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Co je to úvodník

Úvodník nemá, milí přátelé, nic
společného s vodníkem. Úvodník patří do časopisů a novinových příloh.
Jde jen o malý útlý sloupek, ale napsat
ho tak, aby ho nikdo při čtení časopisu nepřeskočil, je umění. Důležité je,
aby úvodník nebyl prvním a současně
posledním článkem, který si v časopisu
přečtete. Pokusím se držet výše uvedených internetových rad při psaní úvodníku následujícího.
Jak někteří z vás vědí, spustili jsme
nové webové stránky obce. Součástí je
i anketa, zda se líbí, či nikoli. Ti z vás,
kdo hlasovali kladně, mají nejspíše
stejný vkus jako my, co jsme se na jejich tvorbě podíleli. Vás ostatní, kteří
na nich vidíte nějakou chybu, prosíme
o zpětnou vazbu formou e-mailu, kde
nám navrhnete vylepšení. Určitě se tím
budeme zabývat. Webové stránky obce
jsou jen jedním z mnoha úkolů, které se
nám podařilo za rok působení na obci
splnit a dotáhnout do vítězného konce.
Mnoho dalších úkolů máme před sebou a nemálo jich je naplánováno i na
příští rok. Jejich výčet a ekonomický
rozbor vám po roční uzávěrce v článku
představí místostarosta obce, a to v dalším, jarním čísle zpravodaje. Za sebe,
ale myslím si, že i za zastupitele obce,
mohu prohlásit, že nám elánu neubylo a že se těšíme na úkoly a výzvy, které
nás čekají v příštích letech. V této chvíli
vám přeju za všechny zastupitele, radu
i zaměstnance obce příjemný, šťastný
a úspěšný konec tohoto roku, krásný
advent, pevné zdraví a elán do nastávajícího roku 2016.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma
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Rada obce informuje

Vážení spoluobčané,
v předchozích zpravodajích jsme Vás informovali
o rozhodnutích rady obce a zastupitelstva, o ekonomice
obce. Když jsem byl požádán o další příspěvek do zpravodaje, uvědomil jsem si, že je čas adventní a k němu mi
tak nějak nesedí popisovat „materiálně-ekonomickou“
situaci obce. Na námitku, že je potřeba bilancovat, jsem
opáčil, že bilancovat se má, až po roční uzávěrce a přesném vyčíslení ekonomických údajů. Tímto Vám za celou
radu obce slibuji obsáhlé a přesné informace ihned v dalším čísle roku 2016.
V čase adventním a vánočním mně spíš přijde vhodné
se zamyslet, jak se nám v té naší společné rodině - v naší
vesnici daří. A myslím tím život společenský, mezilidské
vztahy, porozumění emocím a motivům druhého člověka.
V tomto směru si myslím, že jsme si všichni společně dali
pod stromeček ten nejhodnotnější dárek v podobě velkého
množství společenských akcí, na kterých se scházíme.
Tam, kdy jedni jako pořadatelé a druzí jako hosté si projevují úctu a porozumění s úsměvem na tváři. Je překvapující. kolik z Vás pomohlo a pomáhá ve svém volném čase
s organizací chodu obce. Organizují se různé „brigády“.
Byly obnoveny už dávno zapomenuté památníky na dobu
již dávno minulou. Setkáváme se čím dál častěji na kulturních akcích v kostele, bez ohledu na to, zda jsme nebo
nejsme věřící, či kdo má jaký politický názor.
Toto vše je nesmírně důležité a motivující pro společné bytí v naší vesnici, důležitější, než jakýkoliv dobrý ekonomický výsledek. Přeji nám všem, aby nám ta pozitivní
energie vydržela a byla rok od roku silnější.
Dovolte mi Vážení spoluobčané, abych Vám jménem
celé rady obce a zastupitelstva popřál pěkné a poklidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2016.
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta

Aktuální složení zastupitelů obce
Ing. Stanislav Hýbner, starosta
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta
Ing. Anna Beránková, radní
Mgr. Věra Kyselá, radní
Ing. Vladislava Navrátilová, radní
Ing. Miroslav Bartoň
Lubomír Duda
Marek Charvát
Josef Köhler
Mgr. Dana Martinková
Ing. Aleš Měrka
Ing. Robert Pik
Bc. Martina Pluskalová, DiS.
Radek Pořízek
Jiří Valouch ml.

Márnice v Třemešku před opravou

Márnice v Třemešku po opravě

Hodně oprav obecního majetku stačilo nové vedení obce
uskutečnit za pouhý rok. Budova mateřské školy a budova
obecního úřadu mají nové střechy a zateplené fasády. Na
snímcích je nová podoba obecního úřadu, márnice v Třemešku před a po opravě a kulturní dům v Mostkově v současném
stavu před zateplením, které plánujeme provést v roce 2016.
Ing. Anna Beránková, radní

Kulturní dům v Mostkově před zateplením
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Výlet za poznáním

Pátek třináctého. Lidé věřící na pověry považují tento den
za nešťastný. Chorobná obava z tohoto data má dokonce svůj
název friggatriskaidekafobie. Náš pan starosta se ovšem „nešťastného dne“ nezalekl a pozval v pátek 13. listopadu třiadvacet
oskavských žáků na zajímavý výlet. Ale hezky od začátku.
Zastupitelé obce se rozhodli, že výtěžek z letošního obecního
plesu bude věnován oskavským dětem, které úspěšně reprezentují naši obec a pomáhají šířit její dobré jméno. Rada obce tedy
zajistila dárky pro děti, vybrala datum předání odměny a připravila program a pan starosta dle doporučení učitelů ze základní
školy odeslal úspěšným dětem děkovný dopis s pozvánkou na
netradiční výlet.
Slavnostní setkání proběhlo v obecní knihovně, kde pan starosta v krátké úvodní řeči poděkoval všem zúčastněným dětem
za dosavadní úspěchy v mimoškolní činnosti. Poté společně
s panem místostarostou předali dárky, připili si se všemi dětskými bublinkami a mohlo se vyrazit.
Cílem výletu bylo interaktivní muzeum vědy, které je v Olomouci otevřené teprve od jara letošního roku. Ve vědeckých expozicích byly zejména malé děti jako u vytržení a nejen jim šla
z vystavených exponátů hlava kolem. Jen namátkou: Děti mohly vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku, vyzkoušet
svůj důvtip při řešení mechanických hlavolamů, prozkoumat
vodní tok od pramene až po ústí do moře, či navštívit model
oční bulvy. Největší pozornost na sebe ale strhla sedmimetrová
kopule digitálního planetária. Během průletu kosmem se děti
seznámily s nejrůznějšími astronomickými jevy, aniž by se odlepily od relaxačních polštářů.
Po návštěvě muzea byl akorát tak čas na společný oběd, poté
procházka historickou Olomoucí a v odpoledních hodinách
odjezd domů. Děkuji dětem za bezproblémový průběh celého
výletu a za příjemně strávený šťastný pátek třináctého. Jelikož
se nejedná o jednorázovou akci, bude i výtěžek z následujících
obecních plesů věnován dětem. Proto se už dnes mohou ti z vás,
kteří se ve svém volném čase věnují sportovním, uměleckým, či
jiným koníčkům, a šíří tak dobré jméno naší obce, těšit na další
zajímavý výlet. Věřím, že pro mnohé z vás je tento příspěvek
dostatečně motivující a že vás oceněných bude stále přibývat.
Vladislava Navrátilová

Oceněné děti
Jiří Adamec

Zlatá srnčí trofej – 3. místo, Zlatý list
Uničov
Bára Crhonková
Zlatý list Uničov
Petr Doubrava
Vítěz okresního kola soutěže Matematický klokan, účast v celostátním kole
šachové soutěže
Hana Doubravová 1. místo v krajském kole ve hře na příčnou
flétnu v Hranicích na Moravě
Dominik Hanák
Florbal – Turnaj MAS Šumperský venkov
– 2. místo ZŠ Oskava
Matěj Hýbner
Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje – 3. místo
Stanislav Hýbner
Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje – 2. místo (r. 2013),
5. místo (r. 2014)
Klára Hýbnerová
Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje – 2. místo (r. 2013), 3. místo
(r. 2012), Zlatý list Uničov
Tereza Koryťáková 2. místo v sólovém zpěvu v Bruntále –
ZUŠ Rýmařov
Michal Koula
Florbal – Turnaj MAS Šumperský venkov
– 2.místo ZŠ Oskava
Veronika Koulová
Florbal – Turnaj MAS Šumperský venkov
– 2.místo ZŠ Oskava, členka vítěz. družstva hasičské ligy za rok 2015
(SDH Nová Hradečná)
Jiří Kubečka
Ocenění společností SCIO – mezi nejlepšími 10 % v ČR
Vojtěch Kuráč
Oceněni společností SCIO – mezi nejlepšími 10 % v ČR
Anna Matoušková Zlatý list Uničov
Martina Paciorková Zlatý list Uničov
Matyáš Pluskal
Draci Šumperk - hokej, vyhlášen nejlepším hráčem turnaje ve Vítkovicích
Viktorie Pluskalová Účast na mistrovství ČR ve společenském
tanci, postup do nejvyšší třídy v juniorské kategorii
Jan Ston
Florbal – Turnaj MAS Šumperský venkov
– 2.místo ZŠ Oskava
Jaroslav Vajda
Vítěz fotbalové ligy za rok 2015
(SK Uničov)
Sára Valentová
Čestné uznání na 42. mezinárodní dětské
výtvarné výstavě Lidice 2014
Eliška Šenková
Zlatý list Uničov
Kristýna Vrbová
Členka vítěz. družstva hasičské ligy za
rok 2015 (SDH Nová Hradečná)
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První adventní neděle
a rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu letos provázely,,trable“. První
strom byl při instalaci příliš zkrácen (původně měl 20 m), čímž
se opticky rozšířil a tak jsme museli shánět strom nový. Při slavnostním rozsvícení nám neustále vyskakoval jistič, což způsobovalo výpadky reproduktorů a zvuku. A to počasí také nebylo
zrovna na objednávku! Dopoledne sněhánky a odpoledne déšť.
Přesto se povedlo strom rozsvítit a teď už můžeme jen odpočítávat zbývající neděle do Vánoc. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli a také těm,
kteří v té panující slotě přišli. Nálada byla přesto skvělá. K tomu
přispěla nepřeberná řádka lidí, které považuji za svou povinnost
vyjmenovat: Franta Navrátil strom pokácel, Lojza Vrba ho přivezl, pan Bima sloužící na majetku pana Schlögla ho věnoval,
Petr Bail nachystal zásuvky na světelné řetězy, manželé Charvátovi a Pepa Benešovský ho nazdobili a rozsvítili, Radek Pořízek
byl jako vždy nepostradatelný, Tomáš Kappel poskytnul zázemí
a elektřinu, hasiči z Nemrlova dovezli a postavili stany, Martin
Novák s Pavlem Proseckým pomohli vše nachystat…. Všichni ostatní, kteří se postarali o občerstvení, byli vidět přímo na
místě. Ještě jednou díky!
Každopádně jsme si z adventního setkání odnesli i spoustu
nových zkušeností. Nyní už víme, že na příští rok zajistíme novou přípojku elektřiny na zvukovou aparaturu a další spotřebiče. Nebudu zde vyjmenovávat tisíc dalších maličkostí, které by
nám práci usnadnily a o které jsme bohatší. Odměnou nám je
Vaše účast a dobrá nálada. Takže za rok na shledanou!
Za všechny pořadatele Věra Kyselá

Výroba vánočních ozdob

Víte, kdo vyrobil všechny ozdoby na vánoční strom? To se
v sobotu odpoledne sešlo 14 maminek s dětmi ve školní družině
a za 2 hodiny bylo hotovo. Radek Pořízek mezitím dětem vytvořil program a nakonec se z toho vyklubalo příjemné odpoledne.
Všichni jsme se shodli, že bychom se měli potkávat častěji. Tak
zase někdy příště!
Za pomoc děkuje Věra Kyselá
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Stěhování knihovny do nového

Ve středu 14. října 2015 byla místní knihovna Oskava přestěhována do nových prostor, které vznikly rekonstrukcí části
obecního úřadu. Více než dvacet školáků a seniorů vytvořilo
živý řetěz, který vedl do nové knihovny. Dětskýma rukama putovalo skoro 5500 knih. Na tomto místě mi dovolte poděkovat
všem za jejich velkou pomoc. Je vidět, že dokážou „přiložit ruku
k dílu“.
V novém prostředí začala knihovna fungovat 5. listopadu
2015, kdy proběhlo slavnostní zahájení společně s představiteli
obce a zástupci sponzorů. A od té doby je prakticky po všechny
půjčovní dny knihovna plná čtenářů. Všichni si pochvalují pěkné prostory, možnost posadit se při výběru knih, prolistovat si
časopisy, chvilku si v klidu číst. Potěšující je, že si knihovnu oblíbily hlavně děti a stává se pro ně místem k setkávání. Je pro ně
připraveno spoustu zajímavých akcí – výstava obrázků Jakuba
Hříbka – POHÁDKOVÉ BYTOSTI, Čtení s babičkami, vánoční
tvoření, knihovnické lekce, soutěže a jiné. V knihovně je plno
zajímavého čtení - přijďte nás navštívit i Vy!
Lenka Janků - knihovna Oskava

Pozvánka na vernisáž

V pátek 15. ledna 2016 v 17 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Malebná Oskava. Uvidíte malby a kresby žáků
Základní umělecké školy v Uničově, na kterých ztvárnili náměty z Oskavy a fotografie i obrázky našich žáků ZŠ, unikátní
nálezy mincí a historických předmětů z Oskavy a okolí.
Výstava bude instalována v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Oskavě a potrvá asi měsíc. Součástí vernisáže bude
i kulturní vystoupení a malé občerstvení.
Pedagogové ZŠ Oskava, ZUŠ Uničov a OÚ Oskava.
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Taneční kurz pro dospělé
poprvé v Oskavě

Třináct tanečních párů z naší vesnice i blízkého okolí se
rozhodlo zpříjemnit si podzimní dlouhé večery a zdokonalit se
v tanečních dovednostech. Pod vedením tanečního mistra Vlastimila Hoška a jeho taneční partnerky z Klubu tanečního sportu
Šumperk jsme se po dobu deseti večerů scházeli a učili kroky
a figury všech základních, standardních i latinskoamerických
tanců. Byly to krásné večery plné hudby, pohybu, přátelské atmosféry a nechybějícího humoru. Všichni jsme se přesvědčili,
že začít tančit se dá v jakémkoliv věku, bez ohledu na předchozí
taneční zkušenosti. O tom, že kurz byl úspěšný, nás přesvědčil
i neutuchající zájem snad téměř všech v tanečních pokračovat.
A pokud někdo z Vás má v hloubi duše touhu do tance proniknout, neváhejte a připojte se k nám, protože příští podzim určitě
opět protančíme!
Petra Adamcová

Oskavský zpravodaj

Znovu do Maďarska

Ve dnech 1. až 4. října 2015 byl z Oskavy a okolí pořádán zájezd do maďarských lázní BÜKFÜRDÖ, patřících mezi trojici
nejkrásnějších termálních lázní v Evropě. Sešla se nás skupina
zájemců o poznání neznámého. Již cestou autobusem bylo všem
jasné, že budeme všichni dobrá parta. Po příjezdu nás čekalo
ubytování na úrovni. Lázeňský komplex nás zaujal svoji rozsáhlostí, upraveností, vybavením, čistotou i službami. Doporučující informace se nám potvrdily.
Stravování bylo chutné a dostatečné. Snídaně byly servírovány formou švédských stolů. Večeře byly podávány teplé, včetně
polévek i dezertů.
Také jsme využili možnosti nákupů typických maďarských
výrobků i v nedaleké tržnici. S Maďary jsme se domluvili, i když
někdy úsměvnou formou. Dopravu nám zajistil spolehlivý pan
řidič Zdeněk Spáčil zájezdovým autobusem k naší velké spokojenosti. Při počtu minimálně deseti osob byl odjezd zajištěn
z Oskavy. Celkové zážitky a dojmy z celého pobytu nás všechny
natolik nadchly, že už nyní se těšíme a přihlašujeme se znovu
na další termín, který bude 28.4. - 1.5.2016. Všem mohu výlet
doporučit a již nyní se můžete také přihlašovat až do 31.3.2016.
Cena 4.500 Kč zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi a vstup
do bazénů.
Přihlášky přijímá Jitka Kotrlová
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Oprava varhan v kostele
sv. Bedřicha v Bedřichově
Vážení občané, lidé dobré vůle, farníci,

rád bych vás před Vánocemi na konci doby adventní pozdravil a popřál vše dobré do nového roku.
Zároveň bych vás chtěl informovat o našich varhanách v Bedřichově. Varhany neodmyslitelně patří do chrámového prostoru
a mnozí z nás si „půlnoční“ mši svatou neumíme bez varhan ani
představit. Mnozí z vás jste osobně varhany slyšeli hrát v bedřichovském kostele při různých adventních i jiných koncertech,
které společně s Obecním úřadem v Oskavě pořádáme.
První zmínka o varhanách, které jsou umístěny na kůru
kostela sv. Bedřicha, pocházejí z německy psané farní kroniky
z roku 1916. V kronice se uvádí, že varhany se začaly stavět v roce
1879. Dokončení a slavnostní požehnání, a tím uvedení varhan
do provozu, není v kronice zaznamenáno. Stavitelem varhan byl
pan Franz Rieger. Podle našich informací je to otec synů, kteří si
později založili jednu z nejznámějších firem ve střední Evropě
na výrobu a stavění varhan – Rieger a spol z Krnova. Pořizovací
cena varhan činila v té době 1320 zlatých.
Jedná se o jednomanuálové mechanické varhany se zásuvkovou vzdušnicí o 12 rejstřících. Vzhledem k tomu, že na těchto
varhanách se neprováděla
dlouhodobě žádná větší
údržba a varhany byly silně napadeny červotočem,
proběhla v letošním roce
velká oprava. Účelem této
opravy bylo zabránit likvidaci varhan aktivnímu
červotoči a varhany znovu kompletně zprovoznit
a naladit.
Předkládám vám k nahlédnutí soupis provedených prací:
1. Rozebrání veškerého
píšťalového fondu - sanace, čištění a drobné opravy
poškozených píšťal.
2. Čištění a sanace
vzdušnic,
vzduchového
hospodářství,
traktury
a vnitřní části varhanní
skříně.
3. Intonační dorovnávky v jednotlivých rejstřících dle původního vzoru.
4. Naladění varhan
v původní výšce temperovaného ladění.
5. Dodání regulace na
přívod vzduchu mezi motorem a měchem.
Cena opravy činila
55.000,- Kč. Z této částky je
již 40.000,- Kč uhrazeno,
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zbytek financí firmě dlužíme. Proč tento dluh? Farnost ještě
splácí dluh, který je ze střechy farního kostela v Oskavě. K tomu
renovuje střechu na kapli na Třemešku a kompletně kapli v Nemrlově – obě kaple byly v havarijním stavu. Financováni oprav
obou kaplí je výhradně jen z darů a sbírek. Pouze na kapli v Nemrlově jsme v letošním roce získali dotaci od obce Oskava ve
výši 30.000,- Kč. Za tuto dotaci velmi děkujeme. Z těchto důvodů se proto nenašly prostředky na zaplacení celého díla opravy
varhan v Bedřichově. Finance na varhany – 40.000,- Kč se získaly z dobrovolného vstupného z jednotlivých koncertů a z darů
od lidí z našich vesnic, kterým na varhanách v Bedřichově záleží. V příštím roce se plánuje oprava hracího stolu varhan. Cena
této opravy se odhaduje na 25.000,- Kč.
Bedřichovské varhany jsou velmi vzácným, do dnešní doby
naprosto původně zachovalým nástrojem varhanáře F. Riegra.
Oprava varhan byla provedena se souhlasem a schválením arcidiecézního organologa Jana Gottwalda.
Skutečně vpravdě můžeme být hrdí, že v našem bedřichovském kostele jsou jedny z velmi vzácných varhan. Opět je můžete slyšet při vánoční mši svaté na Štěpána – v sobotu 26. prosince v 11 hodin. A ty oskavské varhany na vánoční „půlnoční“
mši svaté – ve čtvrtek na Štědrý den 24. prosince ve 21 hodin.
Srdečně vás zvu.
Otec Pavel

Strana 8

Oskavský zpravodaj

Seniorské odpoledne

Dne 27. listopadu obecní úřad uspořádal setkání seniorů
v kulturním domě. Sešlo se nás více, jak minulá léta. Sál byl
dokonale připraven, stoly i židle upravené, čisto všude na první
pohled.
Přesně ve 14,30 hod. nás přivítal pan starosta Hýbner
a popřál při přivítání dobrou zábavu.
Děti z mateřské školy a školáci nás potěšili svým programem. Po pohoštění nám přišlo hrát DUO LANGER. Při tanci
a dobré náladě nám hráli a zpívali česky, a tak jsme všichni písním rozuměli, alespoň jsme si mohli s nimi zazpívat.
Pan starosta s panem místostarostou celé odpoledne byli
aktivní a vytáčeli postupně ženy. Tombola proběhla zábavně
a dárky potěšily výherce. Pozornost, obsluha i ochota obsluhujících byla bezchybná. Všem jim patří poděkování za přípravu
a uskutečnění celého odpoledne. Všichni se již těšíme na příští
setkání.
Jarmila Kotrlová

Všem, kteří jste si udělali čas a přišli jste se společně pobavit,
děkujeme. Páteční odpoledne patřilo Vám a my jsme ho pro Vás
připravili rádi. A také jsme si ho s Vámi příjemně užili.
zastupitelé obce Oskava

Hřiště na petang

Členové Klubu seniorů jsou stále aktivní a nikdy nezahálejí.
Na podzim jsme si udělali brigádu a upravili nevyužitou plochu
u obecního úřadu na petangové hřiště. Jako poděkování za nabídnuté prostory jsme vyčistili i prostranství před obecním úřadem. Odpracovali jsme několik desítek hodin úklidem zarostlé
zahrady a přípravou hřiště. Ale výsledek stojí za to! Už teď se
těšíme, až nám počasí dovolí odehrát první turnaj.
Květa Marčonková
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Vánoční strom

V sobotu 12. prosince 2015 uspořádal sbor dobrovolných
hasičů v Mostkově již potřetí slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Tato akce je již tradičně spojena s lampionovým průvodem, který začíná v 17,00 hod. před restaurací Čertův mlýn
(koliba) v Mostkově a prochází celou obcí k vánočnímu stromu
před místní kulturní dům. Během průvodu nám hrají z místního rozhlasu vánoční koledy.
Letos nás u vánočního stromu čekalo milé překvapení. Naše
soutěžní hasičské družstvo nám zazpívalo oblíbené „Rolničky“.
Pozvání přijal pan farář Pavel Stuška, který nejenže u stromu
promluvil, ale také otevřel mostkovskou kapli sv. Antonína Paduánského.
Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu, který letos
darovali manželé Paciorkovi (loni manželé Novákovi a první
rok obec Oskava) pan farář Pavel Stuška představil lidem kapli
a dětem rozdal malý dárek. Spoustu našich spoluobčanů bylo
překvapeno, jak je mostkovská kaple krásná. Mnoho z nich bylo
v kapli poprvé.
Následně začala volná zábava. Pro děti byly připraveny malé
balíčky, mohly si opéct špekáčky a vypít čaj. Dospělí mohli
ochutnat tradiční punč, grilovanou železnici a jiné dobroty.
Zábava byla veselá, počasí nám přálo a již nyní se těšíme na
další ročník rozsvícení vánočního stromu. A pokud se Vám náš
vánoční strom líbí, dejte nám hlas v anketě NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROM na Šumpersku a Jesenicku na webových stránkách
Šumperského deníku. Předem děkujeme.
Martina Paciorková

SDH Nemrlov ani na podzim a v zimě neztrácí dech

Podzim jsme přivítali diskotékou. Jistě si mnozí všimli, že
jsme změnili tématiku. Uspořádali jsme Halloween party, kde
jsme se v odpoledních hodinách snažili pobavit děti a večer dospělé. 17.10. jsme na požádání Otce Pavla a ve spolupráci s místními farníky započali práce na opravě místní kapličky. Zimní
čas jsme si připomněli 5.12., kdy jsme uspořádali již tradiční Mikulášskou nadílku. Na závěr roku zapálíme vatru, o půlnoci se
sejdeme v areálu SDH a oslavíme Nový rok.
Do nového roku 2016 Vám touto cestou přejeme mnoho
životních úspěchů, zdraví a štěstí. Děkujeme sponzorům, členům, spoluobčanům za spolupráci a podporu sboru.
Věříme, že nadále budete podporovat naši činnost a že
s Vámi setkáme na naších akcích, které se i nadále chystáme
pořádat. V roce 2016 bychom chtěli uspořádat Velikonoční-retro
diskotéku, Pálení čarodejnic, Soutěže Velkou cenu okresu Šumperk Holba Cup 2016 - Finále mistrů 2016, Halloween party 2016.
Za SH ČMS SDH Nemrlov - Edita Navrátilová

Myslivecké sdružení Mostkov

Poslední listopadovou sobotu se uskutečnil tradiční hon pořádaný MS Mostkov.
Na výřadu jsme se těšili ze dvou lišek, čtyř zajíců a pěti kachen. Králem honu byl vyhlášen
pan Aleš Letocha z Výšovic. Na poslední leči nechyběl dobrý
guláš a dobrá nálada.
„Myslivosti zdar“
Josef Köhler
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EKOškola – EKOškolka
EKOškola pro MŠ je mezinárodní vzdělávací program zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy v mateřských školách. Je to projekt pro rodiče, děti a učitele, jehož cílem je ukázat
dětem, jak mohou věci ovlivňovat, spoluvytvářet prostředí, ve
kterém žijí a umět ho také chránit. V ČR tento program zaštiťuje
a koordinuje Sdružení Tereza (www.terezanet.cz).
Ve školním roce 2013-2014 se naše mateřská škola zapojila
mezi pilotní školy, které testovaly a ověřovaly tento program.
Získali jsme Certifikát pilotní školy mezinárodního programu
Ekoškla. Za dva roky jsme společně ušli velký kus cesty a ve školce je vidět sousta vykonané práce. Program má svá pravidla. Prošli jsme sedmi kroky: ekotým, analýza, plán činností, sledování
a vyhodnocování plánu, environmentální výchova ve výuce,
informování a spolupráce, ekokodex. Zabývali jsme se tématy
– prostředí v MŠ i mimo ni, odpady a jídlo. V započaté práci plánujeme pokračovat dále s tím, že nás čeká zpracování poslední
oblasti, která se týká vody.

Mikuláš v základní škole v Oskavě
I letos navštívil naši školu Mikuláš. A protože tento světec
měl rád děti, tak obdaroval dárky i naše žáky. Díky dotaci z obce
se mohly radovat z mikulášské nadílky všechny děti základní
školy.
Děkujeme

Jak jsme hledali poklady
V úterý 10. listopadu měli žáci 6. A 7. třídy možnost zkusit si
práci s detektorem kovů. Pan Martin Novák s dvěma detektory
nám v lese za školou předvedl, jak se s tímto zařízením hledají
prastaré „poklady“ ukryté v zemi. Jakou radost jsme měli, když
nám detektor pípáním hlásil pozor, tady něco je! No poklady
to nebyly – jen pár hřebíků a plechovka. Ale pak jsme žasli.
Pan Novák nám ukázal svoje dřívější nálezy. Sekeromlat z doby
bronzové, dělové koule z husitských dob, renesanční pečetidla,
spony, mince a jiné.
A taky jsme zjistili, že občanů, kteří se zajímají o historické nálezy kolem Oskavy je víc. Lucie Maitnerová nám přinesla
ukázat, co našel její tatínek – to byste koukali! Třeba přezku
z uniformy německých vojáků s nápisem Gott mit uns, odznak
okresního cestáře, medailonky a spoustu dalších. A tak si říkáme - to by bylo dobré udělat z nalezených oskavských pokladů
výstavu! Byla by moc zajímavá.
Jana Vitešníková

Co jako EKOškolka realizujeme v praxi? Tvoříme výrobky
z odpadového materiálu (krabičky, schránky, noviny apod.), některé z nich jsme prodávali na Vánočním jarmarku. Zakoupili
jsme sušičku na ovoce, pořádáme pro děti ochutnávky netradičního ovoce. S dětmi vyrábíme pomazánky, na vánoce jsme pekli
ořechové placičky. Z vypěstované mrkve na školní zahradě jsme
pekli mrkvový dort. Sledujeme jídelníček, vedeme děti k pitnému režimu. Pěstujeme bylinky, muškáty, staráme se o želvu
a rybičky. Vyrobili jsme několik budek pro zahnízdění ptactva,
v zimě přikrmujeme, pozorujeme ptáčky u krmítka. Sbíráme
pomerančovou a citrónovou kůru, suchý chléb pro koně, vršky od PET lahví. Zbytkový papír, který s dětmi při činnostech
vyprodukujeme, a většinou skončil v popelnici, nyní sbíráme.
Za školní rok jsme ho navážili v jedné třídě 9,985kg. Při průzkumu jsme například zjistili, že jedna rodina v Oskavě průměrně
od října do června nasbírá 11,135kg reklamních letáků. S rodiči a dětmi jsme postavili na školní zahradě vrbový tunel a iglú.
Zapojili jsme se do úklidu okolí MŠ a lesa za školkou při akci
Ukliďme Česko. Spolupracujeme s MŠ Citov. Atd., atd. …
Do programu EKOškola pro MŠ jsme se zapojili s velkou
chutí. Učíme se vnímat krásnou přírodu, která Oskavu obklopuje, chovat se k ní i k sobě navzájem šetrně a ohleduplně.
za EKOtým Lenka Punčochářová
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Jarda: „Myslím si, že jsem se zlepšil i něco přiučil. Teď už
vím, že i když třeba neřeknu správnou větu, tak ji Angličané dokáží pochopit.“
Bára: „Určitě.“
Paní učitelka Lysáková: „Ve zdokonalení ani tak ne jako
v ověření, že bych se anglicky zvládla domluvit. Dokonce mne
paní, co jsme u ní byli ubytovaní, pochválila za mou angličtinu,
což je pro mě velmi pozitivní.“

1. Jak jste trávili dlouhou cestu autobusem?
Jarda: „Koukal jsem na filmy, poslouchal písničky, povídal si
se spolucestujícími, nebo se snažil usnout. Ale cesta mi utíkala
vcelku rychle.“
Hanka: „Posloucháním písniček, povídáním si s kamarády
a jako spousta ostatních, tak ani já nebyla výjimkou v tom, že
jsem měla stažené filmy.“
Paní učitelka Zezulová: „Na začátku cesty jsem si četla časopisy a pojídala své řádné zásoby jídla. Jelikož jsem velký spáč,
nedělalo mi problém usnout v autobuse. Večer jsme se dívali na
mé oblíbené pohádky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat
tatínka do polepšovny.“

4. Jaká tamní jídla jsi ve své anglické rodině ochutnal?
Hanka: „Konkrétně naše rodina měla dle mě velmi chutné
jídlo. Na snídani jsme měli vždy na výběr ze dvou druhů cereálií,
na oběd jsme dostali toastový chléb s pomazánkou nebo sýrem
a šunkou. K tomu ovoce, malý balíček chipsů a sladkost. Na večeři bylo vždy teplé jídlo, vždy kuřecí maso s nějakou přílohou.
Každopádně za celý pobyt v Anglii mi nejvíce chutnala kuřecí křidélka v BBQ omáčce s opečenými brambory a hráškem.
Mimoto jsem ochutnala pomerančovou marmeládu, octové
chipsy, reeses, čokoládu Diarymilk a další typicky anglické pochutiny.“
Aleš: „Typické anglické Fish and chips, potom také těstoviny
na italský způsob, pizzu, hranolky a čínské nudle.“
Paní učitelka Navrátilová: „Ochutnala jsem místní specialitu párky s bramborovou kaší, meruňkami a omáčkou. Pak také
skopové s čočkou na indický způsob. A za celý život jsem nesnědla tolik marmelády, jako právě tam na snídani.“

Ve dnech 16. – 22. 10. 2015 jsme absolvovali vzdělávací zájezd
do Anglie. Ubytovaní jsme byli u náhradních anglických rodin
v okrajové části Londýna. Navštívili jsme mnoho památek a zajímavých míst, při kterých nás doprovázela velmi přátelská průvodkyně Katka. Rozhodli jsme se zeptat vybraných žáků a učitelů, kteří se tohoto pobytu zúčastnili, na pár otázek.

2. Jaký je váš nejlepší zážitek z celého pobytu?
Aleš: „Když jsem uviděl moře a plavba na trajektu. Potom
také přímo Londýn a muzeum voskových figurín, které byly jako
živé.“
Bára: „Nejlepší zážitek byl, když jsme se seznámili s rodinou.“
Paní učitelka Gajdošová: „Všechno se mi velmi líbilo, ale nejvíce mě nadchlo muzeum Madame Tussauds. Ale hlavně to, že
jsme se všichni vrátili v pořádku.“
3. Pomohl vám tento pobyt ve zdokonalení vaší angličtiny?

Nakonec bychom chtěli poděkovat učitelům a panu řediteli
za jedinečnou možnost zúčastnit se tohoto zájezdu do zahraničí. Řidičům za to, že nás bezpečně vozili autobusem po celý
týden. Paní průvodkyni za zajímavé vyprávění a laskavý přístup.
Žákům za skvělý kolektiv a dobrou náladu po celý pobyt. Také
všem, kteří nám zodpověděli těchto pár otázek.
Pluskalová Viktorie, Tokarová Eva, 9. ročník
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Pobyt u Nultého poledníku

Konečně skončilo naše čekání. Školní zájezd do Anglie
byl tu a my s batohy z poloviny plnými jídlem v 8 hodin ráno
nastupovali do autobusu, který nás měl provázet po celou dobu
pobytu v Anglii. Naše cestovní kancelář se jmenovala Hornet
a dostali jsme příjemnou a sympatickou průvodkyni Katku. Bylo
před námi strašidelných 24 hodin v autobuse, které mi trochu
naháněly strach, ale nakonec to pro mě nebylo tak strašné.
Zastávky byly po třech nebo čtyřech hodinách na různých
benzínkách. Přišel večer a s ním i snažení o spánek, protože
hned další den byla prohlídka Londýna a museli jsme být odpočatí. Ve tři hodiny ráno nás zkontrolovali, abychom se mohli
nalodit na trajekt, který nás převážel z francouzského přístavu
Calais do Doveru. Po vylodění se zase snažili všichni usnout,
protože do Londýna nám zbývala asi hodina a půl cesty.

V Londýně nás řidiči vyložili s batohy na parkovišti, odkud
začínala naše prohlídka. V podstatě hned bylo přes Temži
vidět slavné Londýnské oko, kde nám Katka dala nějaké další
informace. Stačilo chvíli jít vedle řeky a za chvíli jsme byli u Big
Benu, který je součástí Westminsterského paláce, kde sídlí parlament. Krásná byla i Národní galerie, kde byly k vidění obrazy
těch nejslavnějších malířů, např. Leonarda Da Vinciho nebo třeba Raffaela. Svačina byla u Buckinghamského paláce a poté jsme
se šli podívat na obchodní dům Harrods, kde nakupuje dokonce
i královna. Odpočinek a další svačina byly v Hyde parku, poté
jsme šli k autobusu, který nás měl zavézt na «Meeting point»,
kde bylo první setkání s našimi rodinami.
Všichni měli ze setkání trochu trému, ale nakonec jsem s kamarádem Davidem dostal rodinu, která měla příjmení Mojeed
a byla tmavé pleti. Vtipné bylo, že jsme si ani jeden nezapamatovali křestní jména. Byli to příjemní lidé, kteří měli asi půlroční
holčičku a tříletého chlapečka, který každý večer běhal po domě
s křikem, který nám zněl jako «mamí». K večeři nám dala paní
Mojeed pizzu, ale únava nás donutila jít spát.
Druhý den jsme měli naplánovaný výlet do Brightonu, takže
jsme v 7 vstali, nasnídali se a naštěstí byl náš dům nejblíž, takže
jsme za dvě minuty byli pěšky na meeting pointu. V Brightonu
byla domluvená prohlídka Brightonského mola, kde je mnoho
atrakcí. Poté nás paní průvodkyně zavedla do Mořského života,
kde jsme byli asi 2 hodiny. Katka nás pak zavedla do obchodního
domu, kde bylo docela draho, takže si asi nikdo nic nekoupil.
Nejvíc se nám ale líbilo v Primarku, kde bylo levné a navíc hezké

Oskavský zpravodaj
oblečení. Snad každý si něco koupil. A zase nás čekala cesta zpět
do Londýna.
Třetí den nás čekal první den ve škole. Nebyl snad nikdo,
kdo by z toho neměl trému. Ale myslím si, že to bylo zbytečné, protože všem se nám tam líbilo. Byli jsme rozdělení na tři
skupiny a moje měla snad toho nejlepšího učitele. Jmenoval se
Riz a bylo mu 23 let. Pořád jsme se smáli a hodiny s ním byly
strašně zábavné. Odpoledne nám nachystaly paní učitelky překvapení v podobě Muzea voskových figurín, kde byly ty nejslavnější osobnosti světa.
Čtvrtý den byl druhý den ve škole a zároveň rozloučení s ní
i s naším skvělým učitelem Rizem. Odpoledne jsme hráli nějaké
hry v Greenwich parku a poté byla návštěva tamního muzea. Pak
nás řidič zavezl k Shopping parku, kde byl Poundland, neboli obchod, kde vše stojí jednu libru. Nakoupili jsme s Davidem
nějaké dárky pro naši rodinu, u které nás čekala poslední noc.
Pátý den byl jediný, kdy nám nevyšlo počasí. Čekala nás návštěva místa, kde je vyznačený Nultý poledník, který „protíná“
Londýn, projížďka lodí po Temži a poté byla naplánovaná prohlídka pevnosti Tower of London, kde se nacházejí i korunovační klenoty. Prohlédli jsme si Tower Bridge, asi nejslavnější
most z Anglie, a poté jsme šli na prohlídku Belfastu, válečné
lodi. Ještě jsme měli krátkou návštěvu slavného trhu a metro
nás převezlo do blízkosti O2 arény, kde jsme si nakoupili nějaké
jídlo na zpáteční cestu a šli k autobusu, který nás měl dovézt
zpátky domů.
Zpátky nás přepravil vlak Eurotunelem a poté už nás čekala
jen cesta domů, kde nás očekávali natěšení rodiče. Angličtina je
můj oblíbený jazyk, takže doufám, že jsem se i něčemu přiučil.
Celý pobyt se mi hodně líbil a chtěl bych se ještě někdy do Anglie vrátit, ať už zase se školou nebo sám.
Jaroslav Vajda, 9. ročník
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Anglie 2015 - poděkování

Šestnáctého října 2015 odjelo 40 žáků naší školy na poznávací a studijní pobyt do Anglie v rámci výzvy MŠMT číslo 56.
Hodnocení a dojmy nechám na
dětech.
Za ředitelství školy bych chtěl
poděkovat průvodkyni paní Kateřině Sochorové za obrovský přehled a pozitivní atmosféru, kterou dokázala nenásilně navodit.
Děkuji rovněž řidičům autobusu
pánům A. Korunovi a A. Vrbovi
za profesionalitu a lidský přístup
k našim dětem i dospělým. V neposlední řadě děkuji pedagogickým pracovníkům - Mgr. Ivě Navrátilové, Mgr. Janě Gajdošové,
Mgr. Janě Zezulové a Mgr. Věře
Lysákové za pedagogický takt
a přehled.
Žádné závažnější problémy
učitelé nemuseli řešit, protože
naši žáci se vesměs k sobě chovali slušně a nedělali Vám rodičům
ostudu. Proto patří poděkování i Vám za výchovu Vašich dětí.
Nejpodstatnější bylo to, že se nám
všichni vrátili v pořádku domů.
Na závěr chci popřát Všem občanům našich obcí šťastné a pohodové Vánoce 2015 a celý rok
2016 naplněný úspěchy, spokojeností, radostí a štěstím.
Mgr. Stanislav Lysák, ředitel
ZŠ a MŠ Oskava

Jedeme do Anglie,
všichni se tam těšíme.
Natěšení do autobusu,
nastupujeme všichni v klusu.
Celou cestu prospíme,
až v Londýně se vzbudíme.
První jsme navštívili Big Ben,
potom nás v rodině přivítal náš náhradní táta Big Men.
Jídlo jsme měli výborné,
našemu českému jídlu méně podobné.
Druhý den jsme byli v Brightnu,
a pak jsme šli do Primarku.
Potom hurá k náhradním maminkám,
už z toho dlouhého dne chuť na večeři mám.
V rodině to bylo super, prima,
nebyla nám vůbec zima.
V Anglii se nám hodně líbilo,
vůbec nám smutno nebylo.
Anglii máme úspěšně zdolanou,
vzpomínky nám navždy v srdci zůstanou.
Kristýna Vrbová, 8. ročník
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Oskavský zpravodaj

Obec informuje
Termíny plesů
22. ledna 2016
12. února 2016
27. února 2016
11. března 2016

MS Oskava
MS Mostkov
Obec Oskava
TJ Jiskra Oskava

Pozvánka na obecní ples
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na obecní ples, který se bude konat 27.
února 2016 v kulturním domě v Oskavě. K tanci bude opět hrát
kapela Zdounečanka. Kapela Zdounečanka byla po loňském
plese hodně diskutovaným tématem. Někteří z Vás byli nadšeni, že konečně slyšeli na plese úplně něco jiného, než na co
byli v posledních letech zvyklí, a že si mohli pořádně zatancovat
polku a valčík. Na druhou stranu si hodně z Vás stěžovalo, že
dechových skladeb bylo příliš, že se hrálo málo „moderny“ a že
už příště na tuto kapelu nepřijdou. I pro nás byla tato dechovka
něčím novým a rozhodli jsme se ji pozvat na základě pozitivních
ohlasů z farního plesu v Nové Hradečné, kde tato kapela pravidelně už několik let s velkým úspěchem vystupuje.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář,
který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“.
Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Podoba nového průkazu OZP

Protože chceme, aby byla spokojenost co největší, koneckonců děláme to pro Vás, dohodli jsme se letos s kapelníkem
Zdounečanky, že pro náš obecní
ples repertoár skladeb upraví tak,
aby vyhověl našim požadavkům
na vyvážené rozložení skladeb.
Tzn. kdo chcete dechovku, opět ji
na plese najdete, kdo chcete novější hity, máte je mít a parket může
patřit Vám. Přijďte a přesvědčte se
sami.

Upozornění ÚP ČR:

Těšíme se na Vás,
zastupitelé obce

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě,
že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně
jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že
výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli
bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na
konci roku.

Termíny svozu plastů v r. 2016
vždy ve čtvrtek 7.1., 4.2., 3.3., 31.3., 28.4.,
26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 6.10., 3.11.,
1.12., 29.12.

Číslo 3 / 2015
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Upozornění pro vlastníky nemovitostí
v katastrálním území OSKAVA
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj dokončil v roce 2015
obnovu katastrálního operátu – digitalizaci v katastrálním
území OSKAVA.
V rámci digitalizace (pozemkové úpravy) došlo v některých případech ke změnám
v číslování parcel, ke změnám
výměr a jiné.
Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby vlastníci nemovitostí, u nichž došlo
k nějaké změně, podali do 31.
ledna 2016 úplné nebo dílčí
přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 Finančnímu
úřadu pro Olomoucký kraj,
Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38,
787 01 Šumperk, úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hod.

do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Pokud tak
v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle
ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu za pozdní podání daňového tvrzení (závislou na výši vyměřované
daně a počtu dní prodlení).

INFORMACE O MOŽNOSTI PLACENÍ
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

Povinnost podat
přiznání k dani
z nemovitých věcí
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být
změna výměr parcel, změna číslování, změna druhu
parcel i změna poplatníka. Poplatníkem je vlastník
nemovitostí; výjimkou jsou
pouze pozemky, které zůstanou evidované zjednodušeným způsobem a jsou
pronajaty, v tomto případě je
poplatníkem daně nájemce.
Změna výměr parcel, jejich druhu, změna číslování
nebo změna poplatníka
jsou okolnosti rozhodné
pro podání přiznání k dani
z nemovitých věcí. Vlastník, u kterého došlo k těmto změnám, je povinen podat daňové přiznání.
Podle ustanovení § 13a
odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů, je
poplatník povinen tak učinit

Od příštího roku (2016) je možné platit daň z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO. Poplatník, který chce platit daň z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO musí:
být poplatníkem daně z nemovitých věcí, kterému bylo českou
poštou přiděleno spojovací číslo
uplatnit do 31. ledna 2016 vyplněné oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen „oznámení“)
u místně a věcně příslušného finančního úřadu
přiložit k oznámení rozpis bezhotovostní platby SIPO nebo
jiný doklad prokazující přidělení spojovacího čísla
Před tím, než se rozhodnete platit daň prostřednictvím SIPO, je nutné se
podrobně seznámit s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016, zveřejněnými
na úředních deskách všech finančních úřadů a na stránkách finanční
správy www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistné > Daně >
Daň z nemovitých věcí > SIPO.
www.financnisprava.cz
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Pro svůj nový knižní projekt Oskavský
pod pracovnímzpravodaj
názvem

I n z er c e

Ztracená Oskava v obrazech

sbírám veškerý obrazový materiál Oskavy a jejího okolí do roku 1946.
Poskytnutý materiál spolehlivě vrátím nebo odkoupím.

Pod každou fotografii v knize uvedu ráda i jméno dárce resp. majitele.
Informace pro podnikatele: v zadní části knihy bude místo pro Vaši reklamu
Helena Novak
kontakt: helena.novak@gmx.at
www.uebersetzer-cz.at
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