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zdarma

Vážení spoluobčané.

Vánoční strom 2013 - Oskava

Dovolte, abych využil této příležitosti, příležitosti svátků
vánočních a blížícího se konce roku 2013, k tomu, abych Vám
vyjádřil několik svých postřehů z končícího roku. Na úvod by bylo
dobré zdůraznit, že naše obec dosáhla určité stability. I přes
celosvětové ekonomické potíže, projevující se v životě každého z
nás, není situace natolik špatná, abychom byli zoufalí. Každý člověk
má své určité schopnosti a vlastnosti. Dnešní politický a ekonomický
systém neumožňuje udržet stejnou životní úroveň u všech občanů.
Je těžké vyrovnat se s tím, že někdo má víc majetku, než ten druhý.
Ale nejenom příběh spojený s vánočními svátky, ale i dobré morální
vlastnosti člověka, umí rozlišit věc materiální, která nemusí vždy
znamenat štěstí, od věci, které pro nás štěstí znamenají. Musím
vzpomenout na slova jednoho našeho občana. Ptal jsem se ho, jak
to dělá, že i v celkem pokročilém věku je tak příjemný, spokojený a
bystrý. Možná má i hodně majetku, ale nikdy to nedal najevo.
Odpověděl, že žije tak, aby byl vždy spokojený. Nepřekračuje
jakousi pomyslnou hranici, která tvoří hranici jeho spokojeného
života. Netrápí se nad věcmi, které v žádném případě nemůže
ovlivnit, a hlavně má rád slušné lidi. I v těch méně slušných hledá to
dobré. Sám kolem sebe šíří dobrou náladu a poctivé smýšlení. Toto
lze považovat za opravdové štěstí. Tímto krátkým příběhem jsem
chtěl naznačit, že opravdové štěstí nespočívá v množství majetku,
ale ve svém vlastním pocitu spokojenosti z radosti a štěstí druhých,
které je nám opětováno. Nechci tím naznačit, že nevadí, když je
hlad a nemáme střechu nad hlavou. Základní životní potřeby jsou
vždy nutné. S porovnáním s lidmi žijícími bez domovů, v
podmínkách válečných konfliktů, je náš způsob života štěstím.
Mnohdy se nacházíme ve složitých situacích pouze svoji vinou, nebo
jen díky našemu vnitřnímu přesvědčení. Je dobré pokusit se dívat na
svět očima našeho občana, kterého si velice vážím a snažit se
nehledat chyby jen na systému nebo na druhých. Cílem mého
vyjádření je Vás poprosit o prožití nejen svátků vánočních, ale také i
dnů následujících, v dobré náladě, v klidu a pokoji. Velmi bych si
přál, abychom byli šťastni, abychom naši obec považovali za svůj
opravdový domov, kde budeme mít jen radost ze společného
setkávání a žili v ní jako ve svém domečku s rodinou, kterou máme
rádi a jsme si ochotni vzájemně pomáhat.
Dovolte, abych Vám popřál krásné Vánoce, plné štěstí,
pohody a radosti i z radostí druhých, hodně zdraví všem. V novém
roce jen samé úspěchy a mnoho příjemně prožitých dnů.
Radomil Brada, starosta
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 25. zastupitelstva obce konaného dne 18. 9. 2013
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. O vývoji řešení stížnosti občanů k uzavření Pošty Oskava v době
prázdnin.
2. O žádosti MS Mostkov na poskytnutí příspěvku na opravu
střechy na Kulturním domě v Mostkově.
Přítomni: Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Hýbner, Charvát, Martinková, Minařík, Kyselá, Pluskal, Valouch,
Tokar
V případě hlasování 13 pro (všichni) nebude bod bodem uvedeno
jmenovitě.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění, vložení nového bodu č. 3
„Řešení energetických úspor na budově MŠ Oskava“, další body
posunuty o jedno pořadí za tento bod.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Anna Beránková, Mgr. Věra Kyselá
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Požádat oprávněné společnosti o předložení nabídek na
zpracování auditu pro budovu MŠ Oskava a žádosti
na
poskytnutí dotace na energetické úspory pro budovu MŠ
Oskava.
Hlasování: 8 pro, 2 proti, 3 se zdrželi
Pro:

A d a m e c , B a r b o ř á kov á , B a r t o ň ,
Kyselá,Pluskal, Valouch,
Proti: Tokar, Minařík
Zdržel se: Charvát, Hýbner, Martinková

B e r á n kov á ,

6. Rozpočtovou změnu č. 3 Příjem za umístění reklamního
banneru na pozemku p.č. 408/1 v k.ú. Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Pověřit p. F. Pluskala k oslovení, vyzvání firem k předložení
cenových nabídek na vypracování energetického auditu a
podání žádosti na poskytnutí dotace na energetické úspory pro
budovu MŠ Oskava.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 6 se zdrželo
Pro:

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

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Ing. Hýbnera k posouzení (na místě) žádosti
p. Evy
Vyroubalové z Mostkova na opravu průchodnosti místního
potoka a mostu (č.j. OBOS/762/2013).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro:
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Charvát,
Martinková, Minařík, Kyselá, Valouch,Tokar
Zdržel se: Hýbner

B ra d a ,

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Ing. Anna Beránková
Ověřovatel:
Mgr. Věra Kyselá

4. Smlouvu č. 10073393 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické
úspory pro ZŠ Oskava – 17. výzva“ mezi SFŽP ČR a obcí Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Dodatek č. 2 k Smlouvě o poskytování právních služeb mezi
Mgr. David Černý, advokát, Advokátní kancelář Skalka & Grepl &
Černý, Olomouc a obcí Oskava.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 19.30 hodin.

Pro:

Adamec,Barbořáková,Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Minařík, Kyselá, Valouch,, Tokar
Zdržel se: Beránková, Pluskal
Ing. Bartoň byl na základě žádosti zproštěn starostou práva a
povinnosti hlasovat u tohoto bodu.

Usnesení z 26. zastupitelstva obce konaného dne 4. 11. 2013
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou obce o závěrech ze zasedání rady.
2. Ing. Hýbnerem o výsledku místního šetření ve věci opravy
mostku a potoka v Mostkově. Navrhl zapracovat částku
30.000,- Kč do rozpočtu na rok 2014 na tuto opravu.
3. Konání akce TJ Jiskra Oskava – halový fotbalový turnaj dne
27.12. 2013 v tělocvičně.
4. Umístění dopravního zařízení – odrazová zrcadla v k.ú. Mostkov.
5. Mgr. Kyselá informovala o výskytu případu žloutenky na ZŠ
Oskava, děti se nemohou účastnit společenských (vystoupení)
a jiných hromadných akcí.
6. Nabídce Lesů ČR na vybudování altánu pro ZŠ.
Přítomni: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková (přišla v
17.00 hodin), Brada, Hýbner, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Kyselá, Pluskal , Tokar
Hlasování nebylo zaznamenáváno jmenovitě.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ověřovatele zápisu: Vladislava Navrátilová, Mgr. Věra Kyselá
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Obec Oskava se vzdává schváleného příspěvku - dotace
Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka
Mostkov-Václavov“
- ISPROFOND 5718510059 ve výši
7 679 000,- Kč z nedostatku vlastních finančních prostředků
obce.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišla Ing.Beránková)

4. Termín konání příštího zastupitelstva obce Oskava 26.11.
2013.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Rozpočtovou změnu č. 5 poskytnutí neinvestiční účelové dotace
pro období 1.1. 2013 – 31.12. 2013 na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce ve výši 1.830,- Kč. (viz. příloha).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6. Rozpočtovou změnu č. 6 poskytnutí neinvestiční účelové dotace
pro období 1.1. 2013 – 31.12. 2013 na výdaje vzniklé v
souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR ve dnech 25. a
26. 10. 2013 (viz. příloha).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7. Rozpočtovou změnu č. 7 poskytnutí účelové dotace v rámci
programu OPŽP úspory (solární systémy ZŠ) v roce 2013 ze
státního fondu SFŽP a Fondu soudržnosti. (viz. příloha).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8. Rozpočtovou změnu č. 8 poskytnutí neinvestiční účelové dotace
od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancování ze státní rozpočtu a Evropského
sociálního fondu za mzdu 9/2013 vyplacenou v říjnu. (viz.
příloha).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9. Pronájem tělocvičny od 1.11. 2013 do 31.3. 2014 každé pondělí
od 17:00 do 18.30 hodin - kopaná „staří páni“, žadatel p. Brada
Petr, Oskava 195 č.j. OBOS/852/2013.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

-2-

OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 4/2013

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Mandátní smlouvu č. 203/14/MO na zpracování a podání žádosti
vč. Zajištění a nezbytných příloh o dotaci v projektu OPŽP
Prioritní osa 3. – Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast
3.2.1. Realizace úspor energie („Energetické úspory objektu
Mateřské školy v obci Oskava“) mezi Obcí Oskava a firmou ASA
expert, a.s., Ostrava z důvodu nedostatku vlastních finančních
prostředků obce.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 1 se zdržel
(přišla Ing.

5. Žádost Osadního výboru, Osada Václavov o výjimku z obecní
vyhlášky o rušení obyvatel hlukem o nedělích a státních
svátcích.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 1 se zdržel
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu p. Bradu požádat Mgr. Černého o zpracování a
předložení návrhu o zrušení dohody na zaplacení dluhu mezi
ŠPVS a obcí Oskava ze dne 12.3.2013.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. Pana Charváta k posouzení nabídky fa. ASI a.s. Mohelnice –
záložní diskové pole NAS. (č.j. OBOS/897/2013).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Beránková)

2. Smlouvu o poskytování právních služeb (všeobecné právní
služby) mezi Mgr. Davidem Černým, advokátem Advokátní
kanceláře Skalka & Grepl & Černý, Olomouc a obcí Oskava.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 1 se zdržel
3. Žádost SH ČMS – SDH Nemrlov o snížení poplatku za pronájem
KD v Oskavě (č.j. OBOS/882/2013).
Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdrželo
4. Cenovou nabídku elektronického nástroje CENT na podporu
administrace veřejných zakázek od společnosti Osigeno s.r.o.
Vikýřovice.
Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdrželo

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Vladislava Navrátilová
Ověřovatel:
Mgr. Věra Kyselá
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 19.00 hodin.

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 11. 2013
v 16.30 hodin OÚ Oskava
8. Nabídku od fa. ASI a.s. Mohelnice - nákup záložního diskového
pole NAS a klávesnice USB k serveru.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání ve znění:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Jednací řád zastupitelstva obce Oskava.
4) Rozpočet obce pro rok 2014
5) Rozpočtové změny
6) Pověření k rozpočtovým změnám
7) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o provozování kanalizace a
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování vodovodu.
8) Vyúčtování vodného a stočného za období 10/2012 až
9/2013.
9) Dohoda o zrušení dohody o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s.
Šumperk a Obcí Oskava.
10)Řešení pohledávky Obce Oskava za manželé Mertlíkovi
11)Nabídka záložního diskového pole NAS a klávesnice USB k
serveru
12)Oprava kanalizačních přípojek u domu Oskava čp. 57, 58.
13)Stížnost občanů k dodržování čistoty a udržování pořádku
společných prostor v budově Oskava čp. 30 (Knihovna, Klub
důchodců, byt).
14)Různé
15)Diskuze
16)Závěr
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2. Předložený návrh - nový „Jednací řád zastupitelstva obce
Oskava“ projednat na příštím jednání zastupitelstva.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Rozpočet Obce Oskava pro rok 2014.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Rozpočtové změny č. viz. příloha zápisu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č.
4 ke Smlouvě o provozování vodovodu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6. Vyúčtování vodného a stočného za období 10/2012 až 9/2013.
Dohodu o zrušení dohody o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s.
Šumperk a Obcí Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7. Dohodu o zrušení dohody o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s.
Šumperk a Obcí Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Postoupení pohledávky, kterou má obec Oskava za dlužníky
Jaromírou Mertlíkovou, Jaroslavem Janalíkem a Ing. Josefem
Mertlíkem ve výši 3.833.689,73 Kč s příslušenstvím,
pravomocně potvrzenou rozsudkem Krajského soudu v Ostravě
ze dne 25. 11. 1999, č. j. 24 Cm 409/96, který nabyl právní moci
d n e
2 5 .
1 1 .
1 9 9 9 ,
ž a d a t e l i
společnosti CCF Reality s. r. o. za nabídnutou cenu 20.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Radu Obce Oskava ke schvalování rozpočtových změn od 27.
11. 2013 do 31. 12. 2013.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Starostu p. Bradu k oslovení Mgr. Sršňové k dořešení záležitosti
ve věci pohledávky za manžely Mertlíkovými.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Tajemníka p. Lysáka, pány Hýbnera, Adamce a Charváta k
vypracování zadávacích podmínek a vyzvání k předložení
nabídek na akci „Oprava kanalizačních přípojek u domu Oskava
čp. 57 a 58“. Předložení nabídek zastupitelstvu ke schválení
(termín do 10.3. 2013).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Radu Obce Oskava k prověření stížnosti občanů k dodržování
čistoty a udržování pořádku společných prostor v domě Oskava
čp. 30 (Knihovna, Klub důchodců, byt).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Mgr. Dana Martinková
Ověřovatel:
Jaroslav Minařík
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 18.45 hodin.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných
ve dnech 25.10. a 26.10.2013 - OSKAVA

Informace Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) se společně s HZS Moravskoslezského kraje připojil k
preventivně výchovné akci organizované Českou asociací hasičských důstojníků (dále jen „ČAHD“), jejímž cílem je varovat občany před
stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek (například oxidu uhelnatého či propan-butanu) v
domácnostech a upozornit i na možné nebezpečí vzniku požárů v domácnostech. Akce je zaměřena na snížení rizika úniku plynu nebo
vzniku požáru a v případě, pokud již takové situace nastanou, poukázat na možnosti minimalizovat ztráty na životech či poškození zdraví.
Nosným tématem akce jsou detektory plynů a hlásiče požárů, k jejichž propagaci byly vytvořeny letáky, které upozorňují na
nebezpečí výbuchu plynu či vzniku požáru a rovněž objasňují, proč je vhodné si detektor či hlásič požáru do domácnosti pořídit. Letáky
jsou k dispozici ke stažení a volnému využití na internetových stránkách HZS OLK (www.hzsol.cz) i ČAHD (www.cahd.cz ), rovněž
uveřejněno 1.11.2013 na stránkách obce (www.ou-oskava.cz).
Na internetových stránkách ČAHD jsou v rámci akce rovněž dále k dispozici i informace o nebezpečných plynech, zásady požární
bezpečnosti při provozu plynových a elektrických zařízení a spalinových cest, statistické údaje, bližší informace k detektorům a hlásičům a
rovněž otevřený seznam společností zabývajících se distribucí a prodejem detektorů plynů a hlásičů požáru.

Znečišťování veřejného prostranství
Upozorňuje občany – majitelé psů na dodržování OZV č. 4
/2002 o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství a
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s
chovem a držením psů na území obce Oskava a jejich místních částí
(celé znění
na www: ou-oskava.cz, obecní úřad, OZV a nařízení).
ČI.3 Povinnosti osob v souvislosti s chovem a držením psů:
Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa, je za účelem
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných
prostranství povinna:
a) mít psa na vodítku a zabránit volnému pobíhání psů na veřejném
prostranství v obci, které je vymezeno v příloze této vyhlášky,
b) zabránit vstupu psa do místní základní školy, mateřské školy,
budovy obecního úřadu, obchodů a pohostinství, areálu místního
hřbitova, do kostela, kaple, požární zbrojnice atd.
c) zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejnou
zeleň nebo zařízení sloužící
potřebám veřejnosti,
d) neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy, apod.) způsobené
psem na veřejném prostranství a zajistit, aby bylo s nečistotami
naloženo hygienicky nezávadným způsobem.
-4-

Vývoz popelnic v době vánočních svátků
proběhne v pátek 27. prosince ve všech
obcích.

Prosíme občany, aby nevozili pneumatiky
do prostor „kompostárny“.
Další sběr
pneumatik proběhne v novém roce, občané
budou předem informováni.
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V období od 23.12.2013 do 01.01.2014 bude obecní úřad
Oskava pro veřejnost uzavřen.
Pokladna bude otevřena v pondělí 06.01.2014.
Pokladní hodiny v r. 2014 na OÚ Oskava
Pondělí: 8.00 - 11.30 hodin
12.30 - 16.30 hodin

Poděkování
Tajemník obce p. P.Lysák děkuje p. Buriankové
Anně a p. Hlochové Ludmile za vyčištění chodníku
a provedení úklidu a údržby veřejné zeleně v
parčíku v Oskavě

Středa: 7.30 - 11.30 hodin
12.30 - 15.00 hodin

Termíny plesů 2014:
MS Oskava
MS Mostkov
OÚ Oskava
TJ Jiskra Oskava

17. ledna
7. února
14. února
7. března

Setkání seniorů
Již tradičně na podzim, tak i letos se uskutečnilo setkání seniorů, kde jsme strávili společně
velmi příjemné chvilky s živou hudbou a překvapením - vystoupení žen z Hrabišína, které nám
zatančily super kankán. Toto vystoupení bylo po nás mimořádným zážitkem. Moc děkujeme a
budeme se těšit na příští setkání.
Odpoledne nám obohatily svým vystoupením i děti z MŠ, které nás potěšily svou
roztomilostí.
Ráda bych také poděkovala všem, kteří pomohli připravit toto pohodové odpoledne pro
seniory.

Mgr. Dana Martinková

Rozsvícení vánočního stromu
Opět je zde předvánoční atmosféra. V obcích či
městech se vztyčují vánoční stromy .Všude je plno světel,
ozdob, hudby a vůní.
Vánoce jsou zase o kus blíž! Také u nás v Oskavě
proběhlo rozsvícení vánočního stromu, v pátek 29.listopadu.
Krásná tradiční akce, při které se lidé sejdou před první
adventní neděli, aby se zde nejen stali svědky rozsvícení
velkého vánočního stromu, ale také se třeba na začátku
adventního období alespoň trochu zastavili, chvíli
nespěchali, setkali se a popovídali s přáteli. Všichni, kdo se
na přípravě této akce podíleli, měli radost, že i přes deštivé
počasí se na návsi sešlo početné množství občanů.
Vystoupení se ujaly ženy z Klubu seniorů, které zazpívaly
vánoční koledy a písničky.
Při horkém čaji a svařeném vínu si všichni popřáli
požehnané prožití adventní doby a radostný vstup do
tajemství Vánoc.

-5-
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Z NAŠICH ŠKOL
Vánoce ve školce
To, že vánoce se blíží, je znát na každém kroku. Období
adventu a tajemná sváteční atmosféra opět po roce naplnila
prostory mateřské školy. Jedno páteční ráno zavoněly ve školce
perníčky a tím naše chystání, těšení a předvánoční přípravy začaly.
Společně s rodiči si děti perníčky nazdobily a výsledek své práce
také ochutnaly. Když přišel do školky Mikuláš s andělem a dvěma
čertíky, některé děti měly obavy, jak vše dopadne. S balíčkem
dobrot po pěkné písničce se ale všechen strach rychle rozplynul.
Připravujeme se s dětmi na setkání u vánočního
stromečku a věříme, že Ježíšek do mateřské školy zavítá i tento rok.
Za vánoční nadílku děkujeme především sponzorům: AGRO
Huzová, GDF Mostkov, NOVATRONIC, MAVIK, paní doktorce
Musílkové, Šotolové a MUDr. Vl. Niklovi.

Pečení perníčků ve školce

Všem rodičům děkujeme za celoroční pomoc a spolupráci.
V listopadu jsme v MŠ ukončili roční projekt „ Živá zahrada“
financovaný Olomouckým krajem. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli projekt realizovat. Pěknou tečkou za spoluprací s
gymnáziem Uničov, ZŠ Oskava, lesním pedagogem panem
P.Gajdošem a rodiči byla říjnová zahradní slavnost Uspávání
broučků. Těšíme se na nové společné akce.
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
radosti a pohody, do nového roku především pevné zdraví a dětem
bohatou nadílku.
Děti a zaměstnanci MŠ Oskava

Uspávání broučků na školní zahradě

Mikulášská nadílka ve škole

Mikuláš
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

Vánoční tvoření v knihovně
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci listopadu
a prosinci dožívají tito naši občané,
kterým touto cestou blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví

70 let:

82 let:

87 let:

Cardová Emilie

Vostřelová Ludmila

Kantor Vilém

Müller Wolfgang

84 let:

93 let:

Cservený Jan

Kallerová Jarmila

Švec Ladislav

Paprskář Josef

Miho Martin
75 let:

Dobrozemský Bedřich

Navrátil Josef

Petr Josef

81 let:

85 let:

Kelich Jan

Martinka Alois

Narození:
Krylová Gabriela

Pokorná Františka

INZERCE
Oznámení
Kadeřnictví Navrátilová A. OSKAVA u kostela,oznamuje změnu
pracvní doby,od ledna 2014
Kadeřnictví otevřeno od ledna 2014 každé liché týdny v měsíci .
Zahájení v roce 2014 - 13.ledna ,pracovní doba:po,út,st,čt,pá
9-16hod (dále dle dohody)
Všem zákaznicím,zákazníkům do roku 2014 přeji pevné
zdraví,štěstí,lásku a pohodu.

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

Kosmetické služby
Ajurvédské kúry
Laserová terapie
Permanentní make-up

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: 4, vydáno v Oskavě dne 9.12.2013, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

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