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kávání. V čem je naše obec jiná? Moje
hlava to nebere!
Proto bych chtěla za všechny, kteří mají radost z pěkných věcí a kteří
se přišli v neděli podívat, poděkovat
pánům Uličnému a Novákovi, kteří v nevlídném počasí několik dní stáli na žebříku, aby strom nazdobili a potom další
den strom opravovali. Nebudu sáhodlouze vyjmenovávat všechny, kteří se po-

zdarma

díleli na organizaci a přípravě této akce,
dělali to pro vás rádi. Avšak neodpustím
si zmínku o našich aktivních seniorech.
Jejich vystoupení bylo překvapením večera a všechny moc potěšilo. Jen tak dál!
Vážení spoluobčané, přeji Vám za
celé zastupitelstvo obce krásné, pohodové a ničím nerušené Vánoce v kruhu
rodiny a přátel.
Věra Kyselá

PF 2018
Přejeme všem občanům, chatařům, chalupářům a návštěvníkům
naší obce krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v
novém roce 2018. Ať máme i nadále spoustu příležitostí setkávat se v
přátelské a pohodové atmosféře.

Vánoční strom
Rozsvícení vánočního stromu bylo
naplánováno na první adventní neděli
3. prosince 2017. Již tradičně ho dodal
pan Schlögl a letos se opravdu povedl!
Obecní úřad zakoupil nové ozdoby, které nebyly zrovna levné. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme v sobotu ráno
našli strom oškubaný, ozdoby stržené, přetrhané světelné řetězy. Kdo má
potřebu ničit to, o co se nezasloužil?
V jiných obcích mají také problémy
s vandalismem, ale – jak mi bylo řečeno
– vánoční strom je i pro vandaly tabu!
Slouží pro potěchu všem, je symbolem
vánočního období plného radosti a oče-
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,,Oskavský paradox“

„Tak jsme konečně opravili tu školu“ - prohlásili na konci
prázdnin spokojeně radní a zastupitelé obce, včetně zúčastněných firem, a se spokojeností očekávali šťastný návrat učitelů
a žáků do školních lavic. Nad očekávání nezměrnou radost
učitelského sboru zhatilo pouze zklamání žáků a některých
občanů, že se dílo podařilo dokončit v řádném termínu, a že
zahájení školního roku proběhlo včas. Po instalaci veškerých
šroubků, závěsných lišt, nástěnek a tabulí a po náročném úklidu, na kterém se podíleli také různí brigádníci z řad žactva
a taktéž pracovníci úřadu obce a úřadu práce, objednaní prozřetelně starostou již na jaře LP 2017 především pro tento účel
úklidových a jiných prací na škole, mohla začít jistě kvalitní výuka našich nejmladších občanů k obrazu naší generace.
Vysoké nasazení výuky našeho sboru v kvalitně připravených
školních prostorech a při nových možnostech při výuce, kdy
konečně při každém zapnutí varné konvice nevyskočil jistič na
všech zařízeních ve škole, nás bohužel připravilo o naši radní,
kterážto dosáhla ve volbách nejvíce hlasů a kterážto, nejspíše
v zápalu nových možností výuky na naší opravené škole, byla
touto výukou zcela pohlcena, načež opustila sbor rady naší
obce. Její počin je jistě velmi záslužný a chvályhodný, neb již
nemusí ztrácet čas prosazováním podobných věcí jako je oprava školy a přemlouváním zaneprázdněného starosty tím, aby
šel do školy všem veřejně podat vysvětlení, jak mohl danou
akci stihnou řádně a v tak krátkém termínu, ale bude moci více
času věnovat vzdělávání našich nejmladších občanů. Za její
úspěchy a dosavadní činnost ve všech orgánech obce jí patří
každopádně veliký a upřímný dík a nutno přidat také přání
všeho nejlepšího a mnoho úspěchů v její další pedagogické
činnosti, která je, jak sama prohlásila, pro ni svatá.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce

Výlet za poznáním

Letos na podzim jsme již potřetí vyrazili s oceněnými dětmi z naší obce na výlet za poznáním. Cílem výletu se tentokrát
staly Dolní Vítkovice, kde je od roku 2014 v provozu moderní
Svět techniky. Obsahuje čtyři stále expozice - Dětský svět, Svět
Civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. I když se děti dozvěděly spoustu nových zajímavých věcí, centrum je tak velké,
že jeden půlden na projití všech expozic nestačí. Ale to, co si
děti ještě nestihly v tomto centru prohlédnout a zažít, určitě
někdy příště absolvují se svými rodiči. Berte tedy tento příspěvek i jako vhodný tip na výlet pro celou rodinu.
Výlet se, ostatně jako každý rok, vydařil. Všechny pohřešované mobily, batohy a bundy se do doby odjezdu domů našly,
takže jsme se mohli šťastně vrátit domů.
Děkujeme dětem, že jsou ta pilné, chytré, šikovné a snaživé a že počet účastníků díky
tomu každý rok přibývá. Už
teď mohou přemýšlet, jaký výlet je čeká příští rok.
Tato odměna pro děti, které úspěšně reprezentují naši
obec, je každý rok financována z výtěžku obecního plesu.
Vladislava Navrátilová,
kulturní komise
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OCENĚNÉ DĚTI v roce 2017

3. třída:
Wezdenko Václav - soutěž Mladý zdravotník – 2. místo, okresní
kolo Zábřeh n/M. (člen družstva)
4. třída:
Marek Zatloukal – Mistrovství ČR v karate, Praha , 2. místo
Kyselý Jan – Čokoládová tretra Olomouc, 3. místo v běhu na 200 m
Jahn Jeremiáš Dominik - nejlepší střelec ve fotbale
5. třída:
Adamcová Markéta - Atletika pohárová soutěž Nová Hradečná
- 2. místo běh na 700m
Bartošíková Beáta - soutěž Mladý zdravotník – 2. místo, okresní kolo Zábřeh n/M.
Pořízková Julie - soutěž Mladý zdravotník – 2. místo, okresní
kolo Zábřeh n/M.
Wezdenková Eliška - výtvarná soutěž Vila Doris Šumperk – 1. místo
Petr Doubrava - šachy – 2. místo v krajském přeboru mládeže
v rapid šachu do 10 let
florbal mladších dívek – vítězství v okresním kole, 2. místo
v krajském kole Olomouc:
Adamcová Veronika a Markéta,
Bartošíková Beáta,
Bradová Bára,
Pořízková Julie,
6. třída:
Petrová Nela,
Nováková Nikola
přespolní běh Libina, okrskové kolo, chlapci 6.-7. tř., 2. místo,
postup do okresního kola:
Pavůček Kamil,
Hanák Ondřej,
Vrba Martin,
Doubrava Pavel - soutěž mladých přírodovědců Zlatý list
soutěž mladých přírodovědců Zlatý list – vítězství v okresním
kole, 7. místo v krajském kole Olomouc:
Kubečková Anna – 5. tř.
Wezdenko Štěpán,
Valentová Sára – 6 tř.,
Repáň Dušan,
Kudlová Monika,
Doubrava Pavel – 7. tř.
Pomoc při vyklízení a úklidu školy:
Vorlíček David 9. tř.
Matoušek Tomáš 9. tř.
Šenková Eliška 9. tř.
Crhonková Bára 9. tř.
Stejskalová Daniela, 9. tř.
Paciorková Martina – 9. tř.
Barbořák Adam 8. tř.
Lakomá Lucie 8. tř.
Doubravová Hana Gymnázium Uničov: 1. místo ve školním
kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír a Zlaté pásmo v komorní
hře klávesových nástrojů
Pluskal Matyáš - ZŠ Šumperk - reprezentace v hokeji v Lotyšsku, ve Finsku, v USA.
Hýbner Matěj - Gymnázium Šumperk - reprezentace ve florbalu ve švédském Falunu.
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Vánoce – radost z dítěte

Vánoce jsou v naší společnosti stále oblíbenými svátky.
I když si už pod tímto svátkem nepředstavujeme všichni totéž. Hlavní náplní Vánoc je radost z dítěte. Radost z narození
dítěte, které už na začátku svého života upoutalo pozornost
vnímavých lidí. Toto dítě přišlo, aby vrátilo naději těm, kdo se
cítili ohroženi zlem, které bylo přítomno i v tehdejší společnosti. Přišlo, aby posílilo ty, kteří si uvědomovali, jak snadno
se člověk nechá ovlivnit ke zlému. A někdy ublíží, i když to
ani nechce. Mnoho generací lidí se na to dítě těšilo. Ale když
přišlo, bylo také hodně těch, kteří nepochopili, že čas vysvobození je tady. Přesto v něho mnozí další uvěřili. A tuto možnost
máme i dnes. Jak píše evangelista Jan: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
I v dnešní době můžeme přijat Ježíše do svého života, protože on žije. Jako Bůh je stále zde. Vánoční doba představuje
také určitou symboliku. Začíná oslavou narození Ježíše Krista.
Končí svátkem Křtu Páně, který připadá tentokrát na neděli
7. ledna. Ježíš křtem v Jordánu vstoupil do veřejného života.
Začal ohlašovat příchod Božího království a vyzýval lidi k přijetí Boha a k životu v lásce, kterou chce vlévat do našich srdcí.
Narození dítěte je i v dnešní komplikované době pro většinu lidí radostnou událostí. Od té chvíle začínáme žít v tomto
světě. Ale můžeme už teď začít nový život skrze křest. Křest je
přijetím Boha do našeho života a Bůh působí, že s ním můžeme žít navždy. Ježíšův křest byl symbolický. On se tím ztotožňoval s námi jako by sám byl hříšník. My jsme ve křtu hříchů
zbaveni a jsme Bohem přijati za vlastní. Bůh nás pak může
osvobozovat od zla a zbavovat hříchů, kdykoli o to s důvěrou
prosíme. Naše spolupráce je ovšem důležitá.
V této souvislosti si dovoluji povzbudit rodiče, kteří uvažují o možném křtu svého dítěte, aby neváhali. Někteří jsou si
vědomi toho, že jejich život není před církví úplně v pořádku.
Nejsou církevně sezdaní nebo jeden z nich není pokřtěný či
ani jeden nebyl ve víře vychován. To ještě není překážka pro

křest dítěte. Farář se sice neubrání podezření, zda bude výchova opravdu podle víry, když sami rodiče podle ní moc nežijí.
Nedoporučuji však v této věci shánět informace od lidí, zda
farář pokřtí nebo ne. Církevní právo stanoví jasné požadavky
a někteří pochopili jako odmítnutí, když některý farář chtěl,
aby svoji víru brali opravdově a splnili požadované podmínky.
Skutečnost je však taková, že i lidé, kteří splňují podmínky
církevního práva, se podle víry v životě neřídí. Je proto lépe
informovat se vždy přímo u faráře. Když je dobrá vůle a trochu
snahy, dá se vždy domluvit.
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. Ať dokážete přijímat Boží dary tak, jak je On dává,
a tak zakoušíte radost ve všech situacích dalšího roku.
					 P. Karel Janečka
Protože v tomto roce připadá 4. neděle adventní na 24. prosince, budou v bohoslužbách změny.

Vánoční bohoslužby
Den
23. 12.
mše 4. neděle adventní
24. 12. Štědrý den
25. 12. Narození Páně

Hodina
16:30 Oskava
15:00 Oskava – mše svatá
pro děti
11:00 Oskava

26. 12. Sv. Štěpána
27. 12. Sv. Jan Evang.
30. 12.
31. 12. Svaté Rodiny

11:00 Mladoňov
16:30 Oskava
11:00 Třemešek – mše svatá
s žehnáním varhan
11:00 Oskava

1. 1. Matky Boží

11:00 Oskava

Římskokatolická farnost Oskava
zve na vánoční bohoslužbu
v kapli svatého Antonína
na Třemešku,
při níž budou požehnány
opravené varhany.
Bohoslužba se koná
v sobotu 30. 12. 2017 v 11 hodin.
Varhany požehná
P. Vladimír Mrázek, děkan z Kyjova.
Pojďme společně děkovat za dokončení oprav, zazpívat si koledy a radovat se z narozeného
Pána, který přichází se svou uzdravující láskou všude, kde jsou otevřená srdce.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. (Žalm 91,1)
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Taneční

Již třetím rokem probíhají v naší obci taneční pro starší
a pokročilé. Tyto navštěvují, letos každou středu, taneční páry
všech kategorií, ať již pokročilejší, či úplní začátečníci. Pod
vedením našich zkušených tanečních mistrů Vlastíka Hoška
s partnerkou Marcelkou se všichni tanečníci učí dle vlastních
možností nové kroky a nové tance. Taneční probíhají v přátelské atmosféře tanců a oblíbených přestávek s posezením
u stolů plných různých pochutin připravených každým z párů
a u sklenky dobrého vína. K výborné atmosféře tanečních přispívá nemalou měrou i výzdoba připravená paní Hanou Barbořákovou. Tato na každé taneční připraví jinou tematickou
výzdobu stolů a sálu. Za tuto výzdobu patří jí, i všem, kteří jí
s tímto pomáhají, veliký dík. A co vy, vážení přátelé, nezkusíte
si příští rok také zopakovat nějaké ty taneční kroky s námi?
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obec

Oskavský zpravodaj

Termíny plesů v roce 2018

19. ledna
MS Oskava
2. února
MS Mostkov
16. února
Obec Oskava
2. března
TJ Oskava
Všechny občany a milovníky dobré hudby, tance a zábavy srdečně zvou pořadatelé plesů.

Předvánoční pozdrav
ze školky

Není to tak dlouho, kdy
bylo září a do mateřské školy nastoupilo deset nových
dětí. Školní rok jsme zahájili s dvaceti čtyřmi dětmi
a dvě nám ještě v listopadu
přibyly. V jedné třídě se setkávají dvouleté děti s před- Příprava jablečné přesnídávky
školními, dvě paní učitelky a chůva. Od září udělaly děti velký
pokrok – od slziček k úsměvům a věříme, že budeme opět
parta dobrých kamarádů. Aby to tak bylo, společně s dětmi
plánujeme, tvoříme, podnikáme výlety a hlavně si hrajeme.
A co si myslí děti? Gábinka: „Mně se líbilo, jak jsme vyráběli
skřítky.“
Pavlínka: „Jak jsme tam sadili zeleniny.“
Michalka:„Jak jsme udělali to jezírko a udělali domečky
venku.“
Terezka: „Mně se líbilo, jak jsem šla do školky a ta červená
klouzačka.“
Filípek: „Mně se líbilo, jak jsme si tady hráli, třeba s traktorem.“
Také tento školní rok pokračujeme v programu Ekoškola.
Na jaře nás čeká druhý audit a obhajoba titulu. Zabýváme se
tématy PROSTŘEDÍ a JÍDLO. Společně s rodiči a dětmi se
nám podařilo zhotovit a osázet na školní zahradě jezírko, vyrobit stojan na ptačí krmítka. Děti se účastní procesu, učí se
a umí vysvětlit, co vše jsme museli udělat, abychom dosáhli
cíle (např. vybudování jezírka). Úspěšně jsme zvládly tematické dny: Bramboriáda, Drakiáda, Ovocný den, Mrkvový den,
Den Ekoškol aj. Velký ohlas měl Halloween. Děkujeme rodičům z Ekotýmu za pomoc při organizaci a zhotovení pochutin
z dýní. Jsme moc rádi, že se školka i zahrada zaplnila dětmi
i dospělými a těšíme se na další setkávání. Tím bude Mikulášská nadílka a setkání u vánočního stromečku. Zatím co
z čerta mají některé děti obavy, na ježíška se všichni těší. O to,
aby měly děti pod stromečkem zajímavou nadílku, se přičinili
sponzoři, kterým moc děkujeme za příspěvky. Jsou jimi p. Navrátil LIS Germany, p. Adamec AGRO Huzová, Novatronic,

Budujeme jezírko na školní zahradě

GDF Mostkov a MUDr. Vl. Nikl. Děkujeme také rodičům za
zhotovení pěkných výrobků na vánoční jarmark a OÚ v Oskavě za poskytnutí dotace na financování dopravy na výlety
a exkurze, na zajištění akcí a oslav, na odměny pro děti.
Vánoční přípravy jsou v plném proudu. Děti vyrábějí ozdoby, řetězy, přáníčka, dárky. Zdobíme stromeček, svícny a přitom
zpíváme koledy. Těšíme se na setkání s Mikulášem, andělem
a čertem. Připravujeme také překvapení pro rodiče k vánočnímu stromečku. Věříme, že sváteční chvíle si pěkně užijeme
nejen ve školce, ale i doma. Všem přejeme příjemné prožití adventního období, vánoční svátky plné radosti, dětem bohatou
nadílku i tu sněhovou a v novém roce hodně zdraví a pohody.
Za kolektiv mateřské školy L. Punčochářová

Děti v mateřské škole – září 2017

Číslo 3–4/2017
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Vánoční
tvoření

V
předvánočním
čase se tradičně sešly tvořivé maminky
a jejich šikovné děti,

aby si společně
se zkušenými zahradnicemi Jitkou Horáčkovou
a Kristýnou Strakovou z Libiny
vyrobily výzdobu
svých domovů.
I letos vznikly
originální věnce, děti zase vyráběly svícny na stůl. Až se při
procházkách naší obcí budete obdivovat věncům na dveřích,
možná uvidíte právě ty z naší dílny.
Knihovna Oskava – Lenka Janků

Mikuláš
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Cyklovíkend

Dne 28. 7. 2017 jsme naplánovali již třetí „Cyklovíkend“,
tentokrát pod záštitou spolku Přátelská obec Oskava. Po předchozích návštěvách zříceniny hradu v Brníčku a pískovny Náklo jsme se rozhodli navštívit Litovelské Pomoraví. V pátek při
odjezdu nám zpočátku počasí moc nepřálo, ale o to víc jsme
měli radost z přicházejícího sluníčka, které vydrželo celý víkend. Základní tábor jsme postavili v litovelském kempu „In-life“ kde byl veškerý komfort k přežití. Odtud jsme vyráželi na
výlety po okolí. Navštívili jsme Mladečské jeskyně, radniční
věž v Litovli, bio koupaliště Litovel a jeskyni Podkova, v níž

Oskavský zpravodaj

děti splnily zkoušku odvahy. Sešli jsme se v hojném počtu,
a to 9 dospělých a stejně tak dětí. Všichni, i ti nejmenší, celou
trasu, která ve finále měřila 95 km, zvládli bez větších problémů. Za odměnu měly děti stanování v kempu, vstup do jeskyně
na věž a nejednu zmrzlinu zdarma. Závěrem bych chtěl poděkovat všem za účast a super partu a také všem, co finančně
podpořili tuto akci. Již nyní plánuji výlet na příští rok, a to
v okolí Pálavy.
Radek Pořízek, organizátor akce

Číslo 3–4/2017

Setkání seniorů se
zastupiteli obce

Děkujeme všem seniorům za krásné a pohodové odpoledne. Přejeme Vám, ať jste stále tak veselí a plni energie, jak jste
nám to, mladším ročníkům, předvedli v pátek 24. listopadu
2017 na našem tradičním setkání. Poděkování patří také všem,
co se na organizaci akce podíleli, od malých dětí až po všechny dospělé dobrovolníky.
Za všechny zúčastněné zastupitele Vlaďka Navrátilová,
kulturní komise

Strana 7

Strana 8

Poděkování paní Janě
Růžičkové

V lednu 2017 uplynulo dvacet let od doby, kdy paní Jana
Růžičková začala pracovat jako všeobecná zdravotní sestra
u MUDr. Naděždy Šotolové. V srpnu téhož roku paní Jana
Růžičková ukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů.
Chtěla bych jí touto cestou poděkovat jménem svým a určitě
i jménem pacientů za odvedenou práci a hlavně ji popřát hodně zdraví do dalších let.
MUDr. Naděžda Šotolová

Oskavský zpravodaj

Životní jubilea

Ještě jednou blahopřejeme všem jubilantům, kteří v letošním roce oslavili životní výročí. Členové kulturní komise
všechny tyto občany během roku navštívili a předali jim dárkový balíček. Mezi oslavence
se v září zařadil pan Josef
Hodula (viz foto).
Vladislava Navrátilová,
kulturní komise

Zaměřeno na zdraví
a relaxaci

Dne 12.–15. Října 2017 se opět uskutečnil zájezd do lázní
v maďarském městečku bückfürdö.
Počasí ukázalo svoji vlídnou tvář a celý pobyt se vydařil.
Ubytování také prošlo od poslední návštěvy menšími změnami
zpříjemňujícími pobyt. Strava byla vynikající a pestrá v dostačujícím množství. Čas strávený v léčivých bazénech byl pro
nás příjemnou relaxací s blahodárným účinkem na zdraví.
Složení termální vody má léčivé účinky např. Na vápenatění, osteoastritidu, diskopatii, lumbago, bechtěrevovu nemoc,
chronický zánět klubů, dnu, revmatismus měkkých tkání, rehabilitaci po ortopedických a neurochirurgických operací, poúrazovou rehabilitaci, chronické gynekologické a urologické
záněty, chronický žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací
potíže.
Po osobních zkušenostech a informacích od spoluobčanů,
kteří se již zúčastnili i opakovaně, mohu absolvování tohoto
zájezdu jen doporučit.Také vědomí, že jste udělali něco pro
své zdraví, přispěje k vaší duševní pohodě.
Jarní termín se uskuteční 5.–8. Dubna 2018. Při počtu nad
10 osob z oskavy bude odvoz zajištěn od oú v oskavě spolehlivým řidičem a vedoucím zájezdu zdeňkem spáčilem.
Jarmila Kotrlová, Oskava

Akce PONOŽKA

Na jaře letošního roku jsem byla oslovena zástupkyní
CHARITY se žádostí zveřejnit výzvu k podarování jakéhokoliv nevyužitého množství a druhů materiálu, vhodného k ručnímu pletení ponožek pro potřebné. Výzva se setkala s velkým
ohlasem.
Zručné pletařky z doneseného materiálu dobrovolně a nezištně stále pletou ponožky různých kombinací, barev, vzorů
a velikostí.
V akci „PONOŽKY POTŘEBNÝM“ je v ČR zapojeno asi
200 žen s nemalým podílem seniorek.
Manažerka celé akce vyjádřila pochvalu a poděkování
všem dárkyním materiálu. Akce je časově neomezena.
Jarmila Kotrlová, Oskava

SDH Nemrlov

Vážení čtenáři,
Dovolte nám, abychom se společně s Vámi ohlédli za rokem 2017.
Během roku 2017 jsme jako již tradičně uspořádali několik
akcí, které byly úspěšné.
V dubnu jsme pro Vás uspořádali Retro diskotéku a tradiční již desáté pálení čarodějnic.
Hlavní činností pro náš sbor je, mimo pořádání kulturních
akcí, zapojení se do seriálů soutěží v požárním sportu. V roce
2017 jsem se zúčastnili opět několika desítek těchto zápolení.
Jelikož jsme především účastníci Velké ceny okresu Šumperk
v požárním sportu organizujeme každý rok sportovní hasičskou soutěž i my. V letošním roce jsme se v celkovém pořadí
okresu Šumperk umístili na druhém místě.
A na podzim se také již tradičně konala další Retro diskotéka a odpoledne pro děti, kde jsme se taky těšili z Vaší účasti.
Tímto Vám děkujeme za Vaši podporu.
Kalvárií je pro náš sbor zajistit finanční prostředky na
činnost sboru. Během celého roku je pro nás samozřejmostí
údržba klubovny, areálu a potřebného materiálu.
Dvanáct našich členů je i členy JSDH Oskava. Tito se podílí na likvidací vyhlášených výjezdů a zásahů v obci, ale i mimo
ni. V letošním roce jsme byli vyzvání prozatím k patnácti událostem.
Hlavní dík pak také patří naším členům, kteří často obětují
vlastní čas a síly k dosažení našeho úspěchu.
Přejeme všem klidné a spokojené Vánoce.
V novém roce mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci
s Vámi.

Číslo 3–4/2017

Poslední leč

V sobotu 25. listopadu 2015
uspořádal
myslivecký
spolek
Mostkov „Na Zakopanci“ hon
na drobnou zvěř. Na výřadu byly
3 kachny, 4 zajíci a 1 srnče stržené
psy. Tradiční poslední leč probíhala v kulturním domě v Mostkově
i s mysliveckým soudem, vyhlášením krále honu a nejlepšího honce.
V neposlední řadě byla naše členka
Simona Měrková přijatá dle tradic
mezi myslivce.
Josef Köhler,
předseda
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Oskavský zpravodaj

Číslo 3–4/2017

Zvládneš to?
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Informace obecního úřadu

Svoz popelnic
každý pátek ve všech obcích
Svoz plastů v roce 2018
vždy ve čtvrtek: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.,
5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.

Lehké sudoku

• brožury, katalogy, publikace, knihy
Oskavský zpravodaj
• kalendáře a další...

Jsme Vaše
tiskárna.
Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci,
Město Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.

tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
Nabízíme Vám mimo jiné:
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
787
01 Šumperk
• ofsetový tisk vyšších nákladů
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
mob.:
182
321knihy
• brožury,603
katalogy,
publikace,
• kalendáře a další...
tel.: 583 211 288
e-mail: info@reprotisk.cz
web: www.reprotisk.cz
tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
787 01 Šumperk
mob.: 603 182 321
tel.: 583 211 288
e-mail: info@reprotisk.cz
web: www.reprotisk.cz

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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