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ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 02. 2014
v 16.30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání ve znění:
ź Zahájení
ź Kontrola usnesení
ź Nový jednací řád zastupitelstva Obce Oskava.
ź Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti
ź Smlouva o poskytování knihovnických, informačních a
metodických služeb v místní knihovně + Dodatek č.1.
ź Vybudování dětských hřišť Oskava a Mostkov a
problematika s podáváním žádostí o dotace.
ź Vyhodnocení nabídek na výměnu autobusových zastávek a
přijetí dalších opatření.
ź Vnitřní předpis na schvalování účetní závěrky Obce Oskava.
ź Výběr komise na vyhodnocení nabídek na „Opravu
kanalizačních přípojek u domu Oskava čp. 57, 58“.
ź Žádost p. Stránského na vybudování příjezdové
komunikace.
ź Různé
ź Diskuze
ź Závěr
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bartoň, Martinková)
2. Nový „Jednací řád zastupitelstva obce Oskava“ a zároveň
zrušení dosud platného jednacího řádu zastupitelstva obce
Oskava ze dne 22.3.2011.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce
2014 mezi obcí Oskava a městem Šumperk (č.j.
OBOS/79/2014)
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Smlouvu o poskytování knihovnických, informačních a
metodických služeb v místní knihovně pro rok 2014 mezi obcí
Oskava a Městkou knihovnou Šumperk včetně dodatku č. 1 této
smlouvy (příspěvek obce na nákup KF celkem na rok 2014 ve
výši 10.000,- Kč).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Smlouvu o dílo mezi obcí Oskava a Truhlářství Barbořák Pavel,
Bedřichov na výměnu zastávek za celkovou cenu 337.485, Kč,
termín vyhotovení do 30.5. 2014, záruční doba 24 měsíců.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát)

6. Vnitřní směrnici pro schvalování účetní závěrky obce Oskava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7. Složení výběrové komise na vyhodnocení nabídek na „Opravu
kanalizačních přípojek u panelového domu Oskava čp. 57,58“
ve složení: Ing. Adamec, Ing. Hýbner a Ing. Bartoň.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (odešel Valouch)
8. Žádost p. Stránského (č.j. OBOS/121/2014) na vybudování
příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 163/5 a 163/7 v k.ú.
Mostkov, náklady obce maximálně do výše 40.000,- Kč
(spolufinancování 80% účast obce, 20% vlastníci parcel).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9. Pokácení 2 kusů „kaštanů“ – jírovec maďal na pozemku p.č.
802/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Oskava.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kyselá)
10. Záměr prodeje pozemku p.č. 408/4 ostatní plocha o výměře
660 m2 v k.ú. Oskava.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát)
Zastupitelstvo bylo informováno o:
1. Starostou obce o podání žádosti o poskytnutí dotace na
vybudování dvou dětských hřišť v Oskavě a v Mostkově.
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Mgr. Kyselou k výkonu dohledu na realizaci výměny zastávek,
vypracování ZVA a uzavření akce.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kyselá)
2. Pana Charváta v souvislosti s končící podporou programu WIN
XP k výběru nového vhodného programu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát)

Starosta: Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Mgr. Dana Martinková
Ověřovatel:
Mgr. Kyselá Věra
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 19.15 hodin.
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OÚ INFORMUJE
D Ů L E Ž I T É sdělení pro všechny vlastníky nemovitostí:
Obnova katastrálního operátu – týká se všech katastrálních území (Mostkov,
Nemrlov,Třemešek, Václavov u Oskavy a Bedřichov u Oskavy) mimo k.ú. Oskava:
Upozorňujeme občany (vlastníky nemovitostí všech
katastrálních území, mimo Oskavu – zde obnova probíhá nyní a
vlastníci nemovitostí budou o jejím skončení informování), že byla
provedena obnova katastrálních operátů (tato probíhala v roce
2012 a 2013).
Obnova katastrálního operátu – přepracování na
digitalizovanou katastrální mapu (nejedná se o digitální zaměření,
pouze přepracování papírové formy map do digitalizované –
elektronické formy).
Jedná se zejména o zrušení tzv. Zjednodušené evidence
(pozemky – hranice bylo možné doposud najít v tzv. „Německých
mapách“.
Tyto pozemky budou nyní zakresleny v katastrálních mapách
(digitalizovaných) a rovněž u těchto pozemků došlo k přidělení
nového parcelního čísla, případně rozdělení pozemku na více
parcelních čísel (různé kultury), případně bylo ponecháno původní
parcelní číslo, ale u všech takto vzniklých pozemků je nyní
přidělena kultura (např. zahrad, ostatní plocha, vodní plocha,
trvalý travní porost atd.). U pozemků ve Zjednodušené evidenci
dosud kultura nebyla uvedena.
1) Obnovou katastrálního operátu nejdou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem
2) Součástí obnovy katastrální operátu není zjišťování hranic
pozemků v terénu.
3) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami,
kterými byla zjištěna. Jejím zpřesněním (v některých
případech mohlo dojít ke změně výměry pozemků, přičemž
se však, ale nezměnila hranice pozemku) a jejím
zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Ke
změně výměry došlo přesnějším výpočtem
Obnovený katastrální operát byl k nahlédnutí v době od 17. do
28. března 2014 na obecním úřadě v Oskavě, kde byl (v pondělky a
středy) přítomen pracovník Katastrálního úřadu a občané měli
možnost se s obnovených operátem seznámit, případně podat
námitky.

Platnost obnoveného katastrálního operátu je, bude vyhlášena dle
jednotlivých katastrálních území:
- od 15.4. (k.ú. Bedřichov u Oskavy)
- od 16.4. (k.ú. Václavov u Oskavy)
- od 17.4. (k.ú. Nemrlov)
- od 22.4. (k.ú. Třemešek)
- od 24.4. (k.ú. Mostkov) od tohoto data bude považován za
platný.
Vlastníci nemovitostí, kteří nestihli, nebo neměli možnost se s
obnoveným katastrálním operátem seznámit mohou tak učinit i
nyní a to na Obecním úřadě v Oskavě u J. Tokarové (a to až do
konce roku, případně leden 2015 - nejlépe v úřední dny pondělí a
středa).
V případě, že nejste vlastníky pozemků ve Zjednodušené
evidenci (v tomto případě nedošlo u většiny vlastníků k žádné
změně, pouze by se mohla změnit výměra) je možné podat
informace i telefonicky.
Z důvodu obnovy katastrálního operátu plynou pro některé
vlastníky nemovitostí tyto skutečnosti:
V lednu 2015 (né dříve) podat nové daňové přiznání na
Finančním úřadě v Šumperku (daň z nemovitostí):
a) vlastníci nemovitostí, kterým se změnila výměra pozemků
b) vlastníci Pozemků vedených doposud ve zjednodušené
evidenci (Zjednodušená evidence – Grafický příděl,
Evidence nemovitostí, Pozemkový katastr) - na výpise (listu
vlastnictví) nemáte uvedenou kulturu.
c) vlastníci nemovitostí, kteří své pozemky pronajali (např.
zemědělskému družstvu) – dosud neplatili daň (daň platil
nájemce).
Od roku 2015 platí daň z nemovitostí vlastník nemovitosti.

Poplatek za „komunální odpad“ – sdělení
Občané - poplatek za komunální odpad je stanoven ve výši 600,Kč na osobu a rok 400,- Kč za osobu a rok (kde je stanovena sleva).
Splatnost poplatku: Možno ve 2 splátkách – k 31. březnu a 31.
srpnu.
Z důvodu klimatických podmínek v zimním období (malé
Nemovitosti (chaty, chalupy – kde není přihlášena k pobytu
množství srážek) se předpokládá, že bude nedostatek vody.
žádná osoba) 600,- Kč za rok,
Žádáme proto občany, aby s vodou neplýtvali, šetřili.
Kde je stanovena sleva 400, Kč za rok.
(zejména se toto týká napouštění bazénů v letním období).
Splatnost jednorázově k 31. březnu.
Poplatek je možno uhradit v pokladně OÚ Oskava pouze v úřední
dny (pondělí, středa), nebo na účet obce: č.ú.: 1070488930227/0100, SS 1337, VS nutno zjistit na OÚ, případně do
zprávy pro příjemce uveďte – odpady jméno, nebo nemovitost kde,
číslo.
Oznámení pro občany – nabídka brigády
V dubnu, květnu budou zasílány složenky poplatníkům, kteří
Obecní úřad Oskava vyzývá občany, kteří by měli zájem být nebudou mít uhrazenu 1 splátku poplatku.
členem nebo zapisovatelem okrskové volební komise (pro
doplnění stanoveného počtu členů okrskové volební komise)ve
volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a
24. května 2014, aby doručili na obecní úřad písemnou žádost (do
Vážení občané,
9. dubna). V žádosti uveďte jméno, příjmení a bydliště.
přejeme Vám krásné prožití
Členem nebo zapisovatelem okrskové volební komise může být
svátků jara, hodně slunce a
osoba:
pohody.
- která není zbavená způsobilosti k právním úkonům
- která nejpozději v den složení slibu (2.5.2014) dosáhne 18 let
Zastupitelé a zaměstnanci
věku
OÚ Oskava
- která není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
- za výkon funkce člena, zapisovatele okrskové volební komise
náleží odměna dle platných práv. předpisů
Upozornění – šetřete vodou:
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. V obci Oskava se bude volit ve 4 volebních
okrscích. Bližší informace o volbách můžete najít na webových
stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz, odkaz volby.

Kompostárna
Kompostárna Oskava bude v provozu od 5. dubna 2014
(nachází se vedle fotbalového hřiště v Oskavě)
Provozní doba : každou středu od 16.00 do 19.00 hodin
každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin
V mimořádných případech, kdy by se jednalo o větší množství
odpadu (např. traktorovávlečka) lze tento odpad předat kdykoliv
po telefonické domluvě na tel. 583 233 554.
Druhy odpadu, které lze kompostovat:
- větve, tráva, listí, domácí biologický rozložitelný odpad (např.
slupky, zbytky zeleniny a ovoce apod.)
Odpady musí být předávané bez obalů, nejlépe v nádobách, ze
kterých bude odpad vysypaný,v trávě nesmí být kameny.

Obecně závazná vyhláška
Upozorňujeme na platnost „Obecně závazné vyhlášky obce
Oskava č. 9/2012“ o regulaci hlučných činností (nové znění),
celé znění vyhlášky na www.ou-oskava.cz - Obecně závazné
vyhlášky a nařízení.
Tato vyhláška omezuje používání hlučných strojů a zařízení v
nevhodnou dobu.

Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Čl. 3 této vyhlášky:
Omezení činností:
1. Noční klid je dobou od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne. V
této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy,
např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původem jsou stroje a
obdobná zařízení, hluku z hudebních produkcí a hlasových projevů
lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby.
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a
ostatních svátcích tj. od 00:00 do 24:00 hodin. veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.

Od počátku ledna 2014 je na internetu nový
zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc.
Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě,
dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považují za přirozené
centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát
denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech
hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit
nazvaný „Olomoucký nej”, prostor pro glosy a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn
kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří
například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a
katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských,
základních, středních a vysokých škol včetně telefonů a
emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem
propojeným s populárními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na
Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace
proto nemusejístránky ani otvírat, stačí se k odběru novinek
přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na
adresu redakce@metropole-olomouc.cz . Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně
spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná akce není tak
malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na portálu
Metropole Olomouc.

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle
platných právních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., zákon č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

POZOR !!!
OD DUBNA DO ŘÍJNA
BUDE SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN
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Z NAŠICH ŠKOL
Jarní dny ve školce …
Pěkné jarní dny s dětmi v mateřské škole prožíváme hlavně venku
na vycházkách i na školní zahradě. Společně s rodiči a dětmi jsme
jedno středeční odpoledne věnovali jarnímu úklidu. Vyhrabaná
zahrada s novými záhonky na pěstování květin, s trampolínou a s
přestěhovaným domečkem na stinném místě děti láká k jarním
hrám. Naše mateřská škola je od září zapojena do programu
EKOškolka. Již název napovídá tomu, že se více věnujeme
ekologickému vzdělávání dětí. Tento program nás také motivuje k
novým aktivitám. Společně s rodiči a dětmi jsme se zaměřili na
zlepšení prostředí školní zahrady, které by mělo děti motivovat k
pozorování jevů a dějů v přírodě a k novým pohybovým činnostem.
Za velkou podporu, nápady a pomoc děkujeme především čtrnácti
členům EKOtýmu školy, který tvoří rodiče, děti a zaměstnanci MŠ.
První letošní společnou plánovanou akcí EKOtýmu byla výroba
ptačích budek. Společně s panem P. Gajdošem děti budky umístili v
prostoru zahrady. Věříme, že zde sýkorky, brhlíci a jiní ptáci
zahnízdí. Druhou akcí, kterou EKOtým MŠ pořádal, byl bazárek

Vynášení Morany a vítání jara

dětského oblečení a následovala sobotní stavba tunelu z vrbových
prutů. Za praktické rady při sázení vrbiček děkujeme paní K.
Strakové se zahradnictví v Llibině. Při stavbě se nás sešlo patnáct
dospělých brigádníků. Za tři hodiny sehrané práce vznikl efektní
prvek školní zahrady – vrbičkový tunel. Práci a zručnost svých
rodičů pozorovaly a svým způsobem ke společné stavbě přispěly i
děti.
První jarní den jsme s dětmi vynesli Moranu a přivítali pěkné počasí.
K řece Oskavě ji vyprovodily všechny děti . Bohužel příští školní rok
nás bude méně. Patnáct dětí, které po prázdninách odcházejí do
první třídy, nahradí dle zápisu jen dětí sedm. Nejen nové děti, ale i
ostatní bychom rádi pozvali 15. dubna do MŠ na Den otevřených.
Velcí i malí čarodějníci přijďte určitě 25.4. odpoledne na
čarodějnický rej na školní zahradu. Den dětí oslavíme v neděli 1.6.
Děti se mohou těšit na skákací hrad, šaška Vikyho, pohádkový les a
další zábavu.

Stavba tunelu z vrbiček na školní zahradě

Ale nyní je před námi ještě celé jaro a také Velikonoce. Všem
přejeme pěkné jarní dny a hodně sluníčka.
Děti a zaměstnanci MŠ
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Masopust 2014
I letos, stejně jako v předchozích letech, děti z ZŠ a MŠ
oslavily jednu z nejveselejších tradic - MASOPUST. Uspořádaly
masopustní průvod masek obcí. Maškary byly rozmanité, originální
a vtipné, podle toho, jak jejich nositelé popustili uzdu své fantazii.
Průvod došel až do sálu, kde byl připraven maškarní karneval.
Školáci a jejich rodiče se na několik hodin přenesli do světa
pohádek a fantazie.V reji masek tančily princezny, vznášely se víly,
běhali čerti, kovbojové a indiáni. Děti si užily pásmo plné her,
písniček a soutěží se spoustou sladkých odměn.Bylo připraveno
bohaté občerstvení. A v tombole plné, pěkných cen pro holky a
kluky, vyhrál snad úplně každý.
Věříme, že spokojené úsměvy a rozzářené dětské oči byly
dostatečným důkazem toho, že se nám letošní masopust povedl.

Zachraňme žáby
26.3.2014 nás oslovil pan Bušina z odboru životního
prostředí MěÚ v Šumperku. Žádal nás o pomoc při záchraně žab.
Každý rok touto dobou totiž na silnicích zahyne obrovské množství
těchto obojživelníků .
Přijali jsme jeho návrh s nadšením a vytvořili celoškolní
akci. Až do 7.4.2014 jsme přenášeli ropuchy a skokany přes silnici
do mostkovské přehrady.
A představte si, zachránili jsme před koly aut 1041 žab !
Tak ať se v rybníce spokojeně množí!
Žáci ZŠ Oskava
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Kácení stromů
Vážení,
dovolte, abych tímto způsobem a také Vašim prostřednictvím,
poděkoval žákům čtvrté a páté třídy za projevený zájem o dění v
obci a také za návrh řešení výsadby náhradní zeleně za pokácené
stromy kaštanů u mostu směrem na Mostkov. Velice mne potěšil
nejen zájem, ale hlavně dokonalý návrh na řešení. Zavazuji se, že
se osobně zasloužím o výsadbu stromů podle návrhu žáků naší
školy. Obdivuji jejich přístup a mohu zdůraznit, že mnozí dospělí
umí také kritizovat, ale nedokáží navrhnou rozumné řešení jako
žáci čtvrté a páté třídy. Dovolte, abych poděkoval i Vám,
pedagogům, kteří vedete naše děti k tomuto způsobu chování. S
pozdravem a přáním všeho nejlepšího.
Radomil Brada
starosta obce Oskava

Bylo nám velmi líto, že se musely kvůli bezpečnosti
pokácet kaštany před jídelnou, i když na ně byli lidé více než zvyklí
a za roky se staly doslova dominantou obce. Pan starosta nám slíbil
zasadit nové.
Před školou jsme 14.4.2014 zasadili náš národní strom
lípu srdčitou, u obecního úřadu jírovec maďal a kaštan jedlý.
Těšíme se, až budeme z plodů kaštanů vyrábět zvířátka, až nás
jedlé kaštany budou hřát v dlani.
A po letech možná usedneme unaveni ve stínu lípy a
budeme vnukům vypravovat jak jsme ji kdysi sázeli...
Žáci 4. a 5. třídy

Florbalový turnaj smíšených družstev v Rapotíně dopadl nad
očekávání dobře
V pátek 24. ledna 2014 se v tělocvičně v Rapotíně konal již pátý
ročník pololetního florbalového turnaje smíšených družstev.
Letošní rok jsme se tohoto velkého turnaje zúčastnili i my.
Dle pravidel turnaje byl jeden tým tvořen 7 žáky, z toho
přinejmenším dvě musely být dívky a dva žáci museli navštěvovat
6. nebo 7. třídu. Na hřišti se v základních skupinách hrálo
systémem 3+1, z toho minimálně jedna dívka musela být na hřišti
vždy.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů. Byly vytvořeny dvě
šestičlenné skupiny, z nichž první 2 týmy z každé skupiny
postupovaly do bojů o medaile. Výsledky našeho týmu ve skupině
jsou uvedeny níže.
Oskava – Loučná nad Desnou 4:1
Oskava – Rapotín 4:5
Oskava – Dolní Studénky 3:3
Oskava – Nový Malín 2:1
Oskava – Vernířovice 8:0
V základní skupině skončil náš tým v šestičlenné skupině na
druhém místě a zajistil si tak postup do bojů o medaile. Abychom
mohli postoupit do finále, museli jsme porazit Libinu. Soupeř byl
před utkáním jasným favoritem. Takové derby ovšem dávalo
tomuto semifinálovému klání patřičnou jiskru a nakonec jsme byli
svědky pěkného utkání, které bylo napínavé až do samotného
konce. Přibližně minutu před koncem byl stav nerozhodný 5:5. Měli
jsme příležitost vstřelit branku a přiblížit se tak finále. Trestné
střílení, které mělo být nařízeno v náš prospěch, ovšem rozhodčí z
nepochopitelných důvodů nenařídil. Z následného útoku jsme
dostali branku a závěr utkání už Libina zvládla s nadhledem.
Konečný výsledek 5:7 nás tak odsoudil k boji o 3. místo s domácím
Rapotínem. Tento zápas se už hrál na velkém hřišti systémem 4+1.
Vetší rozměry hřiště více vyhovovaly domácím, kteří v tomto
souboji o 3. místo vyhráli zaslouženě 5:2.

Konečné 4. místo bylo pro náš tým velkým úspěchem. V brance
chytal výborně po celou dobu turnaje Adam Vajda, který předvedl
mnoho pěkných zákroků. Střelecky táhl náš tým Pavel Novák.
Výborné výkony podala i obě děvčata, Veronika Koulová a Simona
Müllerová.
Sestava našeho týmu:
Koryťák Petr, Koulová Veronika, Mašek David, Müllerová Simona,
Novák Pavel, Vajda Adam, Vajda Jaroslav
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Z KNIHOVNY
Děkujeme sponzorům knihovny

Šestá Noc s Andersenem
Již pošesté připravila Místní knihovna a ZŠ Oskava populární akci
Noc s Andersenem. V prostorách školy nocovalo ze 4. na 5. dubna
64 dětí .Noc s Andersenem se pořádá u příležitosti výročí narození
Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Tento den
je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodním dnem dětské knihy.
Organizátoři noci, která má dětem přiblížit důležitost čtení,
připravili bohatý program - besedu s Helenou Novákovou,
lampičkový průvod obcí a sázení stromu Pohádkovníku na zahradě
školy, který dětem daroval starosta obce R. Brada. Před spaním se
jako tradičně četlo, a usnulo se až před půlnoci.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají připravit program a tuto akci
podporují.

Nové knihy darovali:

M. Valentová, S. Dronská

Předplatné časopisu Příroda na rok 2014 daroval:
M. Doležel
Provozní doba knihovny
Pondělí : 9,00 - 13,00
Úterý : 13,00 - 17,00
Pátek :13,00 - 13,00
www.oskava.knihovna.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci lednu až
dubnu dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví
70 let:

84 let:

91 let:

Dancziwski Jaroslav

Dobiášová Marie

Doubravová Milada

Novačkov Blažo

Straka Jan
92 let:

Tendlová Alena
75 let:

85 let:

Davidová Anežka

Calaba Zdeněk

Janošťáková Marie

Suchá Ludmila
Řoutil František

86 let:
Calabová Růžena

80 let:

Podivinský Antonín

Beránek Ladislav
Horáková Marie

87 let:
Franková Františka

Bendová Marie

81 let:
Zezulová Anna

Úmrtí:

88 let:

Jůzek Miroslav

Hejlová Františka

Třetina Zdeněk
Kunert Petr

82 let:
Jurcsiková Terezia

90 let:

Dobrozemská Marie

Břeň Bohumil
Bartlová Zdenka

83 let:

Greplová Augustina

Lysák Stanislav
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INZERCE

PRODÁM LEVNĚ – i jednotlivě
krbová kamna Hvozdík, krbová kamna Jotul F 602
N, elektrický bojler Tatramat 120 l, nástěnné
plynové topidlo Karma , elektrický olejový
radiátor. Třemešek tel. 583219 025

Libina, Náměstí 443
www.kosmetikalibina.webnode.cz
tel. 777 564 091

Kosmetické služby
Ajurvédské kúry
Laserová terapie
Permanentní make-up

Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od
1.1.2011:
- na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné
velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany
obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v
případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit
počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl
(velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez
trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na
větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních
míst)

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA
www.ou-oskava.cz
OÚpodatelna - tel.: 583 233 554, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: 583 233 556
Lenka Janků - tel.: 604998647, e-mail: lenkajanku1@seznam.cz
Ročník: 15, číslo:1, vydáno v Oskavě dne 19.4.2014, evidenční. č. MK ČRE10438, IČO:
00303101

tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk
-8-

OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2014

