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zdarma

Vážení spoluobčané,

Milí a vážení
občané,

v pátek 31. března 2017 jsem se účastnil akce Noc s Andersenem, pořádanou
v naší knihovně na obecním úřadě ve
spolupráci se ZŠ Oskava. Odpoledne
s dětmi proběhlo ve skvělé atmosféře
her, soutěží, knížek, povídání a opékání
špekáčků. Děti měly připraven soutěžní
program plný úkolů, kterého jsem se
také zúčastnil. Spolu s dětmi jsme plnili úkoly na stanovištích, na kterých nás
hodnotily postavy ze Čtyřlístku. Děkuji
především paní knihovnici Lence Janků
a učitelkám Mgr. Zuzce Doubravové
a Mgr. Zdeňce Benešové, které ve svém
volném čase strávily noc s dětmi.
Všem občanům přeji krásné jaro roku
2017 a příjemné prožití Velikonoc.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce

máme za sebou další uzavřený hospodářský rok 2016 a přestože vše podstatné můžete najít na webových stránkách
naší obce, dovolte mi krátkou bilanci
loňského roku a plány na letošní rok.
V loňském roce jsme definitivně
uhradili starý úvěrový závazek u Komerční banky a tímto krokem jsme mohli konstatovat, že „obec Oskava je konečně oddlužená“.
V průběhu roku 2016 proběhly tyto
investiční akce:
* Zprovoznění vrtu VH 11 a jeho napojení do vodárny celkem za 1,038.357
Kč, poskytnutá dotace od Olomouckého kraje 262.865 Kč.
* Rekonstrukce horního patra obecního úřadu celkem za 1,466.314 Kč,
poskytnutá dotace od Olomouckého
kraje 300.000 Kč.
* Oprava hřbitovní zdi v Bedřichově
celkem za 859.961 Kč, poskytnutá
dotace z Ministerstva zemědělství
549.000 Kč.
* Monitoring a čištění kanalizace celkem za 454.000 Kč, pouze z vlastních zdrojů.
* Přístavba hasičské zbrojnice – garáž
celkem za 2,268.105 Kč, poskytnutá dotace z Ministerstva vnitra
1,000.000 Kč.
Byla provedená demolice staré kotelny u bytovek. Započali jsme s opravami
chodníků.
Proinvestovali jsme včetně drobných
oprav více jak 6,5 mil. Kč a do obecní
pokladny přiteklo poskytnutými dotacemi 2,111.865 Kč.
Všechny výše uvedené dotace a s tím
spojené podání žádosti, výběrová řízení,

administrace dotace jsme si organizovali
sami bez asistence placených servisních
organizací. Předpokládaná úspora pro
obec je odhadnutá na min. 250.000 Kč.
* * K 31. 12. 2016 jsme měli zaplaceny všechny závazky a na účtech obce Oskava byl kladný zůstatek 4,083.745 Kč.
A co plánujeme v letošním roce?
• dokončení oprav chodníků včetně
chodníku u školky,
• v současné době probíhá rekonstrukce a zateplování KD Mostkov s předpokládaným dokončením v červenci,
• letos již nebudeme čekat na dotace na opravu místních komunikací
a uličky plánujeme opravit pouze
z vlastních zdrojů,
• rekonstrukce základní školy (rozvody vody, elektroinstalace, omítky),
• částečná oprava kanalizace těch nejvíce havarijních části,
• rekonstrukce spodního patra obecního úřadu.
Máme podány žádosti o dotace na:
• opravu hřbitovní zdi na Třemešku,
• rekonstrukce veřejného osvětlení
v Oskavě,
• sběrné místo a nákup nových kontejnerů na komunální odpad.
Tyto akce budeme realizovat pouze
v případě poskytnutí dotace.
Rád bych opět poděkoval všem občanům a zastupitelům, kteří nám aktivně
pomáhali a projevovali podporu.
Ing. Zbyšek Adamec,
místostarosta obce
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Na rekonstrukci kanceláří obecního úřadu byly poskytnuty
dotace z Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016.

Zastupitelstvo obce

Dne 6. 3. 2017 se z důvodu nemoci vzdal mandátu zastupitele obce pan Ing. Miroslav Bartoň. Děkujeme za jeho aktivní
přístup k výkonu funkce zastupitele obce a přejeme hodně sil.
První náhradník pan Jiří Valouch st. se dne 6. 3. 2017 vzdal
mandátu. Do funkce člena zastupitelstva obce nastoupila jako
druhá náhradnice paní Hana Barbořáková, která složila slib na
16. veřejném zasedání obce Oskava 7. 3. 2017.
Aktuální složení zastupitelstva obce Oskava
Ing. Stanislav Hýbner - starosta
Ing. Zbyšek Adamec - místostarosta
Ing. Anna Beránková
Hana Barbořáková
Lubomír Duda
Marek Charvát
Josef Köhler
Mgr. Věra Kyselá
Mgr. Dana Martinková

Ing. Aleš Měrka
Ing. Vladislava Navrátilová
Ing. Robert Pik
Bc. Martina Pluskalová, DiS.
Radek Pořízek
Jiří Valouch ml.

Informace o nakládání
s odpady v naší obci

V jarních měsících roku 2016 vysoutěžila obec zakázku na
komplexní svoz všech odpadů z obce. Celoroční svoz odpadů
komunálních i tříděných nám bude zajišťovat firma SUEZ Využití zdrojů a.s., což je jedna z největších evropských firem zabývajících se využitím zdrojů z odpadů. Díky této firmě, našim
sběrným místům a sběrnému hnízdu uprostřed obce máme
všichni možnost celoročně třídit a odkládat odpady v naší
obci. Velký přínos vidím především v celoroční možnosti ukládání objemných odpadů, plastů a elektroodpadů na sběrném
hnízdě v centru obce. Toto sběrné hnízdo bude, pokud nám
budou přiznány dotace, renovováno v roce 2017. Žádost byla
podána na podzim roku 2016 a v nejbližších dnech bychom
měli obdržet informaci o tom, zda dotaci dostaneme, či ne.
V žádosti jsou požadavky na nákup nových kontejnerů na
sklo, železo, plast, kovy a objemný odpad. Dále potom nové
oplocení a opravu budovy skladu elektroodpadu, kamerový
systém a zdvižný vozík.
Každoročně je obec kontrolována, zda dodržuje pravidla
nakládání s odpady. Ze závěru kontroly z ELEKTROWINU
vyplývá, že po založení našeho sběrného hnízda stouplo
množství vytříděných elektroodpadů následovně: chlazení
o 175 % (3,2 t), velké a malé elektrospotřebiče o 199 % (1,2 t).
Průměrný sběr elektroodpadů v Olomouckém kraji je 1,54 kg/

osobu a v Oskavě to vychází na 3,3 kg/osobu. Taktéž se zvýšil
sběr papíru, skla a kovů. Díky kontejnerům na objemný odpad
ubylo v obci spalování nábytku na otevřených ohních, což přineslo výrazně zdravější ovzduší v celé obci. Taktéž se stále více
občanů zapojuje do sběru bioodpadu na naší kompostárně.
Pouze nějaké výjimky, především z řad nově přistěhovalých,
ještě zakládají ohně na pálení trávy. Jsem přesvědčen, že i tito
pochopí výhody kompostování a nebudou obtěžovat okolní
sousedy hustým dusivým dýmem z mokré trávy či sena. Rád
bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří třídí odpad
a přispívají tak k jeho dalšímu využití jako zdroje matriálů.
Níže připojuji článek ELEKTROWIN o sběru starých spotřebičů.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstoupil v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně recyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13.000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15.000.000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více
než 245.000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za
kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále
plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už
více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří
i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
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Obecní ples

V sobotu 18. února 2017 proběhl tradiční ples obce Oskava.
Nejen o hudbu, ale také o skvělou atmosféru se postarala neúnavná kapela Fofrovanka z Uničova. Kulturním zpestřením
a inspirací pak bylo vystoupení tanečního mistra Vlastimila
Hoška se svou partnerkou z Klubu tanečního sportu Šumperk
a členů tanečního klubu Pohodáři z Bludova. Nálada na plese
byla skvělá a pozitivní ohlasy zúčastněných jsou pro nás povzbuzením do další práce. O krásnou výzdobu sálů se postaraly Hanka Barbořáková a Lenka Köhlerová. Díky všem, co jste
se podíleli na organizaci plesu. A velké poděkování Vám, co jste
se přišli bavit, protože
díky Vám se mohou
talentované děti, které
úspěšně reprezentují
naši obec, těšit na další
zajímavý výlet. Výtěžek
z plesu jde totiž právě
na tuto aktivitu.
Vyúčtování plesu:
příjmy:
105.747 Kč
výdaje:
62.446 Kč
čistý zisk: 43.301 Kč

Vladislava Navrátilová

život v obci
O autobusových zastávkách
Sedím u počítače a snažím se vybavit si svoji první návštěvu v Oskavě. Byl nádherný sluneční den a první věc, které
jsem si opravdu v dosud mi neznámé obci všimla, byly dřevěné
čekárny u autobusových zastávek. Dnes už tady na Třemešku
nějakou dobu. Vždy jsem říkavala, že mým tajným snem je
bydlet někde skoro na samotě, ale s autobusovou zastávkou
v dosahu. A dneska mám pocit, že se můj sen částečně naplnil.
Loni v létě jsem ukazovala našim přátelům Oskavu jako
takovou, obec mou střediskovou. Místo, kde jsem teď doma.
Objížděli jsme Třemešek, Oskavu, Nemrlov, Václavov, Mostkov, Bedřichov… zkrátka veškerá místa, která k Oskavě patří.
K mému překvapení se jim také líbily právě ty dřevěné autobusové čekárny na zastávkách, zejména jak pěkně materiálem
a U nás na Třemešku máme v dosahu dokonce hned dvě takové zastávky s dřevěnými čekárnami. Horní zastávku „Konečná“ a dolní zastávku „U kaple“. Zastávky jsou skoro stejné.

Jen v té spodní byla obyčejná nástěnka, na které se občas objevil nějaký ten plakát nebo oznámení. Na horní zastávce se
v čekárně plakáty a oznámení sice také objevovaly, jen si je
tam prostě každý přidělal, kam se mu zlíbilo. Jednou semhle,
podruhé tamhle. Pak se plakát pouze strhnul a ve dřevěné stěně zůstaly po něm jen kovové sponky. Dnes se stěny této autobusové čekárny lesknou jako zbroj středověkého rytíře.
Není to tak dávno, co se i horní zastávka dočkala své nástěnky. A já jen doufám, že všichni oznamovatelé budou novou
nástěnku hojně využívat a že umísťování plakátů a oznámení
na dřevěných stěnách zůstane už jen pouhou minulostí.
Na závěr se chci ještě zmínit o třetí autobusové zastávce
na Třemešku. Také byla hezká, dřevěná a také měla umístěnou
nástěnku. Jenže někomu asi vadila a tak ji prostě jen tak zapálil. Shořela nejenom nástěnka, ale oheň poškodil i část dřevěné stěny čekárny. A tak místo čekáren nových (tam kde ještě
buď nejsou, nebo kde jsou ještě čekárny původní), se bude
muset opravovat ta, kterou někdo úmyslně poškodil. A to si
myslím, že je opravdu škoda.
Šárka Herdinová, Třemešek
Děkuji panu Janu Hlochovi, který během jarních prázdnin vyrobil
věšáky a police na aktovky pro děti do šatny ve
školní jídelně. Žákům se
nové vybavení líbí.
I. Lysáková
– vedoucí ŠJ
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Oskava díky dobrovolníkům opět prokoukla
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo 1 080 tun odpadů na 1 750 místech v celé České republice. Zapojilo se tak zhruba o 20 % dobrovolníků více,
než na jaře loňského roku. Oskava se může pochlubit lepším
procentem.
Skupina dobrovolníků v čele se starostou naší obce vyrazila v sobotu 8. dubna 2017 sbírat odpadky kolem hlavních
oskavských cest. Anketa na stránkách obce slibovala vysokou
účast, ale v sobotu se nás sešlo jen osmnáct. Píšu jen, ale proti
loňskému roku nás bylo dvojnásobně víc. Proto jsme se mohli
rozdělit na více skupin a uklidit tak delší úsek. Jedna skupina
posbírala odpadky kolem cesty v okruhu Nemrlov, Mostkov,
druhá podél cesty směr Třemešek a třetí směr Bedřichov.
Díky každoročnímu úklidu již nejsou příkopy tak zaneřáděny, přesto se dá z posbíraných odpadků leccos vyčíst o chuti
a povaze našich spoluobčanů. Třeba že Oskaváci milují hašlerky. Papírky od těchto bonbónů jsme totiž nacházeli podél
celého sbíraného úseku. A taky že lidé, kteří dojíždějí autobusem, nedobíhají na poslední chvíli. Jak si jinak vysvětlit ty
haldy nedopalků, které jsme vysbírali u všech autobusových
zastávek. Na fotografiích můžete vidět, kolik jsme toho letos
posbírali a čím jsme letošní úklid ukončili.
A na závěr velké poděkování. Všem sobotním dobrovolníkům, dětem ze základní školy, které tradičně uklízely o den
dříve, a mostkovským hasičům, kteří v sobotu posbírali v celé
Oskavě nepotřebné železo. A taky vám všem, kteří uklízíte
dobrovolně autobusové zastávky, okolí svých domů, i když
pozemky nejsou vaše, nebo prostě jen odložíte odpadky tam,
kam patří.
								
		
Vlaďka Navrátilová

Zlatá svatba
V sobotu 17. prosince 2016 oslavili zlatou svatbu manželé
Maitnerovi z Oskavy. Manželský slib si přesně na den po padesáti letech zopakovali na obecním úřadu v Oskavě a svatby
se tentokrát zúčastnily i jejich čtyři děti se svými rodinami.
Přejeme manželům Maitnerovým ještě spoustu společně prožitých roků.

Oskavský zpravodaj
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Pozdrav z fary
Velikonoční pozdrav
Velikonoce jsou ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro
a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše
Krista. A účast na Ježíšově vítězství a oslavení získává člověk
skrze křest. Pak je docela pochopitelné, že jedním z hlavních
úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů (dospívajících či dospělých osob, kteří si přejí být pokřtěni) na
křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu
o Velikonocích.
Velikonocům předchází postní období. Půst chápeme často
jako odpírání si pokrmu. Případně se ještě trochu víc snažíme
omezit nějaké špatné návyky a podobně. Toto období je však
i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života
jako velkého putování do domu Otcova. Začíná na Popeleční
středu udělováním „popelce“ – znamenání popelem na hlavě s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo
s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž
připravil plán spásy (záchrany) pro všechny lidi, kteří od něho
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pocházejí a k němu směřují. Bohužel někdy přisuzujeme Bohu
své pocity. Proto máme dojem, že Bůh je s námi nespokojen,
že je tvrdý, mrzutý, lhostejný, prostě takový, jací bychom byli
na jeho místě my. Toto mínění v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není
jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš
v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov.
Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás.
Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme.
Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život.
I závěr postní doby prožijme s pokorným srdcem před Bohem. Nechejme se Bohem milovat, upevněme či obnovme své
přátelství s ním a pak nás může naplnit velikonoční radost.
P. Karel Janečka, farář
Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
Zelený čtvrtek 13. 4. – Nová Hradečná 16,30 hodin.
Velký pátek 14. 4. – Nová Hradečná 16,30 hodin.
Velikonoční vigilie 15. 4. – Nová Hradečná 20 hodin.
Neděle Zmrtvýchvstání 16. 4. – Oskava 11 hodin.
Pondělí velikonoční 17. 4. – Bedřichov 11 hodin.
Autobus na obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i velikonoční vigilie na Bílou sobotu bude zajištěn.

Významná výročí
Také v letošním roce navštěvují členové kulturní komise
naše občany, kteří slaví významné životní jubileum, aby jim
jménem starosty obce a celého zastupitelstva popřáli hodně
zdraví a pohody do dalších let.
Paní Zdenka Bartlová
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Z našich škol
Pozdrav ze školky …
Ani se nechce věřit, že začíná březen a krásná zima nenávratně končí. Po několika letech se děti letos dočkaly bohaté
sněhové nadílky a tu si také dokonale užily. Častokrát jsme
na lopatách sjížděli kopeček za školkou a pravidelně trénovali na závody. Vyhrál každý, kdo rychle dojel do cíle. Musíme děti obdivovat za obratnost a odvahu. V zimě jsme si
užili také tuhý mráz. Zkoumali jsme vlastnosti ledu a sněhu.
Na přehradě jsme vyzkoušeli svoji šikovnost a rovnováhu při
klouzání. Podařilo se nám také vytvořit obří sněhové koule,
sněhuláky i pevnosti. K zimě patří starost o přikrmování ptactva a zvěře. Jsme rádi, že se nám podařilo opravit krmelec (za
pomoci pana Uličného) a společně s dětmi jsme ho dopravili
do lesa. Na jablkách, mrkvi a seně si podle stop pochutnávaly
hlavně srnky. Rodičům děkujeme za výrobu originálních krmítek, které jsme s dětmi obdivovali a na školní zahradě si
z nich po celou zimu pochutnávali vrabci, sýkorky koňadry
a modřinky, sem tam kos nebo drozd. Za oknem děti ptáčky
rády pozorovaly. Zimní období jsme završili besedou s panem
P. Gajdošem, který svým celkovým projevem dokáže děti vždy
zaujmout. Názorná ukázka trofejí a vycpaných zvířat je pro
děti poutavá. A co si děti zapamatovaly? „Mně se líbil na panu
Gajdošovi ten kabát a kravata a jak jsme říkali, jak se jmenují
ti ptáčci a káně.“ „Mně se líbil ten bobr, měl ty oranžové zuby.“
„Mně se líbila ta liška, jak jsme ji hladili.“ „Mně se líbilo, jak
tam byla ta sova a trumpeta.“
Nyní se již ale těšíme na jaro a na vše, co nám přinese.
V rámci Ekoškoly plánujeme s rodiči a dětmi vybudovat na
zahradě malé jezírko. Společně s dětmi a ve spolupráci s OÚ
jsme zkoumali, kreslili a vybírali nové prvky, o které bychom
školní zahradu doplnili a obohatili. Těšíme se na zahradní
akce, jako je čarodějnický rej a Den dětí. Podnikneme výlet
do ekocentra v Mladoňově, na dopravní hřiště do Mohelnice
apod. Letos se bude zápis do mateřské školy konat až květnu.
Věříme, že k zápisu přijde co nejvíce dětí, ať je ve školce stále
živo a veselo.
Pěkné jarní dny Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Oskava

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ – KUNČICE
15.–20. 1. 2017
Druhý ročník ozdravného pobytu letos proběhl za krásného, i když trošku mrazivého počasí. Ty největší mrazy ale
už naštěstí pominuly a nás čekaly upravené svahy s minimem
návštěvníků. Takže přímo ideální podmínky pro sportovní výkony, kterých se zúčastnilo i přes chřipkovou epidemii 35 žáků
naší školy a 10 dospělých z řad rodičů, instruktorů a pedagogů. Velký dík, přátelé! Tato pomoc, hlavně ze strany rodičů,
je naprosto neocenitelná. Lidé, kteří jsou ochotni urvat si ze
svého času 5 pracovních dní a věnovat je zdarma dětem naší
školy, si zaslouží velké uznání. Jedinou odměnou budiž jim
toto PODĚKOVÁNÍ! A možná také pocit z dobře vykonané
práce, které tam měli opravdu spoustu!
Pro ty, kteří s námi byli letos poprvé, bylo velkým překvapením většinou vzorné chování všech dětí a výborná nálada,
která po celou dobu panovala. Děti byly velice tvůrčí hlavně
ve vymýšlení legrácek, ale dokázaly také zabrat a přiložit ruku
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k dílu při úklidu nádobí nebo sněhu. Samozřejmě – není snadné se mračit, když na vás svítí sluníčko. A toho jsme si letos
užili opravdu dost. Předposlední den, ve čtvrtek, se konaly
velké závody. Závodníky přijel povzbudit i pan ředitel a někteří rodiče, což byla pro děti velká motivace. Vydařila se nám
i závěrečná diskotéka, nikomu se nechtělo do peřin v určený
čas a přemlouvali, přemlouvali… Ale každá akce jednou končí.
V autobuse nebylo slyšet ani slůvko a spousta účastníků raději
zavřela oči před nastávající realitou.
Že můžeme pořádat takové vydařené akce není úplnou samozřejmostí. Velice si vážíme podpory rodičů, vedení školy
a v neposlední řadě také zastupitelstva obce, které nám přispělo na uskutečnění ozdravného pobytu nemalou částkou. Moc
děkujeme a věříme v další spolupráci!
Za všechny účastníky Zuzana Doubravová a Věra Kyselá

Den pro zdraví
Ve středu 22. února to u nás ve škole opět vonělo.... Ale ne
dívčími parfémy či klučičími fusaklemi, nýbrž šípkovým čajem, pečenými ovesnými sušenkami, tvarohem, müsli, výbornými pomazánkami s česnekem, špenátem atd. atd. Vonělo
to zdravě, protože jsme opět prožili náš už tradiční Den pro
zdraví. Letos jsme tuto tradici vylepšili čerstvými naklíčenými
mungo fazolkami, cizrnou a řeřichou. A tak nám naše mlsné
jazyky potvrdily, že i zdravé je mňam.
„To bych neřekl, že to nalkíčený mungo nebo co chutná jak
hrášek z lusku, musím říct mamce, ať to taky dělá.. „
Tak, maminky vaše děti vám prozradí jak na to...
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Pro inspiraci ještě recept na ovesné sušenky.
Suroviny
1 hrnek hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 malá lžička skořice
250 g rozpuštěného másla (klidně Heru apod.)
1/2 hrnku krystalového cukru (případně medu)
1 vajíčko
1 vanilkový cukr
1,5 hrnku ovesných vloček (dá se v pohodě použít müsli směs)
0,5 hrnku nahrubo nasekaných ořechů
80 g nalámané čokolády (já používám nahrubo rozmixované figurky)
Ing. J. Vitešniková

Tonda Obal na cestách
Je pojízdná výstava společnosti EKO-KOM o zpracování
a recyklaci odpadů. Výstava školákům vhodně doplňuje učivo
s tématy ekologie ochrany životního prostředí a srozumitelnou
formou odpovídá na otázky: Proč se třídí odpady? Co se třídí?
a Jak se odpady recyklují?

Strana 8

Oskavský zpravodaj

Číslo 1/2017

Obrazem

Masopust 2017
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Z knihovny

Noc s Andersenem a se Čtyřlístkem
Březen – měsíc knihy vyvrcholil v oskavské knihovně v pátek 31. března už tradiční devátou Nocí s Andersenem, akcí
pro děti, kterou knihovny v celé republice ukazují malým návštěvníkům, že četba může být skvělou zábavou a dobrodružstvím a obstojí i v konkurenci moderních médií.
Tématem letošního ročníku byl Čtyřlístek, veselý barevný
komiks napínavých příběhů o čtyřech nerozlučných zvířecích
přátelích, dobře známých i generaci dnešních rodičů. Právě
jednoduché obrázkové čtení totiž dokáže přitáhnout k četbě
i děti, které by ze začátku dokázal těžší text odradit. Knihovna
ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem připravila
pro děti zajímavý program.
Za dětmi zavítali Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín, kteří
si pro nejlepší čtenáře připravili podvečer plné čtení, písniček
a soutěží, kterých se s nadšením zúčastnil i pan starosta.
Děkuji za pomoc Báře, Hance, Sáře a Michalovi, kteří si
pro mladší kamarády připravili program.
L. Janků – knihovnice

Spolky

Něco o činnosti TJ Oskava v roce 2016
V roce 2016 bylo sportovní dění v TJ Jiskra Oskava omezeno pouze na kopanou.
Do soutěží byly zapojeny dva oddíly, a to oddíl kopané
žáků pod vedením p. Pavla Strapka a oddíl kopané mužů pod
vedením p. Pavla Nováka st.
Mužstvo žáků se v soutěžním ročníku 2015–2016 umístilo
na 8. místě. Jejich výkony byly bez zásadních výkyvů a soutěžní ročník lze hodnotit jako dobrý. Kategorii žáků však již
v nadcházejícím ročníku 2016–2017 nebylo možné udržet, a to
pro nedostatek hráčů v této věkové kategorii. Do nadcházející
soutěže bylo tedy přihlášeno družstvo dorostu pod vedením
p. Pavla Strapka a p. Jiřího Nováka. Po podzimní části soutěže
skončilo toto mladé družstvo na 11. místě a je předpoklad, že
v druhé části soutěže se jejich výkony ještě zlepší.
Mužstvo mužů skončilo v soutěžním ročníku 2015–2016
na velmi dobrém 5. místě. Toto umístění je o to cennější, že
v mužstvu bylo minimum hostování a podařilo se i zapojit
hráče dorosteneckého věku. Po podzimní části soutěžního
ročníku 2016–2017 je mužstvo mužů na 1. místě. Máme také
nejlepšího střelce v okrese a tím je Pavel Novák ml. (17 roků)
s 25 vstřelenými brankami. Věříme, že i v další části soutěže se
mužstvu povede stejně skvěle.
Činnost oddílu se však neomezovala pouze na soutěžní
utkání. V měsíci únoru proběhlo v rámci zimní přípravy soustředění ve Starém Městě pod Směžníkem, které bylo zaměřeno na kondici, což se podařilo splnit, a poté následovalo
několik přípravných utkání na umělém povrchu v Uničově.
Zimní příprava probíhala jak u mládeže, tak i u dospělých dle
připraveného harmonogramu.
V měsíci březnu uspořádala TJ ples, který se vydařil a značně pomohl vylepšit náš finanční rozpočet.
V letní přípravě se mužstvo mužů zúčastnilo dvou turnajů,
a to v Jiříkově a v Hrabišíně. V obou případech skončilo na
1.místě. V letní přestávce byl také jeden z našich mladých hráčů – Pavel Novák ml. – vybrán, aby reprezentoval Olomoucký
krajský fotbalový svaz v mládežnické kategorii. Zúčastnili se
10 denního turnaje v Číně a obsadili zde ve velmi silné konkurenci 3. místo. Pavel Novák zde získal i osobní ohodnocení za
2. nejlepšího střelce soutěže.
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V předvánočním období potom proběhl již tradiční
(4. ročník) halový turnaj v malé kopané pro všechny zájemce,
kteří vytvořili svůj vlastní tým.V letošním roce se přihlásilo
7 týmů a zvítězil Nealko Team vedený jeho kapitánem Mirkem
Strakou.
Rok 2016 lze hodnotit jako úspěšný a chci touto cestou poděkovat všem hráčům a funkcionářům za dobrou reprezentaci
obce Oskava, zastupitelstvu obce za finanční podporu, bez níž
by nebylo možné tuto činnost realizovat a také všem fanouškům a příznivcům oskavského sportu.
Věříme, že i rok 2017 bude stejně úspěšný, jako ten uplynulý. Uvítáme ve svých řadách zájemce o jakýkoliv druh sportovní činnosti.
Jan Novák, TJ Jiskra Oskava z.s.
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SDH Nemrlov
Plán akcí na rok 2017		
22. 4.

Retro diskotéka

29. 4.

Pálení čarodějnic

9. 7.
14. 10.

Soutěž Velká cena okr. Špk Holba Cup 2017
Retro diskotéka + diskotéka pro děti
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Oprava oděvů a šití
povlečení
Telefon: 776 28 25 22
p. Lindemannová Marta

Oskavský zpravodaj

Informace obecního úřadu
Svoz popelnic v roce 2017
duben: každý pátek ve všech obcích,
od května: 1x za 14 dní.  Takže se pojede 5. 5., 19. 5. a pak
každých 14 dní v sudý týden.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. poloviny (300 Kč) do 31. března 2017, 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 2017), viz OZV 1/2015.
Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce.
Č. ú.: 107-0488930227/0100, SS 1333, do zprávy pro příjemce
napište např. komun. odpad a za koho platíte (např. odpad,
Novák, osoby).

Svoz plastů v roce 2017
vždy ve čtvrtek: 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9.,
26. 10., 23. 11., 21. 12.

Kompostárna Oskava - provozní doba 2017

Prodám

1) motocykl JAWA 350, typ 639 (poslední typ z r. 1991),
černá, najeto 41.000km, vpředu kotoučová brzda, přídavná
světla pro denní svícení, ve výborném stavu po GO + 2 černé
přilby. Cena: 25.000,- Kč
2) Jízdní kolo zn. Dominator Pro-CHampion, vel. 21“, šedostříbrné, převod 3x9 s namontovaným benzínovým pohonem
- motor SkyHawk, 70ccm, výkon 2kW. Cena: 10.000,- Kč
3) Stavební míchačka, prům. bubnu 62cm, výška 55 cm,
145 l, cca na 2 plná kolečka, motor 1,1kW. Cena: 2.500,- Kč
4) motorová pila Homelite HCS3335A, lišta 35cm, nikdy
nepoužitá. Cena: 2.500,- Kč
5) Benzínový vysavač na listí Homelite HBL26BV, perfektní
stav. Cena: 1.800,- Kč
6) Střešní nosič tyče Thule WingBar 961, aerodynamické,
stříbrné, délka 118cm a patky Thule Rapid 757, černé, uzamykatelné. Cena: 4.000,- Kč
7) Rotoped Laubor sport DM1540, běžné ukazatele, měření
tepu, 8 volitelných zátěží. Cena: 1.800,- Kč
V případě zájmu volejte 732 583 440.

(vedle fotbalového hřiště Oskava)
Provozní doba 2017 od 18. března do 30. listopadu:
Středa        16:00 – 19:00 hod.
Sobota         9:00 – 12:00 hod.
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.

Pneumatiky – sběr
Staré pneumatiky je možno odevzdat v kompostárně v Oskavě ve stanovenou provozní dobu.

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz • Své příspěvky zasílejte na email: navratilova.zpravodaj@gmail.com,
případně odevzdejte v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
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