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ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 22. zastupitelstva obce konaného dne 6.6.2013
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. O kontrole usnesení z minulého veřejného zasedání body
stanovené na minulém zasedání byly splněny.
2. O nabídce společnosti FORTEX-AGS a.s. Šumperk k realizaci
bydlení pro seniory - „Seniorské apartmány“.
3. O průběhu zajišťování oprav výpustního zařízení vodní nádrže
Oskava, Mostkov.
4.O veřejné hmotné humanitární sbírce „Povodně
2013“pořádanou charitou Uničov.
5. O podání žádosti na získání dotace na „Autobusové zastávky“na
MAS Šumperský venkov.
6. Starosta informoval o stavu opěrné zídky ve Václavově.
7. O konání tradičního „Výšlapu na Rabštýn“, který se bude konat
28. června.

4.

5.

Způsob hlasování u jednotlivý ch bodů:
6.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Hýbner,
Charvát, Janků, Martinková, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal,
Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena)

7.

Pouze pokud se při hlasování někdo zdržel, nebo byl proti je
uvedeno hlasování jmenovitě.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ověřovatele zápisu: Vladislava Navrátilová, Mgr. Věra Kyselá
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Oskava za
rok 2012 (čj. OBOS/401/2013) s výhradou:
a) Pohledávka ve výši 1.100.000,- Kč z prodeje nemovitosti
uskutečněné na základě kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2012 je
vedená na účtu 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti,
správně měla být účtována na účtu 311 – odběratelé.
Náprava opatření: Účetní obce byla poučena o dodržování
účetních předpisů.

8.

9.

b) Nebylo doloženo řádné schválení přijetí částky 350.000,- Kč
jako zálohy na prodej nemovitosti čp. 128 v obci Oskava.
Náprava opatření: Zastupitelé odpovědni za přípravu zasedání
zastupitelstva, zpracování a ověřování zápisu, jakož i další
členové zastupitelstva byli poučeni o způsobu rozhodování a
nabytí a převodu nemovitých věcí.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Závěrečný účet Obce Oskava za rok 2012 včetně přílohy k
závěrečnému účtu v souladu se zprávou o výsledku
hospodaření Obce Oskava s výhradou (čj. OBOS/438/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Smlouvu č. P600/2013 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání mezi Obcí Nový Malín, Obcí Oskava a
společností Osigeno s.r.o. Vikýřovice při dodávce zemního plynu
(čj. OBOS/410/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Mandátní smlouvu č. MAS-ŠPK-P006/2013 mezi mandantem
Obec Oskava a mandatářem
společnost Osigeno s.r.o.
Vikýřovice při dodávce zemního plynu (čj. OBOS/411/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Smlouvu č. E600/2013 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání mezi Obcí Nový Malín, Obcí Oskava a
společností Osigeno s.r.o. Vikýřovice při dodávce elektrické
energie (čj. OBOS/412/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Mandátní smlouvu č. MAS-ŠPK-E006/2013 mezi mandantem
Obec Oskava a mandatářem společnost Osigeno s.r.o.
Vikýřovice při dodávce elektrické energie (čj.
OBOS/413/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Smlouvu č. E601/2013 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání mezi Obcí Nový Malín, ZŠ a MŠ
Oskava, příspěvková organizace a společností Osigeno s.r.o.
Vikýřovice při dodávce elektrické energie (čj.
OBOS/414/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10. Smlouvu č. P601/2013 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání mezi obcí Nový Malín, ZŠ a MŠ
Oskava, příspěvková organizace a společností Osigeno s.r.o.
Vikýřovice při dodávce zemního plynu (čj. OBOS/415/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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11. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13SOP-01-4120907062 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Oskava,
odběrné místo Oskava 167 (zdravotní středisko p. Bajaník) (čj.
OBOS/420/2013).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
(vzdálil se Ing.
Adamec - nehlasoval)

12. Smlouvu o zajištění péče o toulavé psy mezi Obcí Oskava a
společností AJSHA a.s., Čechy pod Kosířem (útulek Voříšek)
(čj. OBOS/455/2013).
Hlasování: 8 pro, 2 proti, 4 se zdrželi
Pro:

Bartoň, Beránková, Brada, Janků, Martinková, Navrátilová,
Kyselá, Tokar
Proti: Barbořáková, Pluskal
Zdržel se: Adamec, Hýbner, Charvát, Minařík

13. Smlouvu o dílo č. INV/01/2013-07 pro provedení projektových
prací mezi Obcí Oskava a ŠPVS, a.s. Šumperk na opravu
kanalizačních přípojek čp. 57 a 58 v Oskavě
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát)
14. Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na odpady mezi EKOKOM, a.s. Praha 4 a Obcí Oskava (čj. OBOS/409/2013).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
15. Pojistnou smlouvu č. 49247353-17 mezi Českou pojišťovnou
a.s. Praha 1 a Obcí Oskava na pojištění elektronických zařízení
– bezdrátový rozhlas SARAH
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Pluskal)
16. Pojistnou smlouvu č. 25894752-14 mezi Českou pojišťovnou
a.s. Praha 1 a Obcí Oskava na sdružené pojištění vozidla Škoda
Fabia Combi, rz. 3M9 6670.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Pluskal)
17. Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování knihovnických,
informačních a metodických služeb v místní knihovně ze dne
6.2.2008 o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na rok 2013.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
18. Smlouvu o uzavření nové kupní smlouvy z důvodu neplatnosti
kupní smlouvy ze dne 12. 4. 2012.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec)
19. Rozpočtové opatření č. 1/2013 v celkových příjmech a
výdajích ve výši 352.291,20 Kč dle přílohy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (vzdálil se Ing. Hýbner -

2. Závaznou objednávku pro poskytování služeb „SMS InfoKanál“,
provozovaného společností KONZULTA Brno a.s. (čj.
OBOS/190/2013).
Hlasování: 0 pro, 13 proti, 1 se zdržel (Kyselá)
3. Smlouvu a energetickém poradenství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního
plynu mezi společností Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná
společnost, Hodonín a Obcí Oskava.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Zastupitele p. Ing. Beránkovou a p. Janků k místnímu šetření a
prověření skutečností ve věci žádosti Jany Schmidové a Anny
Krabicové o převedení pozemků p.č. 290/5 a 1360 v k.ú.
Třemešek, ostatní komunikace na pozemek trvalý travní porost
(čj. OBOS 416/2013).
T: 8. 7. 2013
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Beránková, Janků, Pluskal)
2. Kontrolní výbor k prošetření věci – bezdrátový rozhlas obce, fa.
Bártek Rozhlasy, penále.
T: do příštího zastupitelstva.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Starostu obce ke vznesení dotazu na advokátní kancelář
Skalka&Grepl&Černý, aby u nejvyššího soudu zjistila stav ve
věci dovolání obce ve věci sporu s ŠPVS a toto písemně sdělila
obci.
T: do příštího zastupitelstva.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. J. Tokarovou k posílání veškerých smluv právničce Mgr. Sršňové
k právnímu posouzení a „parafování“.
T: ihned

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Vladislava Navrátilová
Ověřovatel:
Mgr. Věra Kyselá
Zapsal Tokarová J.
Schůze ukončena ve 21.15 hodin.

nehlasoval)

20. Účetní závěrku obce za rok 2012 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát
a přílohu.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
21. Podání žádosti o kontrolu hospodaření obce ze rok 2013
Krajským úřadem Olomouc.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

V letošním roce obec připravuje vydání Kalendáře obce
Oskava na rok 2014. Kalendář bude obsahovat termíny svozu
odpadů, kulturních a společenských akcí, termíny prázdnin a
spoustu fotografií ze života obce. Termín prodeje bude
upřesněn v dalším čísle zpravodaje.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Cenovou nabídku Milana Churavého, mistra střediska
kanalizací Šumperk na monitoring a čištění kanalizace v obci
Oskava, část Horní Žleb ve výši 12.758,- Kč + 200,- Kč za
záznam na CD + 2.070,- Kč za tunu uloženého odpadu (ceny bez
DPH) (čj. OBOS/456/2013).
Hlasování: 0 pro, 12 proti, 2 se zdrželi

Pracovní doba na OÚ o prázdninách
pondělí:
7.30 - 17.00
úterý - středa: 6.00 - 14.30
pátek:
6.00 - 13.30

Pro: -Proti:

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Hýbner, Charvát,
Janků, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal, Tokar
Zdržel se: Brada, Martinková

OÚ INFORMUJE
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.
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.
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).
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Poplatek za „komunální odpad“ – upozornění pro neplatiče.
Upozorňujeme neplatiče výše uvedeného poplatku, kteří mají
nahlášen pobyt na úřední adrese (Oskava 112 – obecní úřad), že
jsou dle OZV č. 11/2012 poplatníky tohoto poplatku (nejsou
osvobozeni).
Vzhledem k tomu, že máte pobyt na adrese Oskava 112, což je Vaše
doručovací adresa, nemůže Vám obecní úřad zasílat písemnosti
týkající se nedoplatků písemně prostřednictvím pošty.
Doručení tedy proběhlo přes úřední desku OÚ (a to na webových
stránkách a rovněž na vývěsce před OÚ), kde jste byli vyzváni k
převzetí písemnosti (platebního výměru, výzvy k zaplacení
poplatku v náhradním termínu).
Přestože jste si písemnosti nepřevzali, považuje se poslední den
zveřejnění výzvy o doručení písemnosti dnem, kdy Vám
písemnost byla doručena.
Po nabytí právní moci jsou tímto splněny zákonné požadavky pro
zahájení exekučního řízení.
Stejný způsob, mimo zveřejnění výzvy k vyzvednutí písemnosti, je
postupováno i u ostatních neplatičů, kteří mají trvalý pobyt v obci a
poplatek nemají zaplacen ve stanoveném termínu. Těmto byly
rovněž a to prostřednictvím pošty zaslány platební výměry a
výzvy k zaplacení v náhradním termínu.
Pokud si je neplatiči na poště nepřevzali, byly tyto na poště po dobu
10 dnů uloženy a poslední den uložení se považuje za den
převzetí písemnosti a to i přestože nebyly vyzvednuty.
Po nabytí právní moci byly tímto i zde splněny zákonné požadavky
pro zahájení exekučního řízení.

Informace pro všechny poplatníky:
Splatnost poplatku za „komunální odpad“:
1 polovina - do 31. března
2 polovina - do 31. srpna
Budou rozeslány složenky, případně je možné zaplatit v pokladně
OÚ (pondělí, středa).
Kompostárna Oskava
se nachází vedle fotbalového hřiště v Oskavě.
Provozní doba :
každou středu od 16.00 do 19.00 hodin
každou sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
V mimořádných případech, kdy by se jednalo o
větší množství odpadu (např. traktorová vlečka)
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.

Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se
zdravotním postižením, tedy 10 procent populace.
Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy,
organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni
potenciální zaměstnavatelé jsou i v roce 2013 sevřeni
předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si
je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním
postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců,
ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní
plnění v tomto směru nepomáhá. Firmy a organizace raději
odvedou do státní pokladny statisíce na odvodech, které se
nikdy k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou,
nijak nedostanou, než aby daly například kratším úvazkem
šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s
roztroušenou sklerózou, Crohnovou nemocí… O této
problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou,
ředitelkou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji?
A jak s nimi lze bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí
vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi
celou skupinou zdravotně postižených osob (OZP). Málokdo ví, že
OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či
ženy po rakovině prsu. Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci
stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat? Potřebujeme především
vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých formálních i
neformálních setkání, školení, v rámci vzdělávacích projektů
životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se
zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by je stál
finance navíc už tím, že by musely upravit pracoviště a vytvořit mu
speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne
všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově
omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na
pracovišti. Potřebují jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé.

Pokud má např. základní škola ve vašem okolí více jak 25
zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením, musí odvést
za jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod do
státního rozpočtu v částce téměř 65 000 Kč nebo nakoupit výrobky
či služby z chráněného trhu práce za více jak 200 000 Kč. Co ale
taková škola od „chráněných dílen“ nakoupit skutečně může?
Přefakturovat přes ně učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku
2012 ale už za hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že přijde
kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního
rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na
pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu nebo v pozici školníka
člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala pracovitého a
kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického
hlediska.
Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již
podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a
firem, které dávají práci lidem s postižením. Usiluje o změnu
zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců,
neziskových organizací a lidí s postižením jako takových. Náš tým
má za sebou řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních kampaní.
Mezi ně patřila třeba ta s názvem „No a co?!“, která jako první
upozorňovala širokou veřejnost na kvalitní práci osob se
zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku „Práce
postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu
výrobků označených touto ochrannou známkou, které vyrobily
osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např. jako
dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele
zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby,
které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených
zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi důležitých projektů je sekce
Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně
zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci
personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním
postižením. Naší téměř každodenní činností je také školení
personalistů a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně
postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí
také zcela aktuální projekt „Start bez překážek“. Díky významným
firmám a školám, které jsou do něj zapojeny, se projekt snaží řešit
problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci.
Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční
stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také
tedy i úřad, škola ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají současné legislativě se dozvíte na www.nfozp.cz
OZP, musí buď platit již zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv.
náhradního plnění. Uvedu příklad.
OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 2/2013
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Vítání občánků

V úterý 11.6.2013 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní vítání občánků do života. Za účastí starosty obce a rodičů byli
do života přivítáni: Zatloukal Vojtěch, Kuběnová Tereza, Jarošová Michaela, Valentová Sofie, Navrátil Jakub, Braunerová Kristýna,
Kubásková Kateřina, Býmová Lada. K slavnostní atmosféře celého obřadu přispělo vystoupení dětí z mateřské školy.

Z NAŠICH ŠKOL
Slavnost slabikáře
V pondělí 10. června se v 1. třídě naší školy sešli prvňáčci
za početného doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců i kamarádů,
aby byli před jejich zraky pasováni na čtenáře. Samotné slavnostní
chvíli však předcházelo pásmo básniček a písniček, ve kterém děti
popsaly, jak probíhal celý školní rok.
Nejprve se každý prvňáček představil a prozradil na sebe
nějaké „školní tajemství“, potom si děti zavzpomínaly na každý
měsíc, který ve škole prožily a nakonec si společně zopakovaly
všechny písmena abecedy. I když dětem při jejich vyprávění
napomáhaly verše, přesto musely všem ukázat, že se opravdu
naučily číst.
Po zopakování celé abecedy předstoupili Ondra a Adrianka
a přečetli za celou třídu „Slib čtenáře“. Řekli jsme si, jak se máme ke
knihám chovat, proč je dobré hodně číst a jak dále používat
moudra, která jsou v knihách napsaná.
Po Slibu čtenáře poklekly děti před p. ředitele, který je
pasoval na čtenáře. Od p. starosty převzaly krásnou knížku, od p.
zástupkyně čtenářské tričko a ještě na ně čekaly další dárky od p.
knihovnice. Na závěr čekalo děti sladké překvapení.
Děti zvládly za několik měsíců nejen poznávání všech
písmen, ale umí je spojovat ve slova, slova ve věty. Za ten krátký
čas se naučily základy počítání, dozvěděly se spoustu zajímavého o
okolním světě. Velký dík proto patří jejich rodičům, kteří jim na této
těžké cestě za vzděláním pomáhají.

Ráda bych také poděkovala všem, kteří mi pomohli
připravit dětem toto slavnostní zakončení školního roku. Za
finanční příspěvek děkuji p. Antonínu Krylovi a OÚ Oskava.
Mgr. Zuzana Doubravová
třídní učitelka
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Ahoj školko...
Školní rok uběhl jako voda a my opět stojíme na konci naší společné
cesty. Ale ještě než budeme vzpomínat na prožité chvíle v mateřské
škole, čeká nás rozloučení. Po prázdninách odchází do první třídy
sedmnáct šikovných dětí. Přejeme jim hodně úspěchů a mnoho
zajímavých chvil ve školních lavicích. Neloučíme se jen s dětmi, ale
také s jejich rodiči, kterým děkujeme za celoroční spolupráci,
pomoc při organizaci různých akcí pro děti, nápady, nabídky a
aktivní přístup k dění v MŠ. Toto poděkování patří samozřejmě také
rodičům, se kterými se budeme ve školce setkávat i v příštím
školním roce. Druhé rozloučení je s paní Ludmilou Hlochovou, naší
paní školnicí a uklízečkou. O prázdninách svěží a usměvavá odchází
po třiceti třech letech poctivé práce užívat svůj život bez
každodenních pracovních povinností. Na Lidušku jsme si zvykli, jak
my učitelé, tak i děti. O to smutnější loučení je, když si uvědomíme,
že z našeho malého kolektivu odchází člověk, u kterého jsme
věděli, že ho práce baví, dělá ji, jak nejlépe umí a přitom je příjemný
a vstřícný ke svému okolí. Všichni ze školky i rodiče a děti Ti, Liduš,
děkujeme za tvoji práci, přejeme do budoucna pevné zdraví a
hodně krásných chvil.
Výlet do Jiříkova a na Huzovou

Něco končí, ale jiné začíná. Již v srpnu nastoupí na místo paní
Hlochové paní Miroslava Doleželová. Přejeme jí, aby ji práce ve
školce bavila a aby zde našla dobrý pracovní kolektiv. Společně se
budeme těšit na začátek školního roku a s ním na všechny děti.
Když si vzpomeneme na uplynulý školní rok, zjistíme, že
jsme společně prožili mnoho pěkných chvilek, výletů, exkurzí,
divadel, kulturních pořadů, tvoření atd. Děti se umístily v několika
výtvarných soutěžích, navázali jsme spolupráci s novými partnery,
uspěli v dotačním programu Olomouckého kraje. Děkujeme a
vážíme si všech sponzorů, kteří nám svými finančními nebo
věcnými dary umožnili realizovat naše plány. Novatronic, AGRO
Huzová, GDF Mostkov, MAVIK, OÚ Oskava, MUDr. Vl. Nikl, MUDr.
Šotolová, MUDr.Musílková, Řeznictví - p. Kapel, Smíšené zboží - p.
Valenta, Pohostinství - p. Kryl, Drogerie - pí Krestýnová, Velkosklad
VAPAP a ostatním nejmenovaným.
Všem bychom přáli teplé slunečné léto, krásné prázdniny
a příjemně strávenou dovolenou.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Lenka Punčochářová
Rej čarodějnic na školní zahradě

Červen v základní škole
Návštěva pietního místa
Třetího června 2013 navštívili žáci sedmého až devátého ročníku naší školy muzeum holocaustu v Oswětimi a Březince v Polsku.
Poznávací exkurze se zúčastnili i rodiče a přátelé školy.
Jistě jsme všichni viděli spoustu filmů o druhé světové válce a přečetli mnoho knih o koncentračních táborech. Skutečnost však byla
daleko děsivější. Bestialita tzv. " nadlidí " byla o to hrůznější, že všechna zvěrstva byla realizována plánovitě a systematicky.
Z památníku jsme všichni vycházeli zamlklí a zdrcení. Jménem vedení školy děkuji všem žákům naší školy za vzorné a důstojné
chovaní během zájezdu.

Auschwitz – Birkenau
Brána smrti – Osvětim – Březinka

Osvětim – výklad českého průvodce

-5-

OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 2/2013

Vystoupení našich žáků na seminaři pro knihovníky-seniory Olomouckého a Moravskoslezského kraje
Žáci třetího ročníku naší školy pod vedením paní učitelky Benešové a za spolupráce knihovnice paní Janků si připravili kulturní pásmo
pohádky , básníček a písniček ,se kterým již několikrát vystupovali v naší obci a v Městské knihovně v Šumperku. Šestého června
vystoupili naši žáci úspěšně se svým programem na výše uvedeném semináři v Šumperku. Děkuji všem, kteří se na úspěšném pásmu
podíleli, za vzornou reprezentaci školy.
Činnost florbalových kroužků
Od počátku školního roku se pan učitel Maitner věnuje dětem,
které mají zájem o moderní sport - florbal. Pracuje s nejmladšími
žáky, staršími žákyněmi i staršími chlapci. Na turnaji v Libině
obsadily naše dívky třetí a páté místo.
V pátek 14. června uspořádal pan učitel turnaj pro nejmladší v
místní tělocvičně. Zápasy rozhodoval oficiální rozhodčí Českého
florbalového svazu.I ti nejmenší bojovali s velkým zápalem. Je
určitě dobře, že se velký počet dětí zapojuje do zájmové sportovní
činnosti. Velký dík patří samozřejmě panu učiteli Maitnerovi.

Předběžné výsledky ověřovacích testů ČŠI 2013
V květnu a červnu 2013 absolvovali žáci pátých a devátých tříd
celé ČR druhý ročník ověřovacích testů ČŠI. Chtěl bych Vás
seznámit s předběžnými výsledky, které však již dosáhnou
minimálních změn. Po absolvování první části testu buďto žáci
pokračovali v testování v obtížnosi 1 nebo postoupili do obtížnosti
2.
5.ročník
Matematika - vyučující p. uč. Zezulová - dosažený průměr naší
školy 51procent, republikový průměr 50 procent
Anglický jazyk - vyučující - p. uč. Lysáková - průměr naší školy
- obtížnost 1 - 81 procent, republika 78 procent
- obtížnost 2 -71 procent, republika 65 procent
Český jazyk - vyučující - p. uč. Mastná - průměr naší školy
- obtížnost 1- 72 procent, republika 68 procent
- obtížnost 2- 79 procent, republika 82 procent

9. ročník
Matematika - vyučující - p.uč. Zezulová - průměr naší školy
- obtížnost 1 - 45 procent, republika 48 procent
- obtížnost 2 - 61 procent, republika 60 procent
Anglický jazyk - vyučující p. uč. Lysáková - průměr naší škoy obtížnost 1 - 63 procent, republika 61 procent
Český jazyk - vyučující p. uč. Holubcová - průměr naší školy
- obtížnost 1 - 65 procent, republika 69 procent
- obtížnost 2 - 80 procent, republika 77 procent
Ani v jednom předmětu i ročníku neklesla úspěšnost našich žáků
pod 45 procent.. V obou ročnících v Čj a Aj
jsme se zařadili mezi žáky s úspěšností 60-80 procent. S
konkrétními podrobnými výsledky vyučující metodicky pracují. Ve
všech předmětech patří výsledky našich žáků mezi průměr či lepší
průměr.
Poděkování ředitele školy patří všem úspěšným žákům
vyučujícím za poctivou práci.

i

Mgr. Stanislav Lysák, ředitel školy.

Z KNIHOVNY
Noc s Andersenem
Třetí rok jsem spala na noci s Andersenem. Letos se konal 5.4.2013. Po příchodu do školy jsme si četli každý svou knihu. Po
čtvrté hodině jsme začali hrát hry. Po skončení her si všichni žáci napsali svoje tajná přání na papírek. Přáníčka se potom házela pod
třešeň, kterou jsme zasadili s paní knihovnicí před školou. Když se začalo šeřit, konal se lampionový průvod po naší vesnicí. Po večeři a
při čtení paní učitelky se nám pěkně odpočívalo. Na noci s Andersenem se mi líbil lampionový průvod a hry.
Lucie – 3.třída

Na noci s Anderenem se mi nejvíc líbilo sázení pohádkového stromu. Než jsme ho zasadili, házeli jsme do jámy lístky s
přáníčky. Také se mi líbilo , jak jsme se i s paní učitelkou převlékli do kostýmů pohádkových postav a překvapili jsme mladší spolužáky.
Pátá noc s Andersenem se nám moc líbila.
Vojta, David, Kristýna, Tereza, Jirka – 5.třída

Nejvíc se mi líbilo, když jsme sadili třešňový strom. Je to náš Pohádkovník. Až vyroste, splní nám všechna přání, která jsme pod
něj hodili na lístečcích. Mně už jedno splnil, i když je docela maličký.
Staník – 5.třída
Nejdříve nás přivítaly paní učitelky a potom jsme si každý četli svou nejoblíbenější knížku. Po svačince jsme chodili po třídách a
plnili úkoly. Potom jsme zasadili strom Pohádkovník. Třešeň. Následoval lampionový průvod. Po průvodu jsme si četli pohádku a pak
šup do spacáku. Ráno jsme se umyli, posnídali a nastalo loučení. Postupně jsme odcházeli za doprovodu rodičů, sice unaveni, ale veselí
a plní nových zážitků, poznání a legrace.
Pepík – 3.třída
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Na noc s Andersenem jsem se moc těšila a pak to přišlo! Přijela jsem do školy navečer, rozbalila jsem si spacák, pokecala se
spolužačkami a pak jsme šli soutěžit. S naší paní učitelkou jsme soutěžili v A-Z kvízu. Rozdělili jsme na dvě družstva a to , ve kterém byly
holky, vyhrálo. Pak následovala 3. třída, kde jsme hádali hádanky, v 5. třídě jsme hádali obrázky Heleny Zmatlíkové. S paní učitelkou
Pecherovou jsme hráli s míčem a tancovali a jako poslední jsme navštívili 1.třídu kde jsme luštili rébusy a byl konec báječných her.
Potom jsme šli sázet pohádkový strom, ke kterému jsme hodili svá přáníčka a láhev se jmény všech děti a datum akce, která se konala.
Až strom za 100 let někdo pokácí, tak bude vědět, že jsme tu byli a co jsme tu dělali. Potom jsme se vydali na lampionový průvod. Po
návratu jsme večeřeli, povídali, smáli se a kreslili ilustrace Heleny Zmatlíkové a večer nám utekl. Paní učitelka nám na dobrou noc četla
sestry Grimmovy a pak jsme pomalu všichni usnuli. Ráno po probuzení jsme vstali, vyčistili zuby, oblékli jsme se a byla snídaně, na
kterou nám paní učitelka upekla výbornou buchtu.Smutně jsme si sbalili spacáky a čekali na rodiče.Naše noc s Andersenem věnovaná
Heleně Zmatlíkové skončila a my se těšíme na další.
Eliška, Bára, Michal a Daniela – 4.třída

Provozní doba knihovny
Pondělí

9.00 - 13.00

Úterý

13.00 - 17.00

Pátek

13.00 - 17.00

Za obsahy příspěvků zodpovídají jeho autoři.

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

81 let:

Narození:

Carda Vladimír

Kašparová Alžběta

Zatloukal Vojtěch
Braunerová Kristýna

Peřinová Jana
Sporina Václav

82 let:

Šenková Josefa

Růžička Richard

Kuběnová Tereza

Sedlář Jaroslav

Úmrtí:

75 let:

Jurajdová Anna

Blechová Augustina

Mihová Jana

Kaštylová Ehrentraud

Frank Bedřich

83 let:

Kala Jiří

Barbořák Eduard

Hlavinková Anastasie

Bukovinský Miroslav

Dražný Jan

Svobodová Miloslava

80 let:

84 let:

Podškupková Jaroslava

Mičjan Josef

Dofek František

Podešvová Olga
Hartl Bedřich
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INZERCE
Chcete bydlet v krásném zrekonstruovaném prostorném bytě?
Jeden z mála mezonetových bytů v Uničově (vybudovaný do podkroví) je na prodej.
Velikost bytu 108m umožňuje nadstandardní bydlení samostatné rodině, nebo lze
dvoupodlažní bydlení využít pro dvě generace, každá se samostatnou koupelnou. V bytě
proběhla rozsáhlá rekonstrukce, výměna oken, podlah, nové omítky, nová kuchyně na míru,
nové obložkové dveře, luxusní vliesové tapety aj.. Byt je již částečně předzařízen a sladěn do
kontrastního stylu. Dvě lodžie jsou orientované stejně jako celý byt na jihozápadní stranu.
A jako bonbónek: Nové krbové vytápění s vyvložkovaným komínem a platnou revizní
zprávou.
Cena: 1.660.000,-

nemám zájem o služby RK

Pro bližší info volejte: 604 449 204

Prodám domácí vejce
cena 3,- kč/ks.
731 987 470
Wezdenková Ž., Bedřichov

Kosmetické služby
Ajurvédské kúry
Laserová terapie
Permanentní make-up

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

Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od
1.1.2011:

Angličtina
ź výuka, konverzace, doučování, příprava na zkoušky
ź začátečníci, pokročilí, děti, dospělí
ź individuálně i v malých skupinách

Simona Vavrečková
775 346 457
Oskava 6E

- 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: 14, číslo: 2, vydáno v Oskavě dne 20.6.2013, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

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