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ÚVODNÍK

Vážení občané,
zima je opět za námi, a i když počasí
venku je zatím chvíli zimní, chvíli jarní,
máme zde jarní vydání zpravodaje. Počátkem letošního roku proběhly v naší
obci, kromě jiného, tři plesy. Náš obecní
se povedl, stejně jako ty myslivecké, na
výbornou s rekordní účastí a s rekordním
finančním výsledkem, který bude použit
na výlet pro děti úspěšně reprezentující
naši obec, na lyžařský kurz a jiné aktivity
pořádané pro děti v naší obci.
Nejbližšími akcemi, které nás čekají
jsou:
30. 3. 2019 TURNAJ V MARIÁŠI
6. 4. 2019 UKLIĎME ČESKO
13. 4. 2019 RETRO DISKOTÉKA
20. 4. 2019 PLETENÍ POMLÁZEK
27. 4. 2019 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2019 STAVĚNÍ MÁJE V MOSTKOVĚ
4. 5. 2019 ZÁJEZ DO KROMĚŘÍŽE
11. 5. 2019 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
8. 6. 2019 KÁCENÍ MÁJE V MOSTKOVĚ s děTSKÝM
DNEM
Všem, kteří se podílejí na jejich
přípravách a realizaci patří velký dík.
Z investičních akcí v letošním roce
probíhá oprava staré budovy hasičárny
v Nemrlově, proběhne oprava parkoviště
u paneláků 57,58, dvou uliček v Mostkově, výsadba zeleně okolo OÚ a zdravotního střediska, oprava střechy na jídelně
a oprava oplocení okolo sportovního
areálu u KD. Dále je požádáno o dotace
na opravu horního patra nad jídelnou,
chodníku a cesty u parčíku a u mlýna
a podlah v II NP ZŠ. Tyto akce proběhnou pouze, pokud budou přiznány dotace. Probíhá příprava projektů na DČOV,

komunikace okolo obchodního domu,
u horních paneláků a uliček v Oskavě.
Probíhá příprava projektu na opravu interiéru v KD, zázemí pro sportovce TJ
a zázemí na hřišti v Mostkově.
Jak je patrno občané i zastupitelé
mají připraven bohatý program, ať již

kulturně společenský, tak program na
zvelebení naší obce. Tímto bych jim
rád poděkoval za jejich práci pro obec
a všem občanům přeji krásné jaro a začátek léta 2019.
Ing. Stanislav Hýbner – starosta
obce Oskava

Zastupitelstvo obce
a redakční rada Vám přejí krásné svátky jara.
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Obecní ples
V pátek 15. února 2019 proběhl ples obce Oskava. K tanci
a poslechu hrála kapela Fofrovanka, a to byl určitě jeden z důvodů, proč byly vstupenky na ples brzy vyprodány. Také v letošním roce předvedl návštěvníkům plesu své taneční umění
mistr tance Vlastimil Hošek se svou taneční partnerkou Marcelou. Připravili si ukázky standardních a latinskoamerických
tanců a sklidili obří potlesk. V letošním roce přibyla jedna novinka – fotokoutek, kde se mohly páry a skupinky vyfotit s veselými doplňky a získat tak zajímavé fotky. Všechny fotografie
si můžete prohlédnout na facebookovém profilu fotografa Jan
Chlebníček Photography.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, protože ples proběhl skvěle a finanční
výsledek hovoří za vše. Čistý zisk z letošního obecního plesu
dosáhl částky 76.057 Kč. Díky hostům, kteří se přišli pobavit
a zatancovat si na skvělou hudbu, se mohou děti, které úspěšně reprezentují naši obec, těšit na zajímavý podzimní výlet za
poznáním.
		
Vladislava Navrátilová, kulturní komise

Veselí a radost
V letošním roce se už objevily teplé dny, kdy se začíná projevovat probouzení přírody. Mnohé z nás to naplňuje radostí.
Zároveň však začala postní doba. Ta začíná Popeleční středou.
V různých oblastech, zvláště v místech, kde se ještě hodně lidí
věnuje folklóru, bývá před postní dobou masopustní veselí.
Byla to příležitost ještě se vydovádět a poveselit. Neboť post-

Oskavský zpravodaj
ní doba má být dobou zklidnění, dobou, kdy se člověk lépe
podívá do svého nitra. Proto má zanechat rozptylující zábavy,
veselí, které člověku na chvíli dává zapomenout na jeho každodenní starosti. Také však někdy odvádí pozornost od smyslu událostí, které prožíváme. Ten můžeme odhalit a pochopit
tehdy, když si uděláme čas na zastavení a přemýšlení. Neboť
ze všeho, co prožíváme, můžeme získat i pro sebe poučení. To
nám pak pomáhá lépe nasměrovat naši životní cestu.
Když jsme na cestě někde v neznámém prostředí, musíme si dávat dobrý pozor na značky, na terén, sledovat mapu
a občas se i zastavit a dobře rozhlédnout. Kdybychom stále
někam šli nebo jeli bez ohledu na ukazatele, mohli bychom
se dostat jinam, než bychom chtěli. Občas se to stává. Když
je třeba opravit chybu na nějakém zařízení, nejde to udělat
rychle. Když je člověk nervózní a chce rychle zase pracovat,
neobjeví ani docela jednoduchou vadu. I v takovém případě je
třeba se zastavit a v klidu si zařízení prohlédnout. Když pak
chybu najdeme a odstraníme, naplní nás radost a práce jde
snadněji. Stejně tak můžeme pocítit radost, když se bezpečně
a včas dostaneme k cíli.
Jak už jsem napsal, v postní době máme zanechat bujaré
veselí. To ale vůbec neznamená, že musíme být smutní. Naopak můžeme zakusit více radosti. Radost z toho, že poznáme
nedostatek v našem jednání a že ho můžeme odstranit. Radost
z toho, že pochopíme, co má v našem životě opravdovou hodnotu a přestaneme usilovat o to, co je jen jakýmsi pozlátkem.
Neboť celá postní doba směřuje k Velikonocům. Tedy k oslavě
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je důvodem nepřestávající
radosti pro ty, kteří mu patří. Ve spojení s ním mohou sami
zakusit vítězství nad vlastní slabostí nebo zlem, které se snaží
člověka ovládnout.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
A O VELIKONOCÍCH
• Zelený čtvrtek 18. 4. – Nová Hradečná 16,30 hodin.
• Velký pátek 19. 4. – Nová Hradečná 16,30 hodin.
• Velikonoční vigilie 20. 4. – Nová Hradečná 20 hodin.
• Neděle Zmrtvýchvstání 21. 4. – Oskava 11,00 hodin.
• Pondělí velikonoční 22. 4. – Třemešek 11,00 hodin.
Pouť ke sv. Floriánovi v Oskavě se bude konat v neděli
5. května. Poutní mše svatá bude v 10 hodin.
Odpoledne ve 14,30 hodin bude požehnání a po něm
posezení na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni.
P. Karel Janečka

Číslo 1/2019

Informace
z obecního úřadu

Svoz popelnic
říjen–duben: každý pátek, květen–září: 1x za 14 dní v pátek.
Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby. Splatnost 1 polovina do 31. března,
2 polovina do 31. srpna téhož roku.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok (splatnost do
31.března) viz. OZV 3/2017.
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce: č.ú.: 1070488930227/0100, SS 1333, vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol viz složenka + zpráva pro příjemce napsat např.
kom.odpad a za koho platíte (např. odpad Novák, 3 osoby).
Kontakty na obecní úřad:
Tel.: 583 233 553, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10. Středa 16:00 - 19:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 31.3. Středa 15:00 - 18:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31.10. Středa 16:00 - 19:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 30. 11. Středa 15:00 - 18:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3. kompostárna v provozu pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).
Předání odpadu v nádobách, ze kterých bude vysypán,
v trávě nesmí být kameny.

Volby do evropského
parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 Volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019, v Česku proběhne hlasování 24. a 25. května. Konkrétně se volební
místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První den
je volební místnost otevřena obvykle do 22:00 hodin. V sobotu
25. května mohou Češi volit od 8:00 do 14:00 hodin.
V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají
až do neděle, takže konečné výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer. V České republice se volí 21 europoslanců.
Kdo může volit do Evropského parlamentu
Voleb se může zúčastnit každý občan Evropské unie s hlasovacím právem. V Česku může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb
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dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České
republiky. Občan jiného členského státu Evropské unie, který chce hlasovat na území obce Oskavy, musí nejpozději do
40 dnů přede dnem voleb požádat u zdejšího obecního úřadu
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu
voličů (pokud do něj byl zapsán v komunálních volbách) do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Nejzazší termín pro podání těchto žádostí připadne na neděli
14. dubna 2019, v tento den bude zajištěna služba pro zajištění
převzetí žádostí a to od 11: 00 do 16:00 hodin.
Voličský průkaz
Občané volí v místě svého trvalého bydliště. V případě,
že v době voleb se budou nacházet jinde, a přesto se budou
chtít voleb zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si vystavit voličský průkaz. Ten jim NEUMOŽŇUJE volit v zahraničí, jako třeba u prezidentských voleb, ale pouze volit
v jiném okrsku na území České republiky. Hlasovací lístky
získají voliči využívající voličský průkaz až ve volební místnosti. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode
dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu (u něhož
je volič zapsán ve stálém seznamu voličů) do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední
záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
				
Pavla Kozáková

Zastupitelstvo obce
schválilo na 2. zasedání
dne 12. 12. 2018
• rozpočet obce Oskava na rok 2019, celkové příjmy ve výši
29.129.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 29.129.000,- Kč, návrh rozpočtu byl zveřejněn ve dnech 20. 11. 2018 – 12. 12. 2018
• rozpočtový výhled obce Oskava na rok 2019–2022
• rozpočet ZŠ a MŠ Oskava na rok 2019
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oskava 2018 2020
• rozpočtovou změnu č. 8/2018
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022867/VB02 – ČEZ
Distribuce, a.s. - v k. ú. Třemešek p. č. 1411
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128021879/VB/1 – ČEZ Distribuce a. s. – v k. ú. Mostkov
p. č. 712/30
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 9 je smlouvě o provozování vodovodu Oskava
• žádost o změnu územního plánu v k. ú. Bedřichov p. č.
1116, 1019/6, 107/2, 344/3, 106, 344/2, 344/1, 1110, 1106,
351, 248, 1064

Strana 4
• podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 + dotační titul „C“ – podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci
„Oprava parkoviště Oskava“
• podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 + dotační titul „A“ – podpora
obnovy místních komunikací na akci „Obnova místních
komunikací – uličky Oskava + Mostkov“
• podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 + dotační titul „B“ – podpora
obnovy sportovní infrastruktury na akci „Oprava sportovní
infastruktury – obnova školní tělocvičny a hřiště v Oskavě“
• podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 + dotační titul „E“ – rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce
a přestavba multifunkčního domu v Oskavě č. p. 30“
• podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 + dotační titul „H“ – rekonstrukce a přestavby veřejných budov na akci „Budování
a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku – zařízení
pro volnočasové aktivity v Mostkově“
• podání žádosti z Ol. Kraje 2019 dle vydaných specifických
podmínek v průběhu měsíce ledna na dotační program
03_1_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce,
dot. prog. 06_1_Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, dot.
prog. 16_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu, 03_3_ Podpora přípravy projektové dokumentace
• smlouvu a cenovou nabídku firmy Innova International
s. r. o., IČ: 278 572 55 na poradenskou činnost pro administraci dotací z programu MMR ČR a Ol. kraje

Zastupitelstvo obce
schválilo na 3. zasedání
dne 7. 3. 2019
• finanční příspěvek Charitě Šternberk – středisko Uničov ve
výši 5000 Kč na rok 2019
• konsolidované znění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Oskava,
p.o., Smlouvu o výprose mezi Obcí Oskava a ZŠ a MŠ Oskava, p.o., a Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Oskava a ZŠ
a MŠ Oskava, p.o.
• rybářské hospodaření na obecních rybnících v Mostkově
v režii obce Oskava
• nabídku dodavatele firmy Kareta s.r.o. na výstavbu cesty ke
GDF a v Mostkově naproti rybníku za cenu 499 857,- bez
DPH
• zvýšení ceny vodného a stočného. Cena vodného 24,- Kč
bez DPH a stočného 25,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy se ŠPVS
• žádost o dotaci z Ol. kraje z Programu obnovy venkova
Ol. kraje 2019 – dotační titul Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce – na opravu chodníku a parčíku v Oskavě

Oskavský zpravodaj
• žádost na zadání na změnu nového územního plánu – pozemky Státního pozemkového úřadu
• žádost na zadání na změnu nového územního plánu – pozemky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
– stavební
• podání žádosti o dotaci na MMR na opravu komunitního
domu (jídelna) a výpověď z nájmu bytu
• žádost o změnu územního plánu – Úsovsko a.s. o zařazení
pozemků v k.ú. Nemrlov p.č. 234/20, p.č. 53, v k.ú. Mostkov p.č. 543/3, v k.ú. Oskava p.č. 263/1, v k.ú. Třemešek
část p.č. 673/1, v k.ú. Bedřichov p.č. 91/1, p.č. 94 do zastavěného území obce – způsob využití pro bydlení nebo
rekreační účely
• OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Oskava
• Řád veřejných pohřebišť obce Oskava
• Dodatek č. 1 ke smlouvě zemního plynu č. ZP_00303101_2019
• žádost o změnu územního plánu v k.ú. Bedřichov na plochy smíšené rekreační - p. č.: st.109, st.211/1, st.230, 346/2,
346/3, 347, 350, 1019/7, 1090
• ukončení smlouvy s kronikářkou obce. ZO schvaluje vypsání nového výběrového řízení na kronikáře obce
• vyhotovení projektu na zázemí hřiště v Mostkově panem
Ing. Štefkem za 30 000,- Kč bez DPH
• podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí na opravu
podlah v ZŠ Oskava
• rozpočtovou změnu č. 2/2019
• příspěvek 2000,- Kč na florbalový turnaj pořádaný MAS
Šumperský venkov v Libině dne 22. 03. 2019
• Provozní řád Multifunkčního hřiště dle předloženého návrhu a správce hřiště pana L. Köhlera od 1. 4. 2019

Rada obce schválila
na svých zasedáních
• smlouvu č. 9551725842 o sdružených službách dodávky
elektřiny – obec Oskava
• smlouvu č. 9551725842 o sdružených službách dodávky
elektřiny- ZŠ a MŠ Oskava
• smlouvu č. ZP_00303101_2019 o sdružených službách
dodávky plynu – obec Oskava
• smlouvu č. ZP_70985197_2019 o sdružených službách
dodávky plynu - ZŠ a MŠ Oskava
• rozpočtovou změnu 9/2018
• Provozní řád sběrného místa v Oskavě
• Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad
• Směrnicí o účtování zásob vlastní výroby
• Organizační řád obce Oskava, platný od 10. 1. 2019
• havarijní opravu zídky Václavov
• rozpočtovou změnu č. 1/2019
• příspěvek základní škole v Oskavě na lyžařský kurz ve
výši 26.300 Kč
Pavlína Utěšená

Číslo 1/2019
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ZŠ a MŠ Oskava

Ředitelka ZŠ a MŠ Oskava, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu k povinné školní docházce dne 4. dubna
2019 od 13.00 hod. v budově základní školy, Oskava 66.
Zápis je určen pro:
- děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 věku 6 let,
- děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná školní docházka,
- děti narozené od září do prosince 2013 – jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení,
- děti narozené od ledna do června 2014 – jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného
lékaře

Zápis se skládá z části
a) formální – podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
b) motivační – rozhovor s dítětem, orientační posouzení
jeho školní připravenosti (max. 20 minut)
Zákonní zástupci dětí s sebou přinesou:
- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- občanský průkaz (povinnost předložit na vyzvání)
- vyplněný dotazník pro rodiče
- rodný list dítěte
- oprávnění k zastupování dítěte - v případě, je-li zastupováno jinou osobou
- doložení souhlasu se žádostí o přijetí – v případě pěstounů, opatrovníků, vychovatelů dětského domova
Kritéria pro přijetí:
- dítě s trvalým pobytem v Oskavě
- dítě s trvalým pobytem mimo Oskavu
Počet dětí k přijetí: 30

Z naší školy
Masopust
S odcházející zimou se naši
školáci rozloučili tradičním masopustem, na který se dlouho
a pečlivě připravovali nejen výrobou nápaditých masek, nácvikem masopustních písní, ale také veselou výzdobou školy.
V pátek 1. března
vyrazil rej masek od
školy na náves, kde
jsme společně zazpívali pracovníkům
místní
knedlíkárny, zaměstnancům
textilního závodu,
hostům restaurace,
prodavačům a prodavačkám prodejny potravin, dětem
v mateřské škole, našim kuchařkám ve
školní jídelně a na
závěr panu starostovi a zaměstnancům
obecního
úřadu.
Všude byli naši koledníci odměněni
sladkostmi, ve školní jídelně vynikajícími koblížky, na kterých
si všichni pochutnali.
Mgr. Jaromíra Lónová

Beseda s revírníkem
V úterý 12. 2. nás v naší škole navštívil revírník LČR
p. Pavel Gajdoš. V 7. třídě si se žáky povídal o stavu kůrovce
v našich lesích, potom nám dětem 1. stupně vyprávěl o své práci, co všechno musí revírník znát a ovládat, čemu musí rozumět,
když se má dobře starat o les. Jak je práce revírníka namáhavá
a důležitá pro společnost i budoucí generace. Vyprávěl nám
o životě lesních zvířat a svých bohatých
zážitcích. Žáci si
mohli mnoho exponátů prohlédnout
i osahat. K vidění
byly vyčiněné kožešiny lesních zvířat,
vycpaná
zvířata
a ptáci, shozy paroží…
Beseda byla užitečným doplněním
výuky a příjemným
zpestřením dne.
Mgr. Jana
Gajdošová
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Žáci ZŠ uctili památku obětí holocaustu

Soutěž YPEF

Žáci základní školy si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. leden, den, kdy byl
v roce 1945 sovětskou armádou osvobozen vyhlazovací tábor
v Osvětimi, v němž zahynuly 4 milióny Židů včetně dětí. Tragické osudy židovských rodin z našeho blízkého okolí žákům
školy i veřejnosti přiblížila výstava „Ti, kterým bylo vráceno
jméno, nebudou zapomenuti“, jejímiž průvodci se stali naši
deváťáci. O životě tehdejších dětí židovského původu se však
žáci mohli dozvědět mnohem více v rámci besedy s panem
Jiřím Fišerem, který jako šestiletý prošel hrůzami Terezína
i Osvětimi, kde se tváří v tvář denně setkával s Josephem Mengele, zvaným „Anděl smrti“. Ten na něm a jeho bratru-dvojčeti
prováděl „lékařské“ pokusy. Vzpomínková akce vyvrcholila
návštěvou vzdělávacího programu „Vím, co se stalo“, připraveného Židovským muzeem v Praze ve spolupráci s pražským
gymnáziem „Přírodní škola“. Žáci si formou workshopů prohloubili své znalosti z dějepisu a dozvěděli se řadu zajímavostí.
Na základě zhlédnutého filmu o Terezíně vytvářeli ve skupinkách mapy, pracovali s textem dobové písně a vybírali správné
odpovědi z pracovních listů. Návštěva Pinkasovy synagogy,
Španělské synagogy a židovského hřbitova uzavřela náš vzdělávací program, po němž následovala procházka historickou
Prahou.
Mgr. Jaromíra Lónová

V pátek 8. 2. 2019 proběhlo na naší škole místní kolo soutěže YPEF. YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže,
která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí
zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce
z cca 10 zemí Evropy.
Místní kolo řídili zástupci Lesy ČR se sídlem v Šumperku,
které zastupovala ing. Komárková se svými spolupracovníky.
Naší školu zastupovala 4 tříčlenná družstva z jednotlivých ročníků. Všichni žáci ukázali nadstandardní vědomosti jak v části
teoretické, tak i v praktickém určování přírodnin.
Do regionálního kola postupují žáci z 8. třídy v sestavě D.
Repáň, P. Doubrava a P. Mikeska.
Mgr. Ludmila Zbořilová

Velký úspěch v soutěži Mléko a já!
Žáci 1. stupně se zúčastnili projektového dne „Mléko a já“
a za pomoci svých p. učitelek plnili připravené úkoly. Z tohoto
dne bylo pořízeno video, a společně s fotografiemi a stručným
popisem dne, bylo zasláno do soutěže společnosti Laktea.
Naše škola byla vybrána porotou mezi 10 nejlepších projektů a ohodnocena hodnotnými věcnými cenami, které nám do
školy dovezla zástupkyně firmy Laktea a předala je dětem.
Mgr. Zuzana Doubravová

Číslo 1/2019

Pozdrav z mateřské školy
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi, ale už je za horami. …

Jarní písně si děti již vesele prozpěvují a na pěknou zimu
můžeme nyní jen vzpomínat. Třeba na to, jak jsme si užívali sněhové nadílky, jezdili na kopci za školkou na lopatách,
zahráli si hokej. Některé děti jezdily na lyžařský kurz do Přemyslova. Prožily zde pět slunečných dnů v lyžařské škole „Lyžujeme se sluníčkem“ a stali se z nich super lyžaři. S panem
Gajdošem jsme si povídali o zvířátkách, vyráběli jsme krmítka
pro ptáčky. Zimní čas byl ukončen veselým Masopustem. Děti
pomáhaly s výzdobou školky, s paní učitelkou pekly lentilkové
placičky a hlavně si užily dopoledne plné her a soutěží.
Nezapomínáme ani na naši EKOškolu. V lednu jsme se
zapojili se do výzvy „Měníme školu s IKEA – lepší život pro
všechny.“ Jsme potěšeni, že náš projekt „Jsme tu pro naši planetu“ uspěl v celostátní konkurenci mateřských, základních,
středních škol a byl zařazen mezi deset oceněných projektů. Pozitivní také je, že jsme získali nemalou finanční částku, kterou
využijeme pro děti k EKO aktivitám. Naším cílem je, uvědomit
si, jak my dospělí s dětmi můžeme i malým činem přispět k lep-
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šímu životnímu prostředí. Třeba tím,
že omezíme
používání
igelitových
tašek a na
nákup použijeme tašky látkové.
Právě látkové tašky na
nákup si rodiče s dětmi
a výtvarnicí
Magdou
ve
školce
nazdobili.
Chceme dětem ukázat,
co se děje
s odpady, které se v Oskavě třídí. Plánujeme návštěvu zařízení na zpracování odpadů dle toho, kde nám to bezpečnostní
a hygienické podmínky dovolí. Pokud se chcete dozvědět něco
více o naší mateřské škole, SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek
25. dubna. Hned 30. dubna proběhne čarodějnický rej na školní zahradě a svátek dětí oslavíme v neděli 2. června. Dalším
důležitým dnem ve školce je zápis do MŠ. Letos proběhne ve
středu 15. května od 13,00 do 16,00hod. V mateřské škole jsou
v provozu dvě třídy, můžeme tedy přijmout i děti dvouleté.
Těšíme se na viděnou ve školce.
Za všechny děti a zaměstnance MŠ Oskava Vám přeji krásné jarní dny.
Lenka Punčochářová

Přišlo k nám Jaro

S prvňáčky se scházíme v knihovně jedenkrát měsíčně.
V březnu jsme si povídali o tom, jak se příroda probouzí ze
zimního spánku, co dělají kytičky, stromy a zvířátka na jaře.
Přečetli jsme si ukázku z knihy ,,Kvak a Žbluňk,, a zazpívali
jarní písničku. Společně jsme si vyrobili veselou berušku.
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Setkání
seniorů
Velice milé a příjemné bylo
setkání seniorů z obcí Libina
a Oskava, které proběhlo ve
středu 6. března v knihovně
v Libině. Starostové obcí
Mgr. A. Skála a Ing. S. Hýbner přivítali zúčastněných
46 seniorů a u příležitosti
MDŽ předali ženám květiny
a malé dárky. Krátkým vystoupením potěšily přítomné, děti
ze základní umělecké školy.

Vřele doporučujeme našim
seniorům
V lednu poslala Krajská
rada seniorů našim seniorům nabídku týdenního
relaxačního pobytu v hotelu MAS v Sezimově Ústí.
Přihlásit se mohli jak jednotlivci, tak celé skupiny.
A tak několik členů našeho
Klubu seniorů v Oskavě se
rozhodlo nabídku v prvním
březnovém týdnu otestovat.
A věřte, že se vrátili nadšeni.
Skvěle vybavený wellness hotel MAS v Sezimově Ústí postavil už Jan

Baťa jako zázemí pro svoji strojírnu a podivný název hotelu
je zkratkou Moravská Akciová Strojírna. Dnes slouží pro rekondiční pobyty seniorů z celé republiky. Pobyty pro seniory
jsou zde velmi dobře
organizované a velmi
příjemné. Ubytováni
budete ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím
i televizí. Plná penze
představuje výbornou
stravu, vstříc se vychází i diabetikům.
Delegátka se po
celou dobu pobytu
o seniory skvěle stará,
rekondiční program
nabízí 10 lázeňských
procedur a neomezený přístup do vyhřívaného bazénu.

Číslo 1/2019
V rámci bezplatného doprovodného programu můžete absolvovat půldenní autobusový zájezd do Tábora a do kláštera
v Klokotech, dvakrát společenský večer s živou hudbou přímo
v sále hotelu, bowling, společenskou hru. Nudit se určitě nebudete. Seznámíte se s lidmi z dalších obcí našeho kraje i z dalších krajů naší republiky.
Pokud jste aktivní a zvídaví, můžete během pobytu absolvovat i další zájezdy. Za ty si ale budete muset připlatit. My jsme
se byli podívat na to tolik zmiňované Čapí hnízdo.
Bez zajímavosti pro účastníky pobytu není ani skutečnost,
že místní hromadná doprava v trojměstí Sezimovo Ústí, Tábor
a Planá nad Lužnicí a jejich okolí je pro seniory nad 70 let
zdarma. Tak jsme toho využívali a dobře jsme si prohlédli jak
historické město Tábor, tak i široké okolí, třeba z obnovené
rozhledny Hýlačka v obci Větrovy.
Bližší informace o dalších termínech pobytu, jeho ceně,
programu a možnostech přihlášení jsou na nástěnce Klubu
seniorů u prodejny COOP Jednota.
Anna Beránková
Foto Josef Uličný

JSDH Oskava

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás seznámili s náplní jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Oskava za rok 2018.
Jednotka obce v roce 2018 vyjela k 18 událostem, které se odehrály
přímo v ní a nebo v jejím nejbližším
okolí. 17x bylo vyjeto na žádost operačního střediska Olomouc a 1x na
žádost obce Oskava. Z toho bylo hlášeno 4x požár, 9x technická pomoc,
1x dopravní nehoda, 2x záchrana
osob, 1x únik plynu a 1x ostatní –
dozor ohňostroje.
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Jmenovitě to bylo tyto:
9. 1. technická pomoc – vyvrácený strom přes komunikaci v Oskavě
18. 3. technická pomoc – 2 stromy přes komunikaci mezi
Mladoňovem a Třemeškem
18. 3. technická pomoc – odstranění stromů přes komunikaci mezi Bedřichovem a Rýmařovem – zásah
byl přerušen kvůli nebezpečí úrazu, čekalo se až
zeslábne vítr
19. 3. technická pomoc – odstranění stromů přes komunikaci mezi Bedřichovem a Rýmařovem – pokračování z předešlého dne – celkem odstraněno
28 stromů a zprůjezdněny 3 komunikace
24. 3. technická pomoc – odstranění stromů přes komunikaci v Oskavě směr Bedřichov
2. 4. technická pomoc – odstranění stromů přes komunikaci v Oskavě
31. 5. únik plynu – přeseknutá plynová trubka v Mostkově
12. 6. technická pomoc – zajištění provizorní střechy
v Oskavě – utržená plachta vlivem silného větru
18. 7. záchrana osob – transport muže z lesa, měl zlomenou nohu
27.7. záchrana osob – zavalená osoba stromem – transport pacienta
1.9. dopravní nehoda – auto v potoce v Bedřichově
30. 9. požár – plamínky ze zásuvky v Oskavě – panelák u obecního
úřadu
20. 10. požár – dohořívající bouda
u přehrady v Mostkově
27. 10. ostatní – požární dohled
u ohňostroje obce k oslavám založení republiky
28. 10. technická pomoc – vlivem
silného větru utržená plachta ze
střechy a namotaná v drátech elektrického vedení v Mostkově
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30. 10. technická pomoc – vyvrácený strom přes komunikaci v Oskavě
14. 11. požár – plameny z komínu v Oskavě
25. 12. požár – dým z kotelny v bytovce v Libině
V roce 2018 bylo absolvováno i několik školení členů
jednotky.
V březnu proběhlo
školení spojení při zásahu a to pro celou jednotku.
Následně v dubnu
proběhlo školení velitelů, strojníků a také proběhlo školení na novou
funkci v jednotce Technik ochrany obyvatelstva, kterou zastává pan
Michal Nimmrichter.
Touto cestou bychom
chtěli poděkovat představitelům obce, za podporu
a snahu o udržení výjezdové jednotky v obci Oskava,
která je tady pro pomoc
občanům v nelehkých životních situacích.
Na závěr chci poděkovat všem členům jednotky,
kteří přistupovali ke své
práci a úkolům pečlivě,
svědomitě a s rozvahou.

Oskavský zpravodaj
Díky tomu jsem při žádné
z událostí nemuseli řešit
žádnou újmu na zdraví našich členů.
Statistiku roku 2019
jsme bohužel začali plnit
hned 1. 1. a to těžce vypadají autonehodou v Oskavě
pod křižovatkou na Třemešek. Automobil ve vysoké
rychlosti vyjel mimo vozovku a několik desítek metrů
jel po protilehlém břehu
řeky Oskavy, kde lámal
thuje, keře a urazil i přípojku plynu, aby se pak zastavil přímo v řečišti na svém
boku. V automobilu cestoval jen řidič, který jako zázrakem vyvázl jen s lehčím
zraněním, které mu bylo po
příjezdu ošetřeno naší jednotkou. Nikdo ostatní zraněn nebyl. V prvním třech
měsících tohoto roku máme
zaznamenáno
prozatím
6 výjezdů.
Věříme, že rok 2019 bude pro obyvatele Oskavy a přilehlých obcí klidný a především bez újmy na zdraví.
Buďme na sebe i ostatní opatrní.

Číslo 1/2019
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Dne 20. 4. 2019 proběhne
již tradiční pletení pomlázek
od 14 hodin u Obecním úřadem v Oskavě. Pod vedením
Miroslava Hanáka.
Co si přečteme
(nebo nepřečteme )
v archívech o Třemešku

Nejstarší historie byla velmi tvrdá a drsná, kdy vítěz vždy bral
vše a rozhodoval o žívotě poražených, o jejich postavení ve společnosti, od otroctví až po jejich asimilaci s vítězem. Keltové a po
nich germánské kmeny odolávali z jihu tlaku římské říše, ze severu prosazovali svůj vliv Vikingové a posléze přicházejí do střední
a jižní Evropy Slovanské kmeny. Vzniká Sámova říše a pozdějí
Velkomoravská říše a následují Přemyslovci v Čechách.
O tomto období pátrají hlavně archeologové protože písemností z tohoto období je velmi málo a když už jsou týkají
se panovnických rodů a církve a předmětem jsou mocenské

zájmy jednotlivých zemí. Teprve od počátku třináctého století se zachovalo mnoho latinsky, česky a vyjímečně německy
psaných listin zabývající se celou společenskou problematikou
a zjistíme z nich, že celá společnost se řídí dloudobě zavedenými pravidly řízené společnosti, kdy král za prokázané služby
a pomoc uděluje vesnice, hrady a panství v léno svým příznivcům. Postupem doby se léno mění v přímý prodej významným příznivcům krále. A protože církev i panovník má svou
evidenci majetku zakládají si majitelé jednotlivých panství tzv.
„Zemské desky“ kde je evidován prodej, dědění, věna nevěst
a spolky majitelů a pod. Zpočátku jsou záznamy stručné, ale
postupem let jsou podrobnější a dovíme se o podrobnostech
života jednotlivých majitelů panství.
A jak šel čas jsou založeny knihy „půhonné“ které řeší spory
mezi jednotlivými majiteli panství a jsou zde jmenováni i jednoliví členové rodin, rychtáři, usedlíci, svědkové a hlavně druh sporu.

Číslo 1/2019
V pozdějších letech jsou zaváděny urbáře a gruntovní knihy, matriky, lánové rejstříky nebo rektifikační akta na jednotlivých panstvích a dovíme se mnoho zajimavostí o jednotlivých
usedlících a jejich rodinách, o jednotlivých gruntech a o jejich
rozsahu a vybavení a také o jejich povinnostech k vrchnosti.
A pokud uvedené prostudujeme, zjistíme, že nejstarší
a hlavně trvale osídlena jsou území kolem řek a území v rovinách a teprve s velkým zpožděním začíná život v podhůří Jeseníků z důvodu hledání, kutání a využívání síly a spádu vodních
toků a využití bohatství lesů.
Z uvedeného vyplývá, že Třemešek je založen poměrně pozdě, ale to neznamená, že se toho o Třemešku dovíme málo.
28. 12. 1344
Markrabě Jošt prodává Jaroslavu a Albertu ze Šternberka
za 2 300 hřiven grošů pražských jako „léno“ hrad markrabství moravského Úsov s příslušenstvím v „listině vypočteným“.
V latinsky psané listině najdeme krásná česká jména vesnic:
Ausow, Újezd, Poleycz, Mladecz, Bezdiekow, Swinov, Lybin
morawancalis, Mostcow a další, ale ne Mladenowicz a Trziemessko. Třemešek pravděpodobně ještě neexistoval.
1353
V zemských deskách je záznam kdy Čeněk z Lipé připisuje
Svatoboru ze Zaworziczvesnici „Trsyemsek“, ale v letech 13531371 je v zemských deskách zaznamenáno asi 20 majetkových
změn na závořickém panství, které jasně ukazují, že se jedná
o Třemešek u Šumperka.
26. 3. 1371
Markrabě Jošt dělí makrabství moravské mezi své tři syny
a Prokopovi připadne mimo jiné panství Úsov s příslušenstvím, kde v latinsky psané listině jsou česká jména vesnic
a v nich poprve uveden Mladenowicz a Trziemesko, ale bez
podrobností.				
12. 5. 1371
Císař Karel IV. Potvrzuje výše psanou listinu.		
V roce 1450 přechází panství Úsov do majetku pánů z Vlašimi a v roce 1513 do majetku pánů z Boskovic a Černé Hory,
ale v zemských deskách nejsou jednotlivé vesnice jmenovány
a tak se o Třemešku nic bližšího nedovíme. S velkou pravděpodobností je Třemešek v době husitské vlivem válek opuštěn
a dočasně zanikl.		
1564		
Urbář úsovského panství - Registra sprawnii panstwii ausowského obnowena za drzenii jeho milosti Urozeného pána
pana Albrechta Cziernohorského z Bozkowicz a na Czierné
horzie Nejwyšího sudího Margrabstwí Morawského léta panie
- 1564. Z textu vidíme, že byla obnovena a tudíž navazují na
předchozí registra a jsou pro tyto vesnice: Ausow Miesteczko,
Policze, Dczbanow, Bezdiekow, Weleborz, Klopina, Strzitez,
Pyskow, Lipinka, Hradeczna, Hradecz, Libina Morawska,
Mladoniow, Mostkow, Tatenczanie (Oskava), Wes nowa Trziemessko, Mirotinek, Brzwenecz, Ssumwald, Lascze, Traubelicze, Zadní Aujezdeczky, Przední Aujezdeczky, Medle, Benkow,
Hliwicze, Kralowa, Mladczie, Mieninek, Rzimicze, Stawenicze. Uvedený urbář je psán česky a stanovuje finanční, naturální a robotní povinnosti pro všechny usedlíky. Vyjímku tvoří
usedlíci na Třemešku, kteří nemají žádné povinnosti, protože
je vesnice krátce před rokem 1564 znovu obnovena (Wes nowá
Trziemessko) a jak bylo tehdy zvykem noví usedlíci jsou po
dobu 10 let osvobození od povinností,		
Na Třemešku je evidováno 31 usedlíku a naprostá většina
má české příjmení.
1588
Česky psaný urbář úsovského panství v němž je navíc Wes
„Nowá Wes“ jinak Newrlow, Tatenczinie se změnil na Tenczin
a Třemešek má názen „Trziemessko“. Popisná čísla usedlostí
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jsou zavedena až v roce 1771, ale jeden aktivní badatel je dopsal
do urbáře z roku 1588 a s největší pravděpodobností správně.
V letech 1610-1652 je vedena matrika na faře v Úsově pro
celé úsovské panství, je ve velmi špatném stavu, nepravidelně
vedena vlivem třicetileté války a je napsána s nepředstavitelným „škrabopisem“, ale je zde několik záznamů o usedlících
z Mladonova, Trzemesska a z Hutí (Oskava)
V letech 1652-1689 oskavské vesnice spadají pod farní úřad
v Hradečné a v letech 1652 -1655 jsou zde evidování usedlíci z Mladonowa, Mostkowa, Třzemesska, ale i z Třemesska,
z Hutí (Oskava) a dalších vesnic, ale od roku 1655 už jen
z Bladensdorfu, Tschimischl, Moskele a Elend (Nemrlov).
10. 8. 1678
Je vyhotoven „Lánový rejstřík“ úsovského panství a v něm
Třemešek pod názvem Tschimischl má 6 láníku, 5 3/4 láníků,
13 půl láníkú a 6 zahradníků - to je celkem 30 sedláků a k tomu
9 hauslerů - chalupníků což dohromady dává 39 usedlíků.
1734
Urbář úsovského panství a na Třemešku-Tschimischlu je
evidováno 30 sedláků, 8 zahradníků a 4 chalupníci - to je dohromady 42 usedlíků.
30. 12. 1749
Jsou zavedena „Rektifikační akta“ úsovského panství a v Tschimischlu evidují 51 usedlíků z toho 29 sedláků
a 22 chlupníků.
1757
Je v Bladensdorfu dostavěn kostel, ustanoven farní úřad
a farníci z Tschimischlu spadají pod farní úřad v Bladensdorfu. Protože dnešní silnice do Mladoňova je postavena až v roce
1907 tak spojení s Mladoňovem umožňovala „Kostelní cesta“
přes údolí Šárky.
1771
Jsou zavedena popisná čísla a z horního konce k Oskavě
po pravém břehu potoka „Střelná“ jsou čísla 1 - 25 a od Oskavy jsou čísla 26 - 51. Ale domů je na Třemešku víc protože
některé usedlosti mají „výměnek“, ale protože patřil usedlosti
má stejné číslo.
1834
Stabilní katastr - vyhotoveny velmi přesné mapy s napsanými jmény majitelů. Jsou i starší, ale nepřesné mapy spíše jen
orientační.						
V roce 1846 je podána žádost na stavbu školy a v roce 1847
je uvedena do provozu škola popisné číslo 87 - dnešní obchod,
a protože škola byla malá, byla v letech 1896- 1899 postavena
škola popisné číslo 88			
V letech 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921 je prováděno sčítání obyvatel, domů, domácností, a v některých letech chov hospodářských zvířat i obhospodařování pozemků.
V letech 1882-1945 je vedena kronika obecné školy Třemešek kterou psali učitelé. Je zde popsán podrobně průběh
každého školního roku, život na vesnici v souvislosti se školou,
rok 1918, zvolení presidenta T.G. Masaryka a Edvarda Beneše,
stručně popsán rok 1938 a 1939, válečné roky a končí zápisem
zdejšího sedláka Rottera z č.p. 37 z roku 1945.
V roce 1888 jsou uzavřeny gruntovní knihy, evidence předána předchůdci dnešního katastrálního úřadu. Třemešek má
88 popisných čísel, následujících letech takzvané „výměnky“
dostávají svá popisná čísla a počet domů stoupá na 113, v roce
1921 na 115 domů a v roce 1945 je znárodněno 122 domů.
K dnešnímu dni existuje i několik kronik zabývajících se
historii Třemeška a jeho obyvatel a každý má možnost studovat a seznámit se s historii svého bydliště, ale také s historii
domu ve kterém žíjí.
občan Třemešku
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Oskavský zpravodaj

Vážený pane starosto, Vážené zastupitelstvo,
jménem Charity Šternberk, středisko Uničov prosím o veřejné poděkování hlavnímu koordinátorovi paní Anežce Braunerové, všem vedoucím skupinek a všem koledníkům TKS
2019.
Chtěla bych také poděkovat Vám pane starosto i zaměstnancům Vašeho obecního úřadu, kteří každoročně pomáhají
při organizaci Tříkrálové sbírky, za velmi příjemnou a vstřícnou spolupráci.
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 v obci Oskava (Bedřichov, Véska) činí 30.542,- Kč.
Bc. Alena Charouzová
Vedoucí Charity Šternberk - středisko Uničov

Pavla Petrová
Koordinátor Tříkrálové sbírky

Seniorská obálka může zachránit život
Nově také v Olomouckém kraji
Senior v bezvědomí – kolem zdravotničtí záchranáři, kteří mu chtějí pomoci. Cenné okamžiky v boji o život jim teď může
ušetřit například obyčejná obálka přichycená magnetem na ledničce. Uvnitř totiž naleznou důležité informace o zdravotním
stavu člověka, který jejich pomoc neodkladně potřebuje. Projekt Seniorské obálky spustil Olomoucký kraj právě v těchto dnech.
„Starší lidé dají na papír seznam užívaných léků a také aktuální informace od svého lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice. Tiskopis pak pověsí na ledničku nebo zevnitř vchodových dveří. Záchranáři díky tomu okamžitě poznají specifické
zdravotní problémy či potřeby pacienta včetně medikamentů, které užívá,“ vysvětlil podstatu Seniorské obálky hejtman Ladislav
Okleštěk.
Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem, vyplní podstatné informace, už Olomoucký kraj
zveřejnil na webových stránkách www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html.
„Seniorská obálka je finančně nenáročný projekt, který zajistí pomoc hlavně seniorům v případě jejich tísně a ohrožení života. A to převážně těm, kteří žijí osamoceně,“ doplnil Pavel Podivínský z krajského odboru sociálních věcí.
O projekt se už zajímají zástupci samospráv z celého regionu. Kraj ho proto bude nabízet ke sdílení nejen všem městům
a obcím, ale také neziskovým organizacím či poskytovatelům sociálních služeb.
Seniorská obálka je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí. Prvním krajem, který ji v loňském roce zavedl, byl Jihomoravský kraj. Kromě Olomouckého se postupně zapojily také Královehradecký, Středočeský, Jihočeský, Liberecký, Karlovarský a Ústecký.

Pedikúra – manikúra
Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618

Nabízím:			
- Ošetření zarostlých nehtů
- Ošetření kuřích ok			
- Odstranění ztvrdlé kůže		
- Lakování a zdobení nehtů
(i na nohou)		
Pátek
- Masáž nohou i rukou		
Přijedu za Vámi					
Dle tel. objednávek
Pondělí a čtvrtek
Libina 443, dům služeb
Úterý
Oskava
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