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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma

Milí a vážení občané,
dovolte, abych v letošním předvánočním vydání zpravodaje
poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům obce, učitelům i žákům školy a školky, občanům, spolkům a zájmovým organizacím
sdružujícím občany naší obce, kteří se podíleli v letošním roce na
chodu naší obce a na všech kulturních a společenských akcích.
Velmi také děkuji, za pořádající, všem občanům za hojnou
a čím dál větší účast na společenských událostech, je to velká
motivace pro další zdokonalování.
Máme za sebou první rok nového volebního období – našeho
druhého - a také první rok po významných organizačních změnách v naší škole a školce. Doufám, že jsme vás nezklamali a že
vše v obci běží podle vašich představ.
Jako v minulých letech i letos jsme pokračovali v pořádání
kulturních akcí a ve zvelebování naší obce. Z kulturních akcí musím zmínit především pořádání obecního plesu, výstavu a oslavy
výročí 240 let školy za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje,
troubenou Huberstkou mši v kostele v Bedřichově, připomenutí
17. listopadu v neděli v kostele a před obecním úřadem, kde jsme
zapálili svíčku a položili květiny za 30 let svobody, setkání se seniory a rozsvěcování vánočního stromu.
Z investičních akcí bych rád připomenul především letošní
opravu staré budovy požární zbrojnice v Nemrlově, opravu chodníku u parčíku v Oskavě, opravu parkoviště u domů 57 a 58, dále
pak dvě uličky v Mostkově a příjezd před KD Mostkov. Probíhá
projektování oprav vnitřních prostor KD Oskava, projektování oprav uličky v Mostkově ke kapličce a v Oskavě u Jednoty,
uličky od horního závodu a u horních paneláků, projektování
opravy zdravotního střediska a jídelny. V příštím roce proběhne velká investice do domácích čističek odpadních vod (DČOV)
v místních částech Bedřichov, Třemešek a Václavov, kde se
nenachází centrální splašková kanalizace. Dokončuje se pořízení
nového územního plánu. Na téměř
veškeré vyjmenované činnosti
máme získané dotační tituly, nebo
je o dotace zažádáno.
Přeji všem v nastávajících vánočních svátcích a do nového roku 2020
především pevné zdraví, dostatek
rodinné pohody, klidu a životního
optimismu.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta
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Zastupitelstvo obce
schválilo na svém zasedání
(11/19)

• rozpočet obce Oskava na rok 2020, celkové příjmy ve výši
34.767.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 34.747.000,- Kč,
návrh rozpočtu byl zveřejněn ve dnech 04. 11. 2019 –
20. 11. 2019
• rozpočtový výhled obce Oskava na rok 2020 – 2023
• rozpočet ZŠ a MŠ Oskava na rok 2020
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oskava 2019 – 2021
• pověření rady obce k rozpočtovým změnám do konce roku
2019
• vyhlášení výběrového řízení na zajištění svozu odpadů z domácností a sběrných hnízd
• dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
• zarybnění obecního rybníku v Mostkově do částky 150.000,- Kč.
Objednání tisku pravidel rybolovu, úlovkového listu a rybářských lístků
• pravidla pro rybolov na obecním rybníku Oskava v roce
2020
• dodatek č. 13 ke Smlouvě o provozování kanalizace a dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování vodovodu Oskava
• dodatek č. 4 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
• záměr směny pozemků s Úsovskem a. s.
Předmětem směny: Vlastník Úsovsko a. s.: k. ú. Oskava: p.č.
323/1, p.č. 793; k.ú Mostkov: p.č. 709/1, p.č. 709/2, p.č. 81;
k. ú. Nemrlov: p.č. 53, p.č. 234/20; k.ú. Třemešek: p.č. 14,
p.č. 1423/2. Vlastník Obec Oskava: k. ú. Oskava: p.č. 720/1,
p.č. 785/1
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128021603/SOVB/1
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128022867/VB/002
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006914/SOBS/45/2019/
Po
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce: OZV č. 1/2017, OZV
č. 2/2012, OZV č. 4/2012, OZV č. 5/2012.
• obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o poplatku ze psů
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• kupní smlouvu na pozemek v k. ú. Nemrlov p.č. 207/1 o výměře 228 m2
• smlouvu o právu provést stavbu s Ol. krajem – parkoviště
u sídliště.
• nájemní smlouva s Ol. krajem – parkoviště u sídliště
• žádost o změnu územního plánu v k. ú. Mostkov p.č. 8/2 na
plochu k bydlení – venkovské (BV)
• záměr pořízení pozemku v k. ú. Oskava p. č. 801/2
• ukončení nájmu nebytových prostor s firmou MAPO Ambulance s. r. o. k 31. 12. 2019 na zdravotním středisku
• rozpočtovou změnu č. 9/2019

Oskavský zpravodaj
• přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na
DČOV místní části obce Oskava.
• záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 468/2,
761/1, 500/1, 769/3 v k.ú. Mostkov pro ČEZ Distribuce a.s.
• úpravu komunikace okolo bytovek v Oskavě č.p. 101, 100,
175 a 176 recyklátem. A pověřuje Aloise Vrbu zajištěním
recyklátu u paneláků
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Ing. Annu Beránkovou k součinnosti s kronikářkou obce
Oskava a schvaluje uzavření dohody o provedení práce
s kronikářkou obce od 1.1.2020
• starostu k zajištění projektu na osvětlení v centru obce
• starostu k zaslání písemného požadavku na umístění značky zákazu vjezdu na pozemek Úsovska v k. ú. Václavov
a zajištění vysypání cesty ke hřbitovu ve Václavově štěrkem
• Radka Pořízka výběrem herních prvků do parčíku u bytovek v Oskavě
Rada obce schválila na svých zasedáních (09–11/19):
• uspořádání výletu pro oceněné děti 25. 11. do centra „Vida!“
• přijetí dotace z programu Ol. kraje na podporu obnovy
drobného majetku v oblasti kultury na akci Dovybavení
knihovny v Oskavě
• přijetí dotace z programu Ol. kraj - Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizaci pro veřejnou
potřebu (Havarijní oprava kanalizace Oskava).
• Knihovní řád obecní knihovny v Oskavě
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Oskava ze
dne 11. 3. 2019.
• nákup sněhové radlice za 96.500 Kč + DPH
• rozpočtovou změnu č. 7
• nákup sochy Jana Nepomuckého, jako náhradu sochy, která
původně stála na mostě u školy. V ceně do 25.000 Kč, kterou zaplatí obec
• plán inventur a složení inventarizačních komisí pro inventarizaci 2019
• výběr dodavatele projektu „Revitalizace návesního rybníka v Moskově“
• nákup interaktivních tabulí a projektorů z rozpočtu školy
• rozpočtovou změnu č. 8/2019
• dodatek ke smlouvě na právní informační systém CODEXIS
Rada obce pověřuje:
• starostu obce k vyzvání vybrané firmy JANKO PROJEKT
s.r.o., IČ: 038 72 394, k jednání a k podpisu smlouvy
• starostu k jednání s firmou SITA o podmínkách případného
prodloužení smlouvy na další období.
• starostu obce k objednání oprav kanalizace u firmy BMH
• starostu k jednání s firmou AXIOM o rozšíření předmětu
plnění o zpracování žádosti o dotaci na SFŽP - projekt „Revitalizace návesního rybníka v Moskově“.
• starostu obce k přípravě výběrového řízení na dodavatele
svozu komunálního odpadu.
• starostu obce k podpisu smlouvy na zpracování projektu
opravy „Ulička Jednota“ s Ing. Šimkem.
• starostu zadáním odhadu ceny kina, kvalifikovanému odhadci
Pavlína Utěšená

Číslo 4/2019

Informace
z obecního úřadu
Svoz popelnic

(říjen – duben) - každý pátek ve všech obcích
(května – září) - vždy v pátek - 1x za 14 dní sudý týden
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 2/2019, 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
2/2019, specifický symbol 1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100.

Termíny svozu plastů v druhém pololetí roku 2020

vždy ve čtvrtek: 16.1., 13.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7.,
27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 17.12.

Kontakty na obecní úřad:

www.ou-oskava.cz, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Tel.: 583 233 553

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.).

Dětská lékařka v Oskavě
Praktická dětská lékařka pro děti a dorost Helena Musílková oznamuje, že k 31. 12. 2019 končí provoz lékařské
ordinace v Oskavě. Od 1.1.2020 bude ordinace dětského lékaře přesunuta do Libiny. Ordinační doba denně
7:00 - 9:00 hodin.
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Otvírací doba Obecního úřadu a knihovny
během vánočních svátků
Od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude Obecní úřad Oskava pro veřejnost uzavřen.
Pokladna přijímá peníze v hotovosti do 20. prosince 2019, po
tomto datu je možné případné platby uhradit převodem na
účet obce č. 108-488930227/0100 s uvedením důvodu platby.
Knihovna v Oskavě bude uzavřena v období od 23. prosince
2019 do 3. ledna 2020.

Ordinační doba MUDr. Šotolové během Vánoc
23.12.2019 – od 7 do 12 hodin
30.12.2019 – od 7 do 12 hodin
Upozornění:
Upozorňujeme pacienty, že 18., 19., 20., 27. a 31. prosince 2019 nebude MUDr. Šotolová ordinovat, zastupuje
MUDr. František Kůra ve své ordinaci (608 595 869).

Poplatek za psa podle nové
Obecně závazné vyhlášky

Od 1. ledna 2020 platí nová obecně závazná vyhláška
č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, která je zpracovaná podle novelizovaného znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích.
Poplatek se hradí za psa staršího tří měsíců. Poplatek hradí
držitel psa, který je přihlášen nebo má sídlo na území naší
obce.
Od platby poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je nevidomá osoba, osoba považována za závislou na pomoci jiné
osoby (podle zákona o sociálních službách), osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis. V naší obci jsou dále
od platby poplatku osvobozeny osoby starší 80-ti let.
K velké změně dochází pro držitele psa s nárokem na sníženou sazbu poplatku. Snížená sazba poplatku už od ledna 2020
nebude vázána na poživatele některého z důchodů, ale pouze
na dovršení stáří 65 let.
Dále byla zrušena rozdílná sazba poplatku pro držitele psů
v rodinných domech a domech s více bytovými jednotkami.
Od 1. ledna 2020 jsou stanoveny následující sazby poplatku ze psů:
osoba mladší 65 let:
za prvního psa
150,- Kč
za druhého psa téhož držitele
225,- Kč
za třetího psa téhož držitele
260,- Kč
za čtvrtého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč
osoba starší 65 let:
za prvního psa
100,- Kč
za druhého psa téhož držitele
150,- Kč
za třetího psa téhož držitele
175,- Kč
za čtvrtého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
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Držitelé psa jsou povinni ohlásit Obecnímu úřadu pořízení
psa staršího tří měsíců nebo oznámit skutečnost, že pes dovršil
stáří tří měsíců. Dále jsou povinni Obecnímu úřadu ohlásit, že
již nejsou držiteli psa (úhyn, ztráta, darování psa, atd.) a vznik
či zánik nároku na osvobození od platby poplatku. Termín na
ohlášení výše uvedených skutečností je do 30 dnů od změny.
Pokud držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Držitelé psů nemusí hlásit údaj o dosažení věku 65-ti let
nebo 80-ti let v příslušném roce, tyto údaje budou automaticky
zpracovány z evidence držitelů psů.		
Pavla Kozáková

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka pro Charitu proběhne v obcích Oskava, Václavov, Bedřichov, Třemešek a Mostkov v sobotu
4. ledna 2020. Za vlídné přijetí koledníčků a Vaše dary
pro potřebné jménem Charity předem děkujeme.

Termíny plesů v KD
v Oskavě v roce 2020
7. 2. 2020
ples Myslivecké sdružení Mostkov
14. 2. 2020
Obecní ples

Přání k Vánocům

Opět se přiblížily Vánoce, svátky, které opomene jen málokdo. Co je na nich tak přitažlivé? Vždyť atmosféru, v jaké tyto
svátky prožijeme, si přece z větší části vytváříme sami. Ale to
základní určení, jak ji vytvářet, nám přece jen ukazuje někdo
jiný. Že to mají být svátky radosti, pokoje, kdy si dokážeme
dělat radost, navzájem se obdarovávat, to se už generace lidí
učí od malého děťátka, které se daleko od nás, časově i místně,
narodilo v nenápadné stáji v chudobě.
Pro koho se tehdy narodilo? Našli k němu cestu chudí pastýři i bohatí mudrci. Nešli ho však pozdravit vzdělanci té doby,
kteří z knih přesně věděli, kde ho hledat. Asi si mysleli, že
ho nepotřebují. Byli na dvoře krále Heroda, který byl pro ně
živitelem. Jejich materiální zabezpečení jim stačilo. Kdyby se
šli poklonit tomu děťátku, velmi by riskovali. Přišli by o přízeň
krále Heroda a tím nejspíš i o život. Mudrci od východu měli
vnitřní svobodu. Materiálně byli také zajištěni. Přesto cítili, že
toto malé dítě je bohatší než oni, že je i pro ně darem. Mudrci
dokázali být i při svém bohatství pokorní. Jen člověk s touto
vlastností poznává v tomto dítěti dar i pro sebe.
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen o
Vánocích. Ať při pohledu do jeslí poznáte dítě, které se pro nás
stalo darem, a načerpáte sílu do celého nového roku. Ať i vy můžete být pro druhé darem a prožíváte radost z toho, že můžete
přispět k lepšímu životu ve společenství, ve kterém žijete.
P. Karel Janečka

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Den
24. 12. Štědrý den

Hodina
15:00 pobožnost pro děti
v Troubelicích
21:00 Oskava

25. 12. Narození Páně

11:00 Oskava

27. 12. Sv. Jana

16:30 Mostkov

29. 12. Svaté Rodiny

11:00 Oskava

31. 12.

15:00 Oskava

1. 1. Matky Boží

11:00 Oskava

Betlémské světlo bude možné vyzvednout v kostele v neděli
22. 12. od 12 do 16 hodin a na Štědrý den dopoledne od 8 do
12 hodin a pak po štědrovečerní bohoslužbě.
Zároveň přijměte pozvání na vánoční koncert souboru VOCALLICA ze Šternberka. Bude se konat v neděli 29. prosince
v 18 hodin v kostele sv. Floriána v Oskavě. Vstupné dobrovolné.
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 4. ledna.

Zamyšlení nad dotazy
občanů

V průběhu našeho pětiletého působení na obci se udělalo
mnoho skvělé práce a kromě úplného oddlužení obce i mnoho
investičních akcí. Většina investic je zdokumentována a můžete si je prohlédnout na stránkách naší obce ve fotogalerii.
Občas se ke mně dostane informace, že zásluhu na veškerých těchto investicích mají naši předchůdci (bývalé vedení
obce), že vše zařídili a my se nyní vezeme na plodech jejich
práce. To mě přivádí na myšlenku, že ten, kdo toto vysloví,
toho v hlavě moc nemá, nebo si to myslí o tom, komu tuto informaci sděluje. Posuďte sami, kdo vám takovouto informaci
podává. Všichni přece vědí, že vše co se na úřadě děje, musí
být schváleno v zastupitelstvu (viz zápisy ze zastupitelstva)
a taktéž, že vše je archivováno a zaznamenáno ve spisové službě s daty, kdy byl ten který projekt objednán, kým byl objednán, kdo ho zpracoval atd….. Také je dle mého nade vše jasné,
že ti, co tuto informaci podávají, se plně ztotožňují s tím, co
se na obci děje, a tím dávají najevo, že děláme vše dle jejich
představ. Jsem rád, že jsou stejně jako my spokojení s výsledky
práce nového zastupitelstva.
starosta

Zprávičky ze školky

Poslední dva měsíce v mateřské škole proběhly v podzimním
duchu. Děti sušily křížaly, pekly brambory, z brambor vyráběly postavičky, razítka, obrázky. S babičkou Podzimkou a skřítky
Podzimáčky zamykaly zahradu, plnily úkoly za které byly sladce
odměněny. Společně s rodiči jsme ve školce tvořili podzimní lampičky. Děti si pro rodiče v rámci projektu „Zdravá pětka“ připravily malé a zdravé pohoštění, dobrůtkami přispěli i samotní rodiče.
Děti prožily týden mezi duchy. Ve strašidelných kostýmech
zdolávaly soutěže, vařily kouzelný lektvar, zatančily si na čarodějnické diskotéce.
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odpovídající židličky. botičky najdou své místečko v nových
botnících.
Školička se pomalu rozrůstá o nové děti, aby se jim u nás
líbilo soutěžíme v projektu „Domestos do škol“  o nové umývárny a toalety.
Pro podporu zdravého pohybu dětí začínáme s projektem
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Vážení spoluobčané,
děti i zaměstnanci mateřské školy Vám přejí Veselé a pohodové Vánoce, všem a hlavně dětem bohatou nadílku pod stromečkem.
Do Novéhu roku přejeme moře zdraví, řeku štěstí, potok lásky, pramínek radostí a kapičku starostí
zaměstnanci Mateřské školy Oskava

Pochmurné podzimní dny nám zkrátila i divadélka se svými pohádkovými příběhy.
Podzim se pomaloučku přehoupl do nejkrásnějšího období.
Přišel advent a s ním nedočkavé dětské čekání na Ježíška. Pro
krásné předvánoční
období jsme vyráběli
výrobky na oskavský
vánoční jarmark, na
dekorace jsme využívali dýhu z projektu „Fíha dýha“.
´Vánočně jsme si
vyzdobili prostory
mateřské školy.
Navštívila
nás
návštěva z nebe a
pekla, do školky
přišel Mikuláš s čertem a Andělem.
Děkujeme zaměstnancům obecního
úřadu za pěkné mikulášské dopoledne
a Smíšenému zboží
Valentovi za příspěvek na mikulášskou nadílku. Dokonce už
nás předčasně navštívil i samotný Ježíšek a přinesl do školky
nový nábytek. Časem opotřebovaná lehátka nahradí nová, pro
měkké spaní dostanou děti nové matrace, pro správné a zdravé sezení máme nové výškově nastavitelné stolečky a k nim

Exkurze do Vídně

Žáci jsou zpět v lavicích, my pedagogové za katedrami
a teď už jen nostalgicky vzpomínáme na úžasný den strávený
v hlavním městě našich jižních sousedů v Rakousku. Tam jsme
vyrazili pod vedením informacemi nabitého průvodce pana
Krestýna a zkušeného řidiče pana Hudáka z cestovní kanceláře
BAVI. Ještě jsme nestačili dospat časné ranní vstávání a už nás
vítala mlhou zalitá metropole bývalé habsburské monarchie,
město hudby a kávy – VÍDEŇ.
První kroky naší historicko-jazykové exkurze se ubíraly do rozlehlého letního sídla Habsburků na Schönbrunnu
(Šénbrůn). Po hodinách sezení v autobuse přišla vhod procházka stále ještě rozkvetlými zámeckými zahradami na návrší zvaném Glorieta. Dozvěděli jsme se, že mělo být původním
stavebním pozemkem pro zámek. Rozpočet však byl tak vysoký, že ani zámožní habsburští panovníci si realizaci nemohli
dovolit. A protože se mezitím počasí lehce umoudřilo, byl odtud solidní výhled nejen na zámek, ale také na vzdálené čtvrti
města. Další odvážný a riskantní počin na nás čekal v přírodním bludišti, které je součástí zahrad. Po půl hodince strávené
v bludištích jsme s úlevou, že se nikdo neztratil, přešli do zámku. Zvolili jsme prohlídku dětského muzea, které je zaměřeno
na děti – propojuje svět dnešních dětí se světem dětí nejvyšší
společenské vrstvy 19. století. Zde si přišel na své každý. Expozice je interaktivní, takže děti měly možnost si pohrát s dobovými hračkami, prostřít si královskou tabuli, ale i poznat jaký
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měly tehdejší děti denní režim. Na závěr prohlídky neodolal
snad nikdo příležitosti obléknout si dobové šatstvo a vyfotit
se na památku v královském křesle, na koni, v nosítkách nebo
jen tak na pozadí zámeckých kulis.
Areál Šénbrůnu jsme opouštěli v doprovodu sluníčka, což
bylo ideální pro návštěvu zábavního parku Prátr. Tam si našel každý, co je jeho chuti nejblíž, nebo co mu jeho žaludek
dovolil. Úchvatné výhledy zažili ti, co se svezli na proslaveném obřím vídeňském kole i ti, co se odvážili vstoupit na jiné
adrenalinové atrakce tyčící se desítky metrů nad zem. K parku
patří také stánky s dobrotami a pamlsky, kterým rovněž málokdo odolal. Snad nic neutíká rychleji než to, co je zábavné,
proto než jsme se nadáli, přišel čas odjezdu. Zdraví a s dobrou náladou jsme se vydali zpátky domů. Cestou jsme měli
možnost obdivovat městskou architekturu Vídně a dozvědět
se díky panu průvodci spoustu zajímavých věcí nejen o Vídni,
ale také o Rakousku. Tímto děkujeme cestovní kanceláři BAVI
a těšíme se na další poznávací exkurze.

lek, přes tempery, vodové barvy a papír až k dřívkům s korálky. Nápady byly vskutku originální a neopakovatelné. Žákům
se práce velmi zdařila. Jelikož jsme malá škola, každý žák musel vyrobit alespoň 2 záložky.
Mgr. Renata Melicheríková

Oslava 240. výročí založení
školy

Mgr. Petra Dvořáčková

Záložka spojuje

Na začátku letošního školního roku se naše základní škola
zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy 2019“. Tématem letošního ročníku se stala myšlenka:
„List za listem – baví mě číst“. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami
a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství. Kontakty si měli
žáci vyměnit prostřednictvím výměny záložek do knih. Kdo
se chtěl seznámit, na vlastní vyrobenou záložku zveřejnil svou
adresu, telefon nebo
e-mail. Rovněž žáci
ze ZŠ – Oskava vyrobili celkem 190 záložek, na nichž
se objevovala různá
literární díla. Pod vedením paní učitelek
vymysleli techniky
a způsoby, jak záložku vytvořit. Od paste-

Ve dnech 27.–28. září oslavila naše škola 240. výročí od svého založení.
V pátek jsme uspořádali Den otevřených dveří – cílem bylo
ukázat naši školu v plné kráse. Návštěvníci si prohlédli vyzdobenou školu, mohli nahlédnout do tříd, kde probíhali ukázky
jazyků v rámci Mezinárodního dne jazyků, školou zněl zpěv
žáků. Veliký úspěch měla výstava fotografií žáků, učitelů, dokumentů a ostatních historických materiálů - kronik, třídních
knih, starých vysvědčení….
Další částí oslav byl koncert v kostele sv. Floriána. Soňa
Jungová, která je členkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, zazpívala chrámové, operní, operetní i muzikálové melodie a páteční část oslav skončila ve velmi příjemné
atmosféře.
I v sobotu od rána naši výstavu navštívilo mnoho návštěvníků všech generací. Děkujeme všem, kteří si na svou školu
vzpomněli a přišli se podívat. Obzvlášť děkujeme těm, kteří
nám zapůjčili materiály k výstavě. Velké poděkování patří panu
Petru Lónovi, který se podílel na přípravě materiálů k výstavě,
natočil video a pomáhal také v průběhu celých oslav.
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Ve 14 hodin zaplnili sál kulturního domu rodiče, prarodiče
a sourozenci žáků. Probíhala zde totiž vystoupení žáků naší
školy u příležitosti jubilea školy, za milé účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, náměstka pro zdravotnictví Mgr. Dalibora Horáka a doc. Evy Vysloužilové, CSc.
z filozofické fakulty UP v Olomouci.
V úvodním projevu paní ředitelka shrnula bohatou historii
školy, se svou zdravicí vystoupil i hejtman Olomouckého kraje
a starosta obce Ing. Stanislav Hýbner. Všichni jsme pak společně sledovali program, ve kterém si žáci se svými pedagogy
připravili spoustu zdařilých vystoupení v českém, anglickém,
německém a ruském jazyce, zpívali, tancovali, recitovali, cvičili, hráli divadlo, dělali chemické pokusy.
Jsme pyšní, že se všem s námi líbilo, všichni jsme si odnesli
hezké zážitky a to díky šikovným žákům, pedagogům, provozním zaměstnancům a vstřícnosti zřizovatele.
Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ

Den stromů

V sobotu 19. října se po celé republice zúčastnilo téměř
31 000 účastníků Dne
za obnovu lesa, aby
symbolicky podpořili
snahu Lesů ČR vytvořit lesy nové generace
pro 22. století. Sami vysázeli na 162 000 sazenic.
Ani nám, žákům základní školy, není budoucnost našich
lesů lhostejná a k této kampani jsme se přihlásili. Po domluvě
s revírníkem LČR Pavlem Gajdošem jsme vyrazili do Bedřichova. Počasí nám přálo a my jsme se na práci moc těšili.
Čekala nás nejen cesta na místo postižené kalamitou, ale hlavně nachystané motyky a navezené sazenice. Samotné práci
předcházel teoretický výklad k výsadbě stromů, pak už jsme
společně pomocí provázku a spreje označili místa pro výsadbu
stromků. Snažili jsme se vykopat jamku (i přes potíže s kořeny, kameny, šlahouny ostružin a pařezy po vykácených stromech), stromky zasadit do správné hloubky a zahrnout pevně
hlínou, aby dobře zakořenily. Práce nás moc bavila.
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S Ing. Mirkou Remešovou jsme navštívili lesní oplocenku,
kde jsme si povídali o pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i těžbě surovin. Prostřednictvím her jsme poznávali lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech.
Velkým zážitkem pro nás bylo vidět v akci harvestor.
Při práci nám pořádně vyhládlo! A proto na nás čekalo
překvapení v podobě rozdělaného ohně, kabanosu, špekáčků
a topinek.
Přejeme stromečkům hodně vláhy a sluníčka a slibujeme,
že se na ně přijdeme opět podívat. Zaměstnancům LČR děkujeme za pochvalu naší práce a čas, který nám věnovali po celý
den. Těšíme se na další spolupráci.
Žáci 1. stupně ZŠ

Advent v knihovně

Tak jsme se konečně dočkali. V neděli 1. prosince začal advent a s ním
to pravé těšení na Vánoce.
Na advent v knihovně jsme se
pečlivě připravovali. Vyráběli jsme
s dětmi přáníčka, ozdobičky, andělíčky a mýdlové dárečky. Na vánočním
tvoření jsme si společně s floristkami
Jitkou a Kristýnou vyrobili adventní
věnce
a dekorace, ochutnali cukroví, perníčky a příjemně si poseděli
u kávičky.
Školáčci ze základní školy
přišli do knihovny na pořad
„Povídání o vánočních tradicích". Dozvěděli se, jak je
to se zapalováním svíček na
adventním věnci, kdo byl Mikuláš, Lucie a Barbora, proč
máme doma stromeček i vánoční cukroví a další zajímavé
věci. Samozřejmě jsme si prohlédli knížky s vánoční tématikou a na závěr jsme si přečetli
krátký vánoční příběh.
Přijďte se také vánočně naladit do knihovny, ochutnat
cukroví, vypůjčit knihu na Vánoce anebo se jen tak zastavit
a oprostit od předvánočního shonu.
Krásné Vánoce Vám všem přeje Lenka Janků

Nechceme jen přežívat

Příspěvek o činnosti Klubu seniorů píšu opět já, protože ostatní senioři opravdu nemají čas. Já fakt nejsem
tak akční jako ostatní. A nemyslím to ironicky - vezměte
si jenom tento týden: V pondělí navštívili akci Klubu seniorů v Nové Hradečné (o ní píše Š. Hrdinová v jiném
příspěvku). V úterý si v naší klubovně namontovali už
druhý terč na šipky a pilně trénovali. U kafíčka a zákusku
a nacvičovali oskavskou „seniorskou hymnu“. Přátelíme
se s kluby seniorů v Libině, v Úsově a v Nové Hradeč-
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né a ty všechny mají
svoji hymnu. Nemůžeme přece zůstat
pozadu. Ve čtvrtek
máme v naší klubovně
pravidelné kondiční
cvičení. A je potřeba
nařezat barborky a dodělat vánoční dekorace. A napéct nějaké
vánoční cukroví, abychom měli co donést
na slavnostní schůzi
v restauraci Rabštýn
17. prosince.
A teď trochu odbočím. Byla jsem o víkendu na rodinné sešlosti.
Staří, mladí, děti, řeči
o všem možném. Radosti i strasti. A právě
rozhovor s neteří mě
přivedl k titulu tohoto
příspěvku. Neteř má
tři děti ve věku 12, 14
a 17 let, náročnou práci, stejně jako její manžel. Všechno je prý
bezva, problém je prý
babička. Není stará
a je zcela soběstačná. Jenže se nudí. Nežije, posteskla si
neteř, jen přežívá. Celý den čeká, až se někdo z mladých
vrátí ze školy nebo z práce a potom začne: „Co říkáš na
toho Bobana? No přece Bobana v Ordinaci. Že se nedíváte? To říkáš jenom proto, že se se mnou nechceš bavit.“
Tak já doufám, že každý člen našeho Klubu seniorů
si může s mladými o lecčems povídat. Výlet na Baťův
kanál (viz foto), kdy jsme pluli lodí z Veselí nad Moravou
do Strážnice by se určitě líbil i našim dětem i vnukům,

Oskavský zpravodaj
stejně jako návštěva
zámku v Buchlovicích
s nádherným parkem
a výstavou fuchsií. Dokonce se prý uvažuje
o prodloužení Baťova
kanálu až do našeho kraje, kamsi k Olomouci.
I jiné zážitky jsou
vzrušující. Každý si
v našem klubu najde
svoji partičku. Někdo
rád tančí, jiný zpívá, někdo má rád rukodělnou
práci, někdo rád sportuje, jiný rád soutěží, jiný
má rád zase něco jiného. A věřte, že po takové zdravé
únavě z turnajů v petanque (jeden byl v Úsově, druhý
u nás v Oskavě) nebo po závodech ve všestranných disciplínách vhodných pro starší osoby (naši byli v Olomouci
a v Zábřeze), se na chvíli rádi uchýlíme do samoty, odpočíváme, vzpomínáme a probíráme se fotografiemi. Vidíme na nich, že si máme s kým popovídat, postěžovat si,
zasmát se a že jsme vlastně stále pořád mladí.
Protože každou chvíli zažijeme něco skutečného,
nejen příběhy Bobana a Heluš. Třeba otvírání studánky v Bedřichově a její zavírání na podzim. Zájezdy, na
které zveme i seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být
členy našeho Klubu. Byli s námi na představení divadla
v Olomouci (letos se nám představení obzvlášť líbilo) na
zájezdu do zámku v Hradci nad Moravicí a do arboreta
Nový Dvůr u Opavy (viz fota).
A na závěr bych chtěla jménem Klubu seniorů Oskava, z. s. poděkovat obci Oskava, že i v roce 2019 nás podpořila finančním příspěvkem na naši činnost.
Anna Beránková

Adventní setkání seniorů
v Nové Hradečné

V nadpise je sice uvedeno „adventní“, ale celé to začalo
už v březnu 2019. Místní knihovna Libina a Místní knihovna
Oskava, při příležitosti mezinárodního dne žen, uspořádaly
přátelské posezení v Místní knihovně Libina pro seniorky z Libiny a Oskavy. Tato akce měla pokračování v září u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů, kdy naše řady rozšířily seniorky
z Nové Hradečné. Na programu setkání byly drobné sportovní
aktivity a dovednosti. Došlo i na písničky. A na závěr, před odchodem do kulturního domu v Libině (kde pokračoval „Den
pro seniory s hudební skupinou Duo Tylšar“), nás pozvaly
seniorky z Nové Hradečné na setkání u příležitosti adventu
2019.
Adventní posezení, které uspořádala Obec Nová Hradečná a Klub seniorů Nová Hradečná, se konalo dne 2. 12. 2019
v sále Obecního úřadu v Nové Hradečné. Srdečně nás přiví-
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taly nejen seniorky Klubu seniorů Nová Hradečná, ale přišel
mezi nás i starosta obce, pan Ing. Tomáš Müller. Popřál všem
příjemné prožití svátků vánočních a také hodně štěstí v roce
2020. S blížícím se Mikulášem dostal každý ze seniorů malý
dáreček – čokoládovou mikulášskou figurku, malý poznámkový bloček s magnetem a propisku. Děvčata z Nové Hradečné
si pro nás připravily (kromě malého občerstvení) zpívání vánočních písní a přednes lidového vyprávění. Ve zpěvu vánočních písní se vystřídaly postupně zástupci všech tří obcí. Na
další připravené akce už moc nedošlo, protože všichni si chtěli hlavně povídat a vzpomínat. A tak přišly na řadu propisky
a bločky. Vyměňovaly se telefonní čísla, adresy a maily. Zdá
se, že z jedné zdařilé akce postupně začíná vznikat hezká tradice.
   
Šárka Herdinová, Klub seniorů Oskava

Setkání se seniory

V pátek 22. listopadu se v kulturním domě uskutečnilo
tradiční Setkání seniorů se zastupiteli obce. V úvodu všechny
pozdravil a přivítal starosta obce Ing. Stanislav Hýbner. Následovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy, které
přišly potěšit své babičky a dědečky. Příjemnou náladu navodily děti z mateřské školky se svým tanečním vystoupením klaunů, a s paní učitelkou A. Kubovou a T. Fickovou zatancovaly Klaunů mecheche. Následovalo vystoupení žáků
ze základní školy. Pod vedením paní učitelky V. Kyselé a za
klavírního doprovodu R. Melicherikové děti předvedly pásmo
básniček a písniček a potěšily všechny zúčastněné. Závěrem
jsme zavzpomínali a společně si zazpívali hity Karla Gotta,
které za kytarového doprovodu Z. Doubravové na příčnou
flétnu zahrála Hanička Doubravová.

Strana 9
Příjemné odpoledne zpříjemnilo Duo Langer, občerstvení, bohatá tombola, nechyběla výborná nálada, tanec se
starostou a místostarostou a veselí až do večerních hodin.
Přejeme seniorům pevné zdraví a těšíme se na další setkání.
Mgr. Jana Gajdošová
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Už je tu zas vánoční čas…

Rok se s rokem sešel a máme tu opět Advent. První adventní neděle měla letos krásné datum – 1. prosinec. I počasí nám
celkem přálo. Zima už sice vystrkovala zoubky, ruce i nohy
nám zábly, ale obloha byla jasná. U vánočního stromu se nás
letos sešlo opravdu hodně. O sváteční atmosféru se v letošním roce netradičně postarali i muzikanti, kteří nám zahráli
spoustu vánočních koled. Také žáci z naší školy přispěli svým
programem. Děti z druhé, třetí a čtvrté třídy si připravily pásmo básní a koled. Nakonec zazpívala děvčata ze sedmé třídy
koledu Merry Christmas v anglickém originále a opravdu se
jim to moc povedlo! Komu byla zima, mohl si dát klobásku
nebo svařák na zahřátí. Bylo hezké se v tom všeobecném shonu zastavit a jen tak si popovídat.  A vánoční strom? Svítí pro
radost všem, kteří se těší na Vánoce.
Věra Kyselá
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Číslo 4/2019

Mistři v Oskavě

Jen zasvěcenci, tj.
účastníci
tanečních
kurzů pro začátečníky
a pokročilé vědí, že každé pondělí zajíždí do Oskavy Mistři České republiky v kombinaci deseti
tanců - pan Vlastimil Hošek s partnerkou Marcelou Pokornou. Jsou totiž
čerstvými držiteli tohoto
titulu z 50. Mezinárodního tanečního festivalu
ČR ve standardních i
latinskoamerických tancích, které se uskutečnilo v listopadu v Ústí nad
Labem. Je to titul o to cennější, že jen nemnoho tanečních
párů zvládne tančit na vysoké profesionální úrovni jak tance
standardní - waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep, tak
tance latinskoamerické - samba, chacha, rumba, paso doble,
jive. Kromě toho že Mistři sami tančí, vedou taneční přípravku dětí a taneční oddíl mládeže v Klubu tanečního sportu
v Šumperku a taneční kurzy pro studenty v Uničově a Šumperku. Při tak bohaté náplni svého volného času, kdy oba mají
ještě svá civilní zaměstnání, jsme poctěni, že s námi opět trávili podzimní pondělky v Oskavě. Kdo nepřišel, neuvěří, že
mít za koníčka tanec neznamená jen zvládnout pár tanečních
kroků, mít pěkné šaty, dobré taneční boty, umět společensky
konverzovat, ale také propotit několik košil, druhý den ráno
těžce vstávat z postele a přemýšlet, jak že se tančí nová figura..
Ale my se nevzdáme, i když víme, že na plesích své taneční
variace stěží uplatníme a do příští sezony jich mnoho zapomeneme. Hluboké prožitky z tance při nádherné hudbě nám totiž
už nikdo nevezme.
Vladimíra Piková
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pouze 12 bodů a skončili tak na 14. místě byla snaha,aby
se mužstvo stabilizovalo a v jarní části (2019) se pokusilo o záchranu v OP. Ke zlepšení došlo, mužstvo získalo
19 bodů a skončilo na 12. místě.
Změnou stávajících pravidel soutěže po této sezóně
sestoupilo do nižší III.třídy 5družstev .V současné době
jsme tedy zařazeni do III.třídy skupiny ,,A“. Po podzimní
části soutěže je TJ Jiskra Oskava na 1.místě se ziskem
30 bodů.Prohrála pouze 1 zápas a to v Postřelmově.
I střelecky se v této části soutěže dařilo a skóre 46:15
je toho dokladem. V tabulce střelců se potom umístili
v první desítce hned 4 hráči Oskavy.Na 1.místě Pavel
Novák ml. - 26 gólů,na 6. místě Lukáš Žihala – 6 gólů,
na 7. místě Pavel Novák st. - 5 gólů a Jiří Novák – 5 gólů.
Jarní část soutěže začíná 4.4.2020 se Sokolem Brníčko na jeho hřišti.
Mimo soutěžení se pořádají i další akce.

Přípravná utkání na umělém povrchu (mohou se zúčastnit
i neregistrovaní hráči)Termín utkání bude v předstihu zveřejněn na vývěsce u hřiště.
Tradiční turnaj v sálové kopané. (své mužstvo mohou přihlásit i neregistrovaní hráči). V případě zájmu je třeba vyžádat
propozice dle kontaktů,které jsou na vývěsce u hřiště.
V roce 2019 se podařilo vytvořit dobrý kolektiv v TJ a jsme
přesvědčeni,že i tento fakt se promítne v dosažených výsledcích.
Stále jsme připraveni pomoci zájemcům o jiné sportovní
aktivity, než je kopaná.
Jan Novák

III třída: Lindemann Jiří, Brada Petr, Žihala Lukáš, Ston Jan, Novák Pavel ml.,
Strapek Pavel, Tokar Jakub, Novák Pavel st., Novák Jan, Grmela Jiří Řiháček
Filip, Barbořák Adam, Slavík Zdeněk, Brada Michal, Grmela Tomáš, Novák
Jiří, Tokar Petr

ZE SPORTU

Dění v TJ Jiskra Oskava bylo i v tomto roce omezeno
pouze na oddíl kopané.
Ve fotbalové sezóně 2018/2019 hráli fotbalisté TJ Jiskra Oskava ve skupině A1A SEFRAN OP Šumperk. Po
nezdařilé podzimní části (v roce 2018), kdy jsme získali

Cyklovýlet

I letos jsme nezapomněli na naše děti a jejich zdravý pobyt
v přírodě na kole, který se konal 12. 7.
Letos již po páté a to po okolí Napajedel a Baťova kanálu.
Účast byla opět hojná a to devět děti a osm dospělých
z naší obce. Hlavní tábor byl v kempu Pahrbek odkud jsme vyráželi na výlety po okolí. Za zmínku stojí návštěva Velehradu
a přilehlém skanzenu «živá voda». Dětem se také líbila plavba
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lodí na Baťově kanále. Na kolech jsme dojeli do přístaviště
Spytihněv a odtud lodí Morava do Otrokovic a zpět.
Na tomto cyklo-výletě jsme našlapali v průměru 120 km
a to i ti nejmenší.
Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za super
partu a budu se těšit na opětovné setkání, nejen s vámi na
startu následující šesté etapy našeho cyklování.
Zajímá Vás kam příště? Nechte si překvapit :-)
R. Pořízek

Oskavský zpravodaj

VATRA S OHŇOSTROJEM

Vážení přátelé, i letos se rozloučíme s rokem 2019 vatrou
a s velkým ohňostrojem
Jako každý rok budeme zapalovat vatru 31. 12. v 23:00
a na ohňostroj si budeme muset počkat až do 1. 1. 2020 00:05
hodin. Po odpálení ohňostroje a dopití všech zásob se rozejdeme do peřin!!!

Výlet za poznáním

Každý rok oceňuje starosta obce pan Stanislav Hýbner
děti, které reprezentují naši obec a šíří tak její dobré jméno.
Jedná se o soutěže v různých mimoškolních aktivitách, ať už
je to sport, umění nebo věda. Úspěchy dětí přesahují mnohdy
hranice nejen okresu, kraje, ale i republiky.
Tradiční výlet pro oceněné děti proběhl v pátek 25. října
2019. Pan starosta přivítal děti v jednací síni obecního úřadu
a spolu s panem místostarostou poděkovali dětem za vzornou
reprezentaci naší obce. Po předání dárků a slavnostním přípitku jsme se vydali na všemi očekávaný výlet.
Tentokrát jsme jako cíl výletu zvolili zábavní vědecký park
VIDA! v Brně. Děti si mohly prohlédnout více jak 176 interaktivních exponátů, díky kterým se dozvěděly, jak funguje svět
kolem nás. Zúčastnily se také třaskavé adrenalinové show Detonátor, kde zjistily, co je to exploze, a kdy nám mohou výbuchy sloužit.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci výletu. Výlet se
totiž opět, ostatně jako všechny předchozí čtyři roky, vydařil.
Vladislava Navrátilová

Číslo 4/2019
26.10.2019
výlov výlov
chovného
rybníka vrybníka
Mostkověv
26. 10. 2019
chovného
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Mostkově

Charita v Uničově

byla založena již před 26 lety. Za dobu své působnosti nabídla sociální a zdravotní služby mnoha potřebným lidem.
Konkrétně v loňském roce Charita v Uničově poskytla své
služby 891 klientům v celém mikroregionu Uničovska. V obci
Oskava, Bedřichov a Véska byla celkem poskytnuta služba
13 klientům, a to:
Domácí zdravotní a hospicová péče – odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a odborná zdravotní
péče o nevyléčitelně nemocné a umírající (zajišťuje Charita
Šumperk).
Charitní pečovatelská služba – pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost při osobní hygieně, zajištění nákupu, úklid
domácnosti, dovoz oběda, atd. (4 klienti).
VOBIS centrum PRO VÁS – půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka…), charitní šatník a bazárek, mimořádné události (pomoc v případě
živelných pohrom, katastrof a havárií), humanitární sklad (6
klientů).
Charitní poradna NEDLUŽÍM – pomoc lidem, kteří se
ocitli v dluhové pasti, mají problémy s finanční gramotností,
nebo neví, jak komunikovat s věřiteli (2 klienti).

2.11.2019
výlov přehrady
Mostkov Mostkov
2. 11. 2019
výlov přehrady

Nízkoprahové denní centrum SCHOD – poskytnutí základní stravy, hygieny, ošacení a poradenství lidem, kteří v důsledku tíživé životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší
(1 klient).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO –
SRDÍČKO – pomoc rodinám s dětmi při nácviku zvládání
praktických dovedností v péči o děti, zajištění domácnosti
(0 klientů).
Další dobrovolnická a jiná činnost – sociální byt S.O.S.,
Klub POHODA, Benefiční koncert, ples Charity, Potravinová
sbírka, Tříkrálová sbírka.
Činnost naší Charity je financována hlavně z finančních
prostředků rozpočtu Olomouckého kraje, dále z příspěvků
města Uničova a přilehlých obcí mikroregionu Uničovska,
prostřednictvím dotací, grantů, sponzorů, dárců a ze sbírek.
Velmi si vážíme spolupráce s Vaší obcí a děkujeme za Vaši
podporu.
Bc. Alena Charouzová – vedoucí Charity Šternberk,
středisko Uničov
Pavla Petrová – koordinátor Tříkrálová sbírky
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Den D nastane 13. 1. 2020

Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti,
jak ze strany cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě dopravního terminálu bude šumperské autobusové nádraží
přemístěno na náhradní plochu do ulic Jeremenkova, Fialova
a E. Beneše. Den D nastane 13. ledna 2020, autobusy by se
měly vrátit zpět do konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude
provoz ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude povolen pouze autobusům dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování.
Celkem zde bude sedm stání pro autobusy, cestující budou mít
k dispozici přístřešky. Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici E. Beneše. Ulice na sebe
navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat přestup z vlakového nádraží. I z důvodu
této časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy
pojedou o několik minut dříve, aby lidé měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk zvolilo
nejbližší možnou lokalitu, která je vzdálená zhruba čtyři sta
metrů od vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat městští
strážníci v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí
pro řidiče bude po celou dobu zachováno v původní výpravní
budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní
terminál. Součástí areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné
plochy pro autobusy. Chybět zde nebudou moderní informační tabule, chytré lavičky, cyklo věž pro více než stovku kol,
a další mobiliář. Na autobusovém nádraží, jehož rekonstrukce
odstartuje v roce 2020, vzniknou zde nové zastřešené nástupní
ostrůvky, prostor bude bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude pokryto bezplatnou wifi sítí. Poslední novinkou, kterou odhlasovali šumperští zastupitelé, budou zelené střechy jak na zastávkách, tak
na výpravní budově, součástí projektu je i záchytná jímka na
dešťovou vodu.
Obrazový materiál:
Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku, autor: CEKR CZ s.r.o.
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Společenská kronika
Jubilanti za období červenec – prosinec 2019
V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea
naši spoluobčané, kterým byl kulturní komisí předán dárkový
balíček:
80 let – 2 osoby
85 let – 2 osoby
90 let – 5 osob
91 let – 1 osoba
93 let – 1 osoba
94 let – 1 osoba
95 let – 1 osoba

Úmrtí za období červen – listopad 2019
Zdenka Bartlová  	 ve věku 95 let
Michal Miho         	 ve věku 86 let
Jaromír Kyselý      	 ve věku 60 let
František Dohnálek ve věku 76 let
Bohumila Holomková  ve věku 91 let
Miloslav Navrátil
ve věku 50 let

Narozené děti v období červen – listopad 2019

Od června do listopadu 2019 jsme v naší obci přivítali
2 holčičky a 1 chlapečka:
Viktorie Vychodilová
Marianna Bendová
Matyáš Kubík

Číslo 4/2019

Pravidla pro rybolov na
obecním rybníku Oskava
v roce 2020
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obecní úřad Oskava jako provozovatel a správce obecního rybníku v k.ú. Mostkov (přehrada), vydává pro zájmovou
činnost občanů obce Oskava a místních částí Mostkov,
Nemrlov, Bedřichov, Třemešek k rybolovu na obecním
rybníku v k.ú. Mostkov (přehrada), následující závazná
pravidla pro lov ryb na udici a povinnosti platné pro rok
2020. Správce může na nezbytně nutnou dobu rybník
uzavřít, případně povolit pouze chytání systémem „CHYŤ
A PUSŤ“ nebo omezit rybolov jen na určité dny v týdnu.
Lovící provádí veškerou činnost na vlastní nebezpečí.
Rybolov může být v průběhu roku omezen z důvodu rybářských závodů.
Rybářská sezóna začíná 1. května a končí 15. listopadu.
Výdej dokladů k rybolovu:
V úřední dny Obecního úřadu. Výdej bude zahájen
06. 04. 2020.
Doba lovení:
Květen - srpen
od 04:00 do 24:00 hodin
Září - říjen		
od 06:00 do 22:00 hodin
Listopad
od 07:00 do 18:00 hodin
Hájenou rybou je štika a candát. Chytání těchto ryb
bude povoleno pouze po vyhlášení správcem, dle vývoje rybího společenstva (určí dny a pravidla lovu).
Lovné ryby:
Lovná míra kapra: 40 - 60 cm (nad 60 cm pustit zpět do
vody).
Lovná míra lína: od 25 cm
Lovná míra amura: 50 - 80 cm (nad 80 cm pustit zpět do
vody).
Osoby pověřené Obecním úřadem:
1. Rada obce pro kontrolu dodržování pravidel rybolovu,
organizaci brigád a součinnost s Obecním úřadem
při nákupu ryb a organizaci schůzí (2x za rok, před
a po ukončení rybářské sezóny).
2. Pracovníci Obecního úřadu - pověřený pravidelným
přikrmováním ryb, dohledem nad čistotou vody, okolím rybníka, kontrolou dodržování pravidel rybolovu, sekáním ledu v zimním období, navrhováním a svoláváním brigád k údržbě rybníka.
3. Členové obecního zastupitelstva - jsou oprávněni
provádět kontrolu dodržování pravidel rybolovu.
Výše uvedené osoby, pověřené Obecním úřadem, jsou
oprávněny v případě zjištění závažného porušení pravidel
rybolovu (např. ponechání si více kaprů nebo nedodržení
míry) odebrat rybářský lístek, úlovkový list a zakázat další
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rybolov. O nedostatku provedou záznam v úlovkovém listě a předají jej obecnímu úřadu. Při zjištění drobného
nedostatku (např. opomenutí zápisu data docházky
k vodě) postačí napomenutí a poučení.
II. POVINNOSTI ZÁJEMCŮ O RYBOLOV
1. Každý zájemce o rybolov je povinen zaplatit na
Obecním úřadě příspěvek na zarybnění. Po zaplacení obdrží „Pravidla pro rybolov“, „Rybářský lístek“ a „Úlovkový list“, které ho opravňují k rybolovu.
2. Každý zájemce, s výjimkou dětí do 15 let, invalidů
a důchodců, je povinen odpracovat v rámci údržby
rybníka nebo podle upřesnění Obecního úřadu
pět brigádnických hodin za rok. Z této povinnosti
je možné se vyplatit částkou 500 Kč, po zaplacení
na Obecním úřadě. Brigády jsou organizovány
zpravidla 2x za rok nebo v rámci rybářských závodů. Povinnost brigád se nevztahuje na hosty a občany s Krátkodobým rybářským lístkem. Brigády
se organizují k údržbě okolí rybníka nebo v rámci
akcí organizovaných obcí (např. příprava akcí pro
děti a občany).
3. Úlovkový list (s vyplněnou celkovou váhou a počtem ryb) musí být odevzdán do 15. prosince
daného roku na Obecním úřadu. V případě neodevzdání nebude zájemci na další rok povolen rybolov. Výjimečné případy, ze závažných důvodů,
budou individuálně posouzeny.
4. Rybolov hostů - příbuzných a známých osob místních občanů je možný pouze na pozvání dospělého místního občana s platným rybářským lístkem,
který za hosta zaplatí příspěvek na zarybnění ve
výši 200 Kč/1 den a zapíše si jej ve svém rybářském
lístku do záznamu o jednorázovém chytání nebo pro
hosta zakoupí „Krátkodobý rybářský lístek“. Obdrží i „úlovkový list“ a Pravidla pro rybolov. Host se při
lovu řídí Pravidly.
III. RYBÁŘSKÉ LÍSTKY PRO ROK 2020
1. Řádný rybářský lístek:
Určen pouze pro jednotlivce.
Pro občany s trvalým místem pobytu v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Třemešek nebo
majitele rekreačního objektu v obci Oskava a místních částech
Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Třemešek. Příspěvek na zarybnění:
Dospělí	 800,- Kč
Důchodci, invalidé, děti do 18 let	 500,- Kč
Děti do 15 let	 200,- Kč
2. Rodinný rybářský lístek:
Mohou jej zakoupit pouze dospělí občané s trvalým
místem pobytu v obci Oskava a místních částech Mostkov,
Nemrlov, Bedřichov, Třemešek, nebo majitelé rekreační-
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ho objektu v obci Oskava a místních částech Mostkov,
Nemrlov, Bedřichov, Třemešek. Lístek mohou využívat
i další rodinní příslušníci (manžel/ka, syn/dcera, bratr/sestra,
otec/matka) nebo osoby žijící s držitelem lístku ve společné
domácnosti (jsou možné různé kombinace, např otec a dítě
nebo manželka a dítě, bratr a sestra atd.).
Rodinný lístek opravňuje k rybolovu podle stejných pravidel a omezení jako pro řádný rybářský lístek. Na rodinném
lístku budou uvedena jména lovících a RČ.
Příspěvek na zarybnění:
Dospělí – rodinný lístek
1.000,- Kč
(Cena je jednotná).
3. Krátkodobý rybářský lístek:
Lístek mohou zakoupit pouze občané s trvalým místem
pobytu v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemrlov,
Bedřichov, Třemešek, nebo majitelé rekreačního objektu
v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemrlov,
Bedřichov, Třemešek, a je možné jej použít opakovaně pro
zakoupení dalších jednodenních rybolovů.
K lístku obdrží úlovkový list a Pravidla pro rybolov.
Při rybolovu se řídí platnými Pravidly pro rybolov.
Příspěvek na zarybnění:
Cena za 1 den rybolovu: 200,- Kč
4. Týdenní rybářský lístek pro rekreační pobyt:
Lístek mohou zakoupit občané, kteří jsou v obci na rekreačním pobytu (dovolené).
K lístku obdrží úlovkový list a Pravidla pro rybolov.
Při rybolovu se řídí platnými Pravidly pro rybolov.
Pro tento lístek taktéž platí přivlastnění si max. 1 ks ryby/
den.
Příspěvek na zarybnění:
Cena za týden rybolovu:	 1.000,- Kč
IV. PRAVIDLA PRO RYBOLOV
a) Každý lovící je povinen se seznámit s pravidly a povinnostmi pro rybolov a udržovat pořádek na místě rybolovu
a okolo sebe.
b) Každý lovící je oprávněn kontrolovat, zda ostatní lovící vlastní platnou povolenku k lovu. Před tím se musí
prokázat vlastní platnou povolenkou. V případě nejasností
musí informovat pověřené osoby Obecním úřadem nebo
na telefon: 583 233 553 v době od 07:00 do 15:30 hod,
jinak na tel.: 604 485 251.
c) V případě zjištění porušování rybolovu jiným lovícím,
musí vlastník platné povolenky neprodleně informovat osoby pověřené Obecním úřadem nebo na telefon:
583 233 553 v době od 07:00 do 15:30 hod, jinak na tel.:
604 485 251.
d) Každý lovící je povinen před zahájením lovu zaznamenat (nesmazatelně) do úlovkového listu datum docházky
k vodě a ponecháni si ulovené ryby (okamžitě po ulovení).

Oskavský zpravodaj
V úlovkovém listu se zapisuje druh ryby, její délka a váha
(podle uvedené pomocné tabulky). Před odevzdáním úlovkového listu se vyplňuje i celková váha a počet ryb.
e) Ryba uložená ve vezírku, nebo ryba, která není neprodleně
vrácena do vody je považována za ponechanou a musí být
neprodleně zapsána do úlovkového listu.
f) Děti do 10 let mohou chytat ryby pouze pod dohledem
zákonného zástupce. U dětí do 15 let postačuje dohled dospělé osoby.
g) Řádný rybářský lístek nebo Rodinný rybářský lístek
opravňuje k ponechání si za 1 sezónu nejvíce 12 kusů
Lovné ryby.
h) V jednom kalendářním dnu si může lovící ponechat nejvíce 1 ks ryby. Po ponechání si ulovené ryby může lovící
dále pokračovat v lovu, ale všechny další ryby musí pustit
šetrně zpět do vody.
i) Je zakázána výměna ponechané si ryby za jinou. Každý
lovící je povinen mít u sebe při rybolovu „Pravidla pro
Rybolov“, „Úlovkový list“, podběrák, vezírek, vidličky
na pruty, vyprošťovač háčků, metr, psací tužku.
j) Je povoleno lovit na 2 pruty s jedním návazcem a jednoháčkem (pokud správce neurčí jinak). Pro lovící do
věku 15 let je povolen lov pouze na 1 prut. Je povoleno používání krmítek, přiměřené zakrmování a vnadění,
s výjimkou období rybářských závodů.
k) Při místních rybářských závodech je zakázáno používání
krmítek a jakékoliv přikrmování a vnadění, pokud organizátor závodů nestanoví jinak.
l) V případě odebrání lístku za porušení pravidel nevzniká
nárok na vrácení poplatku na zarybnění.
m) V případě splnění počtu ulovených ryb na rybářský lístek,
je možné v běžném roce zakoupit lístek nový.
n) JE ZAKÁZÁNO: lov ryb do čeřínku, vnadění krví.
o) JE ZAJÁZÁNA: přívlač a lov na živou či mrtvou rybku.
p) Po ukončení lovu a před odchodem od rybníka je rybář
povinen uklidit místo lovu.
q) Lovící je povinen dodržovat pokyny správce.
r) Při zjištění nešetrného zacházení s rybou, budou dotyčné
osobě odebrány vydané doklady k rybolovu a zakázán rybolov.
s) V případě konání rybářských závodů pro místní občany
(včetně dětského dne) mohou být pravidla pro rybolov
dočasně upravena (jen na dobu závodů) pověřenými zástupci. Tato úprava musí být umístěna na viditelném místě
u rybníka a schválena Obecním úřadem (razítko).
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DOVOLENÁ
V CHORVATSKU

Dovolené jsou sice již delší dobu za námi, ráda bych se
k nim alespoň vzpomínkami vrátila.
Letos počasí přálo a mnozí z nás se vydali na jih Chorvatska. Cesta na jih dlouhá 1250 km byla náročná, ale krásná okolní příroda, čisté moře, ubytování na úrovni, malebné
městečko TRPANJ se 700 obyvateli uchvátí každého a dá
zapomenout na všední starosti. Sociální zařízení při každém
apartmánu je samozřejmostí. Kdo si chce dovolenou opravdu
užít, má možnost se stravovat v nedalekém městečku. V nabídce jsou jak mořské speciality, tak i jídla připravené dle naších
zvyklostí. Ceny jsou stanoveny přibližně jako u nás v Česku.
Samozřejmostí je možnost výletů po okolí. V místním kostele
probíhají pravidelné bohoslužby.

Oskavský zpravodaj
Každého, kdo TRPANJ navštívil prostředí okouzlilo natolik, že většina se sem vrací opakovaně. Na příští rok jsou domluven tři termíny. Každý si může vybrat dle svých možností.
Termíny: 19.6. - 30.6.2020 6300,26.7. - 4.8.2020 6000,22.8. - 2.9.2020 6300,K příjemné atmosféře po celou dobu pobytu přispívá zkušený a spolehlivý vedoucí a řidič Zdeněk Spáčil se svoji sympatickou asistentkou Alenou Česrnochvou.

Za odpočinkem do
Maďarska

Tak jak každý rok e také letos konal dvakrát zájezd do maďarských termálních Pobyty v Lázních Bükfürdő. Tady také
nelze nic jiného, než pochválit zaměstnance lázní. Nelze opomenout dostatečné množství a kvalitu podávaného jídla. Při
každém dalším pobytu zaznamenáváme změny k lepšímu, zaměřené pro spokojenost hostů lázní. O úrovni a kvalitě zde
svědčí i to, že za celou dobu pořádání těchto zájezdů nebyla
zaznamenána jediná stížnost ze strany účastníků těchto zájezdů. Většina jezdí dle možností opakovaně, navíc s vědomím,
že udělali něco pro své zdrví.
Jarní termín zájezdu: 16.4. – 19.4.2020, cena 4400,Vše pod vedením Zdeňka Spáčila.

NÁKUPY V POLSKU

Také zmíním nákupy do Polska. Toto téma je hodně diskutované. Je samozřejmě na zvážení každého, zda pojede a co
nakoupí. Ale v celku se účastníci vrací spokojeni a nikdo se
nevrací s prázdnou.
Jarmila Kotrlová

Pedikúra – manikúra, Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618
Pondělí a čtvrtek: Libina 443, dům služeb
Úterý: 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
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