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ÚVODNÍK
Vážení občané,

Polovina roku 2018 utekla jako voda
a máme zde další vydání našeho zpravodaje. V měsících leden a únor proběhly
v naší obci, kromě jiného, tři plesy. Ten
poslední obecní se povedl stejně jako dva
předešlé myslivecké také na výbornou,
s rekordní účastí a s rekordním finančním výsledkem, který, jako každý rok,
bude použit na výlet s obědem pro děti
úspěšně reprezentující naši obec. Jelikož
tento výlet nespolkne zdaleka celou částku, je zbytek vždy použit na dárek pro
děti v mateřské školce. Předloni to byl
nový fotoaparát a loni dřevěné hudební
nástroje v podobě zvířátek.
V pátek 23. března jsem byl pozván
do knihovny na noc s Andersenem, kterou každoročně pořádá paní knihovnice
spolu se školou. Za výbornou atmosféru
plnou her děkuji všem dětem, paní knihovnici Janků, paním učitelkám Bene-

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

šové a Doubravové. V sobotu 21. března
proběhlo již tradiční pletení pomlázek,
tentokrát u pana Mirka Hanáka na zahradě, čímž mu děkuji za poskytnutí zázemí, za obstarání materiálu na pletení,
za výborné občerstvení a všem ostatním
za skvělou náladu a za účast.
V měsíci březnu navštívily naši obec
kontrolní orgány z Kraje a provedly
každoroční povinný audit hospodaření
obce. I přes množství provedených investičních a dotačních akcí, o kterých
píše ve svém článku místostarosta, nebyla nalezena v účetnictví obce ve třinácti
výběrových řízeních a ve vedení všech
ostatních agend obce jediná chyba. Tímto bych rád poděkoval všem zaměstnancům a zejména referentkám obce za výbornou bezchybnou práci a za to, že se
dokázaly v tak krátké době zapracovat,
aniž by je museli jakkoliv zaučovat jejich
předchůdci tak, jak je to na úřadech běžně zvykem.
I přes to, že se v letošním roce konají několikery volby, které nás svou
administrativou a náročností nemálo
zaměstnávají a odtrhují od práce pro
naši obec, máme naplánováno mnoho
akcí kulturních,
společenských
a investičních,
na které máme
přiznané dotace z krajských,
státních i evropských
fondů.
Podrobněji se
o těchto plánovaných akcích
dozvíte v dalším
článku tohoto
zpravodaje.

zdarma

Ještě musím zmínit prosbu občanům, kteří dávají rostlinný odpad do
popelnic k odpadu komunálnímu, aby
takto nečinili, neb máme funkční kompostárnu. Tento odpad může v podobě
kompostu zkvalitnit prostředí naší obce
a navíc tím ušetříme nemalé prostředky,
které bychom jinak zaplatili za uložení
tohoto skvělého hnojiva na skládce. Podomní svoz biodpadu je zatím pro naši
obec nemožný, protože nejdříve musíme
opravit třicet let zchátralý obecní inventář. Takovýto svoz by stál obec minimálně půl milionu korun ročně.
Na závěr bych rád poděkoval všem
zastupitelům a radním za jejich práci
v minulém roce a všem Vám, občanům,
přeji krásné léto 2018.
Ing. Stanislav Hýbner –
starosta obce Oskava
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Z rady obce
Vážení spoluobčané,
jako každý rok, tak i letos Vám poskytneme krátkou bilanci
loňského roku. Není od věci si připomenout, co všechno jsme
si slíbili ve zpravodaji 1/2017 a co vše se podařilo uskutečnit,
postavit a realizovat. Takže bylo slíbeno a realizováno:
• Rekonstrukce a zateplení KD Mostkov. Celkové náklady
včetně oprav a vybavení interiéru 2,473.361 Kč, poskytnutá dotace od MŽP – 487.195 Kč.
• Oprava místních komunikací (uličky v Nemrlově), parkoviště a asfaltové plochy okolo OÚ, parkoviště u zdravotního
střediska celkem za 1,579.646 Kč, vše vlastní zdroje.
• Rekonstrukce ZŠ Oskava (rozvody vody, nová elektroinstalace, osvětlení, omítky, sádrokart. stropy, toalety) celkem
3,319.422 Kč. Vše z vlastních zdrojů.
• Částečná oprava havarijních částí kanalizace 187.500 Kč.
• Rekonstrukce spodního patra obecního úřadu. Zde se nám
bohužel akci nepovedlo dotáhnout do zdárného konce
v roce 2017. Jedním z důvodu byl i fakt, že firma Brada interiéry, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci, na stavbu nenastoupila a my jsme s velkým časovým zpožděním
(další poptávkové řízení) museli hodně improvizovat. Také
jsme požádali o dotaci z Olomouckého kraje na rok 2018.
• Opravu hřbitovní zdi na Třemešku jsme z důvodu čekání
na potvrzení přidělené dotace od Ministerstva zemědělství
přesunuli na letošní rok – již dokončeno.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení v Oskavě (LED technologie) – splněno celkem za 1,466.129 Kč. Poskytnutá dotace od MPO - 569.711 Kč.
• Sběrný dvůr a nákup kontejnerů celkem za 1,765.732 Kč.
Poskytnutá dotace od MŽP - 1,687.488 Kč.
Mimo výše uvedené a v loňském roce slíbené akce se nám
podařilo dokončit:
• rekonstrukci třech chodníků a gabionu u bytovek, úpravy
celkem za 2,174.280 Kč.
• Dětské hřiště v MŠ Oskava za 247.557 Kč.
Celkově jsme proinvestovali s dalšími menšími akcemi téměř 13,5 mil. Kč a v dotacích obdrželi 2,744.394 Kč.
Proti roku 2016 (investice 6,5 mil. Kč) jsou investice do majetku více jak dvojnásobné.
Všechny fakturační závazky plynoucí z těchto akcí byly ke konci roku uhrazeny v řádných termínech a k 31. 12. 2017 jsme
měli na účtech obce Oskava celkem 3,138.002 Kč.
Na letošní rok jako hlavní akci plánujeme zateplení a rekonstrukci KD Oskava s rozpočtem cca 6 mil. Kč.
»» Budeme stavět multifunkční hřiště s umělým povrchem –
celkový rozpočet cca 1,2 mil. Kč. Na tuto akci je poskytnutá dotace.
»» Oprava hřbitovní zdi na Třemešku za cca 1,1 mil. Kč.
Poskytnutá dotace. Již hotovo.
»» Posezení (altán) na přehradě v Oskavě cca 200 tis. Kč.
Poskytnutá dotace. Již hotovo.
»» Celková rekonstrukce střechy na školní jídelně cca 800 tisíc Kč
z vlastních zdrojů.
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»» Výměna kotlů ve školce, KD Oskava a zdravotní středisko.
V současné době provádíme průzkum trhem k odhadu celkových nákladů.
»» Musíme pořídit nosič kontejneru za traktor cca 300 tis. Kč.
Rád bych zmínil a zároveň poděkoval za odpracované hodiny naších občanů, kteří byli v roce 2017 evidováni na úřadu
práce a významně pomáhali obci.
Děkujeme i všem zastupitelům a občanům za pomoc
a podporu.
Ing. Zbyšek Adamec
místostarosta

Poznámka na okraj

Myslíte si, že každému z nás záleží na tom, aby byla naše
obec hezká a upravená? Že si navzájem vážíme práce druhých? Pokud odpovíte ano, pak by se mohlo těžko stát, že
někdo vjede svým autem na nově založený trávník, případně
poničí nedávno instalovanou lavičku u přehrady. Vandalismus
v naší obci netolerujeme.
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Rozmnožujme se, množme se

V naší obci za posledních pět let ubylo 93 obyvatel, k 1.
lednu tohoto roku nás bylo 1277. A všichni máme své starosti,
obavy a očekávání. Doufáme, že v Oskavě zůstanou otevřené
obchody, škola a školka, zdravotní středisko, pošta, hospody.
Že tu zůstanou nějaké pracovní příležitosti. A měli by vzniknout další, říkají lidé. A taky by tady měl být domov důchodců
a senior taxi, posilovna pro mladé a nějaké služby a všechno,
co si kdo vzpomene. A to všechno by měla zařídit obec, myslí
si někteří.
Co to vlastně ta obec je? Někdo si myslí, že je to úřad, jehož budovu jsme po 108 letech snad pěkně opravili. Ale obecní úřad obec není. Úřednice obecního úřadu pracují nejenom
pro obec, ale hodně i pro stát: vedení matrik, vydávání ověřených listin, legalizace listin, shromažďování a vypracovávání
nejrůznějších statistik, daňových přiznání a hlášení, pravidelné měsíční předávání informací o majetku obce a o jejím hospodaření do centrálních státních registrů atd. je tzv. přenesená
působnost státu.
Ostatní zaměstnanci obecního úřadu pracují většinou na
částečné úvazky a starají se o služby, které jsou neziskové
a obec je z velké části sama financuje: služby knihovny a kulturního domu, služby kolem hřbitovů, provoz kompostárny,
sběrného dvora apod.
Někteří lidé si dokonce myslí, že obec je 15 zastupitelů,
kteří se mění co do složení každé čtyři roky. Ale ani ti obec
nejsou. Mohou rozhodovat o tom, zda se letos vyasfaltuje další ulička nebo postaví parkoviště, zda je potřebnější vyměnit
kotel ve školní jídelně, ve školce nebo ve zdravotním středisku
nebo jestli se prodá obecní pozemek, který ještě zbyl. Mohou
se hádat, hlasovat, schvalovat, odmítat, odstoupit během volebního období, rozhodovat dobře nebo špatně, ale zda v obci
bude či nebude dětský lékař a to, že nemizí ruiny Horního
závodu, to opravdu ovlivnit nemohou.
Obec je zcela jistě 1277 oskavských občanů. Jenom my
občané sami můžeme ovlivnit, zda v obci zůstanou otevřené
obchody a restaurace, kadeřnictví, posilovna, jestli budou
v obci poskytovány i další služby. Jen na nás závisí, zda v obci
zůstane mateřská školka, škola, zdravotní středisko s lékaři.
Bude někdo ochoten v Oskavě tyto služby poskytovat? Ochota
tu bude, jen když budou mít obchody, hospody a služby dost
zákazníků. I škola, školka, zdravotní středisko a pošta tu zůstanou, když budou mít - jak se dnes říká - dostatek „klientů“.
A to jsme my, občané obce Oskava, kteří tu zůstaneme, ti, kteří se našim občanům narodí, i ti, kteří se sem přistěhují.
Proto ten titulek. Obec jsme my a na nás záleží, jak bude
obec prosperovat. Na zastupitele můžeme jen vyvíjet tlak, aby
dobře hospodařili s tím, co obec má, a snažit se majetek obce
udržovat, opravovat, rozšiřovat.
Ing. Anna Beránková, radní

Vítání občánků

Letošní slavnostní vítání našich nejmenších občánků
proběhlo v sobotu 26. května 2018 v nově zrekonstruované
obřadní síni. Osm nových dětí přivítal krátkých proslovem
starosta obce Stanislav Hýbner a o krásnou kulturní vložku
se již tradičně postarala Hanička Doubravová, tentokrát v doprovodu své maminky. Poté již následoval podpis rodičů do
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pamětní knihy, předání kytiček maminkám a dárků dětem. Setkání jsme zakončili malým občerstvením. Děkuji všem, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu tohoto příjemně stráveného
sobotního dopoledne.
Za kulturní komisi Vladislava Navrátilová
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Jubilanti v roce 2017

Zaměstnankyně obecního úřadu společně se členy kulturní komise odesílají blahopřání a zajišťují předání dárkových balíčků našim oslavencům. V loňském roce bylo
odesláno 184 blahopřání k narozeninám občanům starším
70 let. Občané, kteří slaví významná životní jubilea, a to
80, 85, 90 a více let, dostávají kromě blahopřání také
dárkový balíček. Loni jsme předali 21 dárkových balíčků.
A jaká výročí tito naši spoluobčané oslavili? 80 let – 7 občanů, 85 let – 3 občané, 90 let – 2 občané, 91 let – 2 občané, 92 let – 1 občan, 93 let – 4 občané, 95 let – 1 občan,
97 let – 1 občan. Všem ještě jednou moc blahopřejeme
a těšíme se na další příjemná setkání.
Vlaďka Navrátilová, kulturní komise

Z našich škol
Pozdrav ze školky

Dlouhá zima skončila, Moranu jsme s dětmi vynesli do potoka a nyní se již těšíme na léto a na vše, co nám přinese. Na
školní zahradě došlo ke změnám. Z bezpečnostních důvodů
byly poraženy tři vzrostlé stromy a jeden menší smrk, který
stál v cestě při kácení. Vznikl tak i prostor, který využijeme
k vybudování přírodní učebny, neboli většího zastřešeného altánku, ve kterém najdou děti úkryt před deštěm a v parném
létě stín pro hry, kresby a různé činnosti. Ve spolupráci s rodiči a finanční podporou OÚ v Oskavě je to největší prvek na
školní zahradě, který chceme společně vybudovat. V loňském
roce vzniklo jezírko pro pozorování drobných vodních živočichů a rostlin a také stojan s krmítky pro ptáky, které letošní
zimu hojně navštěvovaly různé druhy sýkorek, vrabci, kosi,
červenky a sem tam i zvonek. K těmto krokům, jak obohatit
školní zahradu nás vede Ekoškola, nápady vznikají na schůzkách Ekotýmu a s realizací nám pomáhají rodiče, zaměstnanci
OÚ i spříznění občané. Smyslem Ekoškoly je zapojovat děti do
činností, plánovat s nimi, vyhodnocovat, rozdělovat si úkoly,
uvědomovat si, co vše musíme udělat k dosažení cíle. S dětmi
se zabýváme tématem JÍDLO a zde jsou jejich postřehy:

Šimon – „Plánovali jsme, že někdy můžeme udělat šátečky na hostinu Masopust.“ (děti přinesly suroviny, střídaly se
v činnostech a upekli jsme tvarohové šátečky na oslavu Masopustu).
Pavlínka – „Pak jsme plánovali, jak byl ten Halloween. Sárinky maminka uvařila polívku a moje mamka upekla dýňové
muffiny.“
Michalka – „Ještě ta maminka od Jonáška upekla tu svačinku. (Maminka upekla na ochutnání na jednu Ekoschůzku
indické bramborové placky.)
Šimon – „A ještě jsme plánovali upéct ten mrkvový dort.“
Lukášek – „Dělali jsme dvě pomazánky. Jednu z cibule

a jednu z vajíčka. A pak jsme si to ozdobili třeba rajčetem
nebo i mrkvu.“
Šimon – „Pak jsme oloupali cibuli a sekali jsme ji strojem
a mně tekly oči z té cibule.“
Martin – „A ještě jsme ochutnávali kiwi, cibule, papriku,
…“
Pavlínka – „A taky jsme plánovali tu nástěnku a jak jsme
šli ven uřezat tu větev.“ (Vyráběli jsme s dětmi nástěnku a celý
postup výroby jsme si nakreslili.)
Mikulášek – „To celé je Ekoškolka. Pečení tam máme.“
Mohli bychom pokračovat dále... Více můžete sledovat na našich internetových stránkách http://www.ou-oskava.cz/zs-a-ms/
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V dubnu jsme prošli auditem a titul EKOŠKOLA jsme obhájili.
Dalším důležitým dnem ve školce je zápis do MŠ. Letos
proběhl v květnu a červnu. Děti se mohly seznámit s novými kamarády, s hračkami i s paními učitelkami. A co dělají
rády děti ve školce? Martínek rád cvičí, Lukášek si rád staví
zažehlovací korálky, Kubíček rád staví z kostek, Michalka si
ráda kreslí a s něčím si hraje na školu, Šimůnek si rád hraje
s Martínkem, Kubíkem a Liem, Kubík rád spravuje potrubí,
Kačence se líbí korálky, Justýnka si ráda hraje na paní doktorku, … Také nové děti si jistě najdou své kamarády a oblíbené
hračky. Třeba se setkáme na dalších plánovaných akcích, jimiž
je čarodějnicky rej na školní zahradě nebo oslava Dne dětí.
Za všechny děti a zaměstnance MŠ Oskava Vám přeji krásné letní dny
Lenka Punčochářová.

Zápis do 1. třídy ZŠ Oskava
pro školní rok 2018/2019
Dne 11. 4. 2018 proběhl v budově ZŠ Oskava zápis do
1. třídy.
Rodiče a sourozenci doprovodili budoucí prvňáčky. Při
zápisu děti plnily nejrůznější úkoly (např. poznávaly zvířata,
tvary, písmenka, zpívaly písničku nebo recitovaly básničku,
zavazovaly tkaničku, malovaly maminku…), při kterých se
projevily jejich znalosti, dovednosti, řečové schopnosti, ale
i společenské návyky a celková sociální zralost.
Zápisem děti provedly paní učitelky Mgr. Zdeňka Benešová, Mgr. Jana Gajdošová, Mgr. Věra Kyselá. Z 9 pozvaných
dětí se 2 nedostavily. Byl doporučen 1 odklad školní docházky.
Ve školním roce 2018/2019 by mělo nastoupit do 1. ročníku
ZŠ v Oskavě 6 dětí. Těšíme se, že je 1. září 2018 přivítáme
v naší škole.
Mgr. Jana Gajdošová
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KUNČICE 2018
Dne 25. 2. 2018 jsme odjeli na lyžák do Kunčic. Týden
dopředu jsme v euforii balili kufry, lyže a snowboardy. Hned
po obědě jsme se sešli před naší oskavskou školou, abychom
odstartovali týdenní dobrodružství na sněhu.
Po příjezdu na nás čekalo rozřazení do skupin, vybalení našich kufrů a poslední odpočinek před týdnem plným pohybu.
Kolem půl šesté nám úžasné paní kuchařky připravily výtečnou večeři, po které jsme zamířili do společenské místnosti,
kde pro nás instruktoři nachystali večer plný her a zábavy.

Zbytek týdne se od toho prvního večera moc nelišil. Přibývaly jen zážitky a krásné chvíle strávené na svahu, které se po
našem odjezdu změnily ve vzpomínky, jenž si budeme ještě
dlouho s úsměvem připomínat.
Chata U profesora se nám opouštěla těžko, ale všechno
krásné jednou končí. Byly to chvíle plné her, zpívání, lyžování, sněhu, kamarádů, výtečného jídla, senzačních instruktorů
a učitelů. Chtěli bychom za nás všechny děti poděkovat těm,
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kteří nám pomáhali a zpříjemňovali ten krásný týden. Bez vás
by to totiž nebylo ono!
Martina Paciorková, Eliška Šenková, Bára Crhonková, slohová úprava: Daniela Stejskalová
Sloupeček za dospěláky: děkujeme děvčatům za krásná slova a slibujeme, že pokud nám zdraví a fyzická kondice dovolí,
pojedeme příště zase! Obdiv patří všem dětem i dospělým, jelikož počasí si s námi letos opravdu pohrálo! Měli jsme obavy,
aby nám sníh netál pod nohama a tak trošku jsme doufali,
že malinko přituhne. Ovšem pocitová teplota 27 ͦC, to bylo
opravdu moc! A ta chřipka nám taky na náladě nepřidala.
Přesto jsme vydrželi a nikdo si nestěžoval, i když podmínky
byly drsné. Takže moji milí – pokud se k nám zase příště přidáte, budeme rádi! Nemyslím tím jen děti, ale také naše obětavé
rodiče: Katku Wezdenkovou, Janu Jahnovou, Lukáše Tinku,
Vlastíka Navrátila a Inku a Zdeňka Šenkovy. Moc díky! A pokud nás opět podpoří obec finančním příspěvkem, budeme
mít o starost míň. Děkujeme!
Věra Kyselá, Zuzana Doubravová

Nevšední hudební zážitek
Takto bych nazvala koncert pro děti, který proběhl
20. dubna v MŠ Oskava pod názvem Královská hudební hostina. Vynikající varhaník a pedagog opavské
konzervatoře Martin Kubát v něm dětem přiblížil
život a dílo Johanna Sebastiana Bacha. Věděli jste,
že doslova přeloženo zní jeho jméno Jan Šebestián
Potok? Že měl 21 dětí a 2 manželky? My také ne, ale
teď už víme spoustu dalších podrobností o jeho životě. Koncert nás všechny doslova nadchl. Pan Martin
Kubát je nejen úžasný hudebník a zpěvák, ale také
výborný pedagog a vypravěč. Proto se budeme moc
těšit na další setkání, které plánujeme na podzim tohoto roku. A holkám ze školky děkujeme za pozvání!
Věra Kyselá, Zdeňka Benešová
a děti z 1. a 2. třídy

Číslo 1-2/2018

Knihovna

Pejsek a kočička na Noci s Andersenem

V pátek 23. března se knihovna a základní škola společně
již podeváté zapojila do celostátní literární akce Noc s Andersenem. Akce se nesla v duchu Povídání o pejskovi a kočičce
– známá a oblíbená kniha Josefa Čapka slaví totiž letos 90.
výročí svého vzniku. Program byl opravdu ušit přímo pejskovi
a kočičce na míru, co se dělo celý večer, souviselo s pohádkou.
Děti si vyzkoušely věšet prádlo, zašívali pejskovi kaťata, každý
si vyrobil postavičku pejska nebo kočičky. Pozdě večer všichni
usínali při četbě z knížky.
Knihovna Oskava
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Klub osadníků Třemešek

Vichřice 18. března způsobila škodu i Klubu osadníků Třemešek, z. s. Zastřešení stání pro zvukaře hudby, které osadníci
a jejich sympatizanti postavili právě před rokem, vzalo za své
následkem pádu smrku. Rovněž dveře u záchodu v areálu vichřice vyrvala z pantů. Takže zase je co opravovat. Už tradiční
letní zábavy ale na Třemešku budou, a to v sobotu 21. července
a v pátek 31. srpna 2018. Všichni jste srdečně zváni.
Anna Beránková

Pozdrav z fary

Smrt nemá poslední slovo
„Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že přes veškerou snahu nemůžeme
pomoci těm, na kterých nám záleží, že nás nikdo nechápe…
A nemuselo se jednat o velké těžkosti nebo nějaké neštěstí.
Někdy se nás dotkne necitlivé slovo nebo nezájem druhých
o to, co se nám zdá důležité. A začínáme mít pocit, že nám
nikdo nerozumí, že o nás nikdo nestojí, ani lidé, ani Bůh…
Jak rádi bychom v různých situacích našeho života znali
odpověď na tuto otázku. Ještě raději bychom byli, kdybychom
se tak vůbec ptát nemuseli. I v Bibli se tato otázka nezřídka
vyskytuje. Mužové i ženy, kteří zakusili velké boží činy ve svém
životě, znají chvíle prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života
a Božího mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž volají o pomoc,
neodpovídá.
Místo odpovědi máme před sebou o Velikonocích tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím,
že zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na
kříž. Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka...
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp
2,7-8). Vysvětlení nám podává on sám v evangeliu sv. Jana:
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan
3,16). Z lásky k nám Kristus umírá na kříži!
Svým vzkříšením dosvědčuje, že smrt nemá poslední slovo.
Zve nás, stejně jako své učedníky, abychom žili spojeni s ním
a tak měli také naději, že vstaneme k novému životu.
Už při poslední večeři, kterou si připomínáme na Zelený
čtvrtek, vysvětloval svým apoštolům, jak s ním mohou zůstat:
„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé
lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám
v jeho lásce“ (Jan 15,9-10). Je si vědom toho, že sami to nedokážeme, ale můžeme toho docílit jen s jeho pomocí. Při
mši svaté o Zeleném čtvrtku probíhá také obřad mytí nohou.
Připomíná, jak Ježíš na začátku večeře umyl apoštolům nohy.
Když si Petr nechtěl nechat od Ježíše nohy umýt, neboť byl
přesvědčen, že jeho mistr nemůže dělat tak podřadnou práci,
Ježíš mu řekl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8). Připusťme, že i my potřebujeme od Ježíše, aby
nás umyl. Potřebujeme očistit od hříchu, potřebujeme očistit

Oskavský zpravodaj
i naše úmysly a skutky, aby se v nich neprojevovalo naše sobectví nebo je nekazila naše pýcha. A přijímejme ho rádi jako
pokrm ve svatém přijímání, když nám dává sebe, aby rozmnožoval naši lásku a sytil nás k novému životu. Tak s ním už nyní
žijeme nový život a smrt nás nemůže rozdělit. Naopak naše
spojení s Bohem upevní.

Ať si ve všech těžkostech
a trápeních života uvědomujeme,
že Ježíš Kristus prošel cestu kříže před námi,
že nás zvedá, když padáme, osvobozuje od zla
a chce stále proměňovat svou láskou,
abychom ji mohli v plnosti prožívat
v novém životě.
Přeje P. Karel Janečka

Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2018

Rok se s rokem sešel a my jsme opět, jak už se v naší obci
stalo tradicí, vyrazili v sobotu 7. dubna uklidit veřejná prostranství v naší obci. Pravidelně se tím připojujeme k celorepublikové dobrovolnické úklidové akci, které se letos zúčastnilo více
než 113 000 dobrovolníků na 2655 místech. I mezi nás se letos
přidali noví dobrovolníci. Díky tomu jsme se mohli rozdělit do
více skupin než loni a zvládli jsme tak uklidit více míst včetně
Třemešku.
Odpadků jsme za dopoledne nasbírali plnou fůru a za ty
roky už víme, kde nás čeká nejvíce práce. Jsou to úseky na
koncích obce a mezi jednotlivými částmi naší obce, kde nejsou
rodinné domy. Najdeme vždy jak malé odpadky, které lidem
tzv. „odpadnou od ruk“, tak i věci, které musejí lidé vyhodit
do příkopy cíleně. Neznám nikoho, kdo by s sebou cestou do
práce nebo na procházku nosil igelitové pytle plné odpadků,
pneumatiky od auta, případně různé objemné domácí spotřebiče a nářadí. To vše jsme totiž během úklidu posbírali.

Číslo 1-2/2018
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Výlet do Kroměříže –
Floria Jaro 2018

Po loňském vydařeném výletu na zahrádkářskou výstavu
do Věžek u Kroměříže jsme se letos v květnu vydali na doporučení místních na konkurenční výstavu Floria Kroměříž.
Výstaviště v Kroměříži je moderní a částečně zastřešené,
takže nabízí návštěvníkům větší komfort. Také nabídka všeho potřebného nejen pro zahradu je velmi bohatá a většina
z nás odjížděla z výstavy s plnými taškami a prázdnými peněženkami. Odpoledne jsme navštívili Květnou zahradu, která
reprezentuje styl francouzských geometrických zahrad a byla
v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO. Téměř
letní počasí, radost z nákupů a skvělí účastnící zájezdu, to vše
přispělo k příjemně strávené květnové sobotě.
Vladislava Navrátilová, kulturní komise

Po úklidu jsme si u obecního úřadu opekli svůj první letošní špekáček a pan starosta se dočkal milého překvapení. Nová
dobrovolnice a členka Klubu seniorů paní Lída Repáňová složila během úklidu krátkou básničku, kterou panu starostovi na
závěr akce přednesla.
Děkuji všem, kteří si našli čas a do akce se zapojili. Udělali
jsme kus práce a ještě jsme se u toho dobře bavili. A také děkuji ostatním občanům, kteří uklízejí před svými pozemky, na
veřejných prostranstvích a kolem zastávek během celého roku,
aniž by za to očekávali odměnu. To je skvělá zpráva a inspirace pro ostatní.
Vladislav Navrátilová, radní

Pro starostu
Náš starosta Standa, je s ním vždycky sranda.
V kanceláři sedí, různé věci řeší.
Jedné babce zdechla koza, byla stará, žádná škoda.
Dědek přišel, nemá babku, starosta jde na seznamku.
Tak ho prosím nerušte, úřední hodiny dodržte.
Pozveme ho do klubu, uděláme mu ostudu.
Šipky nad ním vyhrajem, pak to řádně zapijem.
Když donese slivovičku, dáme mu jednu štamprličku.
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Oskavský zpravodaj

Slavnostní otevření obřadní síně
V neděli 3. června se uskutečnil v nově zrekonstruované
obřadní síni koncert souboru MUSICA DOLCE VITA. Dámské trio připravilo všem přítomným krásný umělecký zážitek,
který byl umocněn novým, moderně a vkusně opraveným prostorem obřadní síně.

Informace
z obecního úřadu
Svoz popelnic
od května - 1x za 14 dní každý 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.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok (splatnost
do 31. března) viz. OZV 3/2017.
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100, SS 1333, vždy uvádějte Vám
přidělený variabilní symbol viz složenka + zpráva pro příjemce napsat např. kom. odpad a za koho platíte (např.
odpad, Novák, 3 osoby).

Termíny svozu plastů v roce 2018:
vždy ve čtvrtek: 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10.,
22. 11., 20. 12.

Informace o změně otevírací doby
pobočky České pošty v Oskavě:
od 1. 7. 2018 je otevírací doba upravena následovně:
Po, St 		14:00 - 17:00 hod.
Út, Čt, Pá
8:00 - 11:00 hod.

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz • Své příspěvky zasílejte na email: navratilova.zpravodaj@gmail.com,
případně odevzdejte v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
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