centrum v Mladoňově. A právě tyto společné zážitky vedou
děti k posilování kamarádství, děti se také stávají samostatnějšími a šikovnějšími.
Vánoční přípravy jsou v plném proudu. Děti vyrábějí ozdoby, řetězy, přáníčka, dárky. Zdobíme stromeček, svícny
a přitom zpíváme koledy. Těšíme se na setkání s Mikulášem,
andělem a čertem. Připravujeme také překvapení pro rodiče
k vánočnímu setkání. Věříme, že pod stromečkem najdou děti
dárky, které jim udělají radost. Za finanční příspěvky na vánoční nadílku děkujeme sponzorům, jimiž jsou firmy: GDF
Mostkov, Novatronic, AGRO Huzová a MUDr. Vl. Nikl. Děkujeme také OÚ v Oskavě, který v průběhu celého roku přispíval mateřské škole na dopravu na výlety a exkurze, na zajištění
akcí a oslav, na odměny pro děti. Všem přejeme příjemné prožití adventního období, vánoční svátky plné radosti a v novém
roce hodně zdraví a pohody.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy L. Punčochářová
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vskutku mládež nenudila. Každý měl arch papíru, obyčejnou
tužku a v souladu s malířovými pokyny kreslil ze základních
geometrických tvarů různé obrázky. Naučil se například, jak
zobrazit na papíře dětský a dospělý obličej, jak správně namalovat lidskou dlaň a další malířské vychytávky. Pan Dudek
neuvěřitelným způsobem dokázal bavit celé čtyři hodiny nejmladší školkové děti, předškoláky, prvňáky, osmáky i deváťáky, a i nás dospěláky.

Mikuláš ve škole
V pondělí 5.12. k nám zavítal Mikuláš s andílkem
a opravdu hrůzu budícími čerty. Přinesli dětem balíčky se
spoustou dobrot, které byly hrazeny z dotace OÚ Oskava.
Nikoho si s sebou neodnesli, i když některé děti měly nahnáno. Třeba teď budou hodné alespoň do Vánoc!

Vánočním svátkům nesmějí chybět
pohádky.

Z knihovny
Dětský ilustrátor Adolf Dudek rozdával radost.
Místní knihovna a základní škola v Oskavě uspořádala
1. listopadu 2016 pro děti zábavné vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka. Představení „Malování pro
děti“ bylo určeno dětem z mateřské
školy a mladším žáčkům. Malíř se
dětem snažil ukázat velmi zábavnou
formou, že kreslit a malovat může
umět každý. Pomocí kreseb a vtipného komentáře byly děti vtaženy do
dějů několika známých pohádek. Pro
teenagery si pan Dudek připravil velmi originální představení s názvem
„Nehulíme, kreslíme “, při kterém se

A proto jsme se sešli v knihovně s našimi babičkami,
které nám četly z knížky „Vánoční pohádky “. Oblíbená
autorka Zuzana Pospíšilová napsala pro děti předškolního
a mladšího školního věku dvacet originálních zimních příběhů, které jim ještě nikdy nikdo nevyprávěl. Víte, jak prožívají vánoční období kapři, veverky nebo sněhové vločky?
Tušíte, co dělají dárky pod stromečkem, než je děti rozbalí?
A slyšeli jste, že se
Vánoce jednou málem ztratily? Bohatě
ilustrované příběhy
tvoří knihu, která se
báječně hodí jako vánoční dárek.
Děkujeme babičkám za čtení a milé
povídání. Hezké Vánoce!
Lenka Janků,
knihovnice
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Ať žije tanec!
Jak víte, pořádá naše obec už druhým rokem taneční kurz
pro dospělé.
Posíleni o několik nových párů jsme se po roce pustili znova do tance. A vůbec nevadilo, že se na jednom parketu sešli
tanečníci různé úrovně. Taneční mistr Vlastimil Hošek s partnerkou Marcelou vzali všechny tance znova od začátku, takže
nováčci se kroky učili a druháci si je utvrzovali. Za deset večerů jsme získali základy blues, waltzu, valčíku, polky, cha-chy,
jivu, tanga, foxtrotu a quickstepu.

Zastupitelstvo obce Oskava Vás srdečně zve

v sobotu 18. února 2017 na

Oskavský zpravodaj
Tanec - to je výzva, ale musíte mít odvahu být i neúspěšní, protože přerod chodce v tanečníka bývá bolestný. A v tom
je právě taneční terapie. Když tančíme, zapomeneme na problémy, nemoci a starosti, protože se musíme soustředit jen
na hudbu a koordinaci našich těl. A to je to, proč tančíme.
Součástí tanečních večerů ovšem není jen tanec samotný. Ve
vyzdobeném sále u nádherně prostřeného stolu nám jdou výborně i přestávky se společenskou konverzací a konzumací…
Děti mají své sportovní,hudební a jiné kroužky, proč by jejich rodiče či prarodiče nemohli mít také svůj kroužek? Takže
odhoďte stud či obavy a příští podzim na shledanou!
Vlaďka Piková

Plesová sezóna
2017

OBECNÍ PLES

pátek 20. 1. 2017
Myslivci Oskava

K tanci hraje hudební skupina z Uničova
FOFROVANKA.

pátek 3. 2. 2017
Myslivci Mostkov

Předprodej vstupenek od 30. ledna 2017 na obecním úřadu v Oskavě.

sobota 18. 2. 2017
Obec Oskava

Číslo 3/2016
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Významná životní výročí

Dne 27. listopadu 2016 oslavil pan Vilém Kantor z Třemešku významné životní výročí 90 let. Členové kulturní komise
popřáli oslavenci do dalších let pevné zdraví a předali malou
pozornost. Letos v říjnu oslavila krásné 88. narozeniny i paní
Marie Kantorová. Blahopřejeme. Naše oslavence Marii a Viléma Kantorovi spojuje též šedesátileté manželské pouto. Rodina a přátelé jim proto v srpnu připravili oslavu diamantové
svatby. Společně vychovali tři syny a nyní se radují ze šesti
vnuček a pravnoučátek Vojtíška a Barunky, kteří jim přejí do
dalších let mnoho zdraví, štěstí a domácí pohodu v kruhu rodinném.
a další kusy pstruha byly vysazeny z finančních prostředků
ČRS. Dále bylo letos do přehrady vysazeno 35 ks amura, 100
ks lína a také kapr obecný.
Díky rákosové vegetaci v zadní části přehrady a díky tomu,
že se při vypuštění přehrady podařilo odstranit z populace
candáta a štiku, se začal ve velkém množit kapr. Za dva roky
jsou v přehradě stovky kusů malých kapříků, na které se rybáři
mohou těšit, až dorostou lovné míry.
Nutno také zmínit výlov chovného rybníka v Mostkově,
kde bylo loni vysazeno cca 800 ks malých kaprů, ale vyloveno
pravděpodobně zásluhou vydry a jiných predátorů pouze 100
kg dorostlých kapříků.
Na závěr přejeme všem rybářům hodně krásných zážitků
u vody a v přírodě a hodně ryb v našich vodách.
Lubomír Blecha, Stanislav Hýbner

Zpráva o zarybnění přehrady
Jako každý rok i v letošním roce proběhlo zarybňování přehrady v Oskavě. Po opravě výpustného zařízení se po dvou
letech vrací přehrada do původního režimu před opravou, a to
i zásluhou správce přehrady pana Blechy. V letošním roce
díky jeho organizaci rybářské brigády a finančního přispění
obce na materiál došlo k opravě propadlého přepadu v místě
u restaurace KOLIBA, kdy se vyměnila čtyřmetrová přepadová
roura.
V současné době se v přehradě nachází pestrá rybí obsádka v podobě amurů, kaprů, tolstolobiků, plotic, línů a pstruha
duhového. V roce 2015 bylo do přehrady vysazeno několik desítek kusů amura 60 cm+, který se živí vodními řasami a rostlinnou stravou stejně, jako cca 10 ks velkých tolstolobiků.
Z dotace naší obce ve výši 40.000 Kč bylo v letošním roce do
přehrady vysazeno 130 kg pstruha duhového ve dvou etapách

Kam za relaxací a zdravím.

Ve dnech 20. až 23. října 2016 se opět uskutečnil zájezd
do termálních lázní v Maďarsku, městečku Bükfürdő.
Z Oskavy jsme jeli již potřetí. Ani jednou nebyl sebemenší důvod k nespokojenosti. O tom svědčí zvyšující se počet
přihlášených. Všichni jsme se shodli na tom, že služby splňují veškeré požadavky zájemců. Jak po stránce ubytování
na úrovni, čistoty, jak na hotelu, tak v lázeňském areálu, tak
po stránce vynikajícího a dostatečného stravování s příjemnou obsluhou.
Z množství asi třiceti bazénů o různých teplotách vody,
jak plaveckých, tak relaxačních, sauny, vodních atrakcí, fitness centra, občerstvení, restaurací si vybere každý. Někteří
účastníci využili připlacení si thajských masáží s očekávaným výsledkem prospěšnosti na zdraví.
I přes velký počet návštěvníků vše funguje plynule bez
čekání nebo front. Zájemci se také mohou dvakrát denně
ve vodě zúčastnit pod vedením cvičitele relaxačního nebo
aqua aerobního cvičení při hudbě. Vše umocněno příjemným prostředím. O dopravu a průběh zájezdu se stará již
osvědčený a spolehlivý řidič, pan Zdeněk Spáčil s kolegyní
Alenou Černochovou. Jejich profesionalita je zárukou spokojenosti a jistoty hladkého průběhu.
Další zájezd se uskuteční na jaře 20. – 23. dubna 2017.
Kotrlová J.
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Blíží se konec roku a i my bilancujeme. Pro uplynulý rok
jsme si vytyčili mnohé cíle a s radostí můžeme konstatovat,
že jsem je splnili. Nebylo to jednoduché, ale díky úsilí našich
členů a přátel sboru se povedlo vše o čem se dočtete níže.
Nezaháleli jsem ani chvíli, v zimním období se věnujeme
údržbě techniky a klubovny našeho sboru. Jakmile počasí dovolí, tak se přesouváme na náš areál, kde je vždy mnoho práce
a je jej potřeba nachystat na blížící se jaro a léto.
Snažíme se maximálně podpořit kulturní dění v obci Oskava. A i z tohoto důvodu naší první letošní akcí byla již tradiční
Retro diskotéka, kde jste mohli slyšet nejlepší hity z minulého
století. Následně jsem uspořádali na našem areálu pálení čarodějnic, kde si děti mohli po zimě protáhnout ztuhlá těla a také
se mohli seznámit s hasičskou zásahovou technikou našich
kolegů z Libiny.
Pak nastalo hlavní období pro náš sbor, Léto. V něm se
koná seriál soutěží Holba Cup, ve kterém jsme v roce 2015
zvítězili a čekalo se, jestli se opět dokážeme nejlépe poprat
s nástrahami závodních tratí a obhájit titul mistra. Hned na
začátku bylo jasné, že se nesejdeme v totožné sestavě jako
vloni, ale i přesto budeme bojovat o příčky nejvyšší. Celý rok
jsme se drželi v popředí celkového pořadí, i když ani nám se
nevyhnula nějaká ta chybka a sezona plynula. V červenci jsem
mohli uspořádat jednu z bodovaných soutěží, ještě večer před
soutěží jsme uspořádali letní kino a zřejmě nám to dodalo sílu,
protože tlak domácího prostředí jsem ustáli na výbornou a novým rekordem dráhy a i okresu Šumperk jsme vyhráli. Celkově
jsem se pak umístili na třetím místě. V září jsme pak měli tu
čest, jako vítězové předešlého ročníku, uspořádat Finále mistrů Holba Cup 2016, kde se sešly ty nejlepší celky roku 2016
a byli korunování vítězové ročníku 2016.
Na podzim jsme se vrátili opět z hřišť a závodních areálu
domů a rádi jsme uspořádali letošní druhou Retro diskotéku,
která byla v odpoledních hodinách podpořena ještě diskotékou dětskou. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, což nás
velmi potěšilo a děkujeme za kladné odezvy.
Považujeme za důležité zmínit i spolupráci s místní katolickou církví, protože mezi tím vším jsme byli ještě schopni
najít si čas a z velké části se podílet na opravě kaple Panny
Marie v Nemrlově. Odměnou za obnovené vztahy a práci, kterou jsme vykonali při opravě jsme byli pozváni a mohli jsme se
zúčastnit poutě sv. Floriáne v Oskavě.
A aby toho nebylo málo, 12 členů našeho sboru je aktivními členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Oskavy.
Tzn, že se podílí na likvidací různých událostí v naší obci, ale
i mimo ni. Jejich vytížení je násobeno školeními a samozřejmě
né zřídka i výjezdy k řešení nebezpečných událostí.
V prosinci nás čekají ještě dvě poslední akce a to Mikulášská nadílka v naší klubovně, kde se dozvíme, kdo byl celý
rok hodný a kdo zlobil a posledního prosince se rozloučíme
s uplynulým rokem a přivítáme rok nový u vatry a s ohňostrojem na našem závodním areálu.
Chtěl bych vyzvednout, že veškerá tato činnost je dobrovolnou, takže bez nároku na nějakou odměnu. Všichni to děláme
z vlastní vůle a hlavně srdcem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem zapojili do příprav a pořádání našich akcí, protože

Oskavský zpravodaj
bez nich by to nešlo. A také popřát všem přátelům, známým
a občanům obce pěkné svátky a šťastný nový rok. Pevně věříme, že se v roce 2017 všichni sejdeme ve zdraví a tento nadcházející rok bude pro všechny plný úspěchů.
SDH NEMRLOV
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Pro vánoční
chvíle
pohody
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Přejeme všem občanům a přátelům
obce Oskava krásné a klidné Vánoce
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Děkujeme všem, kteří přispíváte
do našeho zpravodaje.
Také děkujeme členům Klubu
seniorů
za roznos všech letošních
čísel zpravodaje.
Redakce

Informace
obecního úřadu
Poslední letošní svoz plastů proběhne 29. 12. 2016
Termíny svozu plastů v roce 2017:
vždy ve čtvrtek: 19.1., 16.2., 16.3.,
13.4., 11.5., 8.6., 6.7. - sv. bude upřesněno, 3.8., 31.8.,
28.9. - sv. - bude upřesněno, 26.10.,
23.11., 21.12.
Svoz popelnic
prosinec 2016 - duben 2017
každý pátek ve všech obcích
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