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ÚVODNÍK

to volbách bylo úspěšné naše sdružení
PŘÁTELSKÁ OBEC, ve kterém kandidovala většina zastupitelů z minulého
volebního období. Všem vám, kdo jste
byli ochotni přijít k volbám, velmi děkuji. Účast ve volbách chápu jako projev
vaší důvěry a spokojenosti s fungováním
obce a zároveň je to pro mě, a věřím, že
i pro zastupitele, veliký závazek do dalších let. Tímto bych rád poděkoval všem
zastupitelům za jejich práci v minulém
volebním období a zároveň chci vyslovit

Vážení občané,
letošní rok probíhal, mimo jiné, ve
znamení oslav stého výročí založení
naší republiky. Také v naší obci probíhala řada kulturních událostí souvisejících
s těmito oslavami. Tímto bych rád poděkoval všem zúčastněným za vytvoření
nádherné atmosféry a také těm, kteří pomáhali s organizací.
Stejně jako v minulých letech jsme
pokračovali v pořádání kulturních akcí,
ze kterých musím zmínit především pořádání obecního plesu, koncert k příležitosti otvírání obřadní síně, každoroční
výlet zastupitelů s dětmi úspěšně reprezentujícími naši obec, setkání se seniory a rozsvěcování vánočního stromu.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravách, především našim dětem,
jež si spolu s kantory připravili svá vystoupení, dále pak zastupitelům, pracovníkům obce, členům kulturní komise,
všem dobrovolníkům a také zhotovitelům krásných věcí na vánoční jarmark.
Tento rok se konaly i volby do zastupitelstev obcí. V loňském roce jsem na
rozsvěcování vánočního stromu pronesl
přání, aby současní zastupitelé pokračovali v započaté práci a abychom se
s nimi sešli, stále jako se zastupiteli,
pod vánočním stromem i příští rok.
Toto přání se mi vyplnilo, jelikož v těch-

zdarma

přání, aby další volební období bylo minimálně stejně úspěšné jako to minulé.
Vážení přátelé, přeji Vám do nastávajících svátků a do Nového roku 2019
– především pevné zdraví, rodinnou pohodu a klid a dostatek životního optimismu. Nechť se můžeme v klidu a míru
scházet i nadcházející léta a radovat se
ze společných setkání a rozkvětu naší
obce.
Ing. Stanislav Hýbner
starosta obce Oskava

Zastupitelé obce Oskava přejí všem krásné
svátky. Vše dobré do nového roku a hlavně pevné
zdraví.
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Slavila celá republika,
slavila i Oskava

V sobotu 27.10.2018 vyvrcholily oslavy 100.výročí české
státnosti. V naší obci jim předcházelo několik akcí, o kterých
bych se chtěla zmínit.
V průběhu celého týdne jsme mohli navštívit výstavu portrétů našeho rodáka Petra Novačkova , kterému se neuvěřitelně
věrně povedlo zachytit nejen původní obyvatele Afriky a dalších exotických krajin, ale také spoustu známých osobností
včetně jeho strýce Libora Vojkůvky. Po návratu z výstavy byly
děti z naší školy rozhodnuté okamžitě začít s kresbou portrétů
známých osobností. Za tuto velkou motivaci Petrovi velice
děkujeme a věříme, že ve své tvorbě bude nadále pokračovat.
Další vydařenou akcí byla přednáška na téma: ,,Poklad od
nemrlovské kaple“, které se aktivně účastnil i Martin Novák se
svými ,,poklady“.
Páteční večer jsme strávili v příjemné společnosti našich
,,pamětníků“, kteří nám přišli povědět o životě v době, kdy
mnozí z nás ještě nebyli na světě. Atmosféra byla více než přátelská a domů jsme odcházeli s vědomím, že starší spoluobčané nám ještě mají co říct.
No, a v sobotu to vypuklo! Zahájení oslav 100. výročí vzniku republiky předcházela Hubertská troubená mše v kostele
sv. Bedřicha v Bedřichově. Odtud jsme se přesunuli k budově
ZŠ Oskava, kde se za deštivého počasí začal formovat slavnostní
průvod v čele s dechovou kapelou Haná ze Šumvaldu. Nechyběli
také členové hasičského sboru a spousta rodičů s dětmi. Lampiony tentokrát nenašly uplatnění, potřebnější byly funkční deštníky!
Při příchodu do kulturního domu jsme byli překvapeni
a velmi potěšeni množstvím návštěvníků, kteří přišli shlédnout
připravený program. Věřte, že nachystat vystoupení v tomto
rozsahu zabralo všem spoustu času. Žáci pod vedením paní
ředitelky Mgr. Jaromíry Lónové provedli diváky historií vzniku naší republiky opravdu důstojným způsobem. Byli ochotni
po celý měsíc připravovat vystoupení převážně ve svém volném čase. O přestávkách se na chodbách školy zpívalo a slova
české hymny snad už dnes znají všichni. Ukázali, že dokážou
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táhnout za jeden provaz a když je potřeba, umí se chovat zodpovědně. Za to jim všem, žákům i učitelům, patří velký dík!
Obrovským zážitkem nejen pro děti bylo jejich společné
vystoupení s kapelou Kelt Grass Band, která měla v Oskavě
svou premiéru. Všichni se výborně bavili, takže závěrečný ohňostroj na tóny národní hymny a Smetanovy Vltavy jen umocnil celkový dojem.
Oskava oslavila prvních sto let republiky opravdu důstojně!
					 Mgr. Věra Kyselá

Odkaz
na 100. výročí 27. 10. 2018
https://www.youtube.com/
watch?v=guZllqQ0T1c
Odkaz na ohňostroj
https://www.youtube.com/
watch?v=Pvxmy1a_KkU
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100. výročí vzniku
Československa
Oslava vzniku Československé republiky v naší obci byla
důstojná a velkolepá.
Lze jen chválit a hovořit v superlativech.
Měla několik doprovodných akcí. Již v září v kostele v Bedřichově vystoupili žáci základní školy s historickým pásmem
Pocta sv. Václavovi, který připravili pod vedením paní ředitelky
J. Lónové a paní učitelky Z. Doubravové. Vystoupení zaujalo
a velmi se líbilo. Díky všem.
Následoval koncert vokálně experimentálního souboru
AFFETTO z Brna, což byl nevšední kulturní zážitek.
Oslavy pokračovaly v měsíci říjnu. Od 22. října do 27. října
jsme měli možnost zhlédnout výstavu Kresby Petr Novačkov,
která byla velmi úspěšná. Návštěvníci si s úžasem prohlíželi
kresby a obdivovali Petrův talent. Petr za svůj velký vzor považuje svého strýce, malíře Libora Vojkůvku.
Další zdařilou akcí byla přednáška Poklad od nemrlovské
kaple, přednášel PhDr. Filip Hradil vedoucí Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci. Poklad mincí byl zde objeven při opravě kapličky v roce 2016 a předán Vlastivědnému
muzeu v Olomouci.
Vypravování bylo velmi zajímavé a poučné. Nalezené mince jsme si mohli na závěr prohlédnout. Mezi přítomnými byl
vzácný host, Otec Pavel Stuška, který působil tři roky v Oskavě jako kněz.
Při této příležitosti vystavoval Martin Novák detektorem
kovů nalezené předměty z Oskavy a okolí. Martin je externím
spolupracovníkem Vlastivědného muzea v Šumperku, kde je
většina vzácných artefaktů uložena.
Poslední doprovodnou akcí byla beseda s pamětníky obce.
Paní M. Crhonková zavzpomínala na své mládí a pobavila nás
vtipnými historkami. O životě v Oskavě v minulosti vyprávěla D. Krylová, která je nejdéle bydlící občankou Oskavy. Žije
zde od prosince 1945. Pan J. Hodula nám připomněl historii
strojírenského závodu MEZ v Bedřichově, kde dlouhá léta pracoval. Vyprávění bylo doplněno fotografiemi, které jsme si se
zájmem prohlíželi, dokonce se i zasmáli. Setkání bylo velmi
příjemné, za což děkujeme našim pamětníkům.
Hlavní oslava 100. výročí vzniku Československa proběhla
27. října 2018.Slavnostní den začal tradičně Hubertskou troubenou mší v kostele sv. Bedřicha. Po skončení mše jsme se
sešli u základní školy v lampiónovém průvodu a v čele s dechovou kapelou pokračovali směrem ke kulturnímu domu, kde
následoval slavnostní program.
Po úvodním proslovu starosty obce vystoupili žáci základní
školy s historickým pásmem, kde byly představeny nejdůležitější události našich dějin. Připravit takový program je velmi
náročné, proto obdiv a velké díky nejen dětem, ale také pedagogům, kteří se na přípravě podíleli. Při vystoupení skupiny Kelt Grass Band, která hrála k poslechu, zatančili naši
nejmenší z mateřské školy country tanec, za což si zaslouži-
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li velký potlesk. Slavnostní večer byl zakončen ohňostrojem
s hudebním doprovodem. Oslava výročí vzniku republiky byla
velmi zdařilá a úspěšná. Účast na oslavách byla vysoká, mezi
našimi občany měla kladný ohlas.
Velké poděkování patří těm, kteří se na organizaci podíleli
a také těm, kteří pomohli, když bylo potřeba.
Děkujeme všem za to, že jsme mohli všichni společně oslavit 100 let naší republiky.
Mgr. D. Martinková
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Setkání seniorů se
zastupiteli obce

Tradiční setkání s našimi milými seniory proběhlo v pátek
23. listopadu v KD Oskava. Potěšit je přišly děti z MŠ i ZŠ se
svým programem. K příjemné atmosféře přispěla hudba „Duo
Langer“ ze Šumperka, která zahrála známé melodie k tanci
i poslechu. A že naši senioři umí tančit, to poznal na vlastní
kůži především starosta Stanislav Hýbner, který provedl po
parketu nejednu seniorku.
Letos se velmi vydařila bohatá tombola. Mezi cenami se
objevil například mobilní telefon nebo praktický elektronický
hledač klíčů. Ten by ocenili i mnozí mladší spoluobčané! Věříme, že se akce líbila a v příštích letech se opět těšíme na
shledanou.
Za všechny zastupitele Věra Kyselá
							

Oskavský zpravodaj

To světlo ve tmě svítí a tma
ho nepohltila

Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou
téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková, že potřebujeme mít cíl před sebou, abychom měli motivaci za něčím jít,
o něco usilovat. Těšíme se také na chvíle odpočinku, společně
prožitých chvil radosti a na všechny hezké okamžiky, které si
můžeme vzájemně připravit.
Nikomu z nás přitom nevadí, že neznáme datum narození Ježíše, Božího Syna, o kterého jde o Vánocích především.
Díky jeho narození tyto svátky můžeme prožívat. A to 25. prosince, jak se to začalo slavit v Římě už v polovině 4. století
po jeho narození. Děti mne v náboženství někdy opravují, že
štědrovečerní večeře a následné rozbalování dárků máme přece 24. prosince. V dobách, kdy ještě neměli hodinky, počítali
nový den od chvíle, kdy vyšly první hvězdy. A tak je pro nás
Ježíš jako světlo, které přichází v noci a zahání temnotu. Židé
chápali, že Mesiáš – Zachránce, kterým pro nás Ježíš je, má
přijít jen pro ně. Avšak díky evangeliu sv. Matouše si 6. ledna
připomínáme setkání pohanských mudrců od východu s tímto Mesiášem a jejich projev úcty novému králi. Tím se dává
najevo, že Ježíš přichází jako Zachránce pro všechny, kteří ho
chtějí přijmout.
Zvláště nyní v době nejisté budoucnosti a ekonomických
i morálních zmatků zůstává Ježíš stále pevnou oporou. Jeho
světlo – jeho slovo a příklad – svítí bezpečně na cestu našeho
života. A bude svítit, i kdyby se jakékoliv vlády či společnosti
pokoušeli toto světlo zatemnit. Pokud ovšem nezavřeme oči
a srdce.
Přeji Vám všem, ať přijímáme bezpečí, které nám
Bůh nabízí ve zmatcích světa. Ať jsou pro nás Vánoce znamením Boží věrnosti a povzbuzením naší
naděje, že i nás Bůh stále miluje a provede nás pozemským životem ke šťastnému naplnění ve věčnosti.
P. Karel Janečka

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Den

Hodina
15:00 mše svatá pro děti v Libině
24. 12. Štědrý den
22:00 Oskava
25. 12. Narození Páně 11:00 Oskava
30. 12. Svaté Rodiny 11:00 Oskava
31. 12.
15:00 Oskava
1. 1. Matky Boží
11:00 Oskava

Číslo 4/2018

Vánoční pozdrav z mateřské
školy
Také Vám ten čas tak rychle ubíhá? Není to tak dlouho,
kdy jsme se v září sešli po prázdninách v mateřské škole. Nové
děti, tentokrát i dvouleté, se postupně seznámily s prostředím
školky, s hračkami, s novými kamarády a učitelkami. Zažili
jsme společně mnoho pěkných dnů, výletů, vycházek, tvoření a různých akcí. Již tradičně jsme navštívili výlov rybníka
v Šumvaldě. Dětem se líbila Drakiáda a Bramboriáda, První
listopadový pátek jsme ve školce a k večeru na školní zahradě oslavili Halloween. Celé odpoledne jsme zakončili stezkou
odvahy s vyrobenými lucerničkami. Některé děti zažily více
nebo méně strachu, ale prokázaly také velkou odvahu při cestě
do tmy. Moc děkujeme EKOtýmu za naplánování akce, všem
rodičům za pomoc s organizací, s prodejem a za poskytnutí
sladkého i nesladkého občerstvení. S dětmi jsme slavili také
Den EKOškol. Tentokrát starší děti zahrály pohádku o lesních
zvířátkách svým mladším kamarádům. V pohádkovém lese
bylo ale plno věcí a odpadů, které tam nepatří. Bohužel se
s odpady v lese setkáváme i v reálném životě při vycházkách.
Druhá fáze oslav EKOškoly proběhla ve spolupráci s 9. třídou
ZŠ. Tematické dopoledne bylo zaměřeno opět na ODPADY.
Panovala příjemná pracovní, soutěžní a kamarádská atmosféra. Určitě se setkáme na jaře a tentokrát bude tématem JÍDLO. Listopadem jsme se protančili nejen při country tancích,
ale i s jinými dětskými písněmi. Pohyb a zpěv milují děti malé
i větší. S každou zimní písní se blížíme víc a více k (pro děti)
nejočekávanějším svátkům v roce – k Vánocům.
A jak se na Vánoce chystáme s dětmi ve školce?
Pavlínka: „Třeba můžeme udělat hostinu ze zeleniny, ovoce
a perníčků.“
Mikulášek: „Měli bysme taky mít stromeček.“
Barunka: „Můžeme udělat na Vánoce mošt a šátečky.“
Kubík: „Mohli bysme vyzdobit stromeček koulemi a hvězdičkami.“
Michalka: „Mohli bysme nasbírat mrkve a mrkvičky a zanést
je ke krmelci.“
Pavlínka: „Mohli bysme udělat doma masku čerta, Mikuláše
a anděla a kdo má oblek, tak přijít.“
Damiánek: „A můžeme si dávat perníčky na strom a baňky.“
Barunka: „A taky světýlka.“
Děti vše naplánovaly, tak se nám ty školkové Vánoce určitě vydaří. Za finanční příspěvky na vánoční nadílku děkujeme sponzorům, jimiž jsou firmy: GDF Mostkov, Novatronic,
AGRO Huzová, Linser Industry Service, NIKLdent a ještě
těm, kteří nechtějí být zveřejněni. Děkujeme také OÚ v Oskavě, který v průběhu celého roku zajišťoval dětem sladké odměny na různé akce. Poděkování patří ještě rodičům za poskytnutí pracných ručních výrobků na prodejní vánoční jarmark.
Všem přejeme příjemné prožití adventního období, vánoční svátky plné radosti a v novém roce hodně zdraví a pohody.
Dětem přejeme splněná vánoční přání a bohatou sněhovou
nadílku.
Za mateřskou školu Lenka Punčochářová
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Švagrov 3.–5. 10. 2018

Tak jsme se konečně dočkali! Po třech letech jsme opět
vyrazili do Střediska ekologické výchovy ve Švagrově, které se
nachází v malebném prostředí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti Vernířovic. Vytíženost a obliba tohoto střediska je opravdu veliká, určitě i zásluhou kvalitně připravených
a milých lektorů, kteří odvádějí skvělou práci.
Letos na nás čekal program Živobytí na vsi, pomocí kterého se děti seznámily s činnostmi typickými pro podzimní
období v dobách již dávno minulých. Dnešní děti si jen s obtížemi dovedou představit, co všechno musely udělat naše babičky, aby si upekly křupavý bochník chleba. Tak si to všechno
vyzkoušely na vlastní kůži. Obilí děti vymlátily cepy, vyfoukaly
plevy a zůstala jim zrníčka, která umlely na ručním mlýnku.
Samy si zadělaly těsto a po vykynutí si každý upletl vlastní
pletýnku nebo jen uplácal bochánek, posypal semínky a bylo
to. Šup s tím do trouby! Vonělo to celým domem.
Druhá skupina se zatím pustila do krouhání zelí. Naši
pozornost upoutala spousta nebezpečných nástrojů, které
lektorka Markétka hodlala dát do rukou našim žáků. Ovšem
organizace práce byla úžasná! Něžná Markétka si dovedla se
vším skvěle poradit. Děti loupaly zelí, cibuli, krájely, strouhaly
a taky dost plakaly! Samozřejmě z cibule a křenu! Práce jim
šla skvěle od ruky a výsledkem jsou tři čtyřlitrové sklenice našlapaného zelí, které jsme si přivezli a v současné době ho můžete cítit po celé škole. Určitě bude výborné! No, a nabytých
zkušeností vašich dětí se nebojte využít, byly opravdu velice
šikovné.
Poslední skupina se zabývala výrobou moštu od sklizně
jablek až po ochutnávku nápoje plného vitamínů. Opět se potvrdilo, že pokud dáte dětem důvěru, dokážou být zodpovědné
a opatrné. Všechny činnosti byly provázeny spoustou říkanek,
pranostik a přísloví, které vám děti doma určitě zopakují – stejně jako paní ředitelce ve škole. Na rozdíl od nás si je pamatují!
Celým programem nás prováděla babička Irma, která nás
v pátek pozvala na dožínkovou slavnost. To vám bylo dobrot!

Někteří z nás si jich ovšem moc neužili, jelikož už začala řádit
střevní viróza, kterou jsme si s sebou přivezli a postupně ji
předávali dalším zájemcům. Aby nám nezáviděli!
A tak se budeme těšit zase na příště. Nebude to ovšem dřív
jak za dva roky. Na tak dlouho už totiž mají plno. Ale to nevadí, vždyť u nás ve škole se přece nenudíme!
		
Věra Kyselá
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Výlet za poznáním

Zastupitelstvo obce se v roce 2015 rozhodlo, že výtěžek
z obecního plesu věnuje dětem, které úspěšně reprezentují
naši obec. Letos jsme odměňovali již počtvrté. Tentokrát děti
vyrazily do Muzea řemesel v Letohradě. Je to největší muzeum
svého druhu v České republice a je otevřeno od roku 2000.
Děti měly možnost seznámit se s expozicemi řemesel a živností z období let 1840 - 1930. Zapojily se do plnění úkolů ve dvou
výukových programech, také si zasoutěžily a získaly drobnou
odměnu. Mezitím si udělaly přestávku na oběd v místní restauraci, aby načerpaly energii na další část programu.
Před samotným výletem přivítal pan starosta všechny děti
v obřadní místnosti obecního úřadu. Zde společně s panem
místostarostou všem dětem za jejich úspěchy a příkladnou
reprezentaci poděkovali a předali jim dárky. Následoval slavnostní přípitek, společné foto a hurá do autobusu za panem
řidičem Vrbou, který děti bezpečně a s přehledem dopravil do
muzea a zpět.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci výletu a umožnili tím zažít dětem něco zajímavého, co jim současně přineslo
další nové poznání. A samozřejmě děkuji dětem za jejich milé
reakce a těším se opět za rok.
Vlaďka Navrátilová,
kulturní komise

Benda Šimon 1. tř. – atletika 1. místo
Wezdenko Václav 4. tř. – 3. místo „Mladý zdravotník“
Wezdenková Eliška 6. tř. – 3. místo „Mladý zdravotník“
Bartošíková Beáta 6. tř. – 3. místo „Mladý zdravotník“
Pořízková Julie 6. tř. 3. místo „Mladý zdravotník
Adamcová Markéta 6. tř. 3. místo „Mladý zdravotník,“ 2. místo
atletika
Doubravová Hana – 1. místo v krajském kole a Čestné uznání
2. stupně v ústředním kole ve hře na příčnou flétnu, Čestné uznání v mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava
– obor příčná flétna
Doubrava Petr – účast v celostátním kole „Ondrášovka Cup“
(fotbal)
Zatloukal Marek 5. tř. – 3. místo v krajské soutěži v karate
Kyselý Jan 5. tř. – 3. místo v soutěži „Čokoládová tretra“ (běh
na 200 m)
Jahn J. J. 5. tř. – 1. místo v soutěži „Ondrášovka Cup“ (fotbal)
Adamcová Veronika 6. tř. - 3. místo „Mladý zdravotník“
Bradová Bára 6. tř. – 2. místo florbal, 3. místo „Mladý zdravotník
Kubečková Anna 6. tř. – 1. místo v soutěži „Zlatý list“ (přespolní běh + úkoly)
Nováková Nikola – 2. místo florbal
Petrová Nela – 2. místo florbal
Struhárová Alice – 2. místo přespolní běh
Vrba Martin – 1. místo v hasičské soutěži
Valentová Sára – 1. místo ve výtvarné soutěži
Repáň Dušan 8. tř. - 2. místo v soutěži „Den policistou“
Doleželová Tereza 8. tř. - 2. místo v soutěži „Den policistou“
Sívek František 8. tř. - 2. místo v soutěži „Den policistou“
Matyáš Pluskal 5. tř. – reprezentace v zahraničí za hokejový tým
Czech Knights (turnaje ve Finsku, Itálii, Kanadě a USA)
Matěj Hýbner – reprezentace ve florbalu – 3. místo Moravia
Cup s mezinárodní účastí
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Beseda se Zuzanou
Pospíšilovou

O svých knížkách nám přijela ve středu 17. října vyprávět
spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Nejdříve dětem povídala
o tom, jak vznikají knížky a kdo se podílí na jejich konečném
vzhledu. Kromě spisovatele také ilustrátor, grafik a samozřejmě nakladatel. Přivezla plný kufr svých knížek, které představila dětem. Z některých četla ukázky, říkadla a básničky recitovala zpaměti. Děti zapojila do hádanek a nakonec do básniček
s ozvěnou. Beseda byla úžasná a dětem se moc líbila.

Tradiční adventní tvoření
v knihovně

Před námi jsou Vánoce....kdo by si nepřál mít krásně vyzdobený domov?
V příjemné předvánoční atmosféře jsme se opět potkali
30.listopadu a za pomoci zkušených floristek z Libiny vykouzlili zajisté ty nekrásnější adventní dekorace. Vůně vánočky,
zvuk koled a pohoda provázela celé páteční odpoledne.
Domů si děti odnesly nejen spoustu výrobků, ale především naladění do předvánočního času.
Knihovna Oskava

Číslo 4/2018
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Lékárna Libina

http://www.libina.cz/lekarna-libina/os-1027

Oznamuje občanům, že byl zahájen zkušební provoz Lékárny v Libině.
Telefon:
mobilní: 734640420
Otvírací hodiny:
Pondělí:
7:30 - 12:00
Úterý:
12:00 - 17:30
Středa:
7:30 - 12:00
Čtvrtek:
12:00 - 17:30
Pátek:
7:30 - 12:00

12:30 - 14:30
12:30 - 14:30
12:30 - 14:30

Adresa:
Lékárna LIBINA
Libina 535
788 05 Libina

Plesy v roce 2019
v obci Oskava
18. 1. 2019 MS Oskava
1. 2. 2019 MS Mostkov
15. 2. 2019 Obecní ples

Velká gratulace slečně Janě Růžičkové
ke krásnému umístění v soutěži
Miss Baculaté křivky
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Vzpomínka na Libora
Vojkůvku

Libor Vojkůvka se narodil 23. července 1947 a zemřel
21. září 2018.
Liborovo dětství bylo stejné jako dětství každého jiného
chlapce. Byl prý velmi živé a neposedné dítě. V dětství ho fascinovala příroda a to ho nikdy neopustilo. Jeho oblíbenou činností bylo sbírání všeho hmyzu, co se dal najít. Chytal síťkou
motýly a dělal si z nich sbírky a výstavky. Chodil také lovit
pstruhy a raky.

Oskavský zpravodaj

Libor chodil do základní školy v Oskavě. Mezi jeho nejoblíbenější předměty patřily hlavně přírodověda, zpěv a kreslení.
Nikdy neměl rád matematiku, češtinu a ani tělocvik. Na základní školu vzpomínal v dobrém, i když párkrát dostal pravítkem přes prsty. Od roku 1962 se učil zahradníkem ve městě
Zábřeh na Moravě. Tento obor studoval tři roky. Poté, co se
Libor doučil, vrátil se zpět do Oskavy, kde bydlel u svých rodičů a začal pracovat u stroje v podniku Moravolen.
Když se oženil, tak se odstěhoval do Šternberka, kde dostal
byt na hradě, protože tam začal pracovat jako zahradník a tato
práce ho opravdu bavila. Roku 1980 se mu narodila dcera Alena a o 4 roky později syn Dalimil. Roku 2009 si Libor pořídil

Číslo 4/2018
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velký dům, do kterého se nastěhoval sám bez své rodiny. Děti
už měly vlastní život a s manželkou se rozvedli. Začal se věnovat malování. Po rozvodu žil tři roky sám. Během těchto tří let
poznal svou budoucí druhou ženu, se kterou má syna Damiána.
Libor se celý život zabýval mnoha koníčky. Psal příběhy, zajímal se o botaniku, akvaristiku, sběratelství, cestování, hudbu
a samozřejmě o výtvarné umění. Z botaniky se zabýval především pěstováním sukulentů (hlavně kaktusů). Většinu ze svých
rozsáhlých sbírek hmyzu a starožitností rozdal do škol nebo do
muzeí. Libora celým jeho životem provázelo cestování. Byla to
jeho velká vášeň. Procestoval více než 140 zemí po celém světě. Své destinace si vybíral podle doporučení přátel, velkou roli
také hrála rozmanitost místní kultury a hlavně flóra a fauna.
Nejzajímavější cesta, kterou Libor podnikl, byla asi výprava do
Namibie kvůli nádherné přírodě a místním obyvatelům. Další

jen jeden nátěr a je hotovo. Na Liborových obrazech je většinou deset, ne-li více vrstev barvy, díky kterým obrazy nabývají
plastického dojmu. Tvořil velmi kvalitními olejovými barvami.
Při malování rád poslouchal svůj oblíbený swing nebo mluvené slovo. Maloval celý den, někdy až dvanáct hodin v kuse.
V Liborových obrazech můžeme najít mnoho motivů pro
něho ikonických. Jedním z nejznámějších jsou kapky vody,
které na obrazech vypadají jako pravé a mnoho lidí zkouší,
jestli jsou opravdu jen malované. Vytvářel je různými vrstvami barev a také na nich uměl krásně vystihnout světlo a stíny.
Jeho obrazy jsou vystaveny po celém světě. Především je můžeme najít u nás na Moravě, hlavně v Olomouckém kraji, ale
můžeme je vidět i na různých místech v zemích, jako např.
na Slovensku, v USA, Itálii i v Kanadě a ve spoustě dalších
států.

zajímavá cesta vedla na stále činnou sopku Krakatoa, která se
nachází na ostrově Anak Krakatau jihozápadně od Indonésie.
Umění začalo Libora zajímat už na základní škole. Prý s sebou všude nosil tužku a papír a jen si tak čmáral, co viděl. Nikdy nenavštěvoval malířské školy nebo kurzy, tudíž se všemu,
co používal ve svém umění, naučil sám. Jeho největší inspirací
byla příroda. Krásní motýli, ryby, exotické květiny a další takové motivy můžeme pozorovat na převážné většině jeho děl.
Kousek z těchto krásných cest si přivezl i domů v podobě různých suvenýrů, fotek a hudby. Hudba byla jeho dalším velkým
podnětem k tvoření. Jeho nejoblíbenějším žánrem byl swing
a ten ho vždy nabíjel energií a dalšími nápady. Během svého
života Libor namaloval nespočet obrazů. Proces tvoření jednoho obrazu trval opravdu dlouho. Mnoho lidí si myslí, že je to

Liborovo umění se také objevilo ve filmu Trhala fialky
dynamitem. Libor v tomto filmu pomaloval celou dodávku,
kadibudku, vytvořil celé začáteční titulky a jeho tvorbu můžeme pozorovat v celém filmu. Byl také autorem večerníčku
pro děti, který se jmenuje Skopičinky a malůvky mistra Libora
Vojkůvky. Je to devítidílný animovaný seriál pro děti, který se
odehrává na Liborově plátně.
Libor ke svému životnímu výročí obdržel ocenění Olomouckého kraje v oblasti kultury 2017. Slavnostní předání
Ceny za celoživotní přínos se uskutečnilo 12. dubna 2018
v Městském divadle v Prostějově.
Libore, díky za to, že jsi byl a v našich vzpomínkách stále
budeš.
Zkrácená verze slohové práce praneteře Kláry.
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Zastupitelstvo obce
schválilo na 23. zasedání
dne 6. 9. 2018

• Smlouvu o prodeji pozemků v k. ú. Mostkov p. č. 769/4,
521/30.

Oskavský zpravodaj
Zastupitelstvo obce zřizuje:
• Kontrolní a finanční výbor. Oba výbory budou tříčlenné ve
složení předseda a dva členové.
• Kulturní komisi ve složení: Ing. Vladislava Navrátilová,
Mgr. Věra Kyselá, Mgr. Jana Gajdošová, Mgr. Dana Martinková, Lenka Janků, Josef Uličný, Bc. Martina Pluskalo-

• Smlouvu o prodeji pozemku v k. ú. Mostkov p. č. 769/2.

vá, Josef Hodula, Hana Barbořáková, Zděňka Benešová,

• Smlouvu o prodeji pozemku v k. ú. Mostkov p. č. 769/5.

Alena Šalamounová, Radek Pořízek.

• Smlouvu o prodeji pozemku v k. ú. Oskava p. č. 237.
• Rozpočtovou změnu č. 6/2018.
• Darovací smlouvu na 1 ks dřevěné sochy Oskavanky.
• Darovací smlouvu s obchodem v Třemešku.
• Darovací smlouvu s Charitou Šternberk – středisko Uničov.
• Smlouvu o nájmu nebytových prostor s NIKLdent s. r. o.
• Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ a MŠ Oskava, příspěvková organizace.
• Návrh na změnu územního plánu v k. ú. Mostkov p. č.
413/2 ze současného - zahrady soukromá zeleň na plochu

Zastupitelstvo obce volí:
• Starostu obce Ing. Stanislava Hýbnera a místostarostu
obce Ing. Zbyška Adamce.
• Členem rady obce Ing. Annu Beránkovou, Ing. Roberta
Pika a Ing. Vladislavu Navrátilovou.
• Předsedu finančního výboru Ing. Aleše Měrku a členy výboru Alenu Šalamounovou, Aloise Vrbu.
• Předsedu kontrolního výboru Mgr. Janu Gajdošovou a členy výboru Radka Pořízka, Marka Charváta.

pro bydlení v rodinných domech.
• Oslavy výročí 100 let republiky a pověřuje zastupitele k zajištění oslav dne 27.10.2018. Ve 14:00 v Bedřichově se oslavy zahájí Hubertskou mší.

Zastupitelstvo obce schválilo na
1. ustavujícím zasedání dne 1. 11. 2018:
• Jednoho místostarostu
• Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn. Ostatní funkce jsou neuvolněné.

Informace
z obecního úřadu
Svoz popelnic
Leden až duben 1krát týdně vždy v pátek.
Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do
31. srpna téhož roku.

• Veřejný způsob volby starosty a místostarosty, pětičlennou
radu obce ve složení starosta, místostarosta a tři členové
rady obce.
• Že neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům rady
a členům výboru a komisí obce nebudou poskytovány odměny za výkon funkce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
• Přijetí dotace Program 11703 IROP – Zodolnění hasičské
zbrojnice pro JSDH obce Oskava v částce 1.898.428 Kč.
• Dodatek č. 3 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.
• Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Václavov u Oskavy p.č. 193/4 z trvalý travní porost na zastavěná plocha
nebo nádvoří.

Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok (splatnost do
31. března) viz. OZV 3/2017
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100, SS 1333, vždy uvádějte Vám
přidělený variabilní symbol viz složenka + zpráva pro příjemce
napsat např. kom. odpad a za koho platíte (např. odpad Novák, 3 osoby).
Termíny svozu plastů leden až červen 2019:
vždy ve čtvrtek:
17. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 11. 4.,
9. 5., 6. 6.
Kontakty na obecní úřad:
Tel.: 583 233 553, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz

Číslo 4/2018
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Společenská kronika
Jubilanti za období (červenec – prosinec)

V naší obci oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým byl kulturní komisí předán dárkový balíček:
80 let – 7 osob
90 let – 1 osoba
91 let – 1 osoba
92 let – 1 osoba
93 let – 1 osoba
94 let – 1 osoba
98 let – 1 osoba

Úmrtí (květen – listopad)
Jaroslav Vlček                  
Anděla Straková              	
Karel Zvonek                    
Anna Šenková                  	
Josef Navrátil                   
Marie Dobiášová            
Marie Janošťáková        
Růžena Hasníková          	
Zdeňka Kociánová          	

Velká gratulace k životnímu jubileu manželům Kantorovým.

ve věku 73 let
ve věku 88 let
ve věku 81 let
ve věku 70 let
ve věku 80 let
ve věku 88 let
ve věku 96 let
ve věku 75 let
ve věku 75 let
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Šternberk
středisko Uničov

Šternberská 497, 783 91 Uničov
Tel.: 585 054 519, 739 500 407
Web: www.sternberk.charita.cz

Charita v Uničově byla založena již před 25 lety. V roce
2009 došlo ke sloučení tří Charit (Uničov, Litovel a Šternberk) a od toho roku vystupuje pod názvem Charita Šternberk
– středisko Uničov. Každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku,
Benefiční koncert, Ples Charity a účastní se Národní potravinové sbírky, kterou také přerozděluje. Důležitou součástí činnosti naší organizace je práce dobrovolníků.
Charita je nestátní neziskovou organizací. Poskytuje sociální služby, zdravotní a hospicovou péči, a také organizuje
humanitární pomoc. Působí v celém mikroregionu Uničovska
a nabízí tyto služby a pomoc:
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba pomáhá a podporuje uživatele z Uničova a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou
osobu nebo domácnost. Nabízíme pomoc při osobní hygieně,
zajišťujeme nákupy, úklid domácnosti, dovoz obědů a další.
Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče
Poskytujeme odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a zajišťujeme odbornou zdravotní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Provádíme komplexní zdravotní péči, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí,
převazy kožních defektů a další výkony, které jsou indikovány
ošetřujícím lékařem. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
VOBIS centrum PRO VÁS
Půjčovna kompenzačních pomůcek – půjčujeme polohovací
postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle, atd. Půjčovna je
určena pro seniory, osoby zdravotně postižené, lidem po úrazech.
Humanitární sklad – výdej ze skladu je určen lidem v sociální nouzi.
Mimořádné události – nabízíme pomoc v případě živelných
pohrom, katastrof a havárií.
Projekt „VOBIS centrum PRO VÁS – unikátní podpora
vedoucí k začlenění do společnosti“ je financován ze zdrojů
Olomouckého kraje.

Nízkoprahové denní centrum SCHOD
Centrum pracuje s lidmi na Uničovsku, kteří v důsledku
těžké životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší. V naší
službě poskytneme základní stravu, hygienu, ošacení a poradenství. Pomáháme s hledáním bydlení, zaměstnání, komunikaci s úřady atd. Vše vede ke stabilizaci jedince a jeho návratu
do běžného života. Poskytováním hygienického zázemí služba
napomáhá snižovat přenos infekčních nemocí na veřejnosti.
Charitní poradna NEDLUŽÍM
Poradna se zaměřuje na pomoc lidem v mikroregionu Uničovska,
kteří se ocitli v dluhové pasti, mají problémy s dluhy, nebo neví, jak
komunikovat s úřady. Dluhy se dají řešit i dříve než vznikne exekuce.
Pro vysokou odbornou pomoc využíváme podpory advokáta. Vznik
této služby byl podpořen z projektu MMR – Zvyšování dostupnosti
charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené
osoby CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO –
SRDÍČKO
Podporujeme rodiny s dětmi i osamělé rodiče, těhotné ženy nebo
rodiče usilující o kontakt s dítětem. Pomáháme s řešením problémů,
které přináší běžný život – úřední záležitosti, doprovody na úřady,
práce s dětmi a další. Tato činnost je poskytována bezplatně.
KLUB POHODA – v klubu u kafíčka se pravidelně setkávají senioři společně s vedoucí pečovatelské služby a pastoračním asistentem.
Charitní ŠATNÍK – slouží k zajištění základního oblečení pro osoby
v nouzi

Pavla Petrová – pastorační asistent

Pedikúra – manikúra
Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618

Nabízím:			
- Ošetření zarostlých nehtů
- Ošetření kuřích ok			
- Odstranění ztvrdlé kůže		
- Lakování a zdobení nehtů
(i na nohou)		
Pátek
- Masáž nohou i rukou		
Přijedu za Vámi					
Dle tel. objednávek
Pondělí a čtvrtek
Libina 443, dům služeb
Úterý
Oskava
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