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Vážení občané,
letošní rok se nese ve znamení událostí, které mnozí z nás jistě nikdy nezažili.
Nejdříve to byla vládní omezení v důsledku pandemie, která nás omezila v pohybu
a běžném veřejném styku a potom blesková povodeň, která vyzkoušela naši občanskou soudržnost a solidaritu.
Z hlediska první události se pro obecní úřad v jeho běžné administrativě nic
nezměnilo, spíše naopak. Museli jsme nad
rámec běžných povinností zavádět veškerá
nařízení vlády a krizového štábu do života
obce a vše administrativně zpracovávat.
Z občanského hlediska bylo asi pro všechny nejnáročnější zavedení nošení roušek,
které bylo v krátkém okamžiku nutné
rychle zajistit. Zde musím pozdvihnout
občanskou soudržnost a iniciativu především našich občanek, které okamžitě zahájily šití roušek v domácím prostředí, nejen pro sebe a své blízké, ale i pro ostatní
občany, kterým je zdarma předávaly buď
osobně, nebo prostřednictvím obecního
úřadu. Všem těmto občankám musím
sklonit hlubokou poklonu a poděkovat za
nás všechny z obecního úřadu a za zastupitele obce.
V nepřerušeném běhu událostí a bez
jakéhokoliv oddechu, po částečných uvolněních opatření vlády proběhla obcí blesková povodeň. Tato nám napáchala nemalé škody na majetku obecním, soukromém
majetku některých našich občanů a bohužel vzala i jeden lidský život. Pro obecní
úřad to znamenalo novou zkoušku, kdy
byl okamžitě založen krizový štáb a neprodleně hned ve 20:00 večer, kdy došlo
k prvním výjezdům jednotek hasičů, tento
začal řešit vzniklou situaci. Zde musím
opět sklonit hlubokou poklonu nad obětavostí hasičů z jednotek profesionálních
hasičů a dobrovolných hasičů naší obce
i z celé Moravy, kteří k nám byli přiděleni.
Kromě hasičů se na obecním úřadě hlásilo
mnoho dobrovolníků, občanů i podnikatelů, kteří poskytli obci pomoc fyzickou,
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materiální i finanční. Obrovskou vlnu solidarity a pomoci všech občanů, hasičů,
dobrovolníků a pracovníků OÚ, kterou
jsem cítil a zažil v první dny po povodni,
nikdy nezapomenu a musím všem složit
úctu a velmi poděkovat.
Přes všechny události popsané výše,
musí úřad nadále pokračovat v započatých investicích, protože termíny dodání
dokumentů k dotacím a výběrovým řízením pokračovaly i během povodní a bylo
nutné je dodržet, stejně jako je budeme
muset dodržovat i nadále, v tom nám nikdo nic neodpustí. Nadále budeme pokračovat v odstraňování následků povodní,
které jsou na různých místech obce ještě
více než patrné. Správce povodí provádí
opravy břehů řeky Oskavy a jejich přítoků a zkapacitnění koryt. Mnohé náročné
opravy se jistě přenesou i do dalších let
z důvodu projekčních i finančních. Mezi
tyto opravy bude zařazena i oprava mostu do Bedřichova, který následky povodní
pocítil velmi tvrdě v podobě nepřístupnosti silnice do Oskavy a nemožnosti
využití autobusové dopravy. Tento most
byl provizorně zpřístupněn automobilové
dopravě v pátek 19.06., pouhých devět
dní po opadnutí velké vody, která bránila
jeho vybudování a autobusová doprava do
Bedřichova byla potom zahájena od rána
01.07.2020. Děkuji všem, kteří se podíleli
na rychlém zprovoznění mostu a všem
občanům Bedřichova za jejich statečnost,
trpělivost, za veškerou pomoc a za shovívavost k obci při řešení této těžké krizové
popovodňové situace.
Na závěr bych rád znovu poděkoval
všem, kteří obci a občanům postiženým
povodněmi jakkoliv pomohli a vyslovuji
přání, aby podobné události naši obec postihovaly v tak dlouhých časových úsecích,
že se o nich budou naši následovníci
dočítat jen z kronik. Přeji všem klidné léto
a rychlé zotavení z událostí, kterými jsme
si museli v letošním roce projít.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta

zdarma

Vážení spoluobčané,
rád bych v úvodu tohoto článku poděkoval
všem, kteří se aktivně podíleli na úklidu po povodni v Oskavě a poskytli pomoc lidem, kteří
byli povodní postiženi. Doufejme, že se nám podobné události budou vyhýbat a budeme se moci
setkávat při jiných příjemnějších činnostech.
Současná povodňová situace nám zamíchala s předpokládanými investičními záměry a my
v těchto dnech, kdy tvoříme zpravodaj, teprve
zjišťujeme rozsah škod. Nemalé komplikace
nám způsobila i nečinnost celé ekonomiky
a administrativy v souvislosti s COVID.
I přesto všechno doufáme, že se nám povede dotáhnout všechny plánované stavby, opravy
a investice v roce 2020 do zdárného konce.
Co nás tedy čeká kromě povodňových oprav:
Z ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci na opravu „komunitního domu
v Oskavě“ (jídelna), (rekonstrukce střechy
a její zateplení, opravy interiéru, elektro, otopný systém a výměna kotlů) s předpokládanou
investicí cca 6,5 mil. Kč.
Na tento objekt (jídelnu) připravujeme
i podání žádosti na kompletní zateplení a novou fasádu.
Další prázdninovou akcí, na kterou jsme získali dotaci od MAS, je oprava podlah v celé ZŠ
Oskava. Předpokládaná investice cca 1,6 mil. Kč.
Velkou akcí, kterou, jak doufáme, se podaří
dotáhnout do konce, je rekonstrukce interiéru
v KD Oskava. Jak všichni víte, úspěšně se zdařila
oprava KD z vnějšku, ale vnitřní prostory, které
slouží nám všem, jsou historicky ve velice zanedbaném stavu a zatancovat si na zvlněném linoleu, tak takový unikát je snad jenom v Oskavě.
Připravujeme projekt revitalizace Mostkovského rybníka, jehož součástí je oprava hráze
a odbahnění.
Započali jsme s revitalizací a parkovými
úpravami centra obce v parčíku u OÚ, bohužel
tuto akci přerušila a doslova a do písmene „odnesla“ velká voda při povodni.
Další významnou a pro obec finančně, administrativně a organizačně velmi náročnou
akcí bude výstavba „domácích čistíren vod“
v místních částech obce. Předpokládaná investice
cca 18 mil. Kč se bude dokončovat v roce 2021.
A snad poslední připravenou akcí, i s ohledem na poškození po povodni, je rekonstrukce
kamenného mostu u školy. Předpokládaná investice cca 300.000 Kč.
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání č. 7 (ze dne 30.1.2020):

• smlouvu o právu provést stavbu DČOV místní části obce
Oskava.
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – DČOV místní části obce Oskava.
• smlouvu o právu provést stavbu – dostavba kanalizace Třemešek.
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – dostavba kanalizace Třemešek.
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-128005030/VB/011.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017926/VB001.
• směnnou smlouvu s Úsovskem a. s.
• výzvu k předložení žádostí o dotace z rozpočtu obce Oskava na zájmové a veřejně prospěšné aktivity pro rok 2020,
celková částka na poskytnutí dotace 300.000,- Kč.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006931.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006930.
• kupní smlouvu na kompostovací stroj CM 1,5 – SPT 1 –
prodávající je obec Oskava.
• kupní smlouvu na překopávač kompostu SPK 250 – kupující je obec Oskava.
• strategický rozvojový dokument obce Oskava 2020 – 2025.
• podání žádosti o dotace na Ol. kraj. Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce oprava kotelny v KD Oskava a prohlašuje, že majetek, na který žádá dotaci je ve vlastnictví obce
a bude ve vlastnictví obce i v následujících 10 letech.
• ZO schvaluje vyhotovení a podání žádosti o dotaci z MMR,
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(oprava tělocvičny). ZO dále souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování akce.
• podání žádosti na Ol. kraj. Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce oprava kotelny v komunitním domě a prohlašuje, že
majetek, na který žádá dotaci je ve vlastnictví obce a bude
ve vlastnictví obce i v následujících 10 letech.
• návrh smlouvy o výpůjčce a darování na DČOV mezi obcí
a občany.
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020.
• pořízení platebního terminálu od Komerční banky a. s. – možnost pro občany platby kartou na pokladně obecního úřadu.
• stavbu garáže s otevřeným přístřeškem v areálu SDH
Nemrlov.
• finanční dar 20.000,- Kč pro charitu Šternberk, středisko
Uničov. Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na
20.000,- Kč.
• přijetí stanoviska ve věci nepovolené stavby v katastru obce
Oskava, části Mostkov a to: Pozemek se v současné době nenachází ve vlastnictví obce. Žadateli doporučujeme jednat
se současným majitelem pozemku.
• rozpočtovou změnu č. 1/2020 dle přílohy zápisu č. 2.

• přijetí dotace ze SFŽP ČR rozhodnutí č.06391911 ve výši
7.170.000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce,
s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby
a podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Zastupitelstvo
prohlašuje, že schválilo rozpočtovou částku pro pokrytí
realizace celé stavby.
• vyhlášení výběrového řízení na svoz komunálního odpadu
a návrh smlouvy s dodavatelem. Pověřuje radu obce k výběru dodavatele a schválení smlouvy s vítězným dodavatelem.
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k zakázce „Energetické úspory zdravotního střediska č.p. 167, Oskava“.
• smlouvu o dílo s Ing. Šimkem, IČ: 73965952.
• nákup herních prvků do parčíku u bytovek v Oskavě dle
předlohy pana Radka Pořízka v celkové částce 250.000,-Kč.
• údržbu zeleně na přehradě v Mostkově, hráz – vykácet a vyčistit.
Zasedání zastupitelstva obce, které se mělo konat dne
11.06.2020 bylo vzhledem k povodňové situaci přesunuto na
25.6.2020

Rada obce schválila na svých schůzích
(12/2019 – 05/2020):
• smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů
č. 2019/12272.
• přijetí daru od ŠPVS na obecní ples.
• použití finančních prostředků ZŠ Oskava z vlastních zdrojů
ve výši 100 000 Kč na pořízení 3 nových počítačů a 3 stavebních sestav LEGO.
• nabídku na překopávač kompostu SPK 250 od firmy Everoprojekt.
• rozpočtovou změnu č. 10/2019
• pronájem hrobového místa č. 65.
• použití výtěžku z prodeje při rozsvícení vánočního stromu
ZŠ a MŠ v Oskavě.
• změnu úředních a pokladních hodin obecního úřadu.
• Směrnici č. 1/2020 o cestovních náhradách.
• Směrnici č. 2/2020 o FKSP.
• nabídku Ing. Roberta Šimka, IČ:73965952, na zpracování
projektové dokumentace a inženýrskou činnost včetně stavebního povolení pro stavbu „Ulička Jednota“.
• vybudování propusti ze silnice do uličky v Nemrlově
u č. p. 196.
• firmu „Kyselý, Mostkov“ na úpravu bývalé ordinace dr. Musílkové.
• vyhotovení podání žádosti o dotaci na modernizaci tělocvičny do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, programu
Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Rada dále souhlasí
se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování akce.
• nabídku firmy INNOVA na realizaci komplexních služeb
spojených s realizací výběrového řízení Rekonstrukce a přestavba multifunkčního domu v Oskavě č. p. 30

Číslo 1-2/2020
• nabídku firmy INNOVA na komplexní zpracování žádosti
o dotaci z MMR PORV 2020 – DT „B“ na modernizaci
tělocvičny – Oskava za 18.000,- + 3% ze získané dotace.
• nabídku firmy INNOVA na komplexní zpracování žádosti
o dotaci a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy materiálně technické základny regionálního školství
na opravu podlah v 2. NP v základní škole.
• řádnou účetní závěrku ZŠ a MŠ Oskava k 31. 12. 2019.
• inventarizační zprávu pro rok 2019 ZŠ a MŠ Oskava.
• návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Oskava.
• zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 869 v k. ú.
Oskava.
• žádost ZŠ a MŠ Oskava o povolení výjimky z nejnižšího
počtu účastníků ve školní družině
• odstoupení od smlouvy uzavřené s firmou Janko Projekt,
IČ:03872394. Rada obce pověřuje Mgr. Sršňovou k odeslání příslušných dokumentů.
• cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace
pro stavební provedení stavby a pro výběr dodavatele stavby
od firmy VL Atelier Design s.r.o., IČ: 05760178 na úpravy
interiéru v kulturním domě v Oskavě.
• cenovou nabídku firmy ASA EXPERT, IČ: 27791891 na
provedení mykologického průzkumu střechy a stropů pro
akci „Energetické úspory objektu č. p. 30, Oskava“.
• uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jan Bernát, IČ:
06195253 na zpracování realizační projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení v lokalitě obnovy distribuční sítě NN ČEZ.
• příkazní smlouvu s firmou Safetynela s.r.o., IČ: 7160593
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
a požární ochrany (PO).
• sponzorský dar na florbalový turnaj MAS – nákup dárkového koše v hodnotě 1.000 Kč.
• nabídku firmy SMS-služby s. r. o., IČ: 06784771 na jednotlivé licence pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Licence se týká vypořádání autorských práv s kolektivními
správci (Ochranný svaz autorský a další). Rada pověřila starostu k uzavření smlouvy.
• smlouvu s OSA č.VP_2020_4025 – obecní ples Oskava.
• dodatek č. 7 na rok 2020 ke smlouvě s Městskou knihovnou
T. G. Masaryka Šumperk, IČ: 65496604 ze dne 28. 02. 2014,
o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč na nákup knihovních fondů a příspěvku ve výši 3.000 Kč na financování provozu regionálního serveru.
• plán investic.
• částečnou opravu obecní cesty v Mostkově (p. č. 712/23)
a cesty pod kapličkou v Mostkově recyklátem.
• dočasné přestěhování klubovny seniorů do prostor bývalé
školní družiny.
• návrh dodatku ke smlouvě s Komerční bankou, a.s.,
IČ: 45317054.
• výběr dodavatele výsadby v parčíku v centru u bytových
domů 56 a 57 v Oskavě od firmy Krejzlíkovi, IČ 86584219
a objednání prací.
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• smlouvu o nájmu pozemku p.č. 869 v k. ú. Oskava.
• pokračující členství v MAS Šumperský venkov na programové období 2021 – 2027.
• pronájem části pozemku p. č. 195/1 v k. ú. Oskava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• vyhlášení poptávkového řízení na novou lávku přes řeku
Oskavu.
• ukončení nájmu bytu v KD Oskava a novou nájemní smlouvu bytu v domě č.p.167 manželům M.
• výběr dodavatele na akci - Rekonstrukce a přestavba multifunkčního domu v Oskavě č. p. 30 - firmu WEISSTAW s.r.o.,
IČ: 05532914.
• přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Oskava.
• vybudování gabionů od firmy DOMYS spol. s.r.o. Nasavrky
pro stanoviště kontejnerů u přehrady v Mostkově, v ceně
31.200 Kč včetně DPH.
• ozelenění pozemků kolem parkovací plochy a okolí vodárny
u domů č. p. 56 a 57 v ceně 50.000 Kč, firma Krejzlíkovi,
IČ: 86584219.
• nákup 4 kusů laviček pro parčík u budov č.p. 57 a 58 v Oskavě, za maximální cenu 20.000 Kč.
• vybudování chodníku přes parčík u budov č. p. 57
a 58 v Oskavě firmou J. Bartoněk, Libina, v ceně 219.000 Kč
bez DPH.
• havarijní opravu kanalizační přípojky od budovy č.p. 131,
Oskava za cenu 92.160 Kč bez DPH.
• návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemků
p. č. 398/2, 398/3, st. 19/1, st. 19/2 v k.ú. Oskava, návrh
směny pozemků dle tohoto geometrického plánu, vymezení věcného břemene k části pozemku a průběh vlastníky
zpřesněné hranice pozemků u budovy školní jídelny.

Rada obce pověřuje:
• starostu obce ke zveřejnění poptávky na projekt rekonstrukce VO v centrální částí obce.
• starostu obce přípravou jednání s občany ohledně výstavby
DČOV dne 19. 2. 2020.
• starostu obce projednat s administrátorem akce vyhlášení
VŘ na dodavatele stavby DČOV.
• starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou ASA
EXPERT a. s. na administraci akce „Energetické úspory
objektu č. p. 167 Oskava – zdravotní středisko“.
• starostu k podání žádosti o dotaci na opravu podlah v 2. NP
v základní škole z dotačního programu MAS Šumperský
venkov.
• starostu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny
v KD Oskava z krajského programu Podpora investičních
projektů v oblasti kultury.
• starostu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny
v komunitním domě č. p. 30 Oskava z krajského programu POV 2020 - Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce.
• starostu obce k podpisu,,Smlouva o právu provést stavbu
a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení
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a správy kanalizační domovní přípojky“ na parcele p. č. 450
v k. ú. Oskava.
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s administrátorem
dotace z MMR na komunitní dům v případě, že bude dotace
přiznána ministerstvem.
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou ASA
EXPERT a. s. na administraci akce „Energetické úspory
objektu č. p. 30 Oskava – komunitní dům“.
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou ASA
EXPERT a. s. na zpracování projektu „Energetické úspory
objektu č. p. 30 Oskava – komunitní dům“.
starostu jednat s krajem o úpravě dojezdu spoje 890321/35.
starostu obce k podpisu Dohody o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, a. s. (výměna zemního kabelového vedení
v dosavadní trase).
starostu podpisem smlouvy s firmou SUEZ CZ a. s.,
IČ: 25638955.
starostu provést likvidaci nefunkčního a opotřebovaného
vybavení bývalé školní družiny v součinnosti s vedením
školy.
starostu podpisem smlouvy s firmou firmy Rybářství Horák
s.r.o., IČ 268 132 835.
starostu zařadit na budoucí jednání zastupitelstva obce (po
zákazu shromažďování) projednání opravy sídliště se SVJ
na sídlišti u horního závodu a vyzvat pomocí zastupitele p.
Bajaníka jednotlivé předsedy SVJ k přítomnosti na zastupitelstvu.
starostu podpisem kupní smlouvy na 3 betonové sloupy
s firmou ČEZ Distribuce a. s.
starostu podpisem smlouvy s firmou Dopravní značení Svoboda, IČ: 27848116.
starostu jednat o nákupu objektu bývalého kina za účelem
jeho revitalizace.
starostu podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem soustavy
domovních čističek odpadních vod (DČOV), firma Sdružení ČAK CZ, IČ: 25515608, Kroměříž a ABPLAST, IČ:
27531813, Čistá.
starostu podpisem smluv se žadateli o DČOV.
finanční výbor a hodnotící komisi předložit zastupitelstvu
obce ke schválení žádosti o dotace z rozpočtu obce pro rok
2020.
obecní úřad zveřejnit v Oskavském zpravodaji článek o povinnosti občanů při nakládání s odpadními vodami z domácností.
starostu k zajištění ověřeného podpisu směnné smlouvy dle
usnesení bodu 12 s vlastníky směňovaných pozemků před
jednáním v zastupitelstvu.
starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou Kamenné stavby, Radek Čtvrtlík, Šternberk – oprava kamenného mostu
u ZŠ Oskava, za cenu 252.676,- Kč.
starostu oslovením majitelů vhodných pozemků pro odstavné místa pro návštěvníky směřující do oblasti Rabštějna.
Pavlína Utěšená

Informace
z obecního úřadu
Svoz popelnic
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 31. srpna téhož roku. Dle OZV 2/2019, 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 2/2019, specifický symbol 1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce: č.ú.:
107-0488930227/0100.

Termíny svozu plastů do konce roku 2020:
vždy ve čtvrtek: 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 17.12.
Firma SUEZ upozorňuje občany, že oranžové pytle slouží
k ukládání tetrapakových obalů a jejich svoz probíhá společně s odvozem plastů. V loňském roce bylo z 1000 předaných
oranžových pytlů firmou svezeno pouze 150 kusů. V případě,
že tyto pytle nebudou odevzdávány při svozu plastů, firma
Suez další pytle nedodá.

Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz
Telefon: 583 233 553, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Úřední a pokladní hodiny Obecního úřadu
Pondělí: 7:30 - 11:30
12:30-17:00
Úterý:
7:30 - 11:30
12:30-14:00
Středa:
7:30 - 11:30
12:30-17:00
Čtvrtek: 7:30 - 11:30
12:30-14:00
Pátek:
zavřeno (administrativní den, návštěvu lze předem
dohodnout)
Nově umožněna platba kartou.
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického odpadu.
Provozní doba:
od 1.4. do 31.10. Středa 16 - 19 hodin Sobota 9 - 12 hodin
od 1.11. do 31.3. Středa 15 - 18 hodin Sobota 9 - 12 hodin
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1.4. do 31.10. Středa 16 - 19 hodin Sobota 9 - 12 hodin
od 1.11. do 30.11. Středa 15 - 18 hodin Sobota 9 - 12 hodin
od 1.12. do 31.3. kompostárna v provozu pouze po předchozí
telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky
od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).
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Tříkrálová sbírka 2020

Charita Šternberk – středisko Uničov
Tak jako v minulých letech se i v roce letošním konala v našich obcích Tříkrálová sbírka, díky které můžeme pomáhat
lidem v nouzi. Do celého průběhu sbírky je zapojeno velké
množství dobrovolníků – koledníků.
Zvláštní poděkování patří paní Braunerové. Která zajišťovala celý průběh sbírky v Oskavě a přilehlých obcích a také
velký dík patří všem koledníkům, kteří se podíleli na sbírce.
V Oskavě bylo v letošním roce vykoledováno 30 674 Kč a
v celém mikroregionu Uničovsko 571 011 Kč.
V okolních obcích mikroregionu bylo vykoledováno:
Dlouhá Loučka
42 916 Kč
Lipinka
7 669 Kč
Medlov
44 963 Kč
Nová Hradečná
26 398 Kč
Libina
62 247 Kč
Paseka
25 000 Kč
Šumvald
38 457 Kč
Troubelice
64 315 Kč
Újezd
28 482 Kč
Uničov
190 061 Kč
Želechovice
9 856 Kč
Velice si vážíme Vaší podpory. Děkujeme, že jste přijali koledníky a štědře obdarovali.
Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. 65 % vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde
byly vybrány, tedy v Charitě v Uničově.
Z těchto prostředků chceme v letošním roce pokračovat
v poskytování přímé pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzové
či krizové situaci. Dále chceme podpořit zdravotní a sociální služby, které zajišťujeme v charitním středisku v Uničově
a také chceme být připraveni na něco nepředvídatelného, co
budeme v daném okamžiku řešit.
Poskytované služby na Charitě v Uničově:
Zdravotnická služba: DZP – Domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče
Sociální služby: CHPS – Charitní pečovatelská služba,
Charitní poradna NEDLUŽÍM, NDC – Nízkoprahové denní centrum SCHOD, Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Dobrovolnický projekt: Klub POHODA
VOBIS centrum PRO VÁS – kompenzační pomůcky, humanitární sklad, mimořádné události, potravinová banka, charitní šatník a bazárek.
Přejeme všem občanům obce hodně síly, zdraví a Božího
požehnání. Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.
Zdraví a vše dobré přeje
Bc. Alena Charouzová
– vedoucí charity Šternberk – středisko Uničov
Pavla Petrová - pastorační asistent

Pozvánka na pouť

V prvním pololetí letošního roku jsme prožili neobvyklé situace. Velikonoce i pouť k sv. Floriánovi jsme slavili v podstatě v soukromí. Proto si dovoluji pozvat na pouť do Bedřichova,
která se uskuteční v neděli 19. července v 15 hodin v kostele
sv. Bedřicha. V tu dobu už bude snad opraven kříž před kostelem v Bedřichově. Dosud tam stálo torzo a horní část byla
uložena u jednoho farníka. Opravy se trochu zbrzdily přerušeným silničním spojením, ale věřím, že se je podaří udělat včas.
Těším se na společné setkání.
Na sobotu 24. října připravujeme v Bedřichově také tradiční troubenou mši svatou za myslivce a lesní dělníky.
Pokud dostaneme z Ministerstva zemědělství dotaci, budeme mít na podzim opravený také centrální kříž na hřbitově
v Oskavě. Tam je potřeba pevnit základ a opravit zvětralé části. Pobožnost za zemřelé začátkem listopadu by mohla být už
u opraveného kříže.
Vyprošuji příhodné počasí, sílu zvládnout obtížné situace
a také čas k rekreaci a odpočinku.
P. Karel Janečka
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JSDH OSKAVA

Vážení čtenáři, rád bych se s Vámi podělil o průběh první
poloviny roku 2020 z pohledu jednotky sboru dobrovolných
hasičů Oskava. Od ledna do začátku června běžel život v obci
dá se říct v obvyklých kolejích, během této doby jsme byli vyzváni k 7 událostem v obci, nebo v jejím okolí. Víc jak polovina těchto události byla zapříčiněna vlivem větrného počasí,
další dvě lidskou chybou a jedna technickou závadou. Při těchto pomocích se nikdo nezranil.
Vše změnil večer 7.6.2020 kdy se naší obcí prohnala blesková povodeň. Povodeň takové velikosti, kterou si i starousedlíci
těžce vybavují. Jednalo se zřejmě o největší vodní pohromu
v obci za posledních 70 let. Nikdo z nás na ni nebyl připraven
a nečekal ji, najednou se v naší obci dělo něco co jsme vídali
jen v televizi. Obrovská ničivá vodní síla, kterou nezastavilo
téměř nic, ničila zahrady, zahradní nábytek, kůlny, přístřešky,
mosty, poničila domy včetně jejich vybavení a auta. Síla, která
s sebou přinesla tuny bahna, nepřeberné množství větví a dalších předmětů, síla která od Oskavy oddělila Bedřichov.
První událost nám byla ohlášena 7.6. 20:32 hod, v tu dobu
se již obcí valila voda, která se nevylila jen z řeky, která byla
místy o 2,5-3 metry výše než je její běžná hladina, ale i z míst
jakou jsou louky, lesy a malé potůčky. Voda během chvíle zasáhla téměř všechny obyvatele naší obce. Členové jednotky
se ihned snažili pomoci zasaženým lidem, již v noci do naší
obce byly vyslány i další jednotky hasičů, které byly připraveny
pomáhat. V dané situaci to byl ale nekonečný boj, který jsme
nemohli vyhrát, a proto všichni doufali, že už konečně přestane pršet a voda začne opadávat. Kolem jedné hodiny ranní

Oskavský zpravodaj
nastal kýžený okamžik, přestalo téměř pršet a nastala kulminace. Naše jednotka se vrátila na základnu mezi druhou a třetí
hodinou ranní, někteří si šli odpočinout a načerpat síly, ostatní
chystali nářadí a pohonné hmoty na ráno. Při rozbřesku se
začala ukazovat zkáza, kterou s sebou přinesla tato blesková
povodeň. Všem bylo jasné, že následky se budou odstraňovat
několik týdnů. Začalo shromažďování požadavků od občanů,
především se jednalo o čerpání vody a odstraňování bahna ze
zahrad, sklepů a studen. Bylo také nutné vyčistit místy zcela
ucpané mosty a propustky, pokácet podemleté stromy, které
hrozily pádem. Díky integrovanému záchrannému systému
byly do naší obce povolány další jednotky hasičů jak z řad dobrovolných, tak z řad profesionálních. Do obce proudila těžká
technika, která se také podílela na likvidaci následků povodně,
dále humanitární pomoc a množství dobrovolníků. Zvedla se
neuvěřitelná vlna solidarity, která byla více jak třeba v této těžké situaci.
Naše jednotka byla povolána celkem k 62 událostem souvisejících s povodní, dalších více jak 70 událostí řešily jednotky,
které v naší obci pomáhaly. Jednoznačně se jednalo o největší nasazení naší jednotky v novodobé historii, při této situaci
jsme si mnohokrát sáhli na dno svých sil.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na likvidaci následků povodní a popřát všem občanům naší obce
pevné nervy a hodně sil.

JSME PŘIPRAVENI KDYKOLI POMOCI
HASIČI OSKAVA
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Ozdravný pobyt s lyžováním
v Kunčicích

Poslední týden v únoru proběhl již pátý ročník Ozdravného pobytu s lyžováním v Kunčicích u Starého města pod
Sněžníkem. Letos nás poprvé provázelo nevlídné počasí
s dlouhotrvajícím deštěm. Přesto jsme nepropadli depresi
a snažili jsme se využít každou chvilku, kdy jsme mohli vyrazit na svah. Ve středu se počasí umoudřilo a dokonce napadlo trošku nového sněhu, ve kterém se nám hned jezdilo lépe.
Následující den jsme uspořádali závody ve slalomu. S obtížným terénem si poradili všichni skvěle! A tak jsme mohli
rozdat hned několik medailí: ve III.družstvu zvítězil Daniel
Jaroš, na 2.místě byla Martina Kubelková a třetí se umístil

Masopust

Masopust – lidově „ostatky“, „fašank“, „voračky“, „končiny“ či obecně karneval je svátkem připomínajícím odchod
zimy a návrat očekávaného jara a je spojen s postním obdobím před velikonocemi. V naší škole se připomínka tohoto
bujarého veselí stala tradicí. Žáci si již delší dobu připravovali ve škole i doma masky, trénovali masopustní písně
a chystali se na průvod obcí. Ten vyrazil v pátek 21. 2. před
polednem a prošel s několika zastávkami centrem vesnice.
Rozveselil zaměstnance místních podniků, prodejen, hosty restaurace i pracovníky obecního úřadu. Největší radost
určitě udělal dětem v mateřské škole. Odměnou našim maskám byly sladkosti, drobné finanční dárky od kolemjdoucích a především vynikající koblížky upečené ve školní jídelně. Nejvíce si vážíme toho, že jsme mohli být, jak se zpívá
v masopustní písni, všichni pospolu.
Mgr. Jaromíra Lónová

Adam Brada. Jen pro zajímavost – Dan Jaroš stál v pondělí
na lyžích poprvé! Pořadí v dalších družstvech: II.družstvo –
1. Marek Navrátil, 2. Jaroslav Pořízek, 3. Zdeněk Ptáček
I. družstvo – 1. Veronika Adamcová, 2. Markéta Adamcová, 3. Jeremiáš Jahn
Jako každý rok nás doprovázeli instruktoři z řad rodičů,
bez kterých si pobyt na horách nedovedeme představit. Děkujeme jim každý rok a ani tento nevynecháme! Takže Zdeňku, Vlastíku, Lukáši, Kačko, Jani a Eliško – velké díky za
obětavost a spolehlivost! Vyznamenali se i majitelé horské
chaty U Profesora, kteří stihli za rok vybudovat nový bazén,
takže jsme měli při špatném počasí o zábavu postaráno.
Velkou radost máme i z toho, že jsme se letos vyhnuli zraněním a dokonce i nachlazení nás postihlo jen v malé míře.
A tak sportu zdar a lyžování obzvlášť! Nyní už může přijít
jaro.
Věra Kyselá a Zuzana Doubravová
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Vzdělávání žáků v době koronaviru

Když 10. 3. 2020 oznámilo Ministerstvo zdravotnictví zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, všichni jsme věřili,
že půjde pouze o krátkodobé přerušení výuky v rozsahu max.
2-3 týdnů. Nová podoba vzdělávání, které se začalo realizovat
distanční formou, s sebou zpočátku přinášela řadu problémů
všem zúčastněným. Žáci i učitelé si museli postupně zvykat
na jiný způsob vzájemné komunikace. Její základní formou se
staly emaily, jejichž prostřednictvím žáci dostávají podle každodenního rozvrhu učivo s úkoly, které po vypracování odesílají v daném termínu vyučujícím. Pravidelně dostávají ke zpracovaným úkolům zpětnou vazbu se slovním hodnocením. Na
základě doporučení České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není práce žáků v době distančního vzdělávání klasifikována. Jejich přístup k plnění úkolů však
bude spolu se získaným hodnocením za období od února do
uzavření škol základem pro výslednou klasifikaci na konci školního roku. Přes počáteční potíže, které byly mnohdy technického rázu, se během relativně krátké doby podařilo vzdělávací
proces stabilizovat. Žáci si postupně zvykali na nový způsob
výuky, naučili se rozvrhnout si čas na svoji práci a spoléhat se
především na vlastní síly. I tyto nové kompetence, které během
koronavirové krize získali, se jim v budoucnu budou hodit.
Většina žáků pracuje z domova svědomitě a pečlivě, některé
žáky 2. stupně se bohužel ani po opakované urgenci u zákonných zástupců nepodařilo přimět k plnění úkolů. Rodiče mají
možnost získávat průběžný přehled o nesplněných úkolech
prostřednictvím elektronického systému DM Software.
Od komunikace výhradně prostřednictvím emailu bylo
žádoucí přejít na moderní způsob on-line výuky. K této formě práce škola začala postupně využívat aplikace Microsoft
Teams, jejímž prostřednictvím učitelé mohou se žáky nejen
hovořit, ale mohou se i vidět. Předpokladem však je kvalitní
internetový signál, což v některých částech obce představuje
problém.
Vzdělávání v době uzavření školy je zaměřeno především
na zvládnutí a procvičení učiva v hlavních předmětech. Cílem
však zároveň je, v rámci možností, plnění tematických plánů
tak, aby žáci nemuseli být v novém školním roce zahlceni neprobraným učivem z minulého školního roku. U některých
tematických plánů došlo k úpravám a redukci obsahu méně
podstatného učiva.
Za přísných hygienických podmínek byla od 11. května
umožněna osobní účast na vzdělávání žákům 9. ročníku za
účelem jejich přípravy na přijímací zkoušky. Této možnosti
využili, až na jednu výjimku, všichni žáci posledního ročníku.
V dopoledních dvouhodinových blocích procvičují vždy v pondělí a ve čtvrtek český jazyk a matematiku. Od 25. května nastoupila do školy necelá polovina žáků 1. stupně, kteří pracují
v dopoledních i odpoledních skupinách každý den. Dopoledne
se žáci pod vedením své učitelky či asistentky pedagoga věnují
plnění úkolů, které paralelně vypracovávají doma ti, kteří do
školy nenastoupili. Dvoukolejnost této práce je náročná především pro vyučující. Náplní odpolední skupiny, která nahrazuje
školní družinu, je zájmová činnost. S postupným uvolňováním
hygienických opatření byla dána možnost dobrovolně nastoupit do školy od 8. června i žákům 6. – 8. ročníku. Ke konzultacím z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a vybraných

dalších předmětů se přihlásila necelá polovina žáků. Pro jednotlivé ročníky výuka probíhá dvakrát týdně, v tyto dny mají
žáci zajištěno školní stravování.
Věříme, že se nám podaří během zbývajících týdnů do konce školního roku alespoň zčásti eliminovat nejasnosti v učivu
během samostudia žáků a 30. června se společně setkat při
vydávání vysvědčení.
Mgr. Jaromíra Lónová

STRAŠÍ TI VE VĚŽI?
Představte si ten úžasný pocit, kdy držíte svou knihu v ruce. Jste autor a spisovatel! Vaše myšlenky a příběhy spatřily světlo světa, a vy jste na sebe hrdí.
Tak tento úžasný pocit zažili třeťáci ze ZŠ v Oskavě pod vedením p. uč. Věry Kyselé, kteří vydali knihu vlastních příběhů. Jste na ni zvědaví? K nahlédnutí a zakoupení ji najdete v místní
knihovně.
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O strašidelném lese nad
Oskavou
Eliška Hodulíková
To, s čím se vám teď svěřím, jsem nikdy nikomu neřekla.
S mou mladší sestřičkou Julinkou jsme se rozhodly, že přespíme jedné noci v lese, který je kousek od našeho domu. Neustále jsme to odkládaly, ale jednoho dne jsme se k tomu konečně
odhodlaly.
Postavily jsme si stan kousek od hřbitova, který byl tak 20
minut po cestě, když šel člověk v tom lese stále rovně. Šly jsme
spát a najednou jsme něco zaslechly. Vykoukly jsme ven, ale
nikdo tam nebyl. Tak jsme zalezly do spacáku a snažily jsme se
usnout. V tom nám něco vlezlo do stanu. Zalechtalo mě to na
noze.,,Co to je?“ Hrozně jsem se bála.Tak jsem vzbudila Julču.
A řekla jsem: „Viděla jsi to taky?“
„Já jsem nic neviděla,“ odpověděla Julča rozespale.
„A nelžeš mi? Víš co? Radši půjdeme domů. A tam se vyspíme.“,,Co blázníš? “ odpověděla Julča.,, Vždyť už je tma! Já
nikam nejdu. A spi už.“

vou. Někteří mají psaní „v krvi“, jiní se trošku trápili a potřebovali poradit. Ale každý dal do svého příběhu kousek sebe.
To, co cítí, po čem touží, o čem se mu zdá.
A proč zrovna v Oskavě straší? No, protože děti se bojí
rády! A proč by nemohlo strašit ve škole nebo třeba v knihovně! Vždyť tam děti tráví spoustu času.
A tak doufáme, že se Vám naše kniha bude líbit. Že si v ní
každý najde svůj příběh. Strašidelný nebo romantický, příběh
plný záhad nebo „science fiction“. Každý dle svého gusta.
Věra Kyselá a děti ze 3.třídy ZŠ Oskava

Střípky z mateřské školy

Vzhledem k učiněným opatřením a omezením kvůli šíření
koronaviru byla mateřská škola dočasně uzavřena. Toto uzavření se využilo k některým opravám a úpravám ve vnitřních
prostorech školy a celá budova se malovala. Děti, které se
vracely do školky tak přišly do vymalovaných tříd a těšily se
z nových, krásně barevných koberců, které se zakoupily a pokládaly na podlahy.

Milí čtenáři,
dostala se Vám do rukou kniha příběhů, které napsaly děti
ze 3.třídy Základní školy v Oskavě. Kdy se vlastně zrodil nápad napsat knihu? Stalo se to na začátku školního roku. Děti
měly za úkol přečíst si přes prázdniny knihu a vytvořit k ní
čtenářský list. Ostatně jako každý rok. Tentokrát se toho zhostily velmi zodpovědně a přinesly mi úhledně vypracované čtenářské listy s pěknými barevnými obrázky. Sylvinka nezůstala
jen u knihy, ale napsala i vlastní příběh. Hned další týden jsme
vyrazili do místní knihovny na první knihovnickou lekci v novém školním roce. Přitom jsme předali paní knihovnici naše
čtenářské listy, aby je mohla v knihovně vystavit. Když jsem
držela všechny listy v rukou, povídám: „ To je hotová kniha!“
„ A proč byste nemohli napsat knihu?“ povídá paní knihovnice Lenka. „Třeba o Oskavě!“ A nápad byl na světě. To
jsme ještě netušili, co dá taková kniha práce! Psali jsme každou volnou chvíli. Rodiče pomáhali s přepisováním do počítače, radili a podporovali děti v jejich snažení. Za to jim patří
obrovský dík!
Nehledejte v naší knize umělecky zpracované texty. Děti
psaly s nadšením tak, jak jim myšlenky zrovna proudily hla-

Číslo 1-2/2020
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Čtení s babičkami

Začátek měsíce března – měsíce knihy jsme přivítali
v knihovně společným setkáním s našimi „čtecími babičkami“,které nám tentokrát předčítaly z knihy Anny Marie Kyšové Superholky. Kniha je o malé karatistce a atletce,které jsou
pořádně odvážné holky.Rozhodnou se totiž vypořádat s věcmi, se kterými se mnohdy musí potýkat spousta dětí a nakonec
jsou ochotni pomoci dospěláci. Babička Dana a Magda nám
přečetly úvodní kapitoly - Co se stalo po cestě na autobus,Mají holky sedět v koutě?,kde zazněla spousta legračních jmen
a situací,jež malé posluchače zaujala svým vtipem,fantazií
a dětskou představivostí.Jak bude příběh obou superhrdinek
pokračovat a jak nakonec skončí,pokud vůbec skončí,si musí
malí čtenáři a čtenářky přečíst sami. Doufám proto,že i u nás
v knihovně si jich tato knížka najde plno. S chutí do čtení
nejen knih a příběhů o superhrdinech s úžasnými superschopnostmi,ale i ostatní zábavné či naučné literatury.
Mgr.Zdeňka Benešová

Dva poradci poskytují právní poradenství v oblasti právní,
bytové, rodinné a sociální, a to v těchto úředních hodinách:
Pondělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 hod. Mgr.
Veronika Stejskalová
Čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 a v čase od
15:30 do 16:30 - pouze na tel. objednání Mgr. Barbora Michálková
Poradci vám pomohou nejen dobrou radou, ale i prakticky - např. s vyplněním potřebných žádostí, sepsáním návrhu
smluv a podobně.
Telefonní kontakt do kanceláře a Poradny je 585 562 107,
email: poradna.olomouc@rscr.cz
Anna Beránková

Vítězem putovního poháru
v bowlingu je Standa Miho

Bezplatná právní poradna pro
seniory otevřena v Olomouci

Mnohokrát se na mě obracejí sousedé. Chtějí s něčím
poradit, vyplnit nějakou žádost, odpovědět na dotaz úřadu,
rozhodnout se o podání podnětu, stížnosti, petice apod. Ráda
pomohu, ale mnohdy sama nevím.
Proto jsem s potěšením přijala informaci předsedkyně
Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, Mileny Hesové, která dopisem požádala náš Klub seniorů, abychom informovali
naše členy i širokou veřejnost o otevření bezplatné právní poradny, která bude sloužit výhradně seniorské populaci našeho
kraje.
Takže ráda informuji, že 12. března tohoto roku byl slavnostně zahájen provoz akreditované bezplatné Právní poradny pro seniory v kanceláři Krajské rady seniorů v Olomouci,
a to ve Štursově ulici č.820/1 Hodolany - budova magistrátu
(sociální odbor) ve II. patře kancelář č. 329. Je to administrativní budova asi 5 minut chůze od hlavního nádraží, poblíž
olomouckého Kauflandu a v budově je výtah.

Pár dní před vyhlášením nouzového stavu, který nám uzavřel restaurace i sportoviště, uspořádal Klub osadníků Třemešek, z. s. první ročník soutěže „O putovní pohár klubu.“ V příjemném prostředí penzionu Pavlík v Medlově soupeřilo 24
účastníků bez rozdílu věku na čtyřech bowlingových drahách.
Klub hraje bowling tradičně, ale poprvé jsme hráli v Medlově.
A poprvé se soutěžilo o trofej. Putovní pohár získal Stanislav
Miho, který je shodnou okolností nově zvoleným předsedou
spolku. Elektronické zařízení mu napočítalo nejvyšší počet
bodů. Gratulujeme.
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Dobré tradice se vracejí

Moje generace si dobře pamatuje datum 8. března. To se
v každé fabrice, družstvu, na každém úřadu, prostě bez výjimky na každém pracovišti slavil Mezinárodní den žen. Po „sametové“ tato tradice zanikla, dokonce byla nezřídka terčem
posměchu. Ale opět se vynořila z propadliště dějin.
A tak letos slavili MDŽ v družné zábavě senioři z Libiny,
Oskavy a Nové Hradečné na akci pořádané tamějším Klubem
seniorů za podpory obce a místní knihovny v restauraci „U Lišáka“. Zábava byla skvělá a my z Oskavy už musíme myslet
na to, že příští rok jsme hostiteli my a nechceme se nechat
zahanbit.
Ženy tentokrát místo dříve tradičního karafiátu obdržely
z rukou starosty Libiny rudou růži a ozdobný zápich vyrobený
školními dětmi, starosta Oskavy rozdal rovněž milé drobnosti
ženám i mužům. Tyto pozornosti jsou sice milé, ale možnost
setkání se, zábavy, a tance jsou pro naši generaci k nezaplacení. Umožní nám zapomenout na datum narození, bolavá záda
a kolena a všelijaké starosti a pomohou načerpat energii do
dalších dní.
Díky za to, že současná vedení našich obcí nezastávají přesvědčení některých mladých aktivistů: „Dědeček a babička ujídají nám chlebíčka“.
Anna Beránková

Před dvěma lety mě dcera požádala, zda nemám nepotřebné zbytky vlny nebo staré svetry k vypárání. Plete ponožky pro nadaci, která se zabývá seniory. 200 žen z celé
republiky se postupně zapojilo do projektu a v průměru
dokázaly za rok uplést 12 000 párů ponožek všech barev
a velikostí. Výtěžek je používán pro charitativní účely a projekty pro seniory. Zde v Oskavě a okolí se podařilo shromáždit nezanedbatelné množství vlny a svetrů na párání a bylo
možno dál pokračovat v pletení. Touto cestou patří velký
dík všem, kteří materiál k pletení poskytli, protože přispěli
ke smysluplnému projektu, který podporuje seniory a lidi
v nouzi.
Kotrlová J.

Číslo 1-2/2020
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Radek Vincour – starosta Uničova

Narozené děti v období prosinec 2019 – květen 2020

Společenská kronika

Jubilanti za období leden - červen 2020
V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým byl kulturní komisí předán dárkový balíček:
80 let – 3 osoby
85 let – 2 osoby
90 let – 3 osoby
91 let – 1 osoba
93 let – 1 osoba
94 let – 1 osoba
96 let – 1 osoba

Od prosince loňského roku do konce května 2020 jsme
v naší obci přivítali 2 chlapečky a 8 holčiček:
Emma Zajícová
Ingrid Staňková
Rozárie Maňasová
Viktorie Matoušková
Jiří Krušliak
Viktorie Vyroubalová
Ester Valentová a Stella Valentová
Karin Drew
Sebastian Koubek

Úmrtí za období prosinec 2019 – červen 2020
Marta Valentová
Josef Papež
Miroslav Kozar
Mária Straková
Richard Růžička
Jaroslav Sporina
Vojtěch Lovaš
Sidonie Slováková
Ludmila Reichlová
Jarmila Zatloukalová

ve věku 63 let
ve věku 71 let
ve věku 57 let
ve věku 90 let
ve věku 88 let
ve věku 64 let
ve věku 65 let
ve věku 90 let
ve věku 81 let
ve věku 74 let

Vážení rodiče,
na podzim tohoto roku proběhne vítání nových občánků.
Pozvánku a přihlášku obdržíte
na jméno a adresu trvalého pobytu dítěte. Rozesílání proběhne v průběhu září 2020.
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Upozornění obecního úřadu
– novela vodního zákona

Voda nás v Oskavě velmi potrápila. Nejdřív jí bylo málo,
potom přespříliš. A voda – tentokrát odpadní – nás může
brzy zasáhnout i finančně. Aby tomu tak nebylo, upozorňujeme majitele nemovitostí nenapojených na obecní kanalizaci
(s žumpami a septiky) na novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách účinnou od 1. 1. 2019.
Vodní zákon stanoví tyto povinnosti majitelů nemovitostí: *)
1. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na
čistírnu odpadních vod.
2. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
3. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad,
ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.
4. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí jsme povinni předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Povinnost vlastníka jímky podle § 38
odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne 1.1.2019, předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních 2 kalendářních let se vztahuje na dobu ode dne 1.1.2021.
*) §38 odst. 6- 8 vodního zákona
Nakládání s odpadní vodou z domácností je vzhledem
k vodohospodářské situaci v hledáčku kontrolních orgánů.
Kontrolují je vodoprávní úřady a Česká inspekce životního
prostředí. Zákon jejich úředníkům zaručuje přístup na pozemek, na kterém se žumpa či septik nachází.
Kontrolám se tedy nevyhneme. Připravme se na ně. Odvezené množství splaškové vody by mělo odpovídat spotřebě
vody v domácnosti. Jak ale zjistíme objem spotřebované vody,
když ji bereme z vlastní studny bez měření její spotřeby? Zákon předpokládá, že se kontroly budou řídit tzv. směrnými
čísly, kterými vyhláška zemědělství určuje spotřebu vody na
osobu za rok.
Ze zákona vybrala a z právnické řeči přeložila Anna Beránková

Plasty

Plasty se pro nás za zhruba 200 let své existence staly
v mnoha oblastech nenahraditelným materiálem. Ekologický fenomén se v současnosti zaměřil zejména na tzv. mikroplasty, které „jsou všude“. Co jsou mikroplasty a jak se liší
od makroplastů?
Plasty začaly hrát v našich životech velmi důležitou roli
zejména po 2. světové válce, kdy začaly být vnímány jako
materiál, který nám může v mnoha směrech ulehčit život.

Oskavský zpravodaj
Jisté vystřízlivění nastalo na přelomu milénia, kdy se začaly objevovat názory upozorňující i na negativa používání
plastů, zejména pak tzv. mikroplastů.
Jaký je rozdíl mezi makroplasty a mikroplasty?
Jako makroplasty lze z pohledu ekologické terminologie
označit produkty z plastů. Pojem mikroplasty se poprvé objevil v roce 2004 v souvislosti s malými plastovými částicemi
nalezenými v mořském sedimentu.
Později bylo stanoveno, že za mikroplasty považujeme
plastové částice, které jsou menší než 5 mm, a začal se rozlišovat i jejich původ:
• primární mikroplasty – jsou účelově používané třeba
v kosmetických či chemických výrobcích;
• sekundární mikroplasty – vznikají fragmentací
či degradací makroplastů vlivem okolního prostředí.
LIDSTVO VYPRODUKUJE ROČNĚ ELEKTROODPAD,
KTERÝ BY ZAPLNIL MILION KAMIONŮ
￼ Dvacet procent a víc: takový je podíl plastů v moderních
domácích spotřebičích. Pro svůj každodenní život jich potřebujeme čím dál víc. Roste tedy i spotřeba surovin, které jsou
při jejich výrobě nezbytné.
„Další těžba primárních surovin je ale dlouhodobě nemožná, proto je naší jedinou šancí na trvale udržitelný rozvoj zodpovědná recyklace,“ zdůrazňuje Aleš Šrámek, předseda české
Asociace recyklátorů elektroodpadu (AREO).
Staré elektro je zároveň nejrychleji rostoucí položkou mezi
veškerým odpadem, který lidstvo vyprodukuje. Podle odhadů
je ho na celé naší planetě každý rok 50 milionů tun.
Polovina z toho jsou osobní zařízení, jako počítače, obrazovky, smartphony, tablety a televizory, zbytek tvoří větší domácí spotřebiče a zařízení pro vytápění a chlazení.
„Množství elektrického šrotu odpovídá 1,15 milionu plně
naložených kamionů, stojících za sebou v délce 23 tisíc kilometrů,“ přibližuje Šrámek. Čerpá přitom ze zprávy Univerzity
OSN, což je program Spojených národů zaštiťující 15 různých
institucí ve třinácti zemích.
Nejvíce elektroodpadu na osobu se sebere v Norsku, kde
každý obyvatel ročně odevzdá nebo vyhodí přes 28 kilogramů.
Následují Island (více než 26 kg na hlavu), poté Dánsko a Velká Británie (okolo 24 kg), podobně jsou na tom Nizozemsko
a Švédsko.
Na průměrného Čecha podle studie připadá zhruba 15 kilo
elektroodpadu.
Třídění odpadů a míra recyklace v roce 2019
Co se týče skladby odpadu, pak každý z nás vytřídil nejvíce papíru – průměrně se jednalo o 22 kg, u kterého bylo
dosaženo 88% míry recyklace, tzn. že 9 z 10 vyrobených
tun odpadu z papíru bylo zpracováno na nový papír nebo dále
využito.
Každý z nás vytřídil průměrně 15,1 kg odpadu z plastů, míra recyklace dosahovala 79 %. Míra sběru nápojových
PET láhví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79–
82 %.
U odpadu ze skla vytřídil každý z nás více než 14 kg a míra
recyklace tvořila 79 %.
Na vzestupu jsme s tříděním kovů, kterých vytřídil každý
z nás průměrně 13,9 kg, míra recyklace byla 57 %.

Číslo 1-2/2020
Půl kilogramu nápojových kartonů vytřídil průměrně každý
Čech, míra recyklace tvořila 25 %.
Vytříděné odpady z domácností a obcí jsou svezeny na třídicí linky k dotřídění na jednotlivé druhotné suroviny, které
jsou připraveny k recyklaci a dalšímu využití (výroba nových
produktů, zpracování na energetický zdroj atd.).
Tříděním odpadů snižujeme zátěž životního prostředí –
třeba tím, že šetříme přírodní zdroje surovin, zamezujeme rozšiřování skládek atd.
Minimalizujme odpad a ten, který vyprodukujeme, třiďme
– samosebou, má to smysl!
Jakub Drew – sběrný dvůr Oskava
www.samosebou.cz
www.elektrowin.cz
Dne 22.6. se uskutečnil v KD pro všechny děti z Oskavy
a okolí zábavný den s Niki a prasátkem Cecilem.
Hlídání dětí zdarma od 9:00 – 19:00 hod.
Během dne se děti mohli těšit na soutěže o ceny,
kolo štěstí, zábavná stanoviště, tvořivou dílničku,
diskotéku, megabubliny a mnoho dalšího.
Děkujeme pořadatelům za uskutečnění dětské dne pro děti.
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Jménem obce Oskava chceme poděkovat
všem, kteří zasahovali při likvidaci následku
povodně, která naši obec zasáhla ve dnech
7. až 8. června 2020. Poděkování patří zejména profesionálním jednotkám hasičů a především sborům dobrovolných hasičů z celého okolí. Pracovníkům Charity Šternberk,
středisko Uničov, Českého červeného kříže,
Diakonie a celému krizovému povodňovému
štábu, firmám a soukromým osobám, které
zasahovaly s těžkou technikou v obci, všem
dobrovolníkům, pořadatelům charitativního
koncertu.

Strana 16

Než odjedeme na dovolenou….

Kvůli omezujícím opatřením vydaným v souvislosti s šířením nákazy koronavirem mnozí z nás v těchto dnech přemýšlejí, jak nejlépe
strávit letošní dovolenou a pořádně si odpočinout.
Ať už se vydáte na výlet za humna nebo kamkoli dále, mějte prosím na paměti, že v letních měsících často dochází k nárůstu případů
vloupání do obydlí. Krádeže vloupáním tvoří více než jednu pětinu
majetkové trestné činnosti. Pachatele vloupání do bytů a rodinných
domů zajímají šperky, finanční hotovost, elektronika a jiné drobné
předměty, ale také zbraně, které mohou být zneužity k páchání další
trestné činnosti. Pachatelé si své objekty napadení tipují podle lokality, v níž se nemovitost nachází a podle jejího vzhledu, ale často také
na základě informací získaných ze sociálních sítí.
Z případů, se kterými jsme se v praxi setkali, víme, že lidé svá
obydlí ponechávají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená.
Připomínáme proto některá doporučení, jak snížit riziko vykradení
domu či bytu.
Zabezpečení domu či bytu může každý z nás ovlivnit už jen tím,
že bude dodržovat jednoduchá organizační opatření, která navíc nevyžadují žádné finanční náklady.
Na co bychom tedy neměli zapomínat?
Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte
všechna okna a zamykejte všechny dveře. Nikdy neschovávejte klíče pod
rohožku nebo třeba do květináče. Tyto skrýše lupič snadno odhalí.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně
vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako
opuštěný, prázdný.
Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své dovolené, neuvádějte termín ani místo, kde hodláte svůj volný čas strávit.
Nevkládejte aktuální příspěvky přímo z dovolené.
Dům nebo byt můžete také zabezpečit elektronickým zařízením,
které v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi
atd., a tím vytváří zdání, že byt je obydlen.
Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje
od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte
na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo
zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte.
Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat,
zda je vše v pořádku.
Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík,
nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je
objekt obýván.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat
cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá
těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.

Oskavský zpravodaj
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět
do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy
na stěnách nebo zařízení bytu apod.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných
předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cenné věci také vyfotografujte.
Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení
a identifikaci a ulehčí tak práci policii i pojišťovně.
Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob
v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným.
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být
tipaři.
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by
tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo na vás zaútočit i se zbraní.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu.
Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být
vodítkem k dopadení pachatele. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
Chcete pro zabezpečení svého majetku udělat více? Chcete mít povědomí o nových možnostech technického zabezpečení objektů? Inspirujte se na níže uvedených webových stránkách.
Zabezpečte se! Stáhněte si aplikaci do mobilu J…
Policie ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravily preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality
s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.
V rámci projektu byla vyvinuta mobilní aplikace „Zabezpečte se“,
která přináší základní informace a návody pro zabezpečení majetku.
Kvalitní bezpečnostní produkty vám nabídnou, doporučí a naistalují
členové Cechu mechanických zámkových systémů (CMZS) z databáze aplikace. V aplikaci můžete také otevřít mapu a zjistit trasu
a vzdálenost provozovny vybraného člena CMZS. Doporučujeme
také využití aplikace k provedení celkového bezpečnostního auditu
vašich objektů.
www.zabezpectese.cz
www.stopvloupani.cz
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí

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
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