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Usnesení z 31. zastupitelstva obce
OÚ informuje
Z našich škol
Kultura
Sport
Společenská kronika
Inzerce

OSKAVSKÝ

ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 31. zastupitelstva obce konaného dne 4. 9. 2014
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou p. Bradou o kontrole usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva Obce Oskava.
2. Starostou p. Bradou o závěrech z jednání rady obce Oskava.
3. Starostou p. Bradou o zadávacích podmínkách na zateplení
budovy OÚ Oskava.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění, s těmito změnami:
-do bodu 5. doplněn bod d) Smlouva o dílo č. 2/2014 na
přestavbu garáže v hasičské zbrojnici
- zrušen bod 14) Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Oskava –
bylo již uděleno
- opraven bod 19) Administrace žádosti o dotace MŠ Oskava –
správně OÚ Oskava
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

2. Ověřovatelé zápisu: Ing. Adamec, Mgr. Kyselá.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

6. Rozpočtové opatření č. 10 a rozpočtové změny č. 11.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

7. Vyhlášení termínu pro podání žádostí na změnu územního plánu
č. 1/2014 do 31.12.2014.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

8. Smlouvu o dílo na vybudování autobusové zastávky v k.ú.
Třemešek mezi obcí Oskava a firmou Truhlářství Barbořák
Pavel.
Hlasování: 8 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň,
Kyselá, Martinková
Proti: Minařík, Navrátilová
Zdržel se: Valouch

Beránková, Brada, Janků,

9. Nabídku a pořízení software KEO4 Mzdy spol. ALIS, spol. s.r.o.
Česká Lípa.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík,Navrátilová, Valouch

4. Smlouva č. E 91-1/2014 o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání. Centrální dodávka elektrické
energie pro obce
Smlouva č. E 94-1/2014 o společném postupu
zadavatelů při
centralizovaném zadávání. Centrální dodávka
zemního plynu
pro obce.
(Smlouvy mezi obcí Nový Malín účastník smlouvy a centrální
zadavatel), obcí Oskava (účastník smlouvy a zadavatel) a fa.
Osigeno s.r.o. Šumperk (vedlejší účastník smlouvy)
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

3. Smlouva o dílo č. PD/110/08/2014/MO ke zpracování
projektové dokumentace na akci „Energetické úspory objektu
MŠ v Oskavě“ mezi obcí Oskava a spol. ASA expert a.s., Ostrava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

5. Příkazní smlouva č. 91/2014 uzavřená mezi obcí Oskava a fa.
Osigeno s.r.o., Šumperk (elektrická energie) a Příkazní smlouva
č. 94/2014 uzavřená mezi obcí Oskava a fa.Osigeno s.r.o.,
Šumperk (zemní plyn).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

10. Nabídku a pořízení upgrade z Windows XP na Windows 7 spol.
ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

11. Prodej pozemku p.č. 480/1 ostatní plocha v k.ú. Mostkov o
výměře 60 m2 p. Hruškové za částku 10,- Kč/m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel (odešel Adamec)
Pro: Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Martinková, Minařík, Valouch
Zdržel se: Navrátilová

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík,Navrátilová, Valouch
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12. Prodej části pozemku p.č. 1487/1 ostatní plocha v k.ú.
Třemešek o výměře 790 m2 část dle GP p. Repáňovi za částku
10,- Kč/m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Pro: Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Martinková, Minařík, Valouch
Zdržel se: Navrátilová, Adamec

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

Kyselá,

13. Prodej pozemku p.č. 1407 ostatní plocha v k.ú. Třemešek o
výměře 258 m2 p. Schmidové za částku 10,- Kč/m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Pro: Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Martinková, Minařík, Valouch
Zdržel se: Navrátilová, Adamec

19. Zadání objednávky na tisk 350 ks obecních kalendářů na r.
2015 za cenu 28.263,- Kč + DPH u fa. TRIFOX tiskárna
Šumperk. Odprodej občanům za cenu 50,- Kč/kus
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
20. Cenovou nabídku a pořízení výměny tlakových nádob a
rozvodů vody na ČS „u paneláků“ v Oskava čp. 57 a 58 v
hodnotě 182.600,- Kč bez DPH a bez nákladů na manipulaci.
Hlasování: 8 pro, 2 proti, 1 se zdržel

Kyselá,

14. Směna pozemku p.č. 1020/2 ostatní plocha v k.ú. Bedřichov o
výměře 886 m2 (vlastník obce Oskava) za část pozemku p.č.
344/1 ostatní plocha dle GP o výměře 655 m2 (vlastník STT
Servis).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík,Navrátilová, Valouch

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Janků,
Minařík, Valouch
Proti: Beránková, Navrátilová
Zdržel se: Brada

Kyselá, Martinková,

21. Příkazní smlouvu č. 175/12/2014/MO na zpracování a podání
žádosti o dotaci – podpora řízení a monitoring dotačního
projektu pro akci „Zateplení budovy Obecního úřadu Oskava“
mezi obcí Oskava a ASA expert a.s. Ostrava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

15. Objednávku na rozšířenou servisní prohlídku v hodnotě
10.000,- Kč + spotřebovaný materiál společností Bártek
rozhlasy, s.r.o. Praha
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22. Termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce Oskava –
dne 2.10. 2014 v 16:30 hodin.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

16. Smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15.000,- Kč na zarybnění revíru Oskava uzavřenou mezi obcí
Oskava a Českým rybářský svazem MO Uničov.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel

23. Výběrovou komisi na výběr dodavatele na „Zateplení budovy
OÚ a MŠ“ ve složení: Adamec, Brada, Martinková, Hýbner,
Bartoň, Janků a Minařík.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová
Zdržel se: Valouch

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

17. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV o místním
poplatku za odpad), včetně přílohy č.1 k této vyhlášce.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Starosta:
Radomil Brada
Ověřovatel: Ing. Zbyšek Adamec
Ověřovatel: Mgr. Věra Kyselá
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 20.10 hodin.

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

18. Smlouvu o právu provést stavbu „Přístupová komunikace na
parcelách č. 802, č. 163/5, č. 163/7 v k.ú. Mostkov, obce
Oskava“ mezi obcí Oskava a spol. Správa silnic Olomouckého
kraje, středisko údržby Šumperk.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Janků,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Valouch

OÚ INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
jak určitě víte, v říjnu letošního roku se konají opět po čtyřech
letech volby do zastupitelstev obcí. V tomto čase bývá zvykem
hodnotit končící volební období a informovat vás, co se v obci
uskutečnilo. Ne všechny věci se podařily vyřešit k naší úplné
spokojenosti. Každá doba má svůj vývoj a je jen dobře, že i vývoj v
naší obci vede k zlepšení životních podmínek. I státní instituce
začínají vnímat a uvědomovat si, že podpora venkova by neměla
spočívat pouze v poskytování dotací pro jednotlivce. Dotace lze
získat na celou škálu potřeb. Ale jak už to bývá, není vše jen ku
prospěchu. Vypracování veškerých nutných dokladů pro získání a
přiznání dotace a jejich následnou administraci je jak finančně, tak
i legislativně velmi náročné. V rámci možností se snažíme využívat
nabídek jednotlivých ministerstev. Něco se podaří, něco zase ne. Je
to jako v soukromém životě každého z nás. Z pohledu obce je to
trochu složitější, neboť je nutné brát v úvahu potřeby většiny
občanů obce. Je zřejmé, že každý může mít pocit, že zrovna jeho
problém je nejdůležitější a nám je velmi líto, že nemůžeme
každému a hned vyhovět. Bylo by vhodné zmínit při této
příležitosti, že naši občané jsou velmi tolerantní a trpěliví a dokáží
toto pochopit. Vzestup života na venkově je jednoznačně zásluhou
změny rozpočtového určení daní. Pro nás znamenalo toto opatření
zvýšení rozpočtu obce o 2,5mil. Kč ročně. Také uplynula nějaká

doba od vzniku potíží, přes které jsme se museli dostat a postupně
se daří umořovat závazky vzniklé z této doby. Rovněž se podařilo
uhradit velkou část vlastních finančních prostředků za investiční
akce v objemu, který se u nás už nebude nikdy opakovat. Jednalo
se o vodovod, kanalizaci a plyn. Určitě vzpomínáte, že jednou z
podmínek zachování provozu dnešního závodu CNM textil a.s.,
byla kolaudace kanalizace. V tu dobu nemělo tehdejší
zastupitelstvo na vybranou. Muselo jít do těchto akcí i s vědomím,
že se tímto zablokuje další rozvoj obce nejméně na deset
následujících let. Jsme upřímně rádi, že tato náročná doba je za
námi. V současné době je již vidět pozvolný vzestup kvality
prostředí v naší obci. Mohou se dělat věci, které budou vidět a jsou
pro občany populárnější než inženýrské sítě či úhrada závazků. Je
vhodné zmínit, že v současné době je schválená dotace na
rekonstrukci budovy obecního úřadu a budovy mateřské školy. Je
jen otázkou, jak zastupitelstvo bude dále rozhodovat o postupu
řešení. Pokud vše půjde dobře, mohly by být obě akce zahájeny
ještě v letošním roce.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za spolupráci, za toleranci, za
ochotu respektovat pravidla života v naší krásné obci a za vše, co
pro ni děláte. Závěrem bych vám chtěl popřát šťastnou ruku ve
volbách do zastupitelstva obce, abyste nemuseli nikdy litovat
svého rozhodnutí.
Radomil Brada, starosta
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Mladý začínající zemědělec 2015 dotace

Informace z finančního úřadu pro občany

Informace (výtah z nabídky Ing. Tomáše Rupricha, dotační a
realitní kancelář Hradec Králové, který nabízí v případě Vašeho
zájmu spolupráci – analýza záměru, kompletace pož. dokumentů,
zpracování a podání žádosti):
Půjde o investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke
stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců.
Příjemci:
Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého
podniku.
Fyzická osoba (18-40 let), která dosáhla, nebo za stanovených
podmínek dosáhne
zemědělské kvalifikace a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.
Způsobilé výdaje:
A Investice do zem. staveb a technologií pro živočišnou
výrobu (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
B Investice do zem. staveb a technologií pro rostlinnou
výrobu
C Investice do pořízení speciálních mob. strojů pro zem.
výrobu (né pořízení traktoru)
D Investice spojené s úpravou a zprac. vlastní produkce
zem. výroby včetně staveb na jejich skladování
E Investice do nákupu zem. nemovitostí
F Nákup hospodářských zvířat
G Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
H Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro
přímou spotřebu v podniku
Předběžný termín podání žádostí o dotaci je plánován konec roku
2014, začátek 2015 (bude se opakovat každý další rok), výše
dotace se předpokládá 45.000 EUR.
Podrobné informace, včetně kontaktu jsou zveřejněny na
stránkách obce: www.ou-oskava.cz.

Dle zákona č. 456/2011Sb., o Finanční správě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14
finančních úřadů
a Specializovaný finanční úřad s
působností na celém území České republiky.
K datu 31. 12. 2012 v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990
Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, byly v České národní bance ke stejnému datu
zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených
finančních úřadů.
K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní
bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní
banka od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí
platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z
těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.
Od 1. 1. 2015 již tato možnost nebude realizovatelná a ČNB
přijaté platby neodvede dál na nástupnické účty.
Pro příkazce plateb to znamená, že jejich platba nebude
doručena na účet a zaplacená daň nebude akceptována.
S předstihem upozorňujeme, že je žádoucí, zkontrolovat si při
zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je
správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li
(např. v IT systému) nastaveno původní směrování.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj sídlo Olomouc
č.ú.:
47623811 kód banky 0710 Čísla matrik bankovních účtů
ostatních FÚ včetně Specializovaného FÚ jsou zveřejněna na
stránkách obce (www.ou-oskava.cz).

Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu
Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí vyzývá všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení
úřadu.
V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o
cestovních dokladech/, je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným
se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode
dne změny příjmení občana po sňatku.
V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona,
za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. § 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech.
Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby
Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31 /vchod z ulice Rooseveltovy/, na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat
poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk..
Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají neplatný doklad /i s
několikaletou prošlou platností/do konce listopadu 2014, nebude výše uvedená finanční sankce uplatněna.
Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost
neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10. října
2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 08.00 do 14.00 hodin. Oprávněný volič je povinen se
okrskové volební komisi prokázat
platným dokladem
totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad České
republiky, jde-li o cizince, platným průkazem o povolení k
pobytu. Při volbách do zastupitelstva obce nelze hlasovat na
voličský průkaz. Výsledky voleb naleznete na www.volby.cz
a budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu Oskava v
listinné i elektronické podobě.

Upozorňujeme občany, že Zastupitelstvo obce schválilo
vyhlášení termínu pro podání žádostí na změnu Územní
plánu obce Oskava. Žadatelé mohou své žádosti podat
na OÚ Oskava do 31.12. 2014. Informace k podání
žádosti vám budou poskytnuty OÚ.

Vážení spoluobčané,
Od 15.října budou v prodeji obecní kalendáře za cenu 50,-Kč
(50% nákladů hradí obec). Najdete tam důležité informace
týkající se svozu odpadů, prázdnin a stát.svátků. Kalendář se
bude prodávat: OÚ, řeznictví T.Kappel, kadeřnictví Veselí,
stánek p.Valenta, obchod Mostkov, Třemešek, knihovna
Oskava.
Doufáme, že Vás nové kalendáře potěší a stanou se Vaším
příjemným průvodcem po celý příští rok.

POŠTA OSKAVA
Otevírací doba
pondělí, středa, pátek 9:30 - 11:00, 13:00 - 14:30,
úterý, čtvrtek 9:30 - 11:00
14:30 - 16:00

Za ZO Mgr.Věra Kyselá
-3-
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Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p. o.
nabízí volná místa v Denním a Týdenním stacionáři pro osoby s
mentálním postižením od 5 do 55 let
Nabízíme:
zahrada, terasa, venkovní bazén
• stravování
• podporu a pomoc při běžných aktivitách během dne
• socioterapeutické činnosti
• rodinné prostředí – menší počet uživatelů služeb,
• ubytování a zdravotnickou péči v Týdenním stacionáři
• možnost základního vzdělávání – škola je součástí zařízení
+ další služby „šité zájemci přímo na míru“
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
Služby pro Vás zajišťuje kvalifikovaný tým pracovníků
v Denním stacionáři od 6.00 hod do 17.00 hodin,
v Týdenním stacionáři od pondělí do pátku.

Kontakt:
Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p. o.
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
tel. 583 214 543, 724 086 203
e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz
www.duhacentrumvikyrovice.cz

Vzdělávání na venkově
Nabízíme občanům možnost výběru vzdělávání formou
seminářů (celkem 11 seminářů z 5 oblastní), které se uskuteční
na Obecním úřadě v Oskavě od října 2014 do června 2015:

Seminář č. 7
Využití IT technologií v běžném životě (vybavení PC/NTB,
internet, mobil, digitální fotoaparát, tiskárna)
- digitální fotoaparát a mobilní telefon
(propojení s PC, uložení fotografií do PC a na FlashDisk, správa
fotografií)
- internetové bankovnictví
- nákupy přes internet
(zásady nákupu, nalezení informace o internetovém obchodě
(důvěryhodnost), porovnávače cen)
Seminář č. 8
Weby státní správy a organizačních složek státu
(vybavení PC/NTB, internet)
- orientace a vyhledávání webových stránek
- vyhledávání volných míst na internetu
- stránky MPSV
- informace jak nají informace o zákonech, právních a finančních
záležitostech
- praktické návody a rady jak vyhledávat informace na internetu

1. Právní vzdělávání (3 semináře)
přehled důležitých změn vyplývajících v nového občanského
zákoníku:
Seminář č. 1
Pracovní právo (práva a povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele, druhy prac. poměrů,
vznik, změna, ukončení prac. poměru, mzda, odměna z dohod,
postupu při ztrátě zaměstnání)
Seminář č. 2
Sousedské vztahy, vlastnictví, spoluvlastnictví
(vydržení, úprava hranic pozemku, stavba jako součást pozemku,
přestavek, věcná břemena,
přídatné spoluvlastnictví, rozhrana, změny u spoluvlastnictví)
Rodinné vztahy
(svéprávnost, majetkové poměry manželů, ochrana rodinného
majetku, bydlení manželů)
Dědictví
(odkaz – rychlejší než dědictví, dědická smlouva, rozšíření
dědických skupin, větší odpovědnost za dluhy a ochrana věřitelů,
větší možnosti vydědění)
Seminář č. 3
Ochrana životního prostředí
(právní úprava ŽP z pohledu občana, právo člověka na příznivé živ.
prostředí, ochrana dřevin a povolování kácení, nové pojetí zvířete
– zvíře není věc, povinnosti majitelů rod. domů z hlediska ochrany
ovzduší, řešení problémů se stékající vodou, sněhem či ledem ze
sousedních pozemků, praktický průvodce odpadovým
hospodářstvím)

4. Základy podnikání (2 semináře)
Seminář č. 9
Legislativní úprava podnikání (právní forma podnikání,
Živnostenský zákon, daň z příjmů,
zásady vedení účetnictví, sociální pojištění, zdravotní pojištění)
Seminář č. 10
Podnikatelský záměr a jeho financování, základy
marketingu
(podnikatelský záměr, vstupní kaitál, finanční zdroje,
hospodaření, rizika, co je marketing,
jeho nástroje, definice spotřebitele)
5. Spotřebitelská gramotnost (1 seminář)
Seminář č. 11
(jak reklamovat, nákup v obchodě a na internetu, prodejní a
předváděcí akce, smlouvy s bankou, koupě kradené věci, nákup
z bazaru, smlouvy o dílo, výroba na zakázku, dovolená, zájezdy
bez rizika, lichva)

2. Finanční gramotnost (1 seminář)
Seminář č. 4
Spořící produkty, úvěrové produkty, osobní bankrot, exekuce,
jak mít výdaje pod kontrolou,
jak poznat lichváře, odkazy na webové stránky.
3. Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních dig.
kompetencí (4 semináře)
Seminář č. 5
Internet a e-mail (vybavení PC/NTB, internet)
(orientace a vyhledávání na internetu, e-mailová adresa –
zřízení, přijímání a odesílání e-mailů, práce s přílohou, skype –
volání zdarma přes internet, zabezpečení, zásady bezpečného
používání internetu, výhody a nevýhody sociálních sítí)
Seminář č. 6
extový editor – zaměřeno na životopis (vybavení PC/NTB,
tiskárna)
(formátování textu, uložení a otevření souboru, tisk souboru,
životopis, vyhledávání volných
pracovních míst, portál MPSV)

Termíny jednotlivých seminářů budou vždy dostatečně dopředu
zveřejněny.
Délka trvání seminářů: 4 hodiny (1 hodina = 45 minut)
Zájemci si mohou libovolně vybrat k absolvování jeden, nebo
více seminářů.
Semináře jsou bezplatné, může se přihlásit kdokoliv.
Realizátor projektu: M-CENTRUM konzultační, rekvalifikační a
školící středisko Šumperk
Zájemci hlaste se (pokud možno ihned) na Obecním úřadě v
Oskavě (u J. Tokarové),
podrobnější informace o seminářích na www.ou-oskava.cz
-4-
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Přípustné způsoby a zásady řádné likvidace odpadních vod
Odpadními vodami jsou nejen vody z WC, ale i vody použité k praní, mytí a koupání.
- Nejvhodnějším způsobem likvidace odpadních vod je
jejich odvedení přípojkou do veřejné splaškové kanalizace,
která je zakončena větší, řádně provozovanou čistírnou
odpadních vod.
Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci nevyžaduje povolení
vodoprávního úřadu, nutná je smlouva s provozovatelem
kanalizace, producent odpadních vod platí za odvádění a čištění
odpadních vod tzv. stočné.
- Odpadní vody lze odvádět k likvidaci (přečištění) na malou
čistírnu odpadních vod, která byla řádně stavebně povolena
a zkolaudována a má platné povolení k vypouštění
přečištěných odpadních vod do vod povrchových (řeka
nebo potok, ne však rybník), anebo, výjimečně, do vod
podzemních (vsakem přes půdní vrstvy).
Tento způsob vyžaduje povolení vodoprávního úřadu - Městského
úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, účinnost čištění je
sledována pravidelným odběrem kontrolních vzorků.
- Malá čistírna může být realizována nejen na základě
stavebního povolení, ale též na základě ohlášení, proces s
tím spojený je od stavebního povolení v mnohém odlišný,
avšak z hlediska rozsahu požadavků a míry administrativní
náročnosti, je s ním v podstatě srovnatelný.
Souhlas s ohlášením čistírny odpadních vod vydává opět
vodoprávní úřad - Městský úřad Šumperk, odbor životního
prostředí, stav čistírny a účinnost čištění jsou pak sledovány nikoliv
odběrem vzorků, ale pravidelnými revizemi.

- Odpadní vody v ojedinělých případech starších objektů
mohou být likvidovány též prostřednictvím septiků
(vícekomorové jímky s odtokem), ovšem jen těch septiků,
které byly řádně stavebně povoleny a zkolaudovány a mají
platné povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod
do vod povrchových. V současné době se však již septiky z
důvodu nízké účinnosti nepovolují (byly nahrazeny
čistírnami).
Tento způsob vyžaduje povolení vodoprávního úřadu - Městského
úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, účinnost čištění je
sledována pravidelným odběrem kontrolních vzorků.
- Odpadní vody mohou být odváděny rovněž do žump
(vodotěsné bezodtoké jímky), jejichž obsah je nutné
pravidelně vyvážet k likvidaci na vhodné dostatečně
kapacitní čistírně odpadních vod. Doklady o vývozu žumpy
je nutno uchovávat pro případnou kontrolu příslušných
orgánů.
Žumpa ani její provoz (pravidelné vyvážení) nevyžadují povolení
vodoprávního úřadu - Městského úřadu Šumperk, odboru
životního prostředí.
Odpadní vody a kaly z čistíren, septiků a žump nesmí být
odváděny nebo čerpány do vodních toků ani aplikovány na
pozemky anebo užívány k zálivce – jednalo by se
o nepovolené vypouštění, podléhající sankčnímu postihu.

Z NAŠICH ŠKOL
Pozdrav ze školky …
Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli v mateřské
škole. Mnohé děti se vrátily do již známého prostředí, ale sedm dětí
navštívilo v září mateřskou školu poprvé. Jsou to převážně malé
děti, které tento školní rok své třetí narozeniny teprve oslaví. Nejen
nejmenším, ale všem dětem přejeme mnoho zážitků a hodně
dobrých kamarádů. V červenci jsme se rozloučili s paní učitelkou
Zlatou Plškovou. To jsme netušili, že od září nastanou v MŠ další
personální změny. Paní učitelka Jana Bartošová po 35
odpracovaných letech ve školce v Oskavě zvolila zaměstnání v MŠ v
místě svého bydliště. Hned tak na ni nezapomeneme a přejeme
paní učitelce hodně pěkných chvil v další životní etapě. Něco končí a
jiné začíná. Svůj pracovní začátek prožívá nyní ve školce šikovná
paní učitelka Martina Boráková. Školní rok jsme společně zahájili
veselou maňáskovou pohádku. Věříme, že stejně jako pohádka, se
všem budou líbit i ostatní činnosti v mateřské škole, zažijeme
společně mnoho zábavy a radosti.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Oskava
Lenka Punčochářová
Fotka děti ve školce

Zahájení školního roku s pohádkou

Rozloučení s paní učitelkou Janou Bartošovou
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Naši prvňáčci
V novém školním roce nastoupilo do prvního ročníku 16 žáků (11
chlapců a 5 dívek). První dny seznamování se školním prostředím a
povinnostmi školáka máme již zdárně za sebou. Děti se s velkým
zájmem a chutí pustily do prvních úkolů, jako jsou uvolňovací cviky
pro psaní, třídění věcí do skupin, porovnávání obrázků, orientace
na stránce, dramatizace veršované pohádky O veliké řepě, zpívání
O šípkové Růžence či vymalovávání obrázků.
Každé ráno se protáhnou při cvičení s říkadly a zaposlouchají do
četby na pokračování, kterou jsme se zapojili do projektu ,,Celé
Česko čte dětem“. Již jsme přečetli knížku Zuzany Pospíšilové o
dvou malých lesních skřítcích ,,Rošťanda a Lumpíček“. Dětem se
moc líbilo, proto nakreslily obrázky, které vystavíme v místní
knihovně. Tam budeme pravidelně docházet na knihovnické lekce.
Zpočátku se seznámíme s nejznámějšími autory knih pro děti a
budeme si hlavně prohlížet jejich ilustrace. Až se naučíme všechna
písmenka pokusíme se přečíst knížky z edice První čtení. Tak s chutí
do další náročné práce.
Hodně úspěchů, jedniček a hvězdiček, krásných zážitků a radosti
přeje třídní učitelka Zdeňka Benešová

KULTURA
SPORT
Otvírání studánky v Bedřichově
V Bedřichově se odehrála velmi zajímavá a významná událost. Občané bydlící v části Bedřichova, které se říká překrásným názvem
" Údolí zlatého potoka", obnovili a zrekonstruovali studánku poničenou časem a lesní činností. Nejen, že dokázali domluvit se, spojit
síly, podílet se vlastními prostředky na její obnově, ale dokázali vytvořit věc, které má jak praktický přínos, tak i morální a historický
význam. Ukázali nám, že mají vztah jak k sobě navzájem, tak i k přírodě a tradicím. Všichni víme, že chovat se k přírodě slušně je velmi
důležité. Zvláště pak k vodě, bez níž by život na Zemi ani nevznikl. Je úcty hodné, že v době, kdy nás ovládají různé složitosti, napětí,
nezpočet povinností a problémů, nejdou se lidé, kteří se zastaví a řeknou si "tak dost". Pojďme spolu něco vytvořit a ať je to třeba i to z
čeho nemáme ekonomický prospěch a bude to sloužit i ostatním lidem než jen nám. U studánky je příjemné posezení, kterého mohou
využívat všichni, kdo bude chtít. Studánka se svým posezením jen dotvořila úžasné prostředí tohoto místa. Jsem hrdý na občany, kteří
vnímají naši obec jako svůj domov a snaží se ho vylepšovat z vlastní vůle a vlastním přičiněním. Mnohokrát děkuji všem, kteří bydlí v
tomto údolí a podíleli se, podle mého názoru, na unikátní, historicky významné akci. Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Lubomíru
Dudovi a jeho manželce, kteří byli hlavními aktéry.
Radomil Brada, starosta obce
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Senioři z Oskavy se učili hrát
Petangue v Novém Malíně
Petangue - hra, která vznikla ve Francii na přelomu 19. a 20. století
- je dnes rozšířená po celém světě. Někteří členové Klubu seniorů v
Oskavě přijali na 14. září pozvání Petangue klubu Nový Malín a učili
se pod jejich vedením tuto hru hrát. V turnaji nebyli pochopitelně
jako začátečníci příliš úspěšní. Ale hra se jim tak zalíbila, že už
hledají, kde by se dala v Oskavě hrát.
Malínský Petangue klub je finančně podporován tamním
obecním úřadem.

Klub seniorů v Oskavě v létě nelenil
Pestrou činnost měl Klub seniorů i po celé léto. Spíš než do
klubovny to členy táhlo do přírody. V Bedřichově jsme byli popřát
hodně zdraví panu Podivínskému a v horkém dni si vychutnávali
pobyt u zurčící Oskavy. Na dalším výletě jsme obdivovali zahradu
paní Wezdenkové. Hodně veselo bylo v Mostkově, tam se nejenom
hrálo, ale jednou dokonce i tancovalo. Dělání megabublin na
Třemešku sice trochu zkazil silný vítr, ale grilované hřiby neměly
chybu. Paní Kotrlová v Oskavě skvěle zvládla i zmoklé dříví a
opékání bylo opět úspěšné. Všichni se těší na příští výlet - je do
Nemrlova.
Ještě, že je Oskava tak rozlehlá obec.
Ing. A. Beránková

SPORT
SPORT
Hasiči z Nemrlova a Mostkova opět dosáhli výborného úspěchu v
soutěžích na okrese Šumperk a Olomouc. Svoji celoroční snahu
zakončili ve finále mistrů Holba cupu v Pavlově .V celkovém pořadí
se umístili - Nemrlov 6.místo a Mostkov 7 .místo. Nevídaný úspěch
spočívá především v tom, že v okrese Šumperk se umístili dvě
družstva z jedné obce v první desítce nejvyšší hasičské soutěže.
Hasiči děkují všem svým příznivcům za podporu a aktivní účast při
soutěžích
za SDH Mostkov Tinka J.

Průběžné pořadí

Soutěžní
družstvo

Počet bodů celkem

Započí-tané body z
15 soutěží

Počet bodo-vaných soutěží

1

Pavlov

348

338

16

2

Bludov II

247

247

15

3

Hrabová

246

246

15

4

Bohuslavice

235

235

14

5

Nemile

226

225

16

6

Nemrlov

208

208

12

7

Mostkov

177

177

12

8

Dolní Libina

177

177

14

9

Ráječek

170

170

11

10

Hrabišín

170

170

13

11

Třeština I

167

167

15

12

Postřelmůvek

154

154

15

13

Kolšov

140

140

14

14

Rájec

137

137

14

15

Sobotín

123

123

14
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci srpnu až
říjnu dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví

83 let:

89 let:

Crhonková Marianna

Šenková Marie

Kaštyl Jan

70 let:
Vranová Margita

90 let:

Paprskářová Marnit

84 let:

Kyselová Alžběta

Kallerová Jarmila

Straková Anděla

Bukovinská Katarína

Tinka Václav
Lakomý Ladislav

85 let:

94 let:

Straková Maria

Demčáková Helena

75 let:

Opluštilová Marie

Vyroubal Josef

Novosadová Františka
Slováková Sidonie

Lašák Josef

Černá Jarmila

Úmrtí:

86 let:

Pišťák Zbyněk

80 let:

Davidová Anežka

Geislerová Věra
Vlčková Miroslava

Pražák Oldřich

Sládková Magdalena

Kantorová Marie

Narození:

82 let:

87 let:

Strapek Pavel

Miho Michal

Holomková Bohumila

Vorlíček Adam

Řoutilová Laura

INZERCE
Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od
1.1.2011:
- na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné
velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany
obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v
případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit
počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl
(velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez
trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na
větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních
míst)

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

Tábor Krystal Vám nabízí možnost odebírání
obědů s rozvozem. Cena 58,- Kč, výběr ze
dvou druhů jídel. Obědy je rovněž možné
zkonzumovat v jídelně tábora Krystal v době od
11:00 do 13:00 hodin, k obědu je možné
dokoupit nápoj.
Bližší informace: 739 021 442, 775 558 870
nebo přímo v táboře Krystal.

Kosmetické služby
Ajurvédské kúry
Laserová terapie
Permanentní make-up

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA
www.ou-oskava.cz
OÚpodatelna - tel.: 583 233 554, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: 583 233 556
Lenka Janků - tel.: 604998647, e-mail: lenkajanku1@seznam.cz
Ročník: 15, číslo:3, vydáno v Oskavě dne 30.9.2014, evidenční. č. MK ČRE10438, IČO:
00303101
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