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Vážení občané,

máme zde červen, který patří v našich
zeměpisných šířkách k nejkrásnějším
měsícům v roce, stejně jako nadcházející
prázdniny s očekávanými dny volna v podobě dovolených. Zároveň je to měsíc,
který nám říká, že máme za sebou již celou půlku roku 2022. Tato polovina roku
se v naší obci nesla především v podobě
prací okolo údržby veřejné zeleně a obecních prostranství. S těmito pracemi nám
letos brigádně pomáhají i naši dočasní
spoluobčané z Ukrajiny. Jsme rádi, že se
snaží pomáhat při zvelebování naší obce.
Rád bych zde také poděkoval všem občanům, kteří pomohli a pomáhají při zajiš-

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

tění pomoci uprchlíkům. Obci i škole se
podařilo získat nemalé sponzorské dary
na zajištění obědů v naší jídelně. Nevíme, jak dlouho ještě bude konflikt trvat,
a proto má obec tyto účely zřízen transparentní účet, na který je možné přispět.
V této polovině roku se také konaly a pořádaly společenské, kulturní
a jiné akce ve spolupráci obce, obecních spolků a občanů, z nichž bych rád
jmenoval akce Ukliďme Česko, Pletení
pomlázek a Velikonoce na Kauerově
mlýně, Setkání zastupitelů se seniory
a taktéž kácení máje v Mostkově. Děkuji
zde všem organizátorům i účastníkům

zdarma

za jejich čas a vytvoření dobré nálady
a atmosféry. Budeme se těšit na další
ročníky.
Z investičních akcí potom probíhá
dokončování oprav komunitního domu
a probíhající oprava distribuční elektrické
sítě ČEZ. Snažíme se, aby opravy probíhaly s minimálním dopadem na život
a provoz obce, proto Vás žádáme o shovívavost a děkujeme za trpělivost v překonávání případných stavebních překážek.
Přeji příjemné prožití letních měsíců
a nastávajících prázdnin.
Ing. Stanislav Hýbner
Starosta obce Oskava
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Čekání na nové volby
v Oskavě

Už je to dvanáct let, kdy jsme vás
jako sdružení nezávislých kandidátů
„Přátelská obec“, spolu s dalšími nespokojenými občany oslovili větou:
„Pokusíme se změnit zoufalý stav
fungování obce a jejího hospodaření“. Zda se nám to po těch dvanácti
létech podařilo, to si každý z vás určitě
vyhodnotí a my se v budoucnu s odstupem času k nějakému shrnutí vrátíme.
V červnu, kdy si budete číst tento zpravodaj, budou finišovat přípravy kandidátek do podzimních komunálních voleb.
Možná vás překvapí, proč úspěšné volební sdružení „Přátelská obec“, už do voleb znovu nejde. Je to právě proto, že je
úspěšné a k tomu je zapotřebí mít sebereflexi a vědět, kdy je
čas skončit a umět předat kormidlo.
Není potřeba spekulovat, že je za tím něco víc. Není. Pouze
po dvanácti létech velice intenzivní práce pro obec, se většina
ze zakládajících členů rozhodla dát si pauzu a uvolnit prostor
dalším lidem v obci.
„Přátelská obec“ měla svůj program, ideje od roku 2010
a zejména za poslední dvě volební období mohla svůj program
a ideje realizovat. Doufáme, že jsme si tím získali oprávněné
renomé a to jak v naší obci, tak i v okolních obcích a i na krajské úrovni.
Vážení spoluobčané, stejně jako jsme činili v roce 2010, tak
i letos jsme vás touto formou chtěli požádat o vysokou volební
účast při komunálních volbách, o pečlivý výběr zastupitelů.
Předem vám děkujeme za podporu nově zvoleným zastupitelům, především vaší účastí na veřejných zastupitelstvech
obce Oskava.
A věřte, že občané, kteří se zajímají o chod vesnice, tím,
že se účastní diskuse veřejného zasedání, to byla ta nejlepší
morální odměna pro nás jako zastupitele.
Anna Beránková a Zbyšek Adamec

Farnost
Prázdninové pozvání
Nastávají letní dny, které jsou především prázdninovým
odpočinkem pro děti. Ale i pro mnoho dospělých je to čas
dovolených a příležitostí vypnout z pracovního tempa a nabrat nové síly do každodenních úkolů a povinností. Myslím,
že všichni máme rádi čas, kdy nemusíme plnit různé povinnosti, ale můžeme se rozhodnout, jak čas prožít podle svých
představ. I to je umění, protože se snadno stane, že takový čas
promarníme zbytečnostmi. A je nám to potom líto. I když někteří z různých důvodů nemohou odjet na dovolenou a zůstávají doma, přesto je možné radovat se i z drobností a snad najít
i chvilku k „vypnutí“, uvolnění od každodenních starostí. Přeji
proto všem, abyste mohli prožít chvíle pohody a odpočinku.
Aby tyto chvíle sloužily také k upevnění rodinných a přátelských vztahů.
Co se týká akcí ve farnosti, většinu máme už za sebou
v prvním pololetí. Ještě nás čeká pouť v Bedřichově. Koná se
v neděli 24. července v 15 hodin.

Oskavský zpravodaj
Také bychom rádi udělali bohoslužbu za myslivce a lesní dělníky. Ta bývá rovněž v Bedřichově na konci října. Letos by to
vycházelo na 29. října ve 14 hodin. Na obě akce srdečně zveme.
Protože někteří chodíváte i na pouť do Nové Hradečné, dovoluji si přidat pozvánku. Letos se pouť ke sv. Vavřinci v Nové
Hradečné koná v neděli 14. srpna. V tomto roce jsme se rozhodli udělat změnu. Bohoslužba bude pouze v 10 hodin. Po ní
bude možnost dát si na faře guláš nebo řízek k obědu, posedět
a popovídat a na chuť si dopřát ještě další dobroty. Společný
čas nám zpříjemní hudební skupina HUBERTUS. Přátelské
posezení bude zakončeno ve 14,30 hodin svátostným požehnáním v kostele.
P. Karel Janečka

Informace
z obecního úřadu

Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do 30. září
téhož roku. Dle OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, 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 1/2021, specifický symbol 1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100.
Změna frekvence vývozu komunálních odpadů
Od května 2022 se mění termíny svozů komunálních odpadů
v obci. Svoz komunálních odpadů bude probíhat jednou za 14
dní, vždy v pátek.
Svoz plastů v roce v 2. pol. roku 2022:
7. 7., 4. 8., 1. 9., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 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:
administrativní den
Středa:
7:30–11:30
12:30–17:00
Čtvrtek:
administrativní den
Pátek:
administrativní den
V administrativní dny lze návštěvu dohodnout předem na
telefonu 583 233 553.
V pokladně 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 30. 11. Středa 15:00–18:00 hodin
Sobota
9:00–12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3.
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

Číslo 2/2022
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
od 1. 11. do 30. 11.

Zprávy z Rady obce
Rada obce schválila na svých schůzích
(03–06/2022)
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

s mlouvu s firmou MSEM, a. s., IČ: 646 10 080 – obnova
VO, 2. etapa
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby SoBs VB 17505 s ČEZ
Distribuce, a. s.
zakoupení dataprojektoru EPSSON EB-685 Wi v částce
39.900 Kč pro ZŠ a MŠ Oskava, p. o., z rozpočtu školy
podání výpovědi smlouvy o dočasném užívání pozemků
na p. č. 428/2 a 428/8 v k. ú. Oskava
vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků p. č.
428/2 a 428/8 v k. ú. Oskava
vybudování oplocení kolem vodojemu
smlouvu s KB, a. s. o zřízení běžného účtu a dodatek
k této smlouvě, číslo účtu 123-6997490247/0100 za účelem veřejné sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaných v obci Oskava a dodatek ke smlouvě
stažení žádosti o přeložku z důvodu nedodržení podmínek při jednání s ČEZ. Navrhovaná částka je z důvodu
ceny obcí neakceptovatelná a rada obce požaduje odstranění energetického mostu
smlouvu o pronájem hrobového místa na hřbitově v Mostkově s panem J. H.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních a separovaných odpadů s firmou SUEZ CZ a. s., IČ: 25638955
záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 928/1,
521/1, 524/4, 497/2 v k. ú. Oskava
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OLK
KP22/52776 s Nadace ČEZ, IČ: 26721511
přípravu bývalé družiny na dočasné ubytování pro uprchlíky
přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.
2022/01508/OKH/DSM s Olomouckým krajem, dotace
na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH Oskava
dodatek č. 1 ke smlouvě „Smlouva o zajištění ubytovací
kapacity“ ze dne 27.04.2022 č. 2022/01829/NUB/DSM
s Olomouckým krajem, IČ: 60609460
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN č. 0203323544 s ČEZ Prodej, a. s., IČ: 27232433
licenční smlouvu č. VP 2022 90948 s OSA, z. s., Praha
6, IČ 63839997, za hudební produkci na setkání seniorů
obce se zastupiteli obce
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 20160 s Lesy ČR, s. p,
Hradec Králové, IČ 42196 451, o prodloužení pronájmu
částí pozemků parc. č. 592, 832/4, 591/1 a 597/1 v k. ú.
Oskava pod novým vrtem
záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu Oskava
č.p. 112
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záměr směny částí pozemků p. č. 433 a parc. č. 26/2 v k. ú.
Václavov u Oskavy
záměr směny pozemků p. č. p. č. 796/1 a p. č. 509 v k. ú.
Oskava
výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ a MŠ Oskava, p.o.
a v oddělení školní družiny pro školní rok 2022/2023
Organizační řád obecního úřadu Oskava s platností od
10.06.2022

Zprávy ze Zastupitelstva
obce
Zastupitelstvo obce schválilo (03–04/2022)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

r ozpočtovou změnu č. 2/2022
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-8028283/1, Mostkov – č. parc. 26 NNk
kupní smlouvu na p. č. 1397/6 – ostatní plocha 326 m2
poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2022: Klub seniorů Oskava z. s. 30.000 Kč, MS Mostkov 45.000 Kč,
Klub Osadníků Třemešek z. s. 25.000 Kč, TJ Jiskra Oskava 80.000 Kč, SDH Nemrlov 55.000 Kč, Český svaz
včelařů ZO Oskava 7.000 Kč, Kauerův mlýn z. s. 18.000
Kč, Římskokatolická farnost Oskava 20.000 Kč, Fitcentrum Oskava z.s. 20.000 Kč
záměr prodeje p. č. 428/2 a 428/8 v k. ú. Oskava za účelem výstavby RD do 2 let od nákupu se zpětným odkupem obce při nesplnění podmínek
žádost o dar pro charitu Šumperk, IČ: 48005894 v částce
15.000 Kč
záměr prodeje pozemků p. č. 234/22, 234/30 – část,
243/3 – část v k. ú. Nemrlov
kupní smlouvu na pozemek p. č. 801/2 v k. ú. Oskava,
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 26 m2
podání předběžné žádosti o přeložku – energovody u ZŠ
Oskava
podání žádosti o dar z Nadace ČEZ – příspěvek pro občany Ukrajiny 50.000 Kč
navýšení příspěvku o 200.000 Kč pro ZŠ Oskava na provoz třídy dětí z Ukrajiny v ZŠ Oskava
podání žádosti o přesun finančních prostředků na rekonstrukci návesního rybníka v Mostkově na rok 2023 z dotační akce 129D393003136
opatření obecné povahy č. 1/2022 – Územní plán Oskava
zřízení dočasného peněžního fondu obce – Fond humanitární pomoci Ukrajině a vklad obce Oskava ve výši
100.000 Kč
smlouvu o zajištění ubytovací kapacity č. 2022/01829/
NUB/DSM
statut Fondu humanitární pomoci Ukrajině obce Oskava
dle předloženého materiálu s účinností od 22.04.2022
rozpočet Fondu humanitární pomoci Ukrajině – příjmy
ve výši 100.000 Kč, výdaje ve výši 100.000 Kč
Kroniku obce Oskava 2021
rozpočtovou změnu č. 3/2022
náklady na zhotovení 3 vodovodních a 1 kanalizační přípojky na p. č. 243 a 524/2 v k. ú. Oskava, maximální výše
nákladů obce 60.000 Kč
Pavlína Utěšená
Referentka
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Volby do zastupitelstev
obcí a volby do Senátu
Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu
České republiky se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami
do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev
obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do Senátu jsou barvy žluté.

Informace pro občany
Seznam voličů
Stálý seznam voličů vede obec Oskava pro voliče, kteří
jsou v Oskavě a jeho místních částech přihlášeni k trvalému
pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit u pracovnice ohlašovny, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů
i jeho dodatku.
Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí
nelze!!!

Informace pro občany- Státní občané
České republiky
Právo volit do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
má státní občan České republiky, alespoň ve druhý den voleb (tj.
24.09.2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Před konáním voleb mohou požádat o tuto formu volby občané
na telefonním čísle 583 233 553 (p. Kozáková), ve dnech konání
voleb musí občané kontaktovat příslušné okrskové volební komise.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody,
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu,
• výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon
služby vojáka v záloze v zahraničí

Informace pro občany- Cizinci
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného
státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána,
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to
za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 24.9.2022)
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen
k trvalému popř. přechodnému pobytu.
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie
(Belgické království, Bulharská republika, Dánské království,
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Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království,
Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika,
Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spolková republika Německo,
Španělské království a Švédské království), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva.
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo,
musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí,
je již v dodatku uveden a žádat nemusí.
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu
– podat na Obecním úřadě Oskava, Oskava 112, a to již v současné době, nejpozději však do 21. září 2022 do 16.00 hodin.
Žádost může být podána písemně nebo osobně. Z žádosti
musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku,
žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum
narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu, popř.
přechodného pobytu (adresa) v ČR.
Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku
nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Oskava
nemůže.
Státní občan jiného státu nemá právo volit ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky.

Informace k volbám do Senátu
Parlamentu České republiky
Hlasování probíhá pouze na území České republiky,
a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do
Senátu vyhlášeny (viz Územní vymezení volebních obvodů
pro volby do Senátu). Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.).
Voličem je
• občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
• ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním
okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu.
Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve
svém volebním obvodu.
Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů
může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních
volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Číslo 2/2022
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Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné
kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
O vydání voličského průkazu lze požádat u obecního úřadu
v místě trvalého pobytu voliče. Občané s trvalým pobytem
v Oskavě a místních částech mohou požádat o vydání voličského průkazu Obecní úřad Oskava.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může
požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození,
adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které kolo voleb
má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude
mu vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením
úřadu do 16. září 2022
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
• záznam. Osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin; volič se
dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti
učiní úřední
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (8. září 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má
plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým
kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské
průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.
Pavla Kozáková

Zprávy z naší školky
Jaro ve školce
S Velikonocemi přišlo do školky jaro. Děti barvily vajíčka, vyráběly papírové slepičky a kohoutky a učily se velikonoční koledy.
Díky probuzené přírodě mohly děti trávit co nejvíce času
venku a společně se starat o zahradu, kde nakvétá spousta jarních květin.
30. dubna se na naší zahradě usídlily čarodějnice. Čarodějnické dopoledne nabídlo spoustu her a zábavy. Děti soukaly
na niti do pusy žížaly z želé, házely po zlé čarodějnici botou,
soutěžily v letu na koštěti – i paní učitelky se pěkně prolétly…
Objevily se i slzičky, když se žížalu nedařilo do pusy nasoukat
a velké nadšení, když byla čarodějnice trefována „smradlavou“
botou. Na ohništi bublal v kotlíku čarodějnický lektvar a na
proutcích děti opékaly čarodějnické bonbóny. Děti se trochu
bály, že čarodějnice doopravdy přiletí a lektvar vypije, ale naštěstí se neobjevila. Asi se zdržela na Petrových kamenech.

Na Den matek děti vyrobily maminkám krásná keramická
srdíčka a naučily se pro maminku písničku, aby jí mohly
k svátku zazpívat. Při povídání o mamince a o rodině si děti
připomněly, co všechno musí maminka doma stihnout a uvědomily si, že jí musí s tatínkem pomáhat.
Začátkem května, díky finančnímu příspěvku ZŠ, školku
navštívila paní Koudelková s hudební pohádkou. Děti byly do
dramatizace pohádky zapojeny, a také si zahrály na netradiční
nástroje. Moc je to bavilo.
Proběhly zápisy do ZŠ a MŠ. Do prvních tříd odchází 10
předškoláků a do školky nastoupí 11 malých dětí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Smrčkovi za krásné
knížky o medvídku Brumíkovi, které všem dětem věnoval.
Olga Komárková
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Zprávy ze školy
Slavnost Slabikáře – Pasování na čtenáře
Ve středu 1. června se v první třídě uskutečnilo tradiční
pasování malých začínajících čtenářů.
V úvodu, po přivítání všech příchozích, prvňáčci nejen
zazpívali a přednesli své oblíbené říkanky, ale hlavně poděkovali jejich první přečtené knize – Slabikáři, za všechna písmenka, slabiky, slova a věty. Také za krásné obrázky, různé
doplňovačky a první články o přírodě a věcech kolem nás.

Poté následovala dramatizace velmi oblíbené veršované pohádky O Červené karkulce, do které se zapojila i ukrajinská
děvčátka Julinka a Sofinka. Již přišel na řadu slavnostní slib
malých čtenářů, kterým se zavázali, že budou hodně číst, aby
byli moudří a vzdělaní a budou se o knihy pěkně starat. Zástupkyně třídy Justýnka Pořízková představila všechny pasované a pan starosta se ujal slavnostního aktu. Ředitelka školy
předala na památku knihy, paní zástupkyně oblékla památeční
trička, paní knihovnice obdarovala děti balíčkem dárků pro radost a zábavu. Pro zdraví dostali balíček s ovocem od vedení
obce. Na zdraví a úspěch této originální a velmi dojemné
slavnosti jsme si i přiťukli! Čím? No přeci - šumivým dětským
šampaňským! Na závěr bych chtěla poděkovat všem hostům
za účast a dárky a také rodičům, nejen za trpělivost při domácí
přípravě, ale i za náměty a aktivní přístup.
Mgr. Zdeňka Benešová

Číslo 2/2022
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Den Země

Noc s Andersenem

V pátek 22. 4. proběhl ve škole projektový den u příležitosti
Dne Země, který jsme spojili se Dnem zdravé výživy. Program
byl rozdělen na dvě části, v první z nich připravovali žáci ve
třídách zdravé pokrmy, ve druhé je čekaly zajímavé aktivity na
venkovních stanovištích.
Kuchařské umění ve třídách provázelo velké nadšení.
Do práce se aktivně zapojily nejen dívky, ale velkými pomocníky jim byli i hoši. Výsledkem jejich práce byly různé ovocné
i zeleninové saláty, zdravé pomazánky, palačinky s ovocnou
náplní, nechyběl ani doma upečený chléb. Pro mladší žáky připravily jejich třídní učitelky pracovní listy a zajímavý program
na interaktivní tabuli, během kterého se děti učily třídit odpad, což si mohly později prakticky vyzkoušet na venkovním
stanovišti. U stánku s bylinkami se všichni dozvěděli spoustu
zajímavostí od pana učitele Urdy, s panem starostou si povídali o různých dřevinách a učili se je rozpoznávat, pan učitel Šůstek jim připravil pracovní listy o zdravé výživě. Velký
úspěch sklidil také ochutnávkový program na stanovišti žáků
7. a 8. třídy. Na závěr čekalo všechny povídání o přírodě a lesních zvířatech u stánku s panem Gajdošem.
Mgr. Jaromíra Lónová

Letošní aprílový podvečer a noc strávily naše děti z 1. - 4.
třídy v místní knihovně na tradiční akci Noc s Andersenem.
Letos jsme si celý podvečer užili s knížkami a postavičkami
pana Josefa Lady.
Po přivítání paní knihovnicí a panem starostou jsme si společně vyrobili nové kamarády - travňáčky, které si budeme pravidelně zalévat a na hlavách jim tak vyrostou vlásky (pšenice).
Na večerní čtení za námi přijel pan Ondřej Axman z Libiny,
který nás svým vtipným čtením knížky O chytré kmotře lišce
skvěle pobavil. Také děti ukázaly, jak krásně umí číst. Potom
následovala večeře a hry - třeba tajná šifra s baterkou.
I když nás letos kvůli nemocem nocovalo méně než obvykle, skvěle jsme si to užili a ráno se nám vůbec nechtělo
odcházet domů.
Mgr. Zuzana Doubravová
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Projektový den v Úsově

Soutěž s názvem Černobílý svět,

V pátek 13. 5. se vypravili naši žáci společně s novými ukrajinskými spolužáky do nedalekého Úsova, kde pro nás místní
základní škola připravila velmi zajímavý program. V rámci
ekologicko-chovatelského programu se žáci, rozděleni do
česko-ukrajinských skupin, mohli seznámit se živými domácími i lesními zvířaty, k nimž jim pan ředitel, coby vyučující
přírodopisu, podal poutavý výklad, mohli si zasoutěžit v poznávání přírodnin, zvuků lesní zvěře, pod mikroskopy mohli
pozorovat tkáně živočichů i strukturu rostlin. V tělocvičně
školy nás čekala výstava ptactva se spoustou zajímavostí ze
života těchto malých opeřenců. Po chutném obědě nás pan ředitel doprovodil na zámek, který nedávno prošel velmi úspěšnou vnitřní úpravou. Zejména zahraniční návštěvníci byli jeho
interiérem nadšeni. Krásný, slunečný den jsme završili opékáním špekáčků na místním hřišti, a abychom si mohli užít
opravdu od všeho něco, počasí nám dopřálo i pěkný liják. To
nám však dobrou náladu rozhodně nezkazilo. Domů jsme se
vraceli opět za sluníčka a už se těšíme na příští společnou akci
s úsovskou školou u nás v Oskavě.
Mgr. Jaromíra Lónová

kterou pořádala Vila Doris v Šumperku, byla zaměřena na
problematiku nevidomých a děti měly vyjádřit, jak by mohli
nevidomí vidět - představovat si. Dospěli jsme k názoru, že
právě pomocí hmatu mají nejintezivnější vjemy a tak jsme vypracovali všechny obrázky na téma „Nevidím, ale cítím“. Děti
se snažily ztvárnit něco příjemného na omak - plyšáka. Myslím, že z toho vznikla velmi zajímavá díla a jemnost plyšáků
je zde výborně vystihnuta pomocí pastelů, u kterých je právě
potřeba nejvíce pracovat prsty.

Výstava je ke zhlédnutí celé prázdniny v Klášterním
kostele v Šumperku

Výtvarný kroužek
V jarních měsících letošního roku jsme také zprovoznili
keramickou pec, kterou využívá ZŠ i MŠ v rámci výtvarného
kroužku. Práce s hlínou děti velmi baví a po nezdařilém začátku, kdy nám pár výrobků popraskalo, už jsme vychytali
všechny mouchy a příští školní rok se vrhneme opět do tvoření. Aby si přišli na své všichni členové kroužku, střídáme
keramickou dílnu s výukou kresby a malby.
Mgr. Kristýna Kučerová
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Finále Zdravé 5
Kvalifikační prací našich žáků Markéty Adamcové, Julie
Pořízkové a Zdeňka Ptáčka do soutěže Zdravá 5:
MENU:
Předkrm: závin s medvědím česnekem a dipem z medvědího
česneku s jedlými květy
Hlavní chod: pstruh na přepuštěném másle, tymiánu a popenci
s batátovými hranolky, zeleným chřestem a dipem z medvědího
česneku
Dezert: velikonoční proteinové donuty zdobené jedlými květy.
Nápoj: citrónová voda s mátou a jedlými květy
Tento pokrm se zalíbil porotě Zdravé 5 a vybrala náš,
a ještě jeden tým z celkového počtu 258 týmů v kategorii žáci
ZŠ 6. až 9. třída. Další tým byl přidán veřejností. Naše trio
tedy muselo, resp. mohlo, jet prezentovat své schopnosti do
pražských Holešovic na finále soutěže Zdravá 5.
Z propozic soutěže jsme už znali přibližný úkol:
1) ze zeleniny vytvořit postavu nebo obrázek
2) ozdobit muffin.
Pátek 27. 5. byl tím dnem, kdy naše trio s názvem Oskaváci
předvedli vše, co v sobě našli. V kuchyni nejde jen o vaření, ale
i hygienu, pořádkumilovnost, systematickou týmovou práci,
umění dělat rychlá rozhodnutí a spoustu dalšího. Čistota z Oskaváků zářila už při nástupu: sejmuté šperky, bílé košile, černé
zástěry, pevně sepnuté vlasy a další drobnosti působily velmi
profesionálně.
Poté se žáci pustili okamžitě do realizace prvního úkolu,
jímž byl obrázek nebo postava ze zeleniny. Na téma „oskavská louka“ začali jako dobře seřízený hodinový stroj krájet,
strouhat a všelijak rolovat a skládat zeleninu a pod rukama

vznikal pomalu ale jistě krásný, byť ve srovnání s ostatními
minimalistický obraz.
Po krátké přestávce, ve které se mohli soutěžící podívat, jak
krájí profesionální kuchař a dozvěděli se podrobnosti k druhému úkolu, se opět spustila časomíra. Vše, co jsme si natrénovali bylo k ničemu, vše včetně krému bylo předem dané
a připravené, vlastní invence spočívala pouze ve stylu zdobení.
I v takto těsně ohraničených podmínkách se ale podařilo Oskavákům vnést do tvorby několik originálních nápadů. Ozdo-
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bit bylo třeba šest muffinů. Podoba tří z nich (pavouci) byla
předem přesně určená a další tři už byly volnou tvorbou. Tady
se projevila nápaditost Oskaváků, kteří se rozhodli bílý předpřipravený krém alespoň obarvit jahodami narůžovo a posýpkou ozdobit jen okraje. I v tomto případě zvítězil minimalismus nad přeplácaností.
Po správné odpovědi na vylosovanou otázku z oblasti
zdravé výživy se porota odebrala k poradě. Následující vyhlašování výsledků bylo velmi napínavé, kromě naší kategorie ve
stejném čase soutěžily ještě další dvě a při vyhlašování byla
dána přednost mladším, což notně prodloužilo naše čekání.
Po vyhlášení třetího místa naší kategorie se prudce zvýšila nervozita, a když jsme slovo „Oskaváci“ neslyšeli ani při vyhlášení
druhého místa, mohli jsme začít jásat.
Ano! Oskaváci zvítězili nad 257 týmy z celé České republiky v soutěži ve vaření Zdravá 5 pořádané Nadačním fondem
Albert. Kromě upomínkových předmětů jsme také vyhráli
zážitkový víkend na statku školy Chefparade v Sukoradech
u Mladé Boleslavi. Těšíme se na další zážitky.
Jiří Urda

Trnitá je cesta k úspěchu
Kolikrát v životě jste již slyšeli větu: nikdy to nevzdávej?
Určitě mnohokrát. Tímto heslem se řídí i Eliška Wezdenková
z 9. třídy, které se po letech usilovné snahy podařilo vyhrát
celostátní literárně slohovou soutěž. Eliška se psaní i čtení věnuje již dlouhou dobu a její práce jsou prostě radost číst.
A právě díky své nezdolné snaze si v pátek 10. června jela
Eliška vyzvednout cenu soutěže na téma: Když je příběh radost
číst, ve které se umístila na 3. místě. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2022.
Na vyhlašování se sjelo několik desítek žáků a studentů s celé
České republiky, přítomen byl i herec Lukáš Hejlík, který vyhlašování moderoval.
Po vyhlášení jsme nemohly minout ani bohatý program
veletrhu. Navštívily jsme mnoho zajímavých akcí, například
vzdělávací přednášku Mnohem lepší než obyčejná slohovka!,
besedu se slavným spisovatelem Alešem Palánem a poutavou
besedu s Ditou Krasovou, která přežila Osvětim.
Celé putování pražským veletrhem nám rozšířilo obzory,
naopak volný prostor v knihovně Elišky se jistojistě zmenšil,
protože s sebou domů si kromě cen odvezla i pár zajímavých
knižních titulů. Radost z celého dne nechyběla, a proto se nevzdávejte i vy, nikdy nevíte, kdy se výsledek dostaví.
Elišce na závěr přeji, ať tento spisovatelský úspěch započne
úspěchy další. Třeba jednou se její jméno vtiskne na obálku
mnoha knížek.
Mgr. Kristina Preisová

Knihovna
Prvňáčci v knihovně
Žáčci 1. třídy od září navštěvují pravidelně každý měsíc knihovnu. Seznámili jsme se s pravidly půjčování, řazením a uspořádáním knih. V knihovně společně čteme,
soutěžíme a tvoříme. Dokonce jsme společně v knihovně
nocovali. 1.června byli slavnostně pasováni na čtenáře. Každý prvňáček má už svůj čtenářský průkaz. Pro
zájezd knihovníků z Městské knihovny Prostějov, kteří
navštívili naši knihovnu si prvňáčci s paní učitelkou Z.
Benešovou připravili milé vystoupení plné básniček
a písniček.
Lenka Janků
knihovnice

Vystopení pro knihovníky z Prostějovska

Číslo 2/2022

Strana 11

Beseda se spisovatelkou
Petrou Braunovou

28.4. k nám do knihovny zavítala autorka knížek pro děti
Petra Braunová. Malým čtenářům představila své knihy a také
jim z nich předčítala. Děti měly na paní spisovatelku mnoho
dotazů. Dozvěděly se, jak kniha vzniká a kdo se na jejím
vzniku podílí. Petra Braunová dětem přiblížila, jak se sama
dostala k psaní, co ji oslovuje a co inspiruje.
Lenka Janků

Tvoření v knihovně

Beseda se spisovatelkou

Knihovnická lekce

Beseda se spisovatelkou
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Setkání seniorů

Ve čtvrtek 19. května 2022 proběhlo setkání seniorů se zastupiteli obce.
Čekalo se mnoho měsíců, až opadnou všechna pandemická opatření, aby se mohli naši senioři setkat a naplno se
bavit. Pro většinu seniorů to také byla první příležitost vidět
nově zrekonstruované prostory kulturního domu.
Po úvodním slovu pana starosty Ing. Stanislava Hýbnera
vystoupily děti ze základní školy, a nejen svým babičkám a dědům krásně zazpívaly a zahrály. O velmi milé překvapeni se
postaral pěvecký sbor ze Šumvaldu. Zpěváci zazpívali několik
písniček v hanáckém nářečí a přidali známé lidovky, kdy se do
zpěvu zapojil celý sál. Senioři se po celou dobu skvěle bavili,
zatancovali si a odnesli si i malou drobnost z tomboly.
Věřím, že všichni přítomní odcházeli domů spokojeni a se
spoustou nových zážitků. Děkuji všem, co měli chuť přijít,
a samozřejmě všem, co se podíleli na skvělé organizaci celého
odpoledne.
Za kulturní komisi Vladislava Navrátilová

Oskavský zpravodaj
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Tip na výlet – Šumperk,
Městské skály

Od rozcestníku u vlakového nádraží vyjdete po žluté značce
do středu města ke kostelu sv. Jana Evangelisty, pokračujete
okolo SPŠ, kterou navštěvoval Jan Zajíc a mírným stoupáním
přes diskogolf přejdete k Novým Domkům. Přes Tulinku (385
m) a Čarovný les, kde jsou podél cesty dřevěné sochy představující pohádkové bytosti, mírným stoupáním přes popadané
stromy přes cestu přijdete ke skalám a k Vyhlídce Městské
skály (689 m).
Za pěkného počasí jsou krásné vyhlídky na hlavní hřeben
Jeseníků – Praděd, Petrovy kameny i na město Šumperk. Stejnou cestou se vrátíte k Novým Domkům, ale nyní půjdete po
modré značce přes Holubí vrch (383 m) s krásnou vyhlídkou na
Šumperk k místu odkud jsme vyšli. Délka celé trasy je 14 km.
Mgr. Danuše Krylová

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

Josef Repáň
tel.: 603 307 308 IČ:73064211
e-mail: sepp74@seznam.cz
- tesařské práce
- pokrývačské práce
- sádrokartonářské práce
- zednické práce
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Společenská kronika
Jubilanti za období
prosinec 2021 – květen 2022
V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým členové kulturní komise předali
s gratulací také dárkový balíček:
Františka Hejlová
Franiška Franková
Josef Mičjan
Anastasie Hlavinková
Terezia Jurcsiková
Veronika Mičjanová
Veronika Podešvová
Božena Kotrašová
Jiřina Galíčková
Ľudovit Vrana
Maria Koryťáková
Václav Života
Jarmila Vyroubalová

96 let
95 let
93 let
92 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Úmrtí v období leden – květen 2022
Marie Šimčíková
Augustina Greplová
Vladimír Trusník
Ivan Puhač
Milan Rozsíval
Jaroslava Lakomá
Antonín Kryl
Jiří Bureš
Miloslava Svobodová

Narozené děti v období
prosinec 2021 – květen 2022
V tomto období jsme v naší obci přivítali 1 chlapečka a 2
holčičky:
Jakub Brada
Natálie Tupá
Scarlett Pařilová

Maria Koryťáková 80 let

Václav Života 80 let

Ľudovit Vrana 80 let

ve věku 89 let
ve věku 97 let
ve věku 64 let
ve věku 66 let
ve věku 62 let
ve věku 73 let
ve věku 75 let
ve věku 75 let
ve věku 91 let

Číslo 2/2022

Strana 15

Oskavská kopaná

Kopaná v Oskavě od začátku roku 2022 pokračovala velmi úspěšně. Již v zimních měsících se zúčastnilo naše mužstvo turnaje o ,,Šumperský pohár.“ Utkání se hrála na hřištích s umělým povrchem v Šumperku a v Mohelnici. Turnaj probíhal vyřazovacím způsobem a Oskava se probojovala do finále, kde narazí na mužstvo Jiskra Rapotín ,,B“. Finále se odehraje na neutrálním
hřišti v Postřelmově 31.7.2022 a bude jej přenášet ČT v přímém přenosu. V případě jakékoliv změny budeme fanoušky včas
informovat. Skutečnost, že jsme finalisté okresního poháru nás opravňuje ke startu v předkole krajského poháru. O případné
účasti rozhodne hráčská schůze, která ještě neproběhla.
Mino pohárových úspěchů se mužstvu dařilo i v samotné soutěži okresního přeboru. V současné chvíli je Oskava na 2.místě
se ziskem 48 bodů a skóre 86:58. O více než polovinu vstřelených branek se postaral Pavel Novák ml. 48 branek a je zatím nejlepším střelcem OP. Postavení v tabulce nás opravňuje k postupu do krajské soutěže. O případném postupu rozhodne hráčská
schůze a vedení TJ.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na úspěších naší kopané podíleli, i těm kteří fandili a popřát hodně zdaru v další práci.
Jan Novák
TJ Jiskra Oskava

Informace o odpadech

Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen nový způsob svozu odpadů s intervalem 14 dní. Stalo se tak z důvodu
nutných úspor v odpadovém hospodářství, kdy nám skokově narůstají objemy tříděných odpadů, ale bohužel se nám nesnižuje
objem odpadů komunálních (popelnice). Žádáme tímto všechny občany o důsledné třídění odpadů a pokud možno minimální
plnění popelnic na komunální odpad. Pokud se nám objem těchto odpadů v popelnicích nepodaří snížit v tomto roce, bude
muset zastupitelstvo v letech dalších výrazně navýšit poplatek za svoz komunálního odpadu z důvodu státem navyšovaných poplatků za skládkování. Do roku 2030 nebude již komunální odpad svážen a vše se bude třídit. Do té doby musí obce přejít na více
nádobový svoz a bezodpadové hospodářství. Stát zde bohužel volí politiku restriktivní a nutí obce k zajištění tohoto přestupu
z vlastních zdrojů. Toto se ovšem neobejde bez vaší spolupráce vážení občané, obec je nás všech, obec jsme my všichni, jak se
budeme sami na území naší obce chovat a jak bude zastupitelstvo rozhodovat, tak se nám bude také v obci dařit.
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Léto - dny koupání
a napouštění bazénů

Léto je krásný čas prázdnin, sluníčka a tepla spojeného s koupáním a napouštěním domácích bazénů. V tomto článku vás
chceme informovat o platné legislativě ohledně této činnosti.
Odběr povrchových a spodních vod k zavlažování zahrádek, trávníků apod. stanovuje Zákon o vodách č.254/2001Sb,
díl 2, paragraf 6: - každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové
vody (z řek, potoků, rybníků či přehradních nádrží) nebo
s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba
zvláštního technického zařízení. V praxi to znamená, že si pro
vodu můžete dojít s konví, nebo kbelíkem, ale nesmíte použít
jakékoli technické zařízení, jako je čerpadlo, byť jen na ruční
pohon. V období nízkého stavu povrchových vod může být
odběr vody plně zakázán pod pokutou 20.000 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že podobným způsobem nelze
čerpat podzemní pitnou vodu napojením na veřejný vodovod. Nedostatek vody lze řešit povoleným způsobem (kbelíky
a konve), nebo zachycováním dešťových vod.
Pitná voda v našem řádu je v současné době získávána ze
dvou vrtů v horním žlebu, které mají svou omezenou kapacitu spočítanou pro běžné využití pitné vody v domácnostech.
Jejich přetěžování v podobě plnění bazénů může vést k přechodnému, popřípadě i trvalému nedostatku vody v našem
řádu. Pokud se k jejich čerpání budeme stavět zodpovědně,
mohou nám sloužit desítky let. Věřím v pochopení a dodržování zákona a vydávaných nařízení k hospodaření s povrchovou a spodní vodou, protože při zjištěném porušení hrozí nebezpečí finanční sankce.

Hlášení z Kauerova mlýna

Uplynulý čas, od posledního vydání Oskavského zpravodaje, byl na mlýně jednoznačně ve znamení Velikonočních
svátků. Přípravy probíhaly celý sváteční týden. Mlýn byl vyzdoben a ve spolupráci s obcí bylo připraveno posezení a celé
místo k pohoštění na mlýnském dvorku. Dále bylo nachystáno
200 piv, 40 litrů guláše, 15 kg buřtů a především pro malé
návštěvníky více jak 50 balíčků s velikonočními dobrotami.
Vlastní velikonoční víkend začal pátečním pletením pomlázek pod vedením Míry Hanáka, který připravil pružné pondělní řešení pro možná více jak 40 zájemců k velké radosti
jejich drahých poloviček. Vrcholem velikonočního setkávání
na mlýně byla ale jednoznačně neděle. Sobotní déšť zmizel,
a i když se ranní teplota blížila nule, nebe bylo jasně modré.
Fakt, že se na mlýně v ten den objevilo více, jak dvě stovky návštěvníků překvapil všechny organizátory. Na louce schované
dárečky byly dětmi do jednoho odhaleny a závěrečné přetahování s Mařenkou skončilo za velkého a radostného povyku
jasným vítězstvím asi tři desítek děti s podporou několika odvážných dospěláků. Neděle se skutečně vydařila a všem, kdo
dorazil bychom chtěli ještě jednou poděkovat.
To byl pohled zpět, a pokud bychom se podívali kupředu,
potom se mlýnským letním projektem jasně stala Mlýnská zahrada. Chtěli bychom zde postupně připravit příjemné místo

Oskavský zpravodaj
pro setkávání a možnost konání drobných akcí. A právě jedna
taková se zde, ve spolupráci s obcí, chystá. V pátek 12. srpna
zde proběhne vystoupení Divadla Klaunika z Brna, které pod
vedením Bolka Polívky připravilo své provedení Dona Quijote. Jak lze tušit, představení proběhne pod otevřeným nebem právě na Mlýnské zahradě. Budeme si tedy přát, aby bylo
hezké počasí a abychom vše potřebné do konání představení
stihli. Pochopitelně jste zváni, budeme se na vás těšit.
Kauerův mlýn

Číslo 2/2022
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Kotlíkové dotace jdou do
finále

V pátek 10. 6. 2022 zahájil Olomoucký kraj příjem žádostí
v takzvaných Kotlíkových dotací. Možnost požádat o dotaci
skončí v srpnu a uzavře se tím několikaleté období, kdy tento
program trval. Bez nadsázky lze říci, že právě tento poslední
rok je z pohledu výše dotace nejštědřejší. Však posuďte sami,
například zplynovací kotel na dřevo zde má maximální výši
podpory 130.000 korun a tepelné čerpadlo potom dokonce
180.000 korun. Právě tepelná čerpadla se v této energeticky
nejisté době začala hodně prosazovat. Těžko říci, jak se budou
ceny energií dále vyvíjet, ale lze předpokládat, že takto vysoká
dotační podpora se v budoucnu již spíše nebude opakovat.
Zbývají tedy reálně poslední dva měsíce, kdy lze této možnosti
využít a požádat o poskytnutí kotlíkové dotace. Z pohledu časového potom úspěšnou žádostí budete mít tyto finanční prostředky připravené více jak na další dva roky, kdy bude třeba
instalaci nového zdroje tepla zahájit. Jako opravdový bonus je
zde možnost požádat o zálohu (až 60%) což může být velkou
pomocí. Pokud stále váháte, potom je vskutku nejvyšší čas.
Energetická situace současnosti je skutečně náročná záležitost. Jasnou cestou, jak zmírnit dopady této energetické krize
nyní i do budoucna je snaha o snížení závislosti na dodavatelích
energie. Právě z tohoto důvodu se začíná zvyšovat zájem o malé
fotovoltaické instalace na střechách rodinných domů často právě
ve spojení s tepelným čerpadlem. Úplně novou kapitolou přístupu k práci s elektrickou energii jsou takzvaná energetická společenství. Myšlenka, kdy se několik obcí spojí do jedné skupiny
a ve spolupráci s občany energii vyrábí a vzájemně se jí potom, za
lepších podmínek, zásobují, je určitě velmi dobrá. Ačkoliv v řadě
zemí takové řešení již běžně funguje, u nás k němu, bohužel, zatím chybí potřebné zákony. No, snad se brzy dočkáme....
Pokud máte k této problematice nějaký dotaz, rádi se jej
pokusíme zodpovědět, případně pomůžeme s řešením...
tel.: 736 196 302
S pozdravem
Miroslav Kadlec
Kauerův mlýn

Číslo 2/2022
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Buďte obezřetní
na internetových
inzertních
portálech!

SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Na co se zaměřuje
CENTRUM THERASUIT?

V posledních dnech evidují policisté na Šumperku nárůst
oznámení od občanů, která se týkají podvodných jednání na
internetových inzertních portálech. Tato jednání mají většinou
totožný scénář. Probíhají zpravidla písemnou formou a jedná se
o takzvané reverzní internetové podvody, při kterých se podvodník staví do role falešného zájemce o koupi nabízeného zboží.
Pachatelé v těchto případech nejprve kontaktují prodávajícího a předstírají zájem o koupi zboží, které nabízí k prodeji.
Následuje nabídka zajištění veškerého komfortu spojeného
s přepravou a platbou zboží. Poté rádoby kupující odešle prostřednictvím e-mailu nebo chatovací aplikace fiktivní odkaz
zpravidla na přepravní společnost. Jakmile na tento link prodávající klikne, je přesměrován na podvrženou platební bránu,
kam vyplní ve většině případů veškeré přihlašovací údaje
k elektronickému bankovnictví, platební údaje a rovněž údaje
k platební kartě. Bohužel si v této chvíli neuvědomí, že se
jedná o podvod. Při kontrole svého bankovního účtu posléze
prodejci zjistí, že jim nebyla připsána suma z prodeje zboží,
ale naopak byly z účtu finanční prostředky odčerpány.
Obdobný případ se stal i koncem května tohoto roku na
Šumperku, kdy pětačtyřicetiletá žena nabízela na jednom z inzertních portálů k prodeji dámské boty v hodnotě 800 Kč. I na
její inzerát bohužel zareagoval podvodník a předstíral o koupi
zboží zájem. Ženě odeslal prostřednictvím chatovací aplikace
falešný odkaz na přepravní společnost. Po kliknutí na odkaz prodávající žena vyplnila do podvrženého platebního okna údaje ke
své platební kartě a bankovnímu účtu. Kontrolou svého internetového bankovnictví vzápětí zjistila, že jí podvodník z účtu
postupně odčerpal finanční prostředky ve výši 90 000 Kč.
Případ prověřujeme pro podezření z trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,
z trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému
a nosiči informací a trestného činu podvod, za které lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.
Od začátku roku evidujeme v rámci územního odboru Šumperk celkem 58 takových případů, kdy průměrná škoda na jeden
případ se pohybuje ve výši okolo 40 000 Kč.

Buďte obezřetní!
Apelujeme proto na všechny, kteří k prodeji využívají internet a inzertní portály, aby byli při těchto aktivitách maximálně obezřetní.
Je nutné si především uvědomit, že za prodávané
zboží by měl platit výhradně kupující a ne prodávající.
V žádném případě nikomu nesdělujte jakékoliv přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, platební údaje ani údaje k vašim platebním kartám. Tyto
údaje pokud možno nikam nevyplňujte ani neposílejte.
por. Mgr. Jílek Ladislav
preventista

Vážení čtenáři,
při rekapitulaci článků, které jsme pro Vás připravili, jsme
si všimli, že jsme se opakovaně zaměřovali na informovanost
pečujících osob, lidí seniorského věku, a také osob, které se
ocitly ve finanční tíži.
Dnes bych vás ráda seznámila se službou, která pomáhá
především dětem a dospělým lidem s pohybovým postižením.
Často se jedná o osoby s dětskou mozkovou obrnou nebo také
o osoby, které mají potíže s pohybem z důvodu úrazu. Lidem,
kteří se pohybují na vozíčku nebo pomocí chodítka či holí,
nabízí tato služba činnosti, které mají podpořit rozvoj jejich
zachovaných dovedností a schopností, tak aby byli co nejvíce
soběstační.
K tomuto účelu dochází klienti Centra Therasuit pravidelně
na nácvikové činnosti, které se mohou týkat oblékání, svlékání,
přípravy stravy, udržování domácnosti, ale také rozvoje jemné
a hrubé motoriky apod. Často k nácvikům využíváme také
smyslovou místnost, které se odborně říká snoezelen. Jedná se
o příjemnou místnost s kobercem, vodním lůžkem, světelnými
a vibračními efekty, a také s vůněmi.
Služba je určena pro děti již od 1 roku až po dospělé do 64
let. Nácvikové činnosti jsou poskytovány zdarma.
Nadstandardně k této službě nabízíme terapii Therasuit,
která spočívá v individuálním cvičení ve speciálním oblečku,
díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, které umožňují
lepší pohyb. Rodiče dětí s tělesným postižením tuto terapii
často znají pod názvem cvičení v kosmickém oblečku. Tato
terapie není proplácena zdravotní pojišťovnou a klienti si ji
hradí sami nebo často přes sponzory a jiné donátory. Aktuální
ceník je vždy dostupný na stránkách www.pontis.cz
Pokud byste se o této službě chtěli dozvědět více, můžete
za námi přijet na adresu:
Temenická 35, Šumperk nebo kontaktovat paní Kamilu
Zárubovou na tel. čísle: 777 911 123.
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Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Formy zastupování osob,
o které se pečující starají
Opakovaně se nás pečující doptávají, jaké existují možnosti
zastupování jejich blízkého. Přistoupit k zastoupení je často potřebné v situacích, kdy se zhoršují schopnosti člověka, o kterého
se starají. Jedná se často o potíže s pamětí, se schopností vyjádřit
své potřeby, mluvit, psát apod. Pro využívání sociálních služeb
je potřeba uzavřít písemnou smlouvu, stejně tak se může jednat
o podepsání souhlasu se zdravotním zákrokem, podepisování převzetí důchodu, uzavření smlouvy na dodávku energií, prodloužení
nájemní smlouvy a mnoho dalšího. Občanský zákoník nabízí několik forem zastupování tak, aby kvalita života zastupované osoby
nebyla zhoršena, naopak aby se eliminovalo riziko vážné újmy.
Dnes bychom Vám rádi uvedli několik možných situací
a jejich řešení, a to ve chvíli, kdy osoba o kterou pečujete,
jednání rozumí, ale nemůže se:
1. jednání účastnit, např. z důvodu upoutání na lůžko.
V této situaci lze využít PLNOU MOC, která musí
splňovat náležitosti jako – vymezení účastníků (kdo je
zmocnitel a kdo zmocněnec), vymezení rozsahu zmocnění, na jakou dobu se dává – tedy její platnost, datum
a podpisy zmocnitele a zmocněnce. Plná moc může
být udělena k jednání o jedné konkrétní záležitosti
nebo se může jednat o tzv. generální plnou moc, která
již musí být úředně nebo notářsky ověřena.
	
Ne všechny instituce akceptují plnou moc podepsanou
pouze mezi zmocněncem a zmocnitelem, ale požadují
minimálně úředně ověřenou plnou moc. Před každým takovým jednáním je vždy vhodné se předem informovat,
jaké mají podmínky a požadavky pro přijetí plné moci.
2. podepsat, např.: má ochrnuté ruce. Podpis může být
nahrazen podpisem ústy, nohou. Také je možné, aby
rozhodnutí osoby potvrdili dva dospělí svéprávní
svědci, kteří se podepíší a osoba k tomu dodá nějaký
znak (otisk prstu, klikyhák apod.). Pokud není osoba
schopna vytvořit znak, je potřeba třetí nezávislé osoby notáře, který o rozhodnutí osoby udělá notářský zápis.
3. číst, např. poškození, vada zraku. Vždy k míře postižení
zraku zvažujeme prostředky, které lze využít. Můžeme
zvolit vhodnou velikost písma, pomůcky a přístroje pro
zvětšení písma, nebo druhou osobu, již si daná osoba
sama zvolí, která ji s obsahem listiny seznámí a ona
pak stvrdí podpisem. Pokud se neumí podepsat, učiní
na listině vlastní znamení před dvěma svědky, kteří
se na listinu také podepíší a jeden ze svědků napíše
i jméno jednajícího.
Zvažujete některou z forem zastupování a nemůžete se rozhodnout, která je pro vašeho blízkého nejvhodnější? Zavolejte
nám nebo napište. Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme vás ve vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.
Tel. číslo: 722 970 171 nebo na emailu: poradenstvi@pontis.cz
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Moravská vlajka na počest
příchodu Cyrila a Metoděje

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská
vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako
symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze
zemských barev, zlaté
a červené, kterých se
od počátku 19. století
používalo k výzdobě,
později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce
1848, kdy poslanci
Moravského
zemského sněmu schválili
Zemské barvy a znak Moravy, 1900
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské
barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž
orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou.
Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských
barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří
dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době
vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli,
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení
moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též
Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října
si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale
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také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další
vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např.
obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
Další informace
Historie moravských barev a symbolů
http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/
Kontakty na prodejce vlajky
http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“
http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny
http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-2012.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, o.s.
http://zamoravu.eu/

Na konferenci LINC se příští
týden do podhůří Jeseníků
sjedou tři stovky účastníků
nejen z Evropy

21. – 24. června se na Šumpersku uskuteční evropská konference LINC. Čtyřdenního setkání, jehož cílem je sdílení dobré
praxe, zhodnocení uplynulého dotačního období a načerpání
nových inspirací, se zúčastní přes 300 účastníků z 20 zemí z Evropy i mimo ni. Akce, která má v Česku premiéru, navazuje na
předešlých deset ročníků.
„Jsme rádi, že po dvouletých covidových odkladech se
akce blíží ke svému začátku. V rámci čtyř dní účastníky čeká
inspirace a sdílení příkladů dobré praxe v Šumperku i jeho
okolních obcích. Vše vypukne v úterý 21. 6. v 17 hodin, kdy
Hlavní třídou v Šumperku projde průvod všech vlajek zemí
účastníků“, popisuje Jakub Dolníček. Poté se všichni přesunou na slavnostní Večer ve znamení swingu v KKC Rapotín,
kde účastníky čeká to nejlepší nejen z české kuchyně, ale i
české swingové hudební scény. Servírovat se bude špičkové
3chodové menu, v rámci kulturního programu zahraje Moravia Big Band s Dashou a Janem Smigmatorem.

Současná podoba moravské vlajky

Účastníci konference budou bydlet v Koutech nad Desnou,
odkud budou každý den vyrážet do dalších cílů programu. Ve
středu například absolvují studijní cesty po úspěšně zrealizovaných dotačních projektech místních akčních skupin Olomouckého kraje. Grilovačku, která bude reprezentovat, jak
kulturní akce děláme na našem venkově, a Koncert filmové
hudby Dechového orchestru Zábřeh s efektní videoprojekcí si
zahraniční hosté užijí ve středu večer v Dolních Studénkách.
Ve čtvrtek se všichni utkají v boji o nejlepší výsledky v tzv.
„LINC Olympiádě“, která svými mnohdy kuriózními disciplínami, připomene Hry bez hranic. „V disciplínách pracujeme
s motivy, které jsou se Šumperskem neodmyslitelně spjaté,
jako třeba nechvalně známé čarodějnické procesy nebo aktivity dobrovolných hasičů,“ odtajnil Radim Sršeň. Odbornou
část akce budou tvořit zajímavé středeční a čtvrteční semináře
a workshopy. Celou akci uzavře Závěrečný večer na nádvoří
zámku Velké Losiny, který se ponese v duchu blížícího se českého předsednictví EU.
Účast na akci přislíbili také místopředseda vlády ministr
MMR ČR Ivan Bartoš, europoslanec Stanislav Polčák, senátor Miroslav Adámek nebo hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek.
Více informací a kompletní program naleznete na stránkách: www.linc2022.eu.
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Nabídka práce

Společenství vlastníků jednotek Oskava č.p.47 a 48 nabízí možnost přivýdělku v zajištění topení uvedeného bytového domu. Vytápění - kotel EKOEFEKT 48, t.j. poloautomatický kotel, Pracovní náplň bude upřesněna v dohodě o pracovní činnosti. Mzda dle dohody zpětně-po vykonání práce: 8.000,-Kč/měsíc nebo 1.800,-Kč/týden na topnou sezónu 2022/23. V případě spokojenosti obou stran
bude další odměna vždy navýšena o státem uznanou inflaci. Uzávěrka nabídky 31.8.2022, v případě více zájemců je výhodou znalost
a zkušenost s touto činností a praktická znalost typu kotle. Informace přímo v obytném domě, p.Benda, p.Plachá a p.Provázková.

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz
OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Ročník 22, čtvrtletník, číslo 2, vydáno v Oskavě dne 30. 6 . 2022. Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje: 26. 9. 2022.
Evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: 00303101
Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk • www.reprotisk.cz

