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OSKAVSKÝ

ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

Přeji vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití
Vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
starosta obce Oskava
Radomil Brada

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení ze 18. zastupitelstva obce konaného dne 4.10.2012
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
2. Informaci o výsledku jednání zástupce obce se společenstí
Úsovsko a.s. ve věci odstranění zápisu duplicitního vlastnictví a
zároveň bude rozhodnuto o záležitosti duplicitního vlastnictví a
o smlouvě a budoucí směnné smlouvě na příštím zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Beránková Anna, Tokar Vladimír
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Kupní smlouvu na odprodej nemovitosti domu Oskava čp. 128,
včetně pozemků p.č. 53/2 st. zastavěná plocha a nádvoří a p.č.
376/2 zahrada všechny k.ú. Oskava, kupující p. Nguyen Thi
Thuy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Smlouvu o správě svěřených finančních prostředků mezi JUDr.
Šlehoferovou Ivanou, p. Nguyen Thi Thuy a obcí Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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6. Zřízení zvláštního účtu u Komerční banky pro tvorbu finanční
rezervy dle návrhu banky ve vztahu k novému rozpočtovému
určení daní.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7. Schvaluje smlouvy o nájmu reklamní plochy mezi obcí Oskava a
společností:
- č. 11/2012 (IWWA s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)
- č. 12/2012 (IWWAL consulting, s.r.o., Kostelany 161,
Kroměříž)
- č. 13/2012 (IWW engeneering, s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)
- č. 14/2012 (AGAP CZECH s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)
- č. 15/2012 (IWW asap s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8. Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9. Rozpočtové opatření č. 7 – příjem 144.000,- Kč, výdaje
144.000,- Kč. Neinvestiční dotace Olomouckého kraje k úhradě
výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října
2012.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10. Rozpočtové opatření č. 8 – dotace „Kompostovací stanice
Oskava“ příjem 5.301.954,05 Kč (EU), 311.879,55 Kč (SF),
112.200,- Kč (EU) 6.599,99 Kč (SF) a výdaj 5.301.954,05Kč, 311.879,55 Kč, 112.200,- Kč a 6.599,99 Kč
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012 obce Oskava kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
12. Žádost na pronájem tělocvičky p. Vavrečkovi (č.j. 835/2012),
každou sobotu od 9.00 do 10.00 hod.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13. Žádost p. Ladislava Bartoňka (č.j. 781/2012) o odkup 20 q uhlí
za 7.439,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
14. Nabídku na provedení a dodávku elektroinstalace na
automatické chlorování.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
pro –

B a r b o ř á k o v á , B a r t o ň , B ra d a , J a n k ů ,
Martinková, Pluskal, Valouch, Tokar
zdržel se – Beránková, Hýbner, Charvát, Navrátilová

Ky s e l á ,

15. Zhotovení autobusové zástávky na rozcestí Oskava – Mostkov
„U háje“.
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 se zdrželo

16. Opravu uličky v k.ú. Nemrlov u domu čp. 193 a úpravu ostatní
plochy u sídliště nad horním závodem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
pro –

B a r b o ř á k o v á , B a r t o ň , B ra d a , C h a r v á t ,
Martinková ,Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar
zdržel se – Beránková, Hýbner, Janků

Ky s e l á ,

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Mgr. Věru Kyselou k zajištění podkladů pro výrobu kalendářů na
r. 2013.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Paní Tokarovou k vypracování nájemní smlouvy na KD Mostkov,
žádost Mysliveckého sdružení Mostkov na Zakopanci č.j.
834/2012.
Hhlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Starostu p. Bradu k upozornění Správu silnic Olomouckého kraje
na havarijní stav silnic.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Paní Tokarovou k upozorňování zastupitelů SMS zprávou
o odeleslání elektronické pošty.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Paní Tokarovou ke zveřejňování hlášení rozhlasu na
internetových stránkách obce.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Ing. Beránková Anna
Ověřovatel:
Tokar Vladimír
Zapsal Ing. Miroslav Bartoň
Schůze ukončena ve 20.10 hodin.

Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů:
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát,
Janků, Kyselá, Martinková,Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar
(v zápise již jména nejsou uvedena)
Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno
hlasování jmenovitě.

pro –

Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner,
Charvát, Janků,
Kyselá, Martinková, Navrátilová,
Pluskal, Valouch
proti – Tokar

OÚ INFORMUJE
Ordinační hodiny v době vánočních svátků:
MUDr. Šotolová – praktická lékařka
čtvrtek 27.12. 2012
11:00-15:00 hod.
Oskava (tel. 583 233 557)
pátek 28.12.2012
7:00-12:00 hod.
Libina (tel. 732 170 264)
pondělí 31.12.2012
7:00-12:00 hod.
Oskava

MUDr. Musílková – dětská lékařka
Dovolená:čtvrtek 27. prosince a pátek 28. prosince 2012
Akutní případy ošetří na zdravotním středisku v Bludově, MUDr.
Všetečková
(7:30 – 9:30 hodin).
pondělí 31.12.2012
7:30-9:30 hod. pouze v Libině

Dovolená: 2. ledna – 4. ledna 2013
Pro akutní případy zastupuje MUDr. Kůra v Libině –
zdravotní středisko
u lékárny (tel. 583 233 378)
ordinační hodiny:
středa 2.1. 2013
7:00-11:00 hod.
čtvrtek 3.l. 2013 12:00-15:00 hod.
pátek
4.1.2013
7:00-11:00 hod.

MUDr. Nikl – zubní lékař
24.-26.12.2012
27., 28.12.
31.12.
1.1.

Lékařská pohotovost Šumperk tel. 583 397 444
Akutní případy – RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 155

8.00-12.00
7.30-11.00
7.30-11.00

155

LSPP (58 5544 444)
MUDr.Nikl
MUDr.Kůrová
www.kr-olomoucky.cz

FN OLOMOUC - LSPP NONSTOP
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Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Olomouckého konaných dne 12. a 13. října

Výsledky voleb do senátu (1 kolo) Konaných 12. a 13. října

Výsledky voleb do senátu (2 kolo) Konaných 19. a 20. října
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Komunální odpad
Poplatek za komunální odpad:
Od ledna 2013 platí nová obecně závazná vyhláška č. 11/2012
o místním poplatku za provoz systému schromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, celé znění najdete na webovách stránkách
obce www.ou-oskava.cz.
- Obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Z vyhlášky vybíráme některá ustanovení, která se změnila oproti
minulé vyhlášce:
Poplatník
a) fyzická osoba
-která má v obci trvalý pobyt
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
-která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců
-které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 600,- Kč na osobu a rok, nebo na
nemovitost a rok a je tvořena:
a)částky 214,- Kč za kalendářní rok a
b)z částky 386,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.

(Náklady za rok 2011 činily 635.414,- Kč děleno 1645 (počet osob
s trvalým pobytem na území obce + počet staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu) žádná fyzická osoba) = 386,- Kč)
Sazba poplatku činí 400,- Kč na osobu a rok, nebo na
nemovitost a rok pro poplatníky, kde byla schválena úleva (a
to v nemovitostech uvedených v této vyhlášce čl. 6, odst. 2.).
Jedná se o stejné poplatníky jako v minulé vyhlášce.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku .
O s v o b o z e n í a ú l e v y:
od poplatku se osvobozují:
a) děti umístěné v ústavě, dětském centru, domově
b) dospělí umístění (nejméně po dobu 6 měsíců v daném roce) v
ústavech soc. péče
Navýšení poplatku
-Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
-Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
O d p o v ě d no s t z a z a p l a c e n í p o p l a t k u
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce
má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
-Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Umíme třídit odpad?
Vážení občané,
na základě novely zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, která se vztahuje k zavedení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle §10b
citovaného zákona s platností od 1.ledna 2013, muselo
zastupitelstvo obce přijmout novou obecně závaznou vyhlášku
č.11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Touto vyhláškou se zvyšuje poplatek za svoz, shromažďování a
likvidaci komunálního odpadu ze 350,- Kč na 600,-Kč na osobu a
rok. V tomto navýšení jsou zohledněny přímé náklady (poplatky za
uložení odpadu, náklady spojené se svozem odpadu a veškeré
povinné administrace uložené zákonem o odpadech).
V poplatku jsou položky, které my občané nemůžeme ovlivnit (DPH,
cena pohonných hmot, poplatky za uložení). Co však můžeme
ovlivnit, je množství odvezeného a uloženého odpadu na skládku.
Prosím Vás proto o dodržování obecně závazné vyhlášky a
povinnosti v maximální možné míře odpad třídit. Proto prosím
využivejte kontejnery určené ke třídění (sklo, drobný kovový
odpad, elektroodpad, biologický odpad a zeleň v místní nově
vzniklé kompostárně).

Zvláštní kapitolu tvoří svoz směsného plastu,který probíhá 1x
měsíčně a to každé první úterý v měsíci. Bohužel je pravidlem, že
do pytlů určených ke svozu směsného plastu někteří neukáznění
občané ukládají komunální odpad. V pytlích se často nachází
biologický odpad, dětské pleny, sklo, plechovky a v posledním
svozu dokonce ovčí kůže včetně hlav.
Při předávání svezených pytlů dochází k přísnému třídění přebírající
firmou a všechny pytle, ve kterých se objeví jakýkoliv komunální
odpad, musí obec odvážet a ukládat na svoje náklady. Tím se tyto
náklady spojené s komunálním odpadem výrazně zvyšují.
Na závěr Vás chci seznámit s tím, že vytříděné komodity (čistý
směsný plast, sklo, plechovky, elektromateriál) přinášejí do
rozpočtu obce finanční prostředky. Z toho tedy vyplývá, že čím více
budeme poctivě třídit veškerý odpad, sníží se množství
komunálního odpadu, za který obec platí a zvýší se procento
odpadu vytříděného, za který naopak obec finanční prostředky
získá.
Touto činností usnadníte zastupitelstvu obce udržet poplatek
spojený s likvidací odpadu v obci i do budoucna ve stejné výši.
Všem, kteří odpovědně a poctivě třídí odpad děkuji a věřím, že se k
Vám přidají i Ti, ke kterým je tento článek nasměrován.

Pokladní hodiny na OÚ Oskava:

Termíny plesů 2013:
MS Oskava
MS Mostkov
OÚ Oskava
Jiskra Oskava

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok Všem
přeje tajemník obce Petr Lysák

18. ledna
1. února
15. února
8. března

Pondělí: 08.00 – 11.30,

12.00 – 16.30

Středa:

12.00 – 14.30

08.00 - 11.30,

Platby budou v pokladně obecního úřadu vybírány
pouze ve stanovených pokladních hodinách!
V ostatní dny je možné platby hradit prostřednictvím
bankovního převodu nebo poštovními poukázkami.
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Upozornění Policie ČR nejen pro seniory – 18. 10. 2012
V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech v
poslední době pokládáme za důležité varovat a upozornit občany,
na co by si měli dávat pozor. Nástrahám nejrůznějších chytráků a
podvodníků se mohou i sami senioři aktivně bránit tím, že budou
dodržovat následující zásady:
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Zkontrolujte, kdo je za dveřmi přes kukátko, nejlépe
panoramatické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek. Nebuďte
důvěřiví a nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu
nepůjčujte peníze.
Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně jiných
služeb (odečet plynu, elektřiny, vody apod.), nechte si předložit
jeho služební průkaz nebo raději zavolejte na úřad či instituci, na
kterou se dotyčný odvolává. Tyto instituce navíc většinou
domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky předem nebo ji
oznamují vývěskou v domě. V případě jakýchkoli pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Slušný člověk vaši
ostražitost pochopí.
Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, neštítí se
ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali
k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají
řadu jiných způsobů, jak vás okrást. Nevěřte historkám, že
pracovník jde s vámi podepsat dokumenty, na základě kterých vám
bude zvýšen důchod nebo sjednáno výjimečné pojištění, jde s vámi
sepsat výhodnou smlouvu na využití telefonu, rozšíření programů
televize, vrátit přeplatek za služby apod.
Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani nejrůznějším
povídačkám o nehodách a operacích v nemocnici, kvůli kterým
nutně potřebují oni nebo dokonce nějaký váš příbuzný (např. syn či
vnuk) ihned finanční hotovost. Odkažte je na Policii ČR, která jim
ráda pomůže a vás ochrání.

Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spořitelně,
neměli byste si nechávat vyšší částky doma v různých skrýších.
Tím, že po vás podvodník požaduje zaplacení nějaké částky nebo
zálohy, případně rozměnění peněz, vás nenápadně přiměje k tomu,
že mu bezděčně ukážete, kde své úspory schováváte. Pak už jen
stačí odlákat vaši pozornost a v nestřeženém okamžiku peníze
sebrat. Proto také často podvodníci pracují ve dvou i více, kdy jeden
vás zabaví a druhý má možnost krást.
Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky,
policii, lékařskou pomoc a hasiče, případně i na organizace, které se
zabývají péčí o seniory. V případě komplikací můžete rychle zavolat
pomoc. Pokud se stanete obětí výše zmíněného podezřelého
jednání, zkuste zachovat klid a pokuste se zapamatovat si a vybavit
si důležité údaje o pachateli – především, zda to byl muž či žena, jak
byl vysoký, jakou měl postavu, oblečení, věk, barvu vlasů, očí. Jestli
měl nějaké další typické znaky – brýle, vousy, tetování; jaký měl
způsob řeči, chůze apod. Jestliže vám ukáže nějaký doklad
(průkaz), neváhejte a pro jistotu si co nejvíc údajů z tohoto dokladu
opište. Pokud dotyčný přijel vozem, zapamatujte si, nebo si zapište
registrační značku vozidla, případně typ a barvu. Váš popis může
významně přispět k odhalení pachatele a navrácení vašich věcí.
Samozřejmě o celé události neprodleně informujte policii na
bezplatné tísňové lince 158.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař preventivně informační skupiny

Z NAŠICH ŠKOL
Vánoce ve školce …
Když se v tomto adventním období zeptáme dětí, na co se nejvíce
těší, jejich odpovědi jsou podobné – na vánoce, na Ježíška, na
dárečky, … . Jedno ráno zavoněly ve školce pečené perníčky a tím
naše chystání, těšení a vánoční přípravy začaly. Pěkné odpoledne
jsme společně s dětmi a jejich rodiči strávili při zdobení perníčků.
Na kvalitu polevy dohlížela paní Boráková. Její umělecky
nazdobené perníčky jsme mohli jen obdivovat. Dětem se práce
také dařila, zdobení je bavilo, a také chutnalo… . K předvánoční
atmosféře patří také setkání s Mikulášem. Do mateřské školy přišel
i s andělem a s čertíkem. Několik slziček se objevilo, ale balíček od
Mikuláše vše napravil. Za sladkosti děti poděkovaly, jak jinak, než
veselými básněmi a písněmi. Zpíváme také písně o sněhu, o zimě a
věříme, že letošní Vánoce budou bílé. Děti se těší na setkání u
stromečku a na vánoční nadílku. Děkujeme především sponzorům
s jejichž pomocí se nám podařilo dětem nadělit kvalitní hračky a
didaktické pomůcky. Za celoroční spolupráci děkujeme firmě:
AGRO Huzová, Mavik, GDF Mostkov, Novatronic, Lesní statek
Třemešek, Relax centrum Libina, Výroba knedlíků p. Ptáček, MUDr.
Vl. Nikl, MUDr H. Musílková, MUDr. N. Šotolová.
Rodičům děkujeme za spolupráci a všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně radosti a pohody v příštím roce.

Pečení mrkvového dortu

Děti a zaměstnanci MŠ Oskava

Podzimní tvoření

I do školy přišly Vánoce
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Bludiště

Už jako malé holčičky jsme se toužily do takové
soutěže dostat, splnit si náš společný sen. Naše
pocity se různě lišily od představ, které nás
doprovázely již od dětství. Bereme to jako
zkušenost do života. Díky tomu víme, že svět
televize není tak zkreslený a dokonalý jako v
našich představách. Poděkování za fandění a za
psychickou podporu náleží hlavně našim
učitelům, spolužákům a přátelům.
Děkujeme

Chichoni

Z práce našich dětí
Jak se makový muž stěhoval

O dvou psech
Kdysi kdesi žil jeden ovčácký pes. Na stará kolena mu pán
postavil pěknou a pohodlnou psí boudu. Před deštěm ho chránila
pevná střecha, před chladem teplá přikrývka. Žil si spokojeně a nic
mu nescházelo. Jednoho dne se před jeho domečkem zastavila
mladá fenka.
, , Ka m a r á d e , “ s m u t n ě z a ň a f a l a , , , M á m v e l i k ý
problém.,,Zanedlouho se mi narodí štěňátka, ale lidé mě vyhánějí
jako bych byla prašivá. Nemám kam hlavu složit. Nemohl bys mi na
čas pronajmout svůj dům? Moc tě prosím.“
Fena
nemusela dobráckého psa dlouho přemlouvat. ,,Vždyť, co bych byl
za kavalíra, kdybych nepomohl psí dámě v nesnázích?“
Fena se uvelebila pod střechou a pes si vyhrabal provizorní pelíšek
na okraji lesa ve křoví.
Když se štěňátka konečně vybatolila z boudy a začala
vesele dovádět na louce, vypravil se pes domů. ,,Měj ještě trochu
strpení. Jsem ještě slabá a moje děti sotva stojí na nožičkách,“
ňafla fenka a zalezla do boudy. Týden co týden přicházel pes ke
svému domečku, ale vždy odcházel s nepořízenou. Fenka se u něj
dokonale zabydlela a trmácet se někam do světa se jí nechtělo. Ale
trpělivost psa měla meze a jednoho dne se konečně rozštěkal.
,,Když ti bylo nejhůř, bez řečí jsem ti poskytl střechu nad hlavou.
Jenže noční chlad už mým starým kostem nesvědčí, tak si laskavě
sbal svých pár švestek a jdi se svými dětmi o dům dál.“
Fenka zlostně zavrčela, pronikavě štěkla a na psa začalo dorážet
ňafající klubko malých, čtyřnohých uličníků. Zoubky jako jehličky
zraňovaly psa do čenichu, ocasu a i uši měl samou dírku. Fenka jen
přihlížela. Nakonec své děti zavolala do domečku a vítězně si ulehla
přede dveře.
Pes se pomalu vracel na okraj lesa. Pod keřem pak
smutně přemýšlel, jak z přílišné dobroty přišel na žebrotu.
Zbyněk Košťák

Žil, byl jeden makový muž. Jmenoval se Máček a bydlel ve
velké makovici. Jednou se mu ale makovice zlomila a Máček se
musel odstěhovat do nejbližší makovice. Po cestě se musel schovat
před kočkou. Říkal si: ,, Jen ať mě nenajde.“ A nenašla.
Uf, oddychl si Máček. Za pět minut byl u další makovice.
Jak se nastěhoval, lehl si do postele a hned spal. Ráno se probudil a
makovice byla opět zlomená. Tak se odstěhoval do další makovice
a tam zůstal a je tam do dnes.
Vít Kuráč
2.třída

5.třída

Vánoční čtení v knihovně
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Z KNIHOVNY
Výlet do knihovny ve Vikýřovicích
V pátek 16.listopadu vyměnilo 12 vybraných dětských
čtenářů naší knihovny pohodlnou postýlku za spacák a vydalo se
nocovat do knihovny ve Vikýřovicích.
Děti se na dlouho připravovaný výlet za poznáním moc
těšily již celý týden. A věřte, že se bylo nač těšit. Zdejší paní
knihovnice měla přichystaný velmi bohatý a zajímavý program.
Po vřelém přivítání jsme se vydali do keramické dílny, kde si každý
vymodeloval misku. Potom nám místní chlapec Martin předvedl
práci na kruhu. Po svačince následovalo bližší seznámení s dětmi z
Vikýřovic a velké sportovní zápolení ve velmi krásné sportovní
hale.Byla pro nás připravena celá řada pohybových i relaxačních
her, při kterých jsme si řádně zadováděli. Nejvíc se nám líbily hry
,,Na čísla a Elektřina“.
Po návratu zpět do knihovny jsme se uložili do spacáků a
poslouchali strašidelné vyprávění Hurvínka a kouzelníka Žita. Ještě
dlouho jsme nemohli usnout, ale nakonec se spánek dostavil.
Ráno po snídani jsme předvedli své vystoupení, které se všem
líbilo. Vzájemně jsme si předali drobné dárky, rozloučili se a
následovala cesta domů.
malí čtenáři, Mgr. Z. Benešová a L. Janků

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

V prosinci se dožívá významného
životního jubilea
100 let
paní Marie Zerzánová

70 let:

84 let:

Dohnálek František

Martinka Alois

Španger Jan

Pokorná Františka

75 let:

85 let:

Navrátil Josef

Pořízek Bohumil

80 let:

86 let:

Kelich Jan

Kantor Vilém

81 let:

91 let:

Vostřelová Ludmila

Blechová Augustina

83 let:

92 let:

Kallerová Jarmila

Švec Ladislav

Přejeme

všechno

nejlepší,

hlavně

zdravíčko, štěstíčko a hodně pohodových
dní do dalších let.

Narození:
Jarošová Michaela

Uzavřené manželství:
Emil Plánka a Zlatuše Fialová

Úmrtí:

Miho Martin

Ptáček Antonín

Dobrozemský Bedřich

Baklík František

Petr Josef

Crhonek Josef
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INZERCE
Prodám rozkládací rohovou sedací soupravu s jedním
křeslem a taburetem. Její stáří je šest let, je velmi
zachovalá, pořizovací cena 25.000,-Kč,
prodejní 6.000,-Kč.

SALÓN KRÁSY

Kontakt: 603528835

Oskava č. 14 vedle prodejny COOP

Kadeřnictví
KONTAKT: Veronika Veselá 775340693

Kosmetika

oznamuje , že
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ A OSTATNÍCH RYB
se uskuteční
22. prosince od 9,00 do 17,00 hodin a
23. prosince od 9,00 do 12,00 hodin.

KONTAKT: Helena Veselá 777622885

Manikúra – Modeláž nehtů
KONTAKT: Veronika Veselá 775340693

ELEKTROPRÁCE

NA VŠECHNY SLUŽBY LZE
ZAKOUPIT DÁRKOVÉ POUKAZY !!!

Provádím montáž a opravy elektroinstalace,
připojení spotřebičů

Provozní doba:PO – PÁ 9-16
(lze objednat i mimo provozní dobu)
DĚTSKÝ KOUTEK ZAJIŠTĚN !!!

JAN VAJDA Oskava 5
e-mail: hanes.vajda@seznam.cz
Tel. 732287049

Libina, Náměstí 443
www.kosmetikalibina.webnode.cz

1

Registrovaný Fyzioterapeut R.Kleveta
nabízí pro občany OSKAVY a blízké okolí

STAŘÍ LIDÉ V OSKAVĚ HLEDAJÍ POMOCNÍKA
na drobné práce kolem domku. Posekat sekačkou
trávník kolem stavení, případně trávu na části
zahrady, nákup potravin (někdy) a podobně.
Telefon, mobil celý den
739 095 677 a 722 443 613.

KLASICKÉ,REKONDIČNÍ, REGENERAČNÍ MASÁŽE.
Na Vaši návštěvu se těším po předchozí domluvě na
tel.č. 732 634 059 na hotelu Rabštýn
(každé úterý po 16h)
Masáž zad+šíje (cca 30 min) 200Kč
Možnost zakoupení dárkových poukazů

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: 13, číslo: 4, vydáno v Oskavě dne 15.12.2012, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

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