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Vážení a milí
občané,

poslední úvodník letošního roku
začínám stejně, jako každodenní zprávy – koronavirus stále útočí. V současné době nás ovlivňuje všechny tím, že
musíme dodržovat veškerá opatření
a nařízení vlády, mnozí z nás jej pocítili i osobně různými příznaky průběhu
nemoci, a někteří dokonce i formou nejhorší a to ztrátou svých nejbližších. Zde
bych rád vyjádřil hlubokou soustrast
všem, kterých se to týká.
Z důvodu vládních opatření neproběhly letos žádné z obvyklých společenských akcí, včetně rozsvěcování
vánočního stromu se školními trhy
u obecního úřadu. Stromek jsme přesto nazdobili a rozsvítili a doufám, že se
vám líbí, a že navodí příjemnou vánoční
atmosféru do centra naší obce.
Přes všechna opatření obecní úřad
pracuje v plném nasazení v rámci možností a platných nařízení. Hlubokou
ránu do rozpočtu obce, do plánu oprav
a zvelebování obce nám zasadily letošní
povodně a odstranění jejich následků.
Přesto, stejně jako v minulých letech,
pokračujeme v investičních akcích, které se dlouhodobě plánují, jako je především dokončení oprav KD Oskava,
oprav komunitního domu nad jídelnou
včetně střechy, oprava tělocvičny, oprava podlah ve škole, nová kotelna na
zdravotním středisku, velká investice do
DČOV v místních částech Bedřichov,
Třemešek a Václavov, oprava hřbitovní
zdi Václavov, oprava zázemí hřiště Mostkov. V roce 2021 začne ČEZ rekonstruovat elektrické rozvody v obci, v rámci
čehož musí obec financovat odinstalaci
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a novou instalaci veřejného osvětlení
a rozhlasu, které jsou v majetku obce.
Na téměř veškeré vyjmenované činnosti máme získané dotační tituly, nebo je
o dotace zažádáno. Z dalších připravovaných akcí mohu zmínit například projektování oprav uliček u Jednoty a oprav
prostranství u horních paneláků, které
by mělo vypadat obdobně, jako u paneláků u OÚ. Dále probíhá výběr projektanta na opravu poničených mostů a lávek po letošních povodních a příprava
projektu na obnovení vodního zdroje tři
studny. Byl dokončen projekt na opravu

zdarma

zdravotního střediska, který se z finančních důvodů odsouvá na další léta.
Vážení občané, jak je patrno na
obecním úřadě koronavirus práce zdaleka nezastavil a rozběhlé akce nás budou
provázet i mnoho dalších let, avšak do
konce tohoto letošního roku bych vám
rád popřál klidné prožití nastávajícího
adventního období, co nejméně stresu,
klid a dostatek rodinné pohody, neboť
jsme to právě my, na kom vytvoření
krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Přeji vám, ať nezůstanete sami, ať
máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které se můžete v každé situaci
spolehnout. Dětem přeji hodně dárků
pod stromečkem. Všem zastupitelům,
zaměstnancům obce a všem kdo obci
jakkoliv pomáhali, děkuji za spolupráci.
Do nového roku 2021 pak přeji vám
všem všechno nejlepší, pevné zdraví,
dobrou náladu a životní optimismus.
Ing. Stanislav Hýbner
starosta obce Oskava

Ryby a rybáři na
naší „Přehradě“

V loňském roce po velkých diskusích
pro a proti, se zastupitelstvo Oskavy rozhodlo vypovědět smlouvu o pronájmu
obecního rybníka „Přehrady“ s Českým
rybářským svazem.
Důvodem byla historicky nevýhodná
smlouva a neustále požadovaný finanční
příspěvek na zarybnění. Dalším, snad
i důležitějším důvodem bylo umožnit naším občanům a především dětem rybařit
na vlastním rybníku.
A jak tedy dopadla historicky první,
rybářská sezóna 2020 na „Přehradě“?
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I přes počáteční nedůvěru, jak nový systém rybaření bude
fungovat, byla na „Přehradě“ dobrá atmosféra a převažovala
radost z dobře zarybněné vody a úlovků.
3. října se uskutečnila brigáda, které se zúčastnilo 18 rybářů. Podařilo se pěkně vyčistit břehy, prořezat břehový porost,
a navečer jsme si opekli zaslouženou klobásu.
A kolik ryb se podařilo ulovit? Jelikož ke dni, kdy píšu
tento článek, nebyly ještě odevzdány všechny povolenky jsou
čísla předběžná.
Celkem 190 kaprů (356 kg), 7 amurů (15 kg) a 1 lín (0,30 kg).
Příští sezónu chceme z inkasovaných peněz z povolenek
doplnit rybí obsádku a budeme doufat, že letošní kapři, amuři,
líni a candáti porostou a budou o nějaké to kilo a centimetry
větší.
Ing. Zbyšek Adamec – místostarosta

Rada obce schválila na svých
schůzích 10/2020–12/2020):

Na jaře jsme museli vylovený rybník opět zarybnit nákupem
• 900 kg kapra (cca 500 ks), 350 kg amura (cca 170 ks),
10 kg lína (cca 50 ks),
• několika candátů a plevelných ryb.
Začalo přikrmování a posléze očekávaný start rybářské sezóny.
Povolenku si zakoupilo, ať už jednotlivou nebo rodinnou,
celkem 82 dospělých i malých rybářů. V srpnu jsme rybí obsádku doplnili vypuštěním dalších 400 kg kapra (250 ryb).

• plán inventur a složení inventarizační komise pro inventarizaci 2020.
• podání žádosti o dotaci na 2. etapu rekonstrukce KD
Oskava firmou INNOVA Int. s.r.o., IČ 27857255.
• stavební dozor na elektrikářské práce v KD Oskava firmu Jiří Stuchlý IČ 09382721.
• architektonický dozor v KD Oskava (VL Atelier Design s.r.o, IČ: 05760178).
• vypsání výběrových řízení na dodávku designového
osvětlení KD v Oskavě a na jeho vybavení mobiliářem.
• způsob řešení bezpečnosti návštěvníků školní jídelny
do doby ukončení přestavby budovy č. p. 30 v Oskavě.
• podání žádosti o dotaci na opravu pláště budovy č. p.
30 Oskava firmou INNOVA Int. s.r.o., IČ 27857255.
• dodatek č. 1 ke SOD s firmou Sdružení ČAK CZ, IČ
25515608 + ABPLAST, IČ 27531813, na realizaci stavby „DČOV místní části obce Oskava“.
• dohodu o zimní údržbě části silnice III/44633 (Třemešek) se Správou silnic Olomouckého kraje, IČ
70960399 a pověřuje starostu jejím podpisem.
• plošné položení asfaltového povrchu na ploše dotčené
stavbou na části silnice III/44633.
• podání žádosti o dotaci (hřiště Mostkov) firmou
INNOVA Int. s.r.o., IČ 27857255.
• převod finančních prostředků z rezervního fondu školy
do investičního fondu Základní a mateřské školy Oskava.
• nabídku na opravu traktoru od firmy P & L, spol. s r.o.
Šumperk, IČ 00351504, za 80.000,- Kč bez DPH.
• projekt revitalizace „Hřiště Mostkov“ s rozpočtem do
300.000,- Kč s realizací v roce 2021.
• termín zasedání ZO dne 17. 12. 2020 v 16:30 hod.
• rozpočtovou změnu č. 6/2020.
• záměr prodeje parcely číslo 306/8 v k. ú. Oskava.
• úpravu plochy u konečné zastávky autobusu
v Bedřichově pro veřejné parkování.

Číslo 4/2020
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• záměr pronájmu pozemků p. č 605 a p. č. 1050 v k. ú
Bedřichov.
• uzavření smlouvy s firmou Novatronic s. r. o., IČ
623 02 701 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
• žádost ředitelky školy o nákup projektoru a keramické
tabule a převod peněžních prostředků do investičního
fondu školy v částce jejich ceny.
• dodatek č. 1. ke smlouvě s firmou REMA Systém a. s.,
IČ 64510263 a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1.
• záměr výpůjčky části pozemku p. č. 712 v k. ú Oskava (600 m 2) panu J.Ž. Po uplynutí doby zveřejnění
záměru výpůjčky pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o výpůjčce.
• podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov – projekt Energetické úspory objektu č.p. 30,
Oskava.
Rada obce pověřila:
• finanční výbor provedením kontroly hospodaření v ZŠ
a MŠ v Oskavě.
• kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení
zastupitelstva obce a kontrolou provedení oprav podlah v základní škole.
• úřad obce odpovědět na dopis paní J. F.
• starostu obce k podpisu SOD s firmou Sportovní podlahy Zlín s. r. o., IČ:25560191.
• starostu obce k podpisu SOD s firmou VL Atelier design s. r. o., IČ: 027 38 121.
• starostu obce k podpisu smlouvy s firmou REMA Systém, a. s., IČ: 64510263.
• starostu obce k podpisu smlouvy s firmou ŠPVS a. s.,
č. 640/1 o dodávce vody a odvádění odpadních vod na
nové odběrné místo (bývalé kino).
Pavlína Utěšená

Přání k Vánocům

Milí občané v Oskavě, zdravím vás všechny v adventním
čase. Adventní čas připomíná napětí a očekávání židovského
lidu, touhu po příchodu nového krále, Krále, který bude vládnout spravedlivě a zachrání svůj lid od zla. Žijeme nyní v obtížné době, kdy také toužíme po vyřešení těžkostí, po vyřešení
situace s pandemií a dopadů, které má na celou společnost.
A vidíme, že to není tak jednoduché.
Jsou však jiné skutečnosti, které mnohem víc ničí naše lidské společenství. A také mnohem déle, i když to nepociťujeme
všichni stejnou silou. Jsou to sobectví a pýcha a z toho plynoucí neschopnost mít druhého rád, druhému odpustit, navzájem se smířit, když došlo k nějakému nedorozumění nebo
nepřátelství. Blížící se vánoční čas k tomu vždy vybízí. Ještě
víc v této situaci, kdy jsme většinou více spolu doma, kdy nemáme možnost realizovat všechny koníčky nebo se zúčastnit
nějakých kulturních akcí.
Bohužel to vypadá, že ani bohoslužby nebudou volně přístupné, ale bude třeba si rezervovat účast, protože k plnému
uvolnění státních nařízení zřejmě nedojde. Proto ani v této
chvíli nemohu napsat rozpis vánočních bohoslužeb. Kdo

bude mít zájem navštívit ve vánoční době kostel, může sledovat webové stránky www.farnosthradecna.cz, nebo nástěnku
u kostela. Je to nemilé, že je i účast na bohoslužbách omezena,
ale musíme to respektovat.
Přeji všem pokojné prožití vánočních svátků, upevnění vzájemných vztahů a pokoj v srdci. Ať i v nynější nejistotě poznáme, že Boží Syn, který kdysi přišel na svět, aby nás osvobodil od zlého a naplnil svou láskou, přichází i nyní, kdykoli ho
hledáme a k sobě pozveme. Není lhostejný k žádným našim
potřebám, protože je dobře zná. A záleží mu na nás víc, než si
umíme představit.
P. Karel Janečka

Potravinová sbírka

V prostoru neziskových organizací nalezneme mnoho veřejnosti prospěšných sbírek, které se snaží pomoci jednotlivcům či skupinám. Jednou z klíčových je sbírka pro potravinovou banku, probíhající v supermarketech napříč republikou.
Potraviny se následně v průběhu roku rozdávají potřebným, ať
už jsou to senioři, rodiny, nebo lidé bez domova.
Shromažďování zejména trvanlivých potravin je již pravidelnou sbírkou pro potravinovou banku, do níž se zapojuje
celá řada supermarketů. Sbírka umožňuje organizacím přímo
pomoci lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí a i obstarání
základních potravin pro ně představuje problém.
Díky Vaší štědrosti Vámi zakoupené potraviny putují přímo do naší Charity v Uničově, Šternberku a Litovli. Tady pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým
a tělesným postižením.
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Sbírka nám pomáhá podpořit osoby a rodiny, kterým se
prostřednictvím našich charitních služeb snažíme zachovat
jejich základní životní potřeby. Příběhů lidí, kterým jsme jako
Charita prostřednictvím potravinové sbírky pomohli, je nespočet. Proto jsme i vzhledem k situaci, která je náročná pro
každého z nás, vděčni za Vaši pomoc. V letošní sbírce, která
proběhla v sobotu 21. listopadu, se díky Vám vybralo 561,5 kg
potravin a 32,5 kg drogérie.
Za Vaši štědrost děkuje
tým pracovníků Charity Šternberk, Uničov a Litovel
Příběh
Rodina paní Evy je typickým příkladem, kde jsou základní
potraviny často potřebné. Paní Eva je onkologicky nemocnou
invalidní důchodkyní, mající v pěstounské péči svého vnuka.
Žijí v komerčním nájmu, s jehož úhradou pomáhají paní Evě
dávky Hmotné nouze. I tak ale po úhradě potřebných měsíčních nákladů mnohdy rodině nezbydou prostředky na zakoupení potravin. Jedinou pomocí jsou pak potraviny z potravinové banky.
Charita plánuje pořádání Tříkrálové sbírky v sobotu
9. 1. 2021. Bližší informace budou upřesněny v prvním lednovém týdnu.

Tiše a smutně se přihlásila ke slovu i třetí svíce. „Mně říkají LÁSKA. Už nemám sílu hořet. Lidé mne dávají stranou. Moje
jméno používají pro věci, které jsou sobectvím, a ne láskou. Vidí
jen sami sebe a ne druhé lidi, které by měli milovat. Nedokážou pro druhé nic obětovat.“ A její mihotavý plamínek zablikal
a zhasl. Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo:
„Ale, ale, vy přece máte hořet, nemáte být vyhaslé!“ Bylo mu skoro do pláče.
V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce, řekla: „Neboj se! Pokud svítím
já, můžeme znovu zapálit i ty ostatní. Moje jméno je NADĚJE. Dítě
vzalo opatrně svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout.
Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY
a NADĚJE stále udržovat.

Pozdrav ze školy v době
coronavirové
POSELSTVÍ ADVENTNÍ
DOBY…

Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, jak svíce mezi sebou potichoučku mluví.
První svíce vzdychla a řekla: „Já se jmenuji POKOJ. Mé světlo hoří,
ale lidé pokoj nemají, nechtějí mne! Na mnoha místech ve světě je válka,
v mnoha rodinách a v mnoha vztazích nevládne pokoj.“ Její světlo bylo
stále menší a menší, až docela zhaslo.
Druhá svíce blikala a řekla: „Moje jméno je VÍRA. Ale jsem
už přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic slyšet. Myslí si, že Boha
nepotřebují. Už není potřeba, abych svítila.“ A také druhá svíce zhasla.
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Prázdniny ovlivněné koronavirem
Tyto prázdniny nebyly zrovna dvakrát veselé. S rodiči jsme
měli naplánováno hodně výletů, na zámky, hrady, do zahrad atd…
Moc jsme se těšili, že si konečně mimo školu někam vyjedeme.
Jeden den ve škole jsme se bohužel dozvěděli, že v ČR řádí
nějaký „blbý“ virus. Ze začátku jsme si mysleli, že je to jen
nějaká malá neškodná nemoc a stejně jsme se na dovolenou těšili. Bohužel, když jsme sledovali pár dní ty špatné zprávy a čísla
nakažených, tak už nám do smíchu nebylo. Začaly být povinné
roušky, nemohli jsme vstoupit za hranice Česka, byly zavřené
bazény, na které jsem se těšil. No nebylo to úplně růžové.
S rodiči jsme přemýšleli, jak to uděláme. Nakonec máma
řekla: „No co už, děti, tento rok prostě nikam nepojedeme
a koupíme si nového pejska, co vy na to?“ Já s bratrem jsme se
shodli a řekli: „Dobře, tak jo, tento rok nikam nepojedeme. “
Koupili jsme si štěně rotvajlera, které mělo 7 týdnů.
Tím nám zase začal nový život a tím prázdniny skončily.
Nebylo to zase tak hrozné. Pes se jmenuje Bára a je to náš
velký miláček.
Jakub , 8. ročník

Jak vnímám dobu s koronavirem
V korona krizi mě to moc nebavilo. Vždy jsem si říkal, že
si nikdy neřeknu, že se těším do školy, ale pak jsem to říct
prostě musel. Už mi chyběly přestávky, paní učitelky a hlavně
mi chyběli kamarádi.
Ale na karate jsem chodil pořád. Avšak jednu dobu se na karate dostal koronavirus. Všichni museli na test, čtyři kamarádi měli
koronavirus já naštěstí ne. Měl jsem asi na dva týdny karanténu.
A pro sebe jsem si řekl: „Není to moc fajn.“ Dva dny se to dá vydržet, ale pak vás přepadne velká nuda. Nesmíte se s nikým stýkat
a ven můžete jen na zahradu. V té karanténě vás už nic nenapadá
a není vůbec žádná zábava. Ale mohl jsem aspoň pomáhat v domácnosti. Kamarádi se asi za měsíc uzdravili a jsou v pořádku.
Vše dopadlo dobře a nic se nikomu nestalo, karate pak zase
pokračovalo dál. Nikdy už nechci, aby se nic podobného stalo.
Marek, 7. ročník

Naši třeťáci se radují z vánočního
dárku interaktivní tabule
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Do školky chodíme rádi

Čas letí jako bláznivý…zpívá se v krásné písni Karla Gotta.
A opravdu – od začátku školního roku již uběhly tři měsíce
a Vánoce jsou přede dveřmi.

V září se děti v mateřské škole adaptovaly – musely překonat odloučení od maminek, od rodiny. Některé děti si zvykly
snadno, jiné „smutnily“ déle.
Pak začalo to pravé dobrodružství. Mateřská škola se zútulnila dětskými výrobky, mezi dětmi po špičkách
přišla první přátelství a společnými silami jsme si ve
školce vybudovali příjemné klima. Děti podzimní období
prozkoumaly všemi smysly.
Byl pro ně přichystán bohatý program, který nám však narušila hygienická opatření proti Covid19.
Byla naplánována spousta venkovních aktivit pro rodiče
a děti – „Výprava k mraveništi s hledáním pokladu“, brigáda, tradiční „Zavírání zahrady“, „Halloween“, „Mikulášská
nadílka“ – něco jsme museli kvůli Covidu přesunout na jaro
a tradiční akce se zatím musí obejít bez rodičů.
Přesto dětem zpestřujeme pobyt ve školce, jak jen můžeme.
Koncem září jsme navštívili, ještě s rodiči, koníčky ve Václavově. Byla to pěkná akce. Děti se v doprovodu pana Děrdy
a děvčat z jezdeckého oddílu projely na koních, počasí vyšlo
náramně a díky panu Pořízkovi bylo i opékání buřtů, které i se
dřevem a klacky na opékání obětavě donesl v batohu z Oskavy
až do Václavova.
Dokud to hygienická situace dovolovala, proběhlo kouzelnické představení se žonglováním a divadlo „Děti na stromě“
(děti se seznámily s dravými ptáky naší přírody a vyrobily si
sovičky z papíru).
Navázali jsme na dřívější EKO- aktivity, takže učíme děti
recyklovat papír, vyrábíme z ruliček od toaletního papíru

různé předměty, využíváme přírodniny jako kaštany, žaludy,
šípky a barevné listy k různému tvoření. Třídíme odpad a recyklujeme i pet láhve, učíme děti kompostovat zbytky ze zahrady. Uklízíme zahradu i pergolu, ryjeme a plejeme květinové
záhonky, což děti velmi baví. Máme v úmyslu zakoupit vermikompostér na zpracování kuchyňských odpadů pomocí žížal,
což budou moci děti ve třídě pozorovat.
Děti velmi zajímají „kuchyňské“ aktivity – pekli jsme
muffiny, sušili jablíčka, děti vyráběly pečený čaj, chystáme se
na vaření „zdravé stravy“, pekli a zdobili jsme perníčky.

Rodiče občas dodají nějaké dobrůtky – např. jsme dostali
od Pořízků pro děti jablečný mošt a okrasné dýně na výzdobu
před školkou, děti ochutnaly první perníčky od Nelinky Drew
a když má někdo narozeniny, pohostí své kamarády.
Také jsme nezapomněli na Dušičky a Haloween, aby děti
poznaly rozdílné tradice u nás a v zahraničí. Stejně tak jsme si
povídali o Mikuláši, Santovi a Ježíškovi.
Už se moc těšíme, co si ještě všechno společně vymyslíme
a užijeme.

Číslo 4/2020

Těší nás, že po počátečních slzičkách děti navštěvují školku
rády a mnohdy domů odcházejí s pláčem, přece si ještě dost
nepohrály. Spolupráce s rodiči je báječná, všem nám jde o maximální spokojenost dětí.
Všichni věříme, že příští rok bude po zdravotní stránce
lépe, společně zlé viry přemůžeme a všechno bude jako dřív.
Olga Komárková
vedoucí učitelka MŠ
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V knihovně si šikovné čtenářky zpestřily čas vyráběním
drobných dárečků, které byly předány klientům Domova důchodců v Libině.

KNIHOVNA

Milí čtenáři,
Opět jsme rozšířili náš knižní fond. Přibyly nám knihy různých typů žánrů od naučných, historických románů, beletrie
a detektivek, až po knížky pro děti. Věříme, že Vám nové knihy přinesou radost a vybere si každý!
Knihovna stále myslí na své čtenáře, a proto připravila službu „Knihy do domu“. Senioři mohou kontaktovat knihovnu
a knihy jim budou dovezeny až domů. Rozvoz je zdarma.
Volejte nebo napište: 725 557 765, oskavaknihovna@tiscali.cz

TURISTICKÉ OKÉNKO

Pramen řeky Oskavy.
Řeka Oskava pramení v Hanušovické vrchovině, která je součástí Jeseníků v nadm. výšce 831,1m. K rameni se
můžete vydat dvěma cestami. Méně náročná cesta je z Bedřichova od konečné zastávky autobusu po modré značce na Skřítek. Po 6 km se dostaneme k rozcestníku „Pra-
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SDH Nemrlov

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi
podělil o pár slov a shrnul tak uplynulý rok 2020. Rok 2020
byl pro nás všechny i pro naši obec velmi náročný, přestože se
zpočátku jevil jako každý předcházející rok.
Konkrétně pro náš sbor se začátek roku nesl ve znamení
příprav na plánovanou rekonstrukci elektroinstalace a stropu
ve staré části zbrojnice. Po každoroční výroční valné hromadě,
která probíhá v druhé půli ledna, jsme tedy začali s vyklízením vnitřních prostorů. Nedlouho poté nastoupily firmy, které provedly výměnu elektroinstalace a vytvořily nový strop ze
sádrokartonu. Jelikož kromě naplánované rekonstrukce elektroinstalace a stropu, bylo mnoho dalších věcí ve stádiu potřebných dodatečných stavebních úprav, rozhodli jsme se, že
tyto úpravy provedeme vlastními silami. Díky příspěvkům od
sponzorů (Kudela stavební práce, GDF spol. s r.o., Lois Speed
s.r.o., obec Oskava), ať už finančních nebo materiálních, jsme
sami svépomoci udělali nové omítky v klubovně, skladu i staré
části garáže. Dále jsme provedli vybroušení a nalakování starých parket, pokládku nové dlažby v kuchyni, obložení části
klubovny dřevěnými deskami, vytvoření odsávání nad sporáky, obložení pultu a nakonec kompletní vymalování všech prostor. Členové sboru na zvelebení naší zbrojnice odpracovali
v odpoledních hodinách a o víkendech celkem 867,5 hodin.
Touto cestou bych chtěl poděkovat nejen jim, ale samozřejmě
i našim sponzorům a obci Oskava, bez kterých by se tato rekonstrukce neuskutečnila.
Jako každý rok, tak i letos jsme měli v plánu pořádat několik kulturních a společenských akcí nejen pro občany naší
obce. Než se tak stalo, zhatila naše plány celosvětová pandemie Covid-19, která do naší republiky dorazila začátkem jara

men Oskavy“ a sejdete dolů a po 80 m jste u pramene.
15.5.2011 zde členové KČT Uničov pramen označili. (Fotografie KČT Uničov 2011 na jejich stránkách).
Zajímavější, náročnější, ale kratší je druhá cesta, která začíná také v Bedřichově a vede podél říčky okolo retenční nádrže.
Cesta není značená, ale když půjdete stále podél říčky, přijdete k prameni. Nazpět můžete vyjít nahoru k cestě na Skřítek
a vrátit se přes Rabštejn do Bedřichova. Celá tato trasa je dlouhá asi 13 km. Já sama jsem zde byla teprve loni a od té doby už
vícekrát, je to pěkná příjemná procházka. Všem co tam ještě
nebyli, doporučuji. Poznávejme své okolí.
Mgr. Danuše Krylová

Číslo 4/2020
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ČINNOST TJ JISKRA
OSKAVA V ROCE 2020

a my jsme tak byli nuceni zrušit každoroční oblíbenou jarní
retro diskotéku, pálení čarodějnic a hasičskou soutěž i finále
mistrů VC Holba Cup. I přesto, že byla pandemie během léta
v útlumu, v době kdy se rozhodovalo o pořádání hasičských
soutěží, jsme nebyli schopni dodržet veškeré podmínky, které
vydalo ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s pořádáním kulturních a společenských akcí, a proto jsme se rozhodli
v letošním roce tyto akce nepořádat. Tak jako všichni, i my
doufáme, že se vše v brzké době vrátí zpět k normálnímu životu a společně se na výše zmíněných akcích v roce 2021 potkáme.
Jako by toho nebylo málo, zasáhla naši obec začátkem
měsíce června blesková povodeň. Pro občany naší obce, členy
hasičského sboru v Nemrlově a členy výjezdové jednotky obce
Oskava to byla obrovská zkouška odhodlání pomoci občanům,
kterých se tato živelná pohroma dotkla. Celý týden jsme od
brzkých ranních hodin spolu s dobrovolníky, členy hasičského záchranného sboru ČR a hasičskými jednotkami okolních
obcí pracovali téměř do vyčerpání svých sil na odstranění
následků, které tato ničivá povodeň způsobila. O náročnosti
svědčí i množství zásahů, kterých má výjezdová jednotka obce
Oskava k dnešnímu dni, celkem 82. Jedná se o rekord v počtu
zásahů výjezdové jednotky obce Oskava za jeden rok. Myslím
si, že s vypětím fyzických i psychických sil jsme to společně
dokázali zvládnout, a proto bych chtěl touto cestou všem zúčastněným poděkovat.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků s Vašimi nejbližšími a do nového roku 2021 přeji
hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější, co v životě
můžeme mít.
Mgr. Michal Nimmrichter
Velitel SDH Nemrlov

Stejně jako v roce 2019, tak i v roce 2020 byl v Oskavě
aktivní pouze jeden oddíl a to oddíl kopané a to pouze v kategorii mužů.
Celková činnost byla značně omezena nařízeními vlády, ale
i tak bylo dosaženo kvalitních výsledků. V soutěžním ročníku
2019/2020 bylo naše mužstvo zařazeno do III. třídy, skupiny
,,A“. Byla však odehrána jen podzimní část, v jarní části už
se nepokračovalo a soutěž byla ukončena. Vzhledem k tomu,
že naše mužstvo bylo na prvním místě s celkovým skóre 46:15
(26 x se trefil Pavel Novák ml.) postoupili jsme do OP
SEFRAN Šumperk.
Soutěžní ročník 2020/21 byl zahájen 8. 8. 2020 podzimní částí. Byl však zastavena z důvodu koronaviru po 10 kole
a v současné době očekáváme informace o pokračování soutěže. Zatím jsme na třetím místě se ziskem 21 bodů s devítibodovou ztrátou na první Třeštinu. Naše skóre je 42:23. Tabulku
střelců OP Šumperk zatím vede Pavel Novák ml. (23 branek)
před druhým Lukášem Masopustem z Třeštiny (9 branek).
Mezi nejlepšími je i Rudolf Kaller (8 branek).
Hráčský kádr byl stabilizován a mužstvo absolvovalo zimní
přípravu dle možností a to většinou na umělém povrchu. Věříme, že i po uvolnění nařízení, bude možné opět absolvovat
zimní přípravu v plném rozsahu.
V zimním období nebude uspořádán tradiční turnaj v tělocvičně a to z důvodu rekonstrukce KD.
V letošním roce jsme získali dotace z Olomouckého kraje
na zakoupení traktoru na sekání hřiště.
Závěrem chci poděkovat všem hráčům a vedení mužstva
za pomoc při likvidaci škod po povodních, které nás postihly
v červnu.
Věřím, že následující rok 2021 bude pro sportovní činnost
příznivější.
Jan Novák
Sekretář TJ Jiskra Oskava
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Informace z obecního úřadu Společenská kronika
Svoz komunálního odpadu proběhne ve čtvrtek 31. 1. 2020,
místo původního pátku 1. 1. 2021.

Pokladna Obecního úřadu v Oskavě bude v období od
04. 01. 2021 do 22. 01. 2021 uzavřena z důvodu zpracování
roční uzávěrky poplatků. Platby v hotovosti i kartou budou přijímány od 25. 01. 2021.
Svoz popelnic probíhá celoročně každý pátek.
Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do 31. srpna
téhož roku. Dle OZV 2/2020, specifický symbol 1333, vždy
uvádějte Vám přidělený variabilní symbol viz složenka.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok
(splatnost do 31. března) dle OZV 2/2020, specifický symbol 1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce: č.ú.:
107-0488930227/0100.
Termíny svozu plastů do konce roku 2021:
vždy ve čtvrtek: 21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6.,

8.7.,5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11., 23.12.
Kontakty na obecní úřad:

www.ou-oskava.cz
Tel.: 583 233 553, 739 614 924
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Úřední a pokladní hodiny Obecního úřadu
Pondělí:
7:30 - 11:30 12:30 -17:00
Úterý:
7:30 - 11:30 12:30 -14:00
Středa:
7:30 - 11:30 12:30 -17:00
Čtvrtek:
7:30 - 11:30 12:30 -14:00
Pátek:
zavřeno (administrativní den, návštěvu lze
předem dohodnout)
Možnost platby kartou.
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického odpadu.
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10. Středa      16:00 - 19:00 hodin    
Sobota       9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 31. 3. Středa      15:00 - 18:00 hodin    
Sobota       9:00 - 12:00 hodin
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10. Středa      16:00 - 19:00 hodin    
Sobota       9:00 - 12:00 hodin
od 1. 11. do 30. 11. Středa      15:00 - 18:00 hodin    
Sobota       9:00 - 12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3. kompostárna v provozu pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).

Jubilanti za období červenec – listopad 2020

V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým předali členové kulturní komise
dárkový balíček:
Marie Šenková		
95 let
Vilém Kantor		
94 let
Marie Kantorová		
92 let
Františka Novosadová
91 let
Jarmila Černá		
91 let
Rozálie Valigurová		
85 let
Vlasta Poštulková		
85 let
Irena Pražáková		
85 let
Viliam Novosad		
80 let
Vojtěch Kellich		
80 let
Antonín Hloušek 		
80 let
Karel Bartoněk		
80 let
Erika Wankeová		
80 let
Mária Kyselá			
80 let
Marta Pohančeníková
80 let
Jiřina Večerková		
80 let

Úmrtí za období červenec – listopad 2020
Alois Brož	  		
Josef Navrátil         		
Jan Heber	      		
Stanislav Švarc		
Bohumil Ospálek  		
Alžběta Kyselová		
Zdeněk Zatloukal		
Emil Plánka			

ve věku 73 let
ve věku 81 let
ve věku 66 let
ve věku 65 let
ve věku 71 let
ve věku 96 let
ve věku 68 let
ve věku 68 let

Výzva
Hledáme dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na přípravě oskavského zpravodaje. Také přivítáme návrhy na
změnu obsahu a nové přispěvatele. Pokud máte co říct
a chcete se podělit s ostatními občany naší obce, prosím,
ozvěte se na e-mail vnavratilova@gmail.com.
Za kulturní komisi Vladislava Navrátilová

Číslo 4/2020
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JEDLÉ TUKY
A OLEJE
DO KANALIZACE
NEPATŘÍ!
Dle vyhlášky č. 321 / 2014 Sb. nesmí být od
1.1.2020 jedlé oleje a tuky soustřeďovány
v odpadních nádobách společně s jinými
biologicky rozložitelnými odpady, natož
vylévány do odpadů v domácnostech,
dřezů, WC, apod.
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY po
smažení mohou být velkým problémem pro odpadní potrubní systémy
jak v domácnostech, tak i v obecních
zařízeních. Po jejich ochlazení dochází totiž k vysrážení na stěny potrubí
a po čase může dojít k jeho úplnému
zanesení. Správnou separací pomůžete nejen Vaší domácnosti, ale i celé obci
předcházet problémům s následným čištěním kanalizačních systémů.
Ve vaší obci naleznete řádně označené popelnice pro ukládání těchto odpadů, které budou následně ekologicky zlikvidovány v bioplynové stanici
v Rapotíně, kde z nich bude vyrobena elektrická energie
a zemní plyn dodávaný do distribuční soustavy. Buď te ohleduplní
k životnímu prostředí a pomáhejte separovat tento dále využitelný odpad!
JEDLÉ TUKY A OLEJE se ukládají do odpadních nádob vždy
V UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH OBALECH (NAPŘ. PET LAHVE, KANYSTRY APOD.)
aby nedošlo ke znehodnocení obsahu nebo odpadní nádoby.
Do odpadních nádob NENÍ MOŽNÉ UKLÁDAT JAKÉKOLIV TECHNICKÉ
OLEJE A MAZIVA (motorové, převodové, apod.)

O UMÍSTĚNÍ ODPADNÍCH NÁDOB VE VAŠÍ OBCI
SE INFORMUJTE NA OBECNÍM NEBO MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
www.efg-rapotin.cz | v.smejkal@efg-rapotin.cz | tel: 777 085 169
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Provozní doba pobočky České pošty s.p. v Oskavě
Pondělí
9:30 – 11:00		
15:00 – 16:30
Úterý		
8:00 – 11:00
Středa		
9:30 – 11:00		
14:30 – 16:00
Čtvrtek		
8:00 – 11:00
Pátek
8:00 – 11:00
telefonní číslo pobočky: 954 278 801

Provozní doba lékárny v Libině, Libina 535,
tel. 734 640 420
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

Praktická lékařka MUDr. Naďa Šotolová
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 732 170 264
Pondělí
Středa
Čtvrtek		

Úterý		
Středa		
Pátek		

7:00 – 13:00
14:30 – 16:00
7:00 – 13:00

Pondělí
Středa		
Čtvrtek		

7:00 – 13:00		
7:00 – 13:00
7:00 – 13:00		

13:30 – 16:00

12:30 - 15:00

Tel.: 604 573 618
Pondělí a čtvrtek

Úterý

13:30 – 16:00

7:30 - 12:00		

Martina Kuráčová

Libina 443, dům služeb

Zubní ordinace MUDr. Vladimír Nikl
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 773 233 151

12:30 - 16:00
12:30 - 17:00
12:30 - 16:00
12:30 - 15:00

Pedikúra – manikúra

7:00 – 13:30
7:00 – 13:30
11:00 – 16:00 (po objednání 16:00 – 18:00)

Ordinace Libina, Libina 534, tel. 732 170 264

7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		
7:30 - 12:00		

Oskava
Pátek
Přijedu za Vámi

Nabízím:
-

Ošetření zarostlých nehtů
Ošetření kuřích ok
Odstranění ztvrdlé kůže
Lakování a zdobení nehtů (i na nohou)
Masáž nohou i rukou

Dle tel. objednávek

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz
OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Své příspěvky zasílejte na e–mail: oskavaknihovna@tiscali.cz. Děkujeme.
Ročník 20, čtvrtletník, číslo 4, vydáno v Oskavě dne 17. 12. 2020. Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje: 17. 3. 2021.
Evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: 00303101
Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk • www.reprotisk.cz

