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Vážení občané,

kovidová opatření nám na poslední
chvíli zrušila setkání u rozsvěcování
našeho vánočního stromu stejně, jako
předvánoční setkání se seniory. Jsem
rád, že proběhlo setkání alespoň mikulášské, letos na Kauerově mlýně, které
obec finančně podpořila. Děkuji všem
organizátorům za skvělou atmosféru.
Z uskutečněných akcí musím také zmínit již pátý ročník tanečních na KD Oskava, který probíhal v již téměř rodinné
atmosféře a dále velmi příjemné říjnové
sobotní dopoledne na obecním úřadě
při vítání občánků.
V tomto vánočním vydání zpravodaje bych rád poděkoval všem, kteří se
celý rok podíleli na chodu obce i na
přípravách těch málo akcí, které nám

pandemie dovolila pořádat. Děkuji také
dětem a kantorům ze školy a školky,
kteří vytvořili výrobky pro vánoční jarmark, a jsem rád, že se nám je mezi vás
podařilo distribuovat i jinou cestou, než
u vánočního stromku. Utržené finance
přispějí škole a školce na další aktivity
pořádané pro naše děti.
Do nastávajícího adventního období
vám přeji jeho klidné prožití, co nejméně stresu a dostatek rodinné pohody,
do roku 2022 pak všechno nejlepší,
pevné zdraví, dobrou náladu a životní
optimismus.
Ing. Stanislav Hýbner
Starosta obce Oskava

zdarma
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Informace
z obecního úřadu

Svoz komunálního odpadu proběhne mimořádně ve
čtvrtek 23. 12. 2021 místo původního termínu 24. 12. 2021.
Svoz popelnic probíhá celoročně každý pátek.

Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do 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.
Pokladna Obecního úřadu v Oskavě bude v období
od 3. ledna do 28. ledna 2022 uzavřena z důvodu zpracování
roční uzávěrky poplatků. Platby v hotovosti i platby kartou budou přijímány od 31. 1. 2022.
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
Sobota
od 1. 11. do 30. 11. Středa
Sobota
od 1. 12. do 31. 3. Sobota

16:00 - 19:00 hodin
9:00 - 12:00 hodin
15:00 - 18:00 hodin
9:00 - 12:00 hodin
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.

Zprávy z Rady obce

Rada obce schválila na svých schůzích (09/2021 – 12/2021):
• částku do 100.000 Kč na likvidaci skládky po povodních
z roku 2020.
• licenční smlouvu s OSA – veřejná hudební produkce.
• členy DIK pro inventarizaci majetku a závazků obce
v roce 2021.
• nákup keramické pece do majetku školy z jejích prostředků.
• ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 234/5 v k. ú
Nemrlov.
• záměr pronájmu částí pozemků p. č. 243/3 a p. č. 234/30
v k. ú Nemrlov.
• záměr prodeje pozemku p.č. 1397/6 v k. ú. Třemešek.
• smlouvu na obslužný software MS AZURE a smlouvy
o poskytování hostingových služeb s firmou GORDIC
spol s.r.o., Jihlava, IČ 47903783 a firmou ASI informační
technologie s.r.o., Mohelnice, IČ 25864394.
• ukončení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software
č. SML-00147/14 a smlouvy o poskytování hostingových
služeb č. INS00529/1, které byly uzavřeny s firmou ALIS
spol s.r.o., Česká Lípa, IČ 672416, smlouvu o poskytnutí
práv k užívání software č. SML-02131/21.
• nabídku na mzdový modul PAM, PER, TRX od firmy GORDIC spol. s.r.o., Jihlava, IČ 47903783.
• dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo DČOV se „Sdružení ČAK
CZ s.r.o., IČ 25515608 + ABPLAST s.r.o., IČ 27531813“.
• rozpočtovou změnu č. 5/2021.
• smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy vodovodní
přípojky na parcele 799/1 v k. ú. Oskava.
• částku do 100.000 Kč na zastřešení přístřešku v areálu
kompostárny.
• zařazení oprav střech garáží a stodoly, do nichž zatéká, do
plánu oprav na rok 2021.
• uzavření smlouvy o dílo s firmou JR STAKR s. r. o.,
IČ 28596854, na opravu hřbitovní zdi ve Václavově.
• nákup 2 ks dataprojektorů a magnetické tabule z prostředků školy.
• Ing. Vlastimila Navrátila, MBA, jako zástupce zřizovatele
ve školské radě.
• vyúčtování vodného a stočného za rok 2021.
• uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 234/22
a části pozemků parc.č. 234/30 a 243/3 v k.ú. Nemrlov
s paní V.
• uzavření smlouvy s firmou SATTURN Holešov spol. s r.
o., IČ 46900250, provozování a servis telemetrického systému soustavy DČOV.
• nákup a instalaci střešní krytiny na dokončení díla (výstavba altánu na hřišti v Mostkově).
Pavlína Utěšená
Referentka

Číslo 4/2021
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Farnost

Přání k Vánocům
Za nedlouho oslavíme Vánoce. Připomínáme si při nich narození dítěte. Taková událost bývá v rodinách vždy důvodem k radosti. Je předáván život, což je samo o sobě zázrak. Čím více nám
věda odkrývá, jakým způsobem se to děje, tím více můžeme žasnout. A mnoho lidí vnímá děti jako pokračovatele rodu, jako ty,
ve kterých nějak pokračuje i jejich život, i když oni sami z tohoto
světa odejdou.
Dítě, které si připomínáme o Vánocích, je dítě mimořádné.
Přišlo nám říct, že našemu životu dává smysl láska. Nikoli nějaký
cit, který může pominout. Ale opravdová vůle, úsilí chtít dobro
nejen pro sebe, ale i pro lidi kolem sebe. Toto dítě nám skutečnou
Lásku zviditelnilo a také ji vlévá do srdcí, která jsou ochotna
nechat se jí naplnit. Můžeme dát jen to, co máme.
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen
o Vánocích. Ať při pohledu do jeslí poznáte dítě, které se pro nás
stalo darem, a načerpáte sílu do celého nového roku. Ať i vy můžete být pro druhé darem a prožíváte radost z toho, že můžete
přispět k lepšímu životu ve společenství, ve kterém žijete.
P. Karel Janečka

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Den
24. 12. Štědrý den
25. 12. Narození Páně
26. 12. sv. Štěpána
31. 12.
1. 1. Matky Boží

Charita

Hodina
15:00 Libina - mše pro děti
22:00 Oskava
11:00 Oskava
11:00 Oskava
15:00 Oskava
11:00 Oskava

Tříkrálová sbírka 2022
Milí přátelé charitního díla, velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste v minulé, tak trochu netradiční sbírce (2021) na sběrných místech přispěli částkou
289 999 Kč. Sbírka probíhala poprvé také online, získaná částka
148 563 Kč byla rozdělena do všech tří středisek Charity Šternberk. Díky Vaší štědrosti můžeme i nadále pomáhat lidem v nouzi.
Díky výtěžku minulé sbírky (2021) jsme:
• poskytli přímou pomoc rodinám a osobám v nouzi
• zakoupili osobní automobil pro Domácí zdravotní
a hospicovou péči
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne
od 1. do 14. ledna 2022.
Z nové sbírky (2022) chceme:
• podpořit fond přímé pomoci pro rychlou pomoc lidem
v krizi
• zrekonstruovat S.O.S. byt
• podporovat zdravotní a sociální služby, které realizujeme v charitním středisku v Uničově
Prosíme o Vaši štědrost.
Poskytované služby ve středisku Uničov:
• zdravotní služba: Domácí zdravotní a hospicová péče

• sociální služby: Charitní pečovatelská služba Uničov,
Charitní poradna NEDLUŽÍM, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, NDC – Nízkoprahové denní
centrum SCHOD
• dobrovolnický projekt: Klub POHODA
• VOBIS centrum PRO VÁS – Kompenzační pomůcky,
Humanitární sklad, Mimořádné události, Charitní šatník a bazárek
Dále organizujeme veřejné sbírky pro postižené při živelných pohromách u nás i v zahraničí a charitní sbírky šatstva.
Charita Šternberk – středisko Uničov,
Šternberská 497, 783 91 Uničov
Pavla Petrová, koordinátor Tříkrálové sbírky
mobil: 730 589 102, pavla.petrova@sternberk.charita.cz,
www.sternberk.charita.cz
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Zprávy ze školky

Vánoce jsou přede dveřmi a v naší školičce se od začátku
školního roku událo mnoho nového. Díky profesionálnímu
přístupu paní učitelky Martiny Borákové se všechny nově
příchozí děti začlenily do kolektivu bez potíží a téměř bez slziček. Na školu se těší 11 předškoláků, které k zahájení povinné
školní docházky poctivě připravují paní učitelky Jana Mrlinová a Olga Komárková. Ve školce se obnovil kroužek angličtiny, který vede paní učitelka Iva Smejkalová. Děti tam moc
rády chodí. Pokračuje výtvarný kroužek, kde děti vytvářejí obdivuhodná dílka pod vedením paní učitelky Olgy Komárkové.
V září jsme měli dvě akce. Navštívili jsme koníky ve Václavově, děti jim přinesly na chroupání mrkvičku a suché pečivo.
Potom se vystřídaly v sedle koní, některé děti dokonce koníčky
samy vedly. Pozvali jsme i naše loňské předškoláčky. Prvňáci
se pochlubili, jak se jim ve škole daří. Těší nás, že se jim tam
všem líbí. Tradičně nás doprovázeli rodiče. Po cestě exceloval
pan Radek Pořízek – dovede děti tak pobláznit, že mu všechno
věří. Například asi kilometr od statku přesvědčoval děti, že slyší
dupat koně. Poklekl na zem, přiložil ucho k zemi, děti s ním –
zadečky nahoru…všechny tvrdily, že také slyší koně dupat. Akci
jsme ukončili na Gurmánské Baště, kde jsme se dobře nabaštili.
Další společnou akcí s rodiči byla Drakiáda. Celý měsíc
nefoukal vítr a já se obávala, že draci nepoletí. Den před pouštěním draků začalo krásně foukat a pod dozorem sluníčka
draci létali až do nebe. Opět přišli i naši prvňáčci – vždycky
nás zahřeje vědomí, že děti ve škole na svoji „mateřinku“ nezapomněly. Některé rodiny přinesly celý arzenál draků, dokonce
létal i slon. Maminky napekly buchty a opět jsme utužili vzájemné vztahy na Baště, kam se přijela podívat i paní ředitelka.
Říjen se nesl ve znamení sklizně ze zahrádek. Pan Kuba
Drew přinesl dětem dýně hokkaido. Naši malí mlsouni je
pekli naslano i nasladko a moc jim chutnaly. Sušili jsme a jedli
jablíčka, děti poznávaly ovoce a zeleninu podle hmatu i chuti.
Děti také pozorovaly změny v přírodě, všimly si, že odletěli
stěhovaví ptáci. Rozloučily se s nimi pěknými obrázky a básničkami. Koncem měsíce ZŠ zorganizovala i pro naše děti Halloween. I když byla zima, děti si užily her, špekáčků i jiných
dobrot.Halloween ve školce proběhl také. Od rána na děti čekal nabitý program. S pomocí jejich učitelek Martinky a Janičky děti upekly a nazdobily strašidelné muffiny, přichystaly
křupavé špízy z kukuřičných křupek. Vyrobily halloweenské
lampičky, kterými vyzdobily parapety třídy. Všechna strašidla
společnými silami uvařila kouzelný lektvar, který jim dodal kuráž a odvahu při soutěžení.
Nakonec proběhla hostina, při které si strašidla pochutnala
na dobrůtkách připravených vlastními silami.
V listopadu nastal čas zavírání zahrady. Děti pomocí nářadí
zahradu vyčistily, zazpívaly zahradním skřítkům u stromů
a u jezírka. V lese se potom rozloučily s lesními skřítky, kterým
„upekly“ výborné dorty. Nakonec les i zahradu zamkly pomyslným klíčem a nechaly přírodu odpočívat až do jara.
A už je tady Mikuláš. Největší neposedové se bojí čerta, ale
nakonec všechny děti, i přes občasné zlobeníčko, dostaly od
Mikuláše pěkné balíčky s dárky. Všechny si je zasloužily! Nyní
už se mohou děti těšit na Vánoce, prožívat adventní období,
zdobit stromeček a psát dopisy Ježíškovi.
Olga Komárková

Koně

Adélka

Čerti básnička

Číslo 4/2021
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Zprávy ze školy
Halloween

Za pěkného podzimního počasí se v pondělní podvečer
25. 10. 2021 sešli na školní zahradě netradičně oblečení žáci
a děti z mateřské školy se svými rodiči. Jejich kostýmy byly
doslova přehlídkou tradičního halloweenského oblečení připomínajícího nadcházející svátek. Do jeho příprav se zapojili
nejen žáci, ale i mnohé maminky, které napekly našim malým „strašidlům“ spoustu dobrot. Obec Oskava zajistila pro
děti špekáčky k opékání a párky v rohlíku, ty mistrně připravoval „šéfkuchař“ pan Pořízek. A nejen to – z jeho kulinářské dílny pocházela i chutná dýňová polévka. Pan učitel Urda
obohatil halloweenský stůl karamelizovanými jablky a na zahřátí všem posloužil domácí jablečný mošt rovněž od pana
Pořízka. Všechny děti projevily dostatečnou odvahu a prošly
„strašidelnou stezku“ s pěti stanovišti, kde po splnění úkolů na
ně čekala sladká odměna. Závěr patřil společnému povídání u
ohně.
Ředitelka ZŠ a MŠ Oskava děkuje tímto panu Radku
Pořízkovi za jeho maximální nasazení při zajištění akce,
ochotu a dobrou náladu, kterou přispěl k jejímu zdárnému
průběhu.
				
Mgr. Jaromíra Lónová

Haloween

Žehnání soše sv. Jana Nepomuckého

Již v létě 2020 byla na mostě přes říčku Oskavu instalována socha jednoho z nejznámějších našich světců – sv. Jana
Nepomuckého. Ta podle starých fotografií zdobila most již
v dávné minulosti a zastupitelstvo obce rozhodlo tento symbol
obnovit. Na požehnání soše jsme si však museli více než rok
počkat, původně plánovaný termín na podzim minulého roku
znemožnila koronavirová epidemie. K slavnostnímu aktu jsme
se sešli až v pátek 22. října 2021. Starosta obce Ing. Stanislav
Hýbner přivítal všechny přítomné, ředitelka ZŠ a MŠ Oskava
Mgr. Jaromíra Lónová představila program, který si připravili
žáci školy. Jakub Kranich a Matyáš Navrátil zarecitovali báseň
Paula Claudela „O svatém Janu Nepomuckém,“ žáci 8. ročníku pod vedením Mgr. Kristiny Preisové dramaticky ztvárnili
osud světce. Slavnostní atmosféru doplnil zpěv Terezy Stonové a Beáty Bartošíkové, které na kytaru doprovázela Mgr.
Zuzana Doubravová. Vyvrcholením programu bylo požehnání
soše Otcem Karlem.
Mgr. Jaromíra Lónová

Vánoční jarmark ve škole

Socha sv. Jana Nepomuckého

S přicházející adventní dobou jsme vyráběli na vánoční jarmark a těšili se na rozsvěcování vánočního stromu. BUDE??
NEBUDE?? V pátek před první adventní nedělí padlo definitivní rozhodnutí: akce zrušena! A nám nezbylo, než naše
výrobky nabídnout jinak – za pomocí internetu.
Jsme rádi, že nás tolik rodičů i prarodičů přišlo podpořit
a MOC VÁM TÍMTO DĚKUJEME!! Velké poděkování patří
p. Pořízkovi a p. Kranichové, kteří nám poskytli různé předměty k prodeji.
Díky výtěžku z prodeje mohla být letošní mikulášská nadílka zase o něco bohatší.
Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ
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Sněhuláčci pro jarmark

Svícen pro jarmark

Mikuláš ve škole

Mikuláš v ZŠ

Jako každým rokem nás ve škole navštívili Mikuláš, čert
i anděl. S drobnými jiskřičkami strachu v dětských očích si vyslechli pěkné básničky i písničky. Odměnou byly dětem malé
balíčky na mls
a nové hry a stavebnice, se kterými si budou
o
přestávkách
hrát. Třídy již
nám zdobí vánoční stromečky,
povídáme
si
o adventu i o Ježíškovi, vyrábíme
vánoční dekorace
a přání. Nejkrásnější období
v roce začalo
a všichni už se
společně těšíme
na Štědrý večer
a dárečky, které
nám přinese Ježíšek.
Mgr. Zuzana
Doubravová
Mikuláš, čert a anděl ve škole

Číslo 4/2021
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Vítání občánků

Třetí říjnovou sobotu se uskutečnilo tradiční vítání našich
nových občánků. Moc si vážím toho, že rodiče naše pozvání
přijali. Pan starosta všechny přítomné srdečně přivítal a popřál dětem šťastné dětství, hodně radosti a lásky. Rodičům dětí
udělil několik cenných rad. Tady je potřeba říct, že z pozice
otce, který vychoval 4 děti, si to pan starosta může dovolit.
K slavnostní atmosféře našeho setkání přispělo skvělé hudební vystoupení Haničky Doubravové a její maminky Zuzany
Doubravové, které zahrály známe melodie z pohádek. Jsou
dlouholetou součástí této pravidelné akce a my moc děkujeme.
Ještě jednou přeji rodičům spoustu energie a radosti při výchově svých dětí a dětem šťastnou budoucnost. A moc děkuji
Vám všem, kteří jste se na přípravě této milé akce podíleli.
Za kulturní komisi Vladislava Navrátilová

Advent v knihovně

S blížícím se závěrem roku knihovna jako každoročně
připravila pásmo předvánočních posezení a tvoření pro malé
čtenáře. Tentokrát jsme četli ukázky z dětských vánočních
knih. Dětem se nejvíce líbala kniha plná receptů, návodů
a hříček na vánoční čas „Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou
a Martínkem již autorkou je Andrea Poppová. Společně jsme
si vyráběli andělíčky ale i vánoční strom z vršků od pet lahví,
kterým jsme vyzdobili prostory knihovny. Děti přinesly krásně
nazdobené perníčky do výstavy perníčků, která probíhá vždy
v otvírací dobu knihovny a to až do konce ledna 2022. Přijďte
si ji také prohlédnout.
Předvánoční doba mnohé znovu přivádí ke čtení. Ke sváteční atmosféře patří vůně čaje nebo punče, křeslo s lampou
a zajímavá kniha. Nejmenší čtenáři se setkávají v naší knihovně

Vítání občánků 2021 – Zleva Valerie Žandová, Adéla Kodešová, Ondřej Stratil, Tobiáš Heber, Adam Smrček

Tvoření v knihovně

Vystoupení na vítání občánků

Děti v knihovně
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na čtenářských lekcích, připomínají si vánoční zvyky a krátí
si čekání na vánoční prázdniny. K adventní době také náleží
připomenutí, že někteří naši senioři mohou být osamoceni.
Naši druháci a třeťáci při tvoření v knihovně vyráběli dárečky
a přáníčka, která potěší seniory v Domově důchodců v Libině.
Pro starší občany je obzvláště důležité vědomí, že na ně někdo
myslí.
Milá paní učitelko, milé děti. Děkuji za dobrý skutek a přeji
krásné Vánoce.
Lenka Janků, knihovnice

Oskavský zpravodaj

Knihovna
Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého
kraje

Titul Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje
2021 putuje do obce Oskava! První místo v soutěži získala
Lenka Janků, která zaujala komisi projektem propojujícím
mladé čtenáře s místními seniory.
Z druhého místa se může těšit Zdenka Šimíková z obecní
knihovny v Lipová-lázně a bronzovou příčku obsadila Věra
Hradilová z knihovny v Javorníku.
Komise udělila i zvláštní ocenění, které si odnesla Marcela Kolomarová z obce Skorošice za příkladnou spolupráci
knihovny s obcí.
Vítězkám gratulujeme a přejeme spoustu zvídavých čtenářů!
Zdroj: Olomoucký kraj

Stromeček z vršků

Slavnostní předávání ocenění Nejlepší knihovník Olomouckého kraje

Společenská kronika
Jubilanti za období červenec – listopad 2021

Kuba přinesl perníčky

V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým členové kulturní komise předali
s gratulací také dárkový balíček:
Marie Šenková			
96 let
Marie Kantorová			
93 let
Františka Novosadová		
92 let
Jarmila Černá			
92 let
Ehrentraud Kaštylová		
90 let
Marianna Crhonková			
90 let
Anton Chreno			
85 let
Drahomíra Chmelová		
85 let
Josef Borák				80 let
František Kaller			
80 let

Číslo 4/2021
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Turistické okénko

Paní Drahomíra Chmelová

Paní Františka Novosadová

Pan Josef Borák

I v letošním roce proběhlo předávání dárkových balíčků jubilantům. Všem přejeme hlavně pevné zdraví!!!
Dalimilova rozhledna

Úmrtí za období červenec – prosinec 2021
Eliška Weigelová	  	
Dana Karasová         		
Lubomír Blecha      		
Lenka Šťastná		
Štěpánie Petrželová  		
Josef Demčák		
Vlastimír Šteiner		
Boleslav Šindler		

ve věku 84 let
ve věku 43 let
ve věku 70 let
ve věku 56 let
ve věku 69 let
ve věku 61 let
ve věku 64 let
ve věku 80 let

Dnes Vás zavedu na novou rozhlednu. Od železniční zastávky Staré město pod Sněžníkem vyjdete po zelené značce.
Cestou uvidíte na levé straně Pěchotní sruby a pokračujete dál
přes rozcestník Andělské údolí a Pod Starým kopcem. Stále po
zelené značce přes Starý kopec (830 m n.m.) kde při jasném

Narozené děti v období červenec – listopad 2021

V tomto období jsme v naší obci přivítali 1 holčičku
a 5 chlapečků:
Adam Smrček
Valerie Žandová
Tomáš Kudela
Sebastian Vogel
Daniel Skopal
Vincent Vrátný
Výlet na rozhlednu
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počasí uvidíte na levé straně rekreační střediska Kunčice, Stříbrnice a vrchol Kralický Sněžník. Napravo uvidíte hřeben Hrubého Jeseníku s Pradědem (1492 m n. m.) a před Vámi už je cíl
cesty Větrov (918 m n. m.) s novou Dalimilovou rozhlednou,
která je součástí Horského areálu Paprsek. Rozhledna je vysoká
33 m, má dvě vyhlídky 17 a 28 m, vystoupáte po 168 schodech
a máte nádherný výhled na Hrubý Jeseník a Rychlebské hory.
Vrátit se můžete stejnou cestou a nebo můžete jít ještě na Paprsek. Tam a zpět ujdete 11 km s převýšením 398 m. Je i druhá
možnost vycházky z Malého Vrbna přes Paprsek.
Mgr. Danuše Krylová

Taneční večery pro dospělé

Po roční přestávce jsme se opět ocitli ve víru tance. Do
StarDance sice máme ještě daleko, ale proč si klást malé
cíle? S výše jmenovanou soutěží máme mnoho společného:
je mezi námi spousta amatérů, dokonce převažující většina.
Složení tanců bylo také velmi podobné, jen v jejich provedení
si můžete všimnout nepatrných rozdílů. Stejně jako v soutěži,
i nás postupně opustily některé páry. Tímto je moc zdravíme
a přejeme hodně zdraví! Přesto jsme dotančili do zdárného
konce s úsměvem na rtech a s pocitem, že jsme zase o krůček
dál v našich dovednostech. Alespoň prozatím. Teď je potřeba
všechny nové figury v hlavě udržet a nezapomenout. Nemusím
vám povídat, že jde o úkol nejtěžší! Každopádně nová podlaha
kulturního domu byla otestována a prošla na výbornou. Takže
se už všichni můžeme těšit na nadcházející plesovou sezónu.
Když ne v příštím roce, tak napřesrok… Kdoví? Jednou tohle
obtížné období přece musí skončit!
Všem tanečníkům, místním i přespolním, velice děkujeme
za to, že se každé pondělí tzv. ,,hodili do gala“ a vyšli do nevlídného počasí, aby si užili dvě hodiny tance. Velký dík patří
také tanečnímu mistrovi Vlastimilu Hoškovi s taneční partnerkou Marcelkou, které si troufáme za ty roky nazývat dobrými
kamarády. A Vám všem přejeme krásné roztančené Vánoce!
Za pořadatele Věra Kyselá

Výhled z rozhledny

MUDr. Šotolová – ordinační Taneční 2021
doba v prosinci 2021
SDH NEMRLOV
a JSDH OSKAVA
Pondělí 20. 12.
07:00-13:30		
Oskava
Úterý

21. 12.

07:00-13:00		

Libina

Středa

22. 12.

07:00-13:30		

Oskava

Čtvrtek 23. 12.

07:00-11:00		

Oskava

24. 12. – 31. 12. 2021 Dovolená
Zastupuje MUDr. Budushkina v Libině ve své ordinaci –
tel. 608 595 869.

Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás touto cestou informoval o činnosti SDH Nemrlov a JSDH Oskava. Již druhý rok žijeme, jak všichni víme,
ve složité době, která se dotkla i činnosti našeho sboru. Již
na začátku tohoto roku, kdy každoročně probíhá naše výroční
valná hromada, na které se mimo jiné plánuje činnost sboru
na nadcházející rok, jsme museli tuto schůzi odvolat a uskutečnit ji v on-line režimu. Poté byly zrušeny již tradiční akce
jako retro diskotéka, pálení čarodějnic a mikulášská nadílka.
Jediné, co se nám podařilo, bylo zorganizovat soutěž zařazenou do seriálu Velké ceny Holba cup okresu Šumperk v požárním sportu. Od prvních soutěží bylo jasné, že boj o první

Číslo 4/2021
místo se jako již tradičně zúžil na dva týmy a to na družstvo
Nemrlova a tradičního rivala družstvo Hrabišína. I přes občasný výpadek jsme podávali stabilní výkony a střádali trpělivě
body. Po součtu všech soutěží jsme celý seriál s dostatečným
náskokem vyhráli a také řádně oslavili. Všichni členové týmu
do toho dali všechno, spoustu času, energie, ale výsledek stál
za to. Je potřeba jim za předvedené výkony poděkovat stejně
jako členům rodiny za podporu a trpělivost. Jelikož však čas
nejde zastavit, tak se zvyšuje i věkový průměr našich soutěžících a proto je tady snaha začlenit další nové mladé kluky,
aby pokračovali ve stopách svých otců. Budeme se jim snažit
vytvořit podmínky, aby se to podařilo a pokračovali v tradici
jakou dnes jméno SDH Nemrlov má.
Tento rok byl také výjimečný vyšším počtem událostí všeho
druhu. Výjezdová jednotka má k dnešnímu dni 13 členů, kteří
se pravidelně jednou měsíčně scházejí a probírají možné situace, do kterých je možné se při zásahu dostat. Letos jsme prozatím vyjeli celkem k 15 událostem a to: 7x požár, 1x dopravní
nehoda, 1x záchrana osob, 5x technická pomoc a 1x asistence
při pořádání cyklistického závodu, který vedl přes naši obec,
kde zajišťujeme uzavírky bočních výjezdů na hlavní silnici, aby
nedošlo ke střetu se závodníky. V letošním roce byla naše jednotka dovybavena novou dýchací technikou, která je potřebná
při zásahu v zakouřeném prostoru a nahradila staré dýchače,
které již nevyhovovaly normám. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat OÚ Oskava a Olomouckému kraji za zakoupení
této důležité součásti naší výbavy.
Připojili jsme se také k celorepublikovému uctění památky
kolegů, kteří zahynuli při zásahu úniku plynu v Koryčanech
a připojili se k finanční sbírce pro rodiny pozůstalých, stejně
tak jsme finančně podpořili obce zasažené tornádem.
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval OÚ Oskava,
Olomouckému kraji, sponzorům a všem, kteří náš sbor jakkoliv podporují. Jsme tady pro vás pro občany a snažíme se
být co nejlépe připraveni, abychom pomohli, pokud k tomu
budeme vyzváni. Přejeme vám všem krásné prožití vánočních
svátků v okruhu svých nejbližších, pohodu, klid, hodně dárků,
ale hlavně to nejcennější - zdraví.
Petr Beil – člen výkonného výboru SDH Nemrlov

Uctění památky kolegů z Koryčan
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Požár automobilu mezi Oskavou a Třemeškem

Oslavy vítězství v Holba Cupu

Vítězové Holba Cupu
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Souhrn fotbalové sezóny
2021/2022

I v této nelehké době se uskutečnila fotbalová sezóna, ve
které se naše mužstvo prezentovalo velice dobře.
Náš mužský celek, hrající Okresní přebor Šumperského
okresu, zanechal znatelnou stopu už po první polovině sezony.
Momentálně se pohybujeme na 3. místě se ziskem 26 bodů
za odehraných 13. utkání a skórem 51 vstřelených branek
a 36 obdržených. Velkou měrou se na vstřelených brankách

Oskavský zpravodaj

našeho celku podílel nejlepší střelec celé soutěže P. Novák ml.,
který už má na svém kontě 32 vstřelených branek.
Cílem našeho týmu je, pohybovat se v nejvyšších patrech
tabulky a prezentovat se po okresních hřištích co nejlepším
fotbalem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, kteří
nás podporovali a popřát všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních.
Jiří Novák
TJ Jiskra Oskava

Nultý ročník rybářské
soutěže
Dne 06. 11. 2021 proběhla rybářská brigáda na obecním
rybníku – přehrada Mostkov. Celá akce proběhla v přátelské
atmosféře za účasti rybářů všech věkových kategorií. Proběhl
úklid břehů přehrady a okolí a dostavba gabionů u kontejnerů
pro chataře a návštěvníky přehrady, poté jsme si upekli špekáčky a u ohně naplánovali další akci, která se konala dne
20. 11. 2021 – byl to nultý ročník rybářské soutěže pojatý jako
ukončení sezóny. Zúčastnili se jej držitelé obecních povolenek
všeho věku. Přes to, že ryby již nebraly, vše proběhlo ve veselé atmosféře u zapáleného ohně, kde nám organizátoři nachystali občerstvení. Nejlepší tři rybáři, u kterých se záhadně
objevili 3 krásní kapříci (viz. foto), byli oceněni balíčky vě-

Rybářská brigáda

novanými obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným i organizátorům a budeme se těšit na
nové zahájení sezóny 2022. V neposlední řadě proběhla dne
09. 12. 2021 schůze majitelů rybářských povolenek, kde byly

Číslo 4/2021
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Rybářské závody

Nejmladší rybářky

Na rybníce

shrnuty návrhy a poznatky z předešlých akcí a odhlasovány
drobné změny v rybářských řádech na rok 2022.
Je hezké, že se povedlo hospodaření na obecních rybnících převést pod správu obce a že občané vzali tuto zájmovou
činnost za svou. Věříme, že nám rybníky budou sloužit po
dlouhá léta k zábavné činnosti a ke společnému setkávání při
akcích pořádaných našimi rybáři.
starosta + rybáři
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Rybářská brigáda

Rybník

Mikulášská besídka

V sobotu čtvrtého prosince se udála samostatná akce svého
druhu. Kauerův mlýn v horní části Oskavy po dlouhých padesáti letech ožil. Ožil, a nejen tak ledajak. O tom, že v Kauerově
mlýně bydlí čerti, ví asi každý místní obyvatel. Že se ale podaří domluvit s Mikulášem a místními čerty setkání právě na
mlýně byla nečekaná novinka. Takovou dohodu připravil pan
Radek Pořízek a aby vše mělo tu správnou vážnost podpořil ji
ještě obecní úřad.
Úderem čtvrté hodiny se z nebe počal sypat sníh a na
mlýně bylo vše připraveno. Čerti společně s Mikulášem se objevili zhruba o hodinu později a našli si čas na všechny děti,
které měly odvahu před ně předstoupit. Podle některých svědectví neunikli trestu ani dva dospělí návštěvníci. Mikulášskou
nakonec navštívilo kolem sedmdesáti obyvatel a všem velký
dík jak za účast, tak především za ohleduplnost související se
složitým časem virové epidemie.
Každopádně to vypadá, že se možná zrodila nová tradice
a že příští rok se zde sejdeme znovu, ve větším počtu a snad již
bez omezení.
Mlynář z Kauerova mlýna

Mikulášská besídka
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Kotlíkové dotace 2022

Jak jsme již informovali v minulém čísle, připravil Olomoucký kraj zvýhodněnou dotaci na pořízení nového kotle (tepelného čerpadla nebo plynového kotle) výměnou za stávající
starý kotel, který přestal splňovat emisní normy. Tato dotace
bude otevřena pouze pro rok 2022, který je rokem posledním,
kdy budou dotace žadatelům přiznány. Dotace dosahuje 95%
pořizovacích nákladů (v maximální výši, například u kotle,
130.000 korun). Dotace je určena především pro důchodce
a rodiny s dětmi, ale i pro další žadatele, kteří splní předepsané podmínky. Novinkou a dobrou zprávou je fakt, že bude
každým dnem otevřena možnost před-registrace, která výrazně zvýší šanci všech, kteří tak učiní, aby bezproblémově
získali podporu. Je tedy správným krokem přes zimu připravit
všechny potřebné podklady a provést před-registraci. Výměna
kotle může v klidu proběhnout, až skončí topná sezóna a bude
opět teplo. Pokud by vám přišla vhod pomoc s výměnou starého kotle volejte - 736 196 302.

MILOSTIVÉ LÉTO

Jednorázová přechodná změna tzv. milostivé léto umožňuje
občanům uhradit dluhy vůči státu nebo institucím, ve kterých
má stát majetkový podíl a dluh je vymáhán pomocí soudního
exekutora v rámci exekučního řízení.
Občan má možnost v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022:
• zaplatit jednorázově nebo postupně v období od
28.10.2021 do 28.1.2022 původní dluh (ve výši jistiny)
• společně s tím uhradit náklady exekuce snížené na jednotnou částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH)
Výše původního dluhu (jistiny) není omezena. Dlužníkovi
bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč
odpuštěno další příslušenství pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení).

Uplatnit jej lze pouze na ty věřitele, kteří jsou veřejnoprávními subjekty, čili spadají pod stát. Jedná se především o dluhy:
• u zdravotní pojišťovny,
• poplatky v nemocnicích,
• u obce (např. dluhy na nájemném v obecním nebo
městském bytě),
• poplatky v knihovnách, školách,
• Česká republika,
• státní podnik nebo národní podnik,
• u dopravních podniků (pokuty v MHD),
• u ČEZ (nedoplatky za elektřinu),
• u Českého rozhlasu anebo České televize (neplacení
konces. poplatků nebo pokuty),
• u nemocnice,
• u technických služeb obcí,
• a dalších.
Je však nutné podotknout, že se milostivé léto nevztahuje
na daňové exekuce u finančních, celních úřadů nebo obecních
úřadů, které nevyužívají k vymáhání dlužných částek soukromé
exekutory, resp. na ty exekuce, který si řeší daný úřad sám.
Pohledávka nesmí být „přeprodána“ jinému věřiteli. Dlužník nesmí být v insolvenci (oddlužení).
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Žádost je nejlépe zaslat doporučeným dopisem, uvést na
sebe email a telefon. Dát na vědomí, že v tomto řízení využívá
tzv. milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1
a 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.

Šance vyřešit některé dluhy!
Pomůže Vám s tím Charita
Máte dluhy vůči veřejné správě?
u dopravních podniků,
zdravotních pojišťoven,
nemocnic,
u obcí za nájem, poplatků za popelnici či psa,
za energie u společnosti ČEZ

A máte tyto dluhy v exekuci?
Můžete využít tzv. milostivé léto. Od 28.10.2021 do 28.1.2022 máte
možnost zaplatit jistinu původního dluhu a dále náklady na
zastavení exekuce (pouze 908 Kč). Zbytek dluhu Vám bude
odpouštěn.

S vyřízením Vám může pomoci Charitní poradna Nedlužím.
V Uničově se lze objednat ke konzultaci na tel. čísle

731 391 922.
			

		

Vidět a být viděn – to je oč
tu běží!

„Vidět a být viděn!“, to je jedno ze základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu, které
by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako
nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také řidičům.

Zatímco cyklisté a chodci by měli dbát na řádné
osvětlení a vybavení reflexními prvky, řidiči musí mít
dobrý výhled z vozidel a užít osvětlení, které reflektuje
na aktuální klimatické podmínky. Jak se ukázalo při
včerejší dopravně preventivní akci realizované na Zábřežsku v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Charouzem, řada řidičů, i když
už se v souvislosti se změnou na zimní čas dříve stmívá,
za soumraku stále užívá pouze světla pro denní svícení,
což je zcela nevyhovující.
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním
nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté.
Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi
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malou šanci. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit
pomocí vhodně zvoleného oblečení a doplňků ze speciálních reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou
může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Navíc
jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.“
Za nesplnění této povinnosti mohou policisté „neviditelnému“ chodci na místě uložit až dvoutisícovou pokutu.
I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost a udělat maximum, aby byli na silnici vidět. Bezpečnostní prvky na
jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní
červenou odrazkou a oranžovými odrazkami v pedálech
a v paprscích jízdních kol. Za snížené viditelnosti musí

Buďte vidět - přežijete

Oskavský zpravodaj
být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým
světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.
Během včerejších silničních kontrol jsme zjistili
a především s cyklisty probrali hned několik nešvarů,
kterých se často dopouští. Buď užívají jen „bludiček“,
které jim na bezpečnosti příliš nepřidají, nebo sice použijí stanovené osvětlení, ale překryjí ho batohem či zavazadlem v nosiči. Domluvili jsme i dvěma cyklistům,
kteří měli svá jízdní kola vybavena stanoveným osvětlením, ale protože jeli jen kousek, považovali za zbytečné
ho použít.
Kontrolované chodce, cyklisty i řidiče jsme v rámci
této dopravně preventivní akce vybavili drobnými dárky
v podobně reflexních doplňků. Hříšníky proto, aby v pořádku dorazili domů, odpovědné účastníky silničního
provozu za odměnu. Vedle ní odjeli i s poděkováním
a pochvalou.
Nespoléhejte na to, že se vám nemůže nic stát. Ti, co
už se domů nevrátili, by jistě dnes jednali jinak. Šanci
už ale nemají.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
preventistka

Buďte vidět - přežijete
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Pokračujeme na téma: Jaké služby mohou pečující osoby
využít, aby na péči nebyly úplně samy?
V minulém článku jsme popisovali službu denního stacionáře, která může být pro pečující osoby velice užitečná. Dnes
bychom Vám rádi přiblížili další velice významnou službu,
a to pečovatelskou službu.
Pečovatelská služba má v naší zemi již velice dlouhou historii. Dříve bývala především spojena s dovozem obědů seniorům a úklidem jejich domácnosti. Dnes je role pečovatelské
služby především v pomoci klientovi s udržováním hygieny,
používáním inkontinenčních pomůcek, s přípravou, naservírováním a podáním stravy, s nákupy, s praním a žehlením
prádla, s doprovázením k lékaři, na úřady, nebo jen na běžné
procházky v okolí svého domu či bytu.
Pečovatelská služba sehrává velice důležitou úlohu ve
chvíli, kdy se klient sám rozhodne, že by chtěl dožít ve své
domácnosti nebo se pečující osoby rozhodnou, že ho chtějí
doopatrovat v jeho přirozeném prostředí. Často pak pečovatelská služba, zvládá ve spolupráci s pečujícími osobami péči
i o klienty zcela upoutané na lůžku, pohybující se na vozíčku
nebo pomocí chodítka. Není výjimkou, že pečuje i o klienty,
kde je stanovena některá z forem demence. V našem regionu
je několik poskytovatelů pečovatelské služby. Každá z nich
nabízí péči v jiném časovém rozsahu, s jinou četností a také
dojezdovou vzdáleností.
Pokud jste se rozhodli dozvědět se o této službě více, rádi
Vám zprostředkujeme další informace.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve Vaší
domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.
Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na emailu:
poradenstvi@pontis.cz

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

Chraňte si svůj majetek

S nadcházejícím zimním
obdobím hrozí zvýšené riziko
vloupání do rekreačních chat
a chalup, ale také do „zazimovaných“ zahrádkářských
kolonií. V posledních dnech
jsme zaznamenali hned několik krádeží vloupáním do
rekreačních objektů, a to napříč celým krajem. Například
hanušovičtí policisté se zabývají vloupáním do zahradní chatky šestapadesátileté majitelky v Jindřichově na Šumpersku. Prozatím neznámý pachatel pravděpodobně v noci na 31. října vypáčil uzamčené
vstupní dveře chatky a její majitelku připravil o ponorné čerpadlo
a aku vrtačku.
Pachatelé krádeží vloupáním si vybírají především odlehlé, nedostatečně zabezpečené objekty, které jsou ale zároveň snadno přístupné. Objekty si často předem natipují a na místě se snaží setrvat
co nejkratší dobu.
Před ukončením sezóny je důležité si celý objekt řádně zajistit
a z chaty odvézt vše, co by mohl zloděj odcizit. Taktéž není dobré
v okolí chat a chalup nechávat volně přístupné nářadí, nebo třeba
žebřík, pomocí kterého by se mohl zloděj dostat do objektu, a my
bychom mu tímto usnadnili přístup.
Policie dále doporučuje mít objekt pojištěn nejen proti násilnému
vniknutí a krádežím, ale také proti požáru. V mnoha případech pachatel využije zázemí jen k přespání, nebo hledá něco k snědku. Při
jeho pobytu může dojít k zahoření objektu od nedopalku cigarety
nebo svíčky. Jeden takový „nezvaný host“ se na sklonku října ubytoval bez vědomí majitele v rekreační chalupě ve Vysokých Žibřidovicích na Hanušovicku. V kamnech si zatopil bukovým dřevem, vypil
několik piv a dvě lahve vína. Nakonec se mu hodil i ubrus a koberec
a zmizely i tři dřevěné židle.
V případě zjištění vloupání doporučujeme z důvodu osobní bezpečnosti do objektu nevstupovat, ale ihned informovat policisty na
lince 158. Pro policii je důležité včasné oznámení a neznehodnocení
případných stop.
Policisté provádějí průběžné kontroly zájmových lokalit v rámci
běžného výkonu služby. Dále provádějí cílená bezpečnostní opatření
se zaměřením na chatové oblasti. Jedna z takových akcí proběhla
koncem října na Velkolosinsku. Policisté při ní zkontrolovali pět chatových oblastí a tentokrát nezjistili žádné narušení.
V rámci Olomouckého kraje evidujeme v období od začátku letošního roku do konce měsíce října celkem 38 případů krádeží vloupáním do víkendových chat a 318 případů vloupání do ostatních
objektů, jako jsou různé přístavky, garáže a zahradní chatky. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 je to u krádeží vloupáním
o dva případy méně a u případů vloupání do ostatních objektů je to
o osmdesát dva případů méně.
Závěrem bychom chtěli majitele nemovitostí, kteří mají zájem
dobře zabezpečit svůj majetek, upozornit na možnost využití mobilní
aplikace s názvem „Zabezpečte se!“, dostupné v App Store i v Google Play, která navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků
v regionech.
Bližší informace najdete v následujícím odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, preventistka
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