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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
byla mi dána možnost k napsání úvodního
slova našeho zpravodaje, který chtějí noví
zastupitelé přizpůsobit nejen svým, ale hlavně Vašim představám, a ukázat Vám, že po
letošních volbách budou usilovat o změny
k lepšímu ve všech směrech svého počínání. Po úvaze o tématu mého úvodního slova
jsem se rozhodl nevěnovat se v této adventní
době politice a přednášce o tom, co dělali ,,ti
před námi“ jinak, než chceme ,,my noví“ dělat nyní, ale chci navázat na příjemnou atmosféru při rozsvícení vánočního stromu v naší
obci a dle svého opravdového přesvědčení
Vám předat následující vánoční přání:
Těm nejmenším chci popřát hodně dárků
a úsměvů nejen na jejich tvářích, ale také na
tvářích jejich rodičů. Vždyť Vánoce jsou nejkrásnější svátky především pro naše nejmladší. Není nic hezčího, než upřímně se radující
dítě s nádherně zářícíma očima před osvětleným stromečkem plným krásně zabalených
dárků. Těm, kteří nevěří, že dárky přinesl Ježíšek, chci popřát hlavně hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout,
a připomenout jim, že u dárků nerozhoduje
cena a velikost, ale to, s jakou láskou jsou darovány.
Všem Vám dospělým přeji klid a dostatek
rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na
kom vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Proto při tomto předvánočním
shonu nezapomeňme na naše rodiny a blízké.
Mysleme na to, že pro ty nejkrásnější dárky
nemusíme vůbec sahat do peněženky, a přesto nám všem udělají největší radost. Darujme
si lásku, pochopení a vzájemnou úctu.
Také bych rád popřál těm starším z nás
hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího z bohatých životních zkušeností. Přeji Vám, ať nezůstanete sami, ať máte
kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které
se můžete v každé situaci spolehnout. Vážím si
Vás a chci Vás ujistit, že s Vámi stále počítáme

a rádi využijeme Vaše životem a prací získané
zkušenosti.
Do nového roku 2015 pak přeji Vám všem,
milí sousedé, spoluobčané a příznivci Oskavy, hodně zdraví, dobré nálady, životního

optimismu a spoustu pěkných a nezapomenutelných zážitků. Těším se na spolupráci
s Vámi.
Ing. Stanislav Hýbner
starosta
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Zprávy obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v předchozích zpravodajích jsme všichni byli informováni o činnosti zastupitelstva, rady obce a obecního úřadu pouze formou
přepsaného usnesení zastupitelstva, a to většinou se značným
zpožděním, dávno neaktuálním. Pro mnoho občanů nebylo
z usnesení jasné, proč se zastupitelé takto rozhodli a téměř vůbec jsme nebyli informováni o zamýšlených akcích či investicích
v naší obci. Noví zastupitelé, rada obce a vedení obecního úřadu
se shodli na systému, který se osvědčil v jiných obcích.
Informace typu zápisů z rady a zastupitelstva obce, usnesení
a přílohy (např. obchodní smlouvy) budeme aktuálně zveřejňovat
na webových stránkách obce, které by měly projít připravovanou
rekonstrukcí tak, aby byly pro Vás uživatelsky příjemné. Ve zpravodaji Vás budeme především informovat o společenském a kulturním dění v naší obci. V rubrice „Rada obce informuje“ Vám
poskytneme komentáře ke schváleným akcím, rozhodnutím rady
a zastupitelstva obce. V této rubrice Vás také budeme seznamovat
s připravovanými investicemi.

Rada obce informuje
Jako první a zásadní problém po nástupu do úřadu jsme museli
řešit problém s havárií vrtu u školky, který byl biologicky znečištěn. Po sanaci tohoto zdroje se situace zlepšila a v současné době
vrt opět dodává vodu do systému. Bohužel díky této havárii jsme
zjistili, že tento stav se znečištěním se opakuje. Přes veškeré upozorňování na nedostatečnost zdrojů vody v Oskavě, jak ze strany
zastupitelů obce, tak ŠPVS, nebyly bývalým vedením činěny žádné kroky k vyřešení situace. V předchozích letech se z důvodu nedostatku vody ve vrtech opakovaně navážela voda a obec za tuto
službu platila nemalé částky.
Další zásadní problém vznikl poté, co jsme zjistili, že zdroj
v Horním Žlebu a vodárna jsou umístěny na pozemcích jiných
vlastníků a nejsou zkolaudovány. Přestože tato skutečnost byla
známa snad od r. 1995, nebyla nikomu tato informace poskytnuta
ani při aktuální havárii. V té době byly pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, a pokud by o tyto pozemky obec požádala,
mohla je získat bezplatně. My za ně teď zaplatíme. V současné
době jsme zadali hydrogeologický průzkum a doufáme, že se podaří v lokalitě Horní Žleb nový vydatný zdroj najít. Musíme zajistit všechny podklady k tomu, aby se mohlo začít vrtat a nový zdroj
zprovoznit. Situaci komplikuje fakt, že v „Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Olomouckého kraje“ není zmínka o potřebě nových
zdrojů vody v obci Oskava. Zároveň pracujeme na žádosti o dotaci
z havarijního fondu Olomouckého kraje.
Jak jste si jistě všimli, začala akce zateplení obecního úřadu.
V tomto roce jsme se rozhodli, že se vymění okna, provede se rekonstrukce střechy a zateplení podlahy mezi sklepem a přízemím.
Zateplení pláště a fasáda proběhne v jarním období. Zhotovitelem
je firma VHH Thermont, a.s. (smlouva na našich webových stránkách). Celkový rozpočet akce je 3,978.991 Kč s DPH. Větší část
nákladů na akci bude kryta z dotací. Vyúčtování celé akce zveřejníme po ukončení vyúčtování v roce 2015.
Další významnou akcí bude zateplení mateřské školy a kompletní rekonstrukce střechy v r. 2015. Střecha na budově bude sedlová. V termínu 1. 12. 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
stavby a byla vybrána firma Středomoravské stavby s.r.o. s nejnižší
nabídkou ve výši 4,086.516 Kč s DPH. Rovněž na tuto akci vyřizujeme dotaci z Ministerstva životního prostředí. Smlouva bude
zveřejněna po schválení zastupitelstvem obce.

Oskavský zpravodaj
Jak jsme avizovali na volebním zastupitelstvu obce, z nevyplacených odměn zastupitelů jsme vytvořili položku v rozpočtu
obce ve výši 250.000 Kč na kulturní a sportovní akce. Snad poprvé
v historii obce bude zvolena kulturní komise, která bude mít na
starosti společenské dění v obci. Doufáme, že se všichni její členové osvědčí a budou nápomocni při organizaci akcí pořádaných
spolky a občany naší vesnice.
První takovou akcí bude Obecní ples v Oskavě. Možná někdo
namítne, že cena za kapelu 18.000 Kč je vysoká, ale většina zastupitelů se rozhodla, že budeme šetřit raději tam, kde peníze opravdu bez efektu z obce unikají. Naopak za to, co přinese Vám občanům užitek v podobě společných zážitků a větší informovanosti
o dění v obci, rádi připlatíme. To je dle našeho mínění například
zajištění kvalitní muziky na obecním plese nebo nová barevná
podoba zpravodaje. Ples bude řádně vyúčtován a výsledek zveřejněn, což v předchozích letech nebylo běžné.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem rady obce a zastupitelstva popřál krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2015.
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta

Aktuálně
Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli jsme se
sešli u vánočního stromu, abychom společně oslavili příchod
vánočních svátků. O velmi hezké a milé představení se postaraly děti ze základní školy. Nejdříve nám zahrály pohádku Čert
a Káča, poté předvedly živý Betlém a nakonec zazpívaly koledy.
Po dětech se před mikrofon postavil starosta obce pan Stanislav Hýbner a ve svém slavnostním projevu popřál všem krásné
a pohodové Vánoce. A pak už se
vánoční strom rozzářil a my jsme
si povídali se sousedy, zahřívali
se popíjením punče nebo si dali něco dobrého a voňavého z grilu.
A také jsme si nakoupili krásná přáníčka, ozdoby na stromeček
a drobné dárky a dekorace, které pro nás vyrobily šikovné oskavské děti. A komu chutnal dětský punč, může si ho podle receptu
Martiny Pluskalové připravit i doma.
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Z historie obce
Budova obecního úřadu v Oskavě
V roce 1912, tedy ještě za dob monarchie, byla v Oskavě postavena budova „Amtshausu“, tedy obecního úřadu, s popisným
číslem 112. Do prvního patra byla umístěna četnická stanice i s bytem pro náčelníka. Stanice zde působila až do roku 1942, kdy byl
poslední četník odveden na frontu. Poté se o Oskavu až do roku
1945 staralo četnictvo z Nové Hradečné. Na konci první světové
války se do budovy obecního úřadu přestěhovala také pošta a byl
zřízen byt pro poštmistra.

Budova obecního úřadu na jaře 2003

Budova obecního úřadu někdy mezi rokem 1912 a 1917, kdy byla do Oskavy zavedena
elektřina

Krátce po vzniku Československa vznikla v uličce, kde budova
obecního úřadu stála, vilová čtvrť s výstavními domy, na jejímž
konci byla v roce 1923 postavena budova tělovýchovného spolku,
dnešní kulturní dům. Oskava žila mezi oběma světovými válkami
čilým kulturním a sportovním životem a budova obecního úřadu

Kultura

Beseda s Petrou Braunovou
7. listopadu navštívila oskavskou
knihovnu spisovatelka Petra Braunová. Nepřijela samozřejmě jen tak.
Setkala se s dětmi
naší základní školy.
Představila jim své
krásné knihy pro
děti: Tramvaj plná
strašidel, O chlapci,
který spadl z nebe,
Ema a kouzelná kniha, ale i knihy z edice První čtení. Spisovatelčin přednes děti
zcela pohltil, poslouchaly, ani nedutaly. Dozvěděly se, jak vlastně
takové vydání knihy probíhá. Ale nebylo to pouhé nudné povídání - oživovala ho vlastními historkami a bavila nás situacemi,
do kterých se při psaní a posléze vydávání knížek dostala. Část
besedy věnovala také ilustracím. Žáci se dozvěděli, že autor sice

byla často svědkem průvodů a přehlídek, které se táhly od školy až
ke kulturnímu domu. Přehlídka vozů jednotlivých řemesel a zájmových spolků tak pyšně procházela i kolem úřadu.
Obecní úřad však zažil i mnoho krušných osudových chvil,
například v roce 1938, kdy v sobotu 1. října pod okny úřadu zastavily červené autobusy, které byly předzvěstí mobilizace. Četníci,
kteří s nimi přijeli, prováděli prohlídky domů a později s nimi odváželi muže na frontu.
Posledními obyvateli do odsunu německého obyvatelstva
v roce 1946 byli:
Hermann GABRIEL, sedlář, s manželkou a dvěma syny (jeden
syn padl v roce 1943 na frontě), Gerhard HAUSWALD, náčelník
četnické stanice (za války odveden na frontu), s manželkou a dcerou; první místnost napravo od vchodu obývala až do odsunu
paní Anna KOPPová.
Ze vzpomínek odsunutých obyvatel přeložila
Helena Nováková, Vídeň, www.uebersetzer-cz.at
18.11.2014

rukopis napíše, vydavatelství ho vytiskne, ale do ilustrací už spisovatel mluvit nesmí. Naštěstí měla paní Braunová skoro vždy na
ilustrátory štěstí. Ve společnosti této příjemné paní spisovatelky
čas rychle utekl a nás čekal návrat do světa sešitů a učení. Poděkovali jsme za zajímavou přednášku a slíbili, že si určitě alespoň
jednu z jejích knih přečteme.
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Vánoční bohoslužby v Římskokatolické farnosti Oskava
Vážení občané, lidé dobré vůle, milí farníci,
nabízím Vám přehled vánočních bohoslužeb a vánočního dění
v kostele sv. Floriána v Oskavě. Každého z Vás bych rád na tyto
bohoslužby a toto vánoční dění pozval.

Oskavský zpravodaj

Poznačte si v kalendáři
Plesová sezóna 2015 v Oskavě:
23. ledna 2015 - ples MS Oskava
30. ledna 2015 - ples MS Mostkov
21. února 2015 - Obecní ples
6. března 2015 - Sportovní ples

• Středa 24. prosince – Štědrý den – mše svatá ve 21.00 hodin.
• Čtvrtek 25. prosince - Slavnost Narození Páně – Hod boží vánoční – mše svatá v 11.00 hodin.
• Pátek 26.prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše
sv. v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově v 11.00.
• Neděle 28. prosince – Svátek Svaté Rodiny – mše svatá v 11.00
s obnovou manželských slibů a žehnání vína.
• Středa 31.12. – Památka sv. Silvestra – mše sv. ve 15.00.
• Čtvrtek 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
– mše svatá v 11.00.
•
Rád přidávám i další informace:
• Na Štědrý den v době od 12.00 do 12.30 se budou ve farním
kostele sv. Floriána chystat jesličky pro Ježíška. Zvu děti
i jejich rodiče. A v tento čas si také bude možné odnést do
svých domovů Betlémské světlo, které symbolizuje Ježíše Krista – Světlo světa. Toto světlo se dostane díky skautům
z betlémské jeskyně – z místa Ježíšova narození – až do našeho
kostela a do našich domovů.
• Na Štědrý den v 15 hodin v kostele Navštívení Panny Marie
v Troubelicích bude „dětská půlnoční“ – mše svatá s kázáním
a zpěvy pro děti a s malým dárkem pro děti. Opět zvu děti i jejich rodiče.
• Čtvrtek 25. prosince a pátek 26. prosince – od 18:00 do 19:00
bude otevřený kostel a bude možnost se podívat na výzdobu
chrámu a betléma, v 18.30 se budou u jesliček zpívat koledy
a číst zprávy o narození Ježíše v Betlémě.
Na setkání s některými z vás se těší
Otec Pavel

Společenská kronika
Významných výročí se v měsíci listopadu a prosinci dožívají naši občané,
kterým touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví
70 let:
Jan Kryl
Zdenek Maitner
Jaroslav Vlček
80 let:
Miloslav Reichl
82 let:
Jan Kelich

Kostel sv. Floriána v Oskavě

83 let:
Ludmila Vostřelová
85 let:
Jarmila Kallerová
Martin Miho
Bedřich Dobrozemský
Josef Petr
86 let:
Alois Martinka
Františka Pokorná

Úmrtí: Eva Kellichová

88 let:
Vilém Kantor
94 let:
Ladislav Švec
Narození:
Justýna Pořízková
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Knihovna informuje
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Z našich škol

Pozvánka do knihovny
Veřejná knihovna je takový stálý kulturní stánek v každé obci.
V naší obci má knihovna své prostory v 1. patře budovy školní jídelny. Knihovna má svoji zavedenou půjčovní dobu a nabízí pravidelně nové knihy a časopisy. Co může být příjemnějšího, než to,
že se doma posadíme do svého křesla a začteme se do zajímavého,
napínavého příběhu. Nejlépe je ke čtení využít dlouhých zimních
večerů. Již od dětství vzpomínáme, když nám maminka, tatínek,
babička nebo dědeček četli. Víme, že je to pro děti významná vazba mezi nimi a jejich rodiči a prarodiči. Pohádka z televize nikoho
nepohladí, ale pohádka z něčích úst ano. Teplo, přirozený kontakt s dítětem prohlubuje vzájemné citové vazby a důvěru. Proto také přiveďte své děti do knihovny, aby si samy vybraly knihu,
kterou si odnesou domů, aby jim potom někdo z blízkých v rodině četl, nebo si mohou jen tak knihu prohlédnout a společně si
o ní vyprávět.
Mimo krásné literatury máme v knihovně také literaturu
naučnou: jsou to např. knihy o zahradnictví, pěstování pokojových květin, knihy o zdraví, kuchařky, akvaristika, dějiny, zeměpis, chov domácích zvířat, knihy o sportu, rybářství atd. Je známo,
že kupovat knihy je drahá záležitost, a tak je možné využít půjčování v naší knihovně.

Vánoční pozdrav ze školky …
Padá, padá snížek tiše, noc pokojně venku dýše,
až se ráno vzbudíme, na sáně si skočíme.
Těšíme se na vánoce nejkrásnější svátky v roce,
pod zelený stromeček dostaneme dáreček. …

Půjčovní doba: Pondělí 9-13 hod., úterý 13-17 hod., pátek 13-17 hod.
Podrobnější informace najdete na stránkách knihovny:
www.oskava.knihovna.cz
Lenka Janků, knihovnice

Tato oblíbená píseň vystihuje téměř vše, nač se děti v předvánočním období těší. Advent jsme v MŠ zahájili Mikulášskou nadílkou
s andělem, Mikulášem a čertem. Tradice si připomínáme při pečeZ nových knih
nabízíme:
Návrat královny - Vanak, Bonnie
ní cukroví nebo zdobení větviček. Nastrojili jsme také stromeček,
Návrat
královny
- Vanak,
Bonnie
vyráběli ozdoby, řetězy, vánoční přáníčka a přitom nás provázely
americké
romány;
milostné
romány
Návrat královny - Vanak, Bonnie
vánoční
a písně. Již brzy se děti dočkají setkání u vánočníArcheoložka
doufá, že se jí v Egyptě podaří najít štít královny pouště.
Hned koledy
v
americké
romány; Elizabeth
milostné romány
Návrat
královny
-milostné
Vanak,
Bonnie
americké
romány;
romány
Archeoložka
Elizabeth
doufá,
že se
jí v Egyptě
podaří najít
královny
pouště.
Hned v kteří památku
ho stromečku,
kde si společně zazpíváme, zatančíme a připomeprvních
dnech
narazí
na
tajemné
bojovníky
v štít
čele
s šejkem
Jabarim,
střeží
Archeoložka
Elizabeth
že sebojovníky
jí v Egyptě
podaří
najít štít
královny
pouště.
Hned
v
prvních dnech
narazí doufá,
na tajemné
v čele
s šejkem
Jabarim,
kteří
památku
střeží
a popravují
každého,
kdo se k úkrytu
přiblíží.
Jenže Elizabeth
Jabarimu
natolik
učarovala,
neme
si tak nejmilejší svátky v roce. Pod stromečkem najdou děti
americké
romány; milostné
romány
a popravují
se k úkrytu
přiblíží.
Jenže
Elizabeth
Jabarimu
natolik
učarovala,
prvních
dnechkaždého,
narazí nakdo
tajemné
bojovníky
v čele
s šejkem
Jabarim,
kteří
památku
střeží
Archeoložka
Elizabeth doufá,
že se jí v Egyptě podaří najít štít královny pouště. Hned v
že jí nedokáže
ublížit...
mnohá
překvapení. Za finanční podporu vánoční nadílky patří
že jí nedokáže
ublížit...
a popravují
každého,
kdo se k úkrytu přiblíží. Jenže Elizabeth Jabarimu natolik učarovala,
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Strana 6

Oskavský zpravodaj

Učíme se pomáhat
V říjnu a listopadu se zúčastnili naši žáci 5. - 9. třídy projektu Ponožkový pes. Cílem unikátního projektu je přiblížit dětem
a široké veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hendikepované osoby a zároveň možnost být netradičně a osobně zainteresován na jejich výcviku. Mnoho dospělých i dětí má psy rádo a ví, že
mohou také významně pomáhat lidem s postižením v roli jejich
asistentů.
Běžně je asistenční pes spojován s osobou nevidomou. Avšak
speciálně vycvičený psí asistent může významně zkvalitňovat život i jiným skupinám. Např. psi, kteří dokážou signalizovat záchvatové onemocnění ( např. epilepsii), označují zvuky neslyšícím, asistují lidem na vozíku nebo pomáhají zklidňovat děti při
canisterapii a přispívat jejich celkovému dobrému psychickému
a fyzickému stavu. Bohužel státem je hrazen pouze vodící pes pro
nevidomé, ostatní tuto podporu nemají. Právě na výcvik těchto
pomocníků se již 5 let specializuje Pestrá společnost, o.p.s a celá
kampaň je na ně zaměřena.
Pod vedením p. uč. Vitešníkové a Holubcové a za vydatné
pomoci některých maminek a babiček ušily děti několik pejsků
z chlupatých ponožek. Pejsci budou zasláni do Prahy, kde budou
prodáni a výtěžek půjde na podporu a výcvik vodících psů a canisterapii.

Tvořivé ruce
V letošním roce byla zahájena na ZŠ činnost kroužku Tvořivé
ruce. Ukázalo se, že zájem dětí o práci s různými materiály je veliký. I když byly osloveny pouze děti z 2. – 4. třídy, přesto Tvořivé
ruce navštěvuje 20 dětí.
Svoji šikovnost už děti ukázaly při kašírování koček, výrobě
náušnic a náramků, vypichování látkových věnečků či výrobě kulichů pro panenky nebo sněhuláčky. Musím říci, že velkým kladem pro tvoření je nadšení dětí zkoušet nové materiály a postupy
pro výrobu dekorací a šperků.

Mikuláši, andílku děkujeme za nadílku.
A ty, čerte chlupatý, jen si zůstaň za vraty.

Děkuji všem p. učitelkám, které jsou mně a dětem k ruce při
složitějších činnostech a pomáhají tak překonávat dětem obavy z netradičních materiálů. Zvláštní poděkování patří našemu
sponzorovi AGRO Huzová, díky kterému mohou děti navštěvovat
kroužek zdarma a přitom si domů odnášet krásné věci. Doufám,
že nám všem dlouho vydrží chuť do práce, a že naše výrobky budou přinášet nám a našim blízkým radost.
Zuzana Doubravová
vedoucí kroužku

Číslo 4 / 2014

Spolky
Příspěvky spolkům, zájmovým organizacím a občanům obce poskytované z rozpočtu obce Oskava od
roku 2015
V Oskavě v minulých letech nezbývalo v rozpočtu obce na příspěvky občanským sdružením a spolkům příliš mnoho peněz.
A i to málo peněz se rozdělovalo bez předem stanovených pravidel, v podstatě netransparentně.
Nové zastupitelstvo obce chce tuto praxi změnit. V rozpočtu
obce na rok 2015 navrhuje vyčlenit částku asi 250.000 korun na
podporu pravidelné zájmové činnosti v obci, ale také na podporu
nepravidelné veřejně prospěšné činnosti v oblasti sportovní, kulturní a zdravotně-sociální.
V nejbližší době budou zveřejněny zásady, kdo a jakým způsobem může o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu obce žádat,
do jakého termínu lze žádosti podávat a kým budou žádosti posuzovány a schvalovány.
S úspěšnými žadateli uzavře obec Oskava veřejnoprávní
smlouvu, která bude zveřejněna na webu obce a která stanoví
výši příspěvku (dotace), podmínky pro užití příspěvku (dotace)
a dobu pro předložení finančního vypořádání příspěvku (dotace).
Věříme, že transparentní postup poskytování finančních prostředků zájmovým organizacím a občanům z našich společných
peněz se setká s kladným ohlasem.

Dne 29. 11. 2014 Myslivecké sdružení Mostkov Na Zakopanci pořádalo hon na drobnou zvěř. Tohoto honu se zúčastnilo
33 střelců a 25 honců. Vycházka byla zakončena úspěšným ulovením čtyř kusů zaječí zvěře a šesti kůsu divokých kachen. Na závěrečném výřadu byla dána pocta této zvěři společným nástupem
všech zúčastněných.
Josef Köhler

Výlov mostkovského rybníka v obrazech
(foto Lubomír Blecha)
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Sport

Oskavský zpravodaj
se ziskem 21 bodů, a mužstvo mladších žáků, které je zatím na
5.místě se ziskem 8 bodů.
Oskavská tělovýchova však v současné době řeší problém s nedostatkem aktivních členů. Chci tedy touto cestou vyzvat všechny
spoluobčany, kteří mají zájem se aktivně podílet na činnosti TJ
v jakékoliv oblasti sportu, aby se obrátili na členy výboru TJ.
Děkujeme všem fanouškům za přízeň a podporu.
Mnoho úspěchů v roce 2015 přeje TJ Jiskra Oskava
Jan Novák, jednatel TJ Jiskra Oskava

Vážení spoluobčané, protože věříme, že Vás dění v obci zajímá,
a chceme, aby se Vám zpravodaj líbil, uvítáme, pokud se také
Vy zapojíte do tvorby našeho zpravodaje a přispějete k jeho
zkvalitnění svými tipy, příspěvky a názory. Můžete je zanechat
v obecní knihovně nebo zaslat na níže uvedené adresy.

Oskavský sport se už druhým rokem ubírá novou cestou. V polovině roku 2013 došlo k odstoupení vedení TJ a odhlášení A mužstva fotbalistů ze soutěže Mia reality krajský přebor.
V této době se podařilo novému výboru pod vedením p. Pavla Nováka fotbal v Oskavě udržet a dát tak příležitost oskavským
fotbalistům. Bylo třeba však přihlásit soutěž nižší, a to SEFRAN
- Okresní přebor. V ročníku 2013/2014 skončilo mužstvo mužů na
9. místě se ziskem 33 bodů. Současně nás však v tomto ročníku
reprezentovala v okresní soutěži i mužstva žáků, a to: starší žáci,
kteří pod vedením p. Petra Brady skončili na 8. místě se ziskem 10
bodů a mladší žáci pod vedením p. Pavla Strapka skončili na 12.
místě se ziskem 22 bodů.
V současném ročníku 2014/2015 máme již pouze dva zástupce, a to mužstvo mužů, které je po jarní části soutěže na 6. místě

Inzerce

Za redakci zpravodaje Vám přejeme krásné Vánoce
a do roku 2015 hodně štěstí, zdraví a pohody.
Lenka Janků,
e-mail:
janku.zpravodaj@gmail.com

Vladislava Navrátilová,
e-mail:
navratilova.zpravodaj@gmail.com

Oznámení

MUDr. Šotolová oznamuje,
že 15., 22. a 23. prosince 2014 neordinuje.
Zastupuje ji MUDr. Kůra ve své ordinaci v Libině.
31. prosince 2014 ordinuje MUDr. Šotolová pouze
v Oskavě do 12,00 hodin.
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