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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma

Úvodník

aneb Řekněte nahlas, co chcete či nechcete
Nová vláda má prý mít sto dní jakéhosi „hájení“. Sto dní na to, aby se seznámila
se situací a nastartovala to, co považuje za
nutné. Sto dní působení nového zastupitelstva Oskavy uplynulo 20. února 2015.
Nyní už jede nové vedení obce „na ostro“.
Někteří nás chválí, jiní hledají chyby.
Anonym napsal na inspekci životního prostředí, prý se chováme neekologicky při
zateplování obecního úřadu, další anonym
se rozčiloval, že sníh neprotahoval obecní
traktor: „Předpokládám, že najatý traktor
je levnější než obecní“. Ano, je levnější,
spočítáme-li všechny náklady na jeho provoz a obsluhu.
A kdyby se anonym zeptal přímo,
dostal by přesné a ověřitelné informace
o tom, za co a kolik obec utrácí. A i kdyby
byl provoz obecního traktoru levnější, kdo
se měl za něj posadit? Úřednice obecního
úřadu? Dělníci, kteří jsou „na obci“ v pracovním poměru, jsou totiž od nástupu nového starosty „na nemocenské“. Paradoxně to pro obec škoda není, ušetříme tím
pádem jen na osobních výdajích měsíčně
více než 75.000 korun, další peníze za pohonné hmoty, za náhradní díly atd. A ty
tzv. komunální služby měsíčně nakoupíme za menší peníze.
Tento úvodník ale nechce polemizovat
se zlomyslnými pisateli anonymů nebo se
pozastavovat nad náhlým zhoršením se
zdravotního stavu některých lidí.
Tento úvodník se obrací na všechny
ostatní. Sdělujte nám otevřeně své názory
a vyslovujte své potřeby. Je celkem jedno,
jestli své požadavky vyslovíte na veřejném
zastupitelstvu (každý na to není), řeknete
nebo napíšete je starostovi či některému
ze zastupitelů. My si informace předáme,
protože bez informací se nedá dobře rozhodovat. A mnohé informace můžeme získat
jenom od vás. A od nás se na oplátku může-

te dovědět, co nám pod hrozbou sankcí přikazují platné zákony (někdy se až divíme),
kolik na to v obecní kase máme a kolik nám
na to chybí. A co a proč pokládáme za důležitější než jiné. Vysvětlíme třeba, proč se
opravila kuchyň v kulturním domě a proč se
zatím neopravila ta či ona ulička.

Je zaplacení autobusu pro svoz a odvoz na obecní ples plýtváním obecními
penězi nebo službou občanům? My se
domníváme, že je službou občanům. Ale
možná máte jiný názor. Tak ho, prosím,
řekněte.
Ing. Anna Beránková, radní
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Vážení spoluobčané,
v posledním zpravodaji roku 2014 jsme Vám v úvodu slíbili,
že veškeré podstatné informace (zápisy rady obce, zastupitelstva,
smlouvy, výsledky výběrových řízení atd.) budeme zveřejňovat na
webových stránkách obce. Tento slib jsme splnili a Vy můžete téměř on-line sledovat veškerá rozhodnutí orgánů obce a také dění
v obci (kulturní, společenské a sportovní akce).
Zatím se nám nepodařilo změnit slibovanou grafickou úpravu
stránek. Doufáme, že tento úkol se nám podaří splnit v co nejkratším termínu.

Rada
obce informuje
První ekonomickou informací v roce 2015 má být krátký ko-

mentář k předchozímu roku 2014. Jak dopadl rozpočet a jeho plnění, to vše je podrobně uvedeno v sekci ekonomika, rozpočty.
Rozpočet 2014 byl „z opatrnosti“ naplánován v položce příjmy
celkem 18,063.000 Kč a plněn byl takto:
Původní rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečné plnění
		
(vše v Kč)
Příjmy
18,063.000
20,858.309
21,845.939
Výdaje
15,964.000
18,764.809
14,142.656
V roce 2014 se rozpočet upravoval v důsledku větších příjmů
z daní a z dotací oproti původně plánovaným a rovněž v důsledku
nerozpočtovaného příjmu z pronájmu VaK (Vodovody a kanalizace), kdy platba došla koncem roku 2014.
Stavy na účtech k 1.1.2014 – BÚ: 2,783.486 Kč
Termínovaný vklad: 602.403 Kč
Stavy na účtech k 1.1.2015 – BÚ: 8,558.478 Kč
Termínovaný vklad: 604.136 Kč
Rozpočet na rok 2015 plánuje s příjmy ve výši 22,787.000 Kč
a výdaji ve výši 22,787.000 Kč.
Největší výdajovou položkou bude zateplení obecního úřadu, mateřské školy a rekonstrukce střechy. Čeká nás vybudování
nového vodního zdroje v Horním Žlebu. V současné době je dokončen hydrogeologický průzkum v této lokalitě a zároveň byla
zpracována aktualizace vodovodu a kanalizace firmou VODIS
a podána ke schválení na Olomoucký kraj. Olomoucký kraj byl
požádán o dotaci z fondu havárií.
Jak všichni víte, po shodě náhod a odchodu zaměstnanců
obce na nemocenskou jsme museli urychleně vyřešit svoz odpadů
a plastů. Po uskutečněném výběrovém řízení byla vybrána firma
SITA, která za roční paušál 647.011 Kč sveze veškerý komunální
odpad, plasty a velkoobjemové kontejnery. Námi kalkulovaná
úspora pro obec činí 418.518 Kč. Část této úspory bude použita na
zlepšení vzhledu obce tak, že všechny místa, kde jsou umístěny
kontejnery na sklo, plechovky, plasty, budou zpevněny silničními
panely a budou pořízeny nové kontejnery. U Jednoty bude zřízen centrální sběrný dvůr na tříděný odpad a plochy u bytovek
(plné popelnic) budou zpevněny a popelnice postupně nahrazeny
novými kontejnery. Doufáme, vážení občané, že Vás touto akcí
přesvědčíme, že takto vynaložené prostředky posunou naší obec
směrem k obcím, přes které je radost projíždět a kochat se pěkným a udržovaným prostředím.
Do konce června budou zadány kamerové zkoušky na vytipované úseky kanalizace tak, abychom byli schopni zmonitorovat
stav těchto úseků, zpracovat stavebně-technické řešení a harmonogram oprav.
Po pěti měsících pobytu v „útrobách“ našeho obecního úřadu
jsme se rozhodli, že v rámci rozpočtu a po ukončení zateplování
pláště budovy začneme s postupnou rekonstrukcí a reorganizací
uvnitř budovy. Všichni, kdo jsme někdy navštívili jakýkoliv jiný
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obecní (městský) úřad, máme porovnání s tím naším. Myslíme si,
že další komentář je v zásadě zbytečný.
Milí spoluobčané, jestli jste po přečtení výše uvedeného unavení, tak nebuďte, my také nejsme a pořád nás ta práce pro naši
obec baví.
Tak a teď něco na odlehčení. V únoru jsme snad organizačně
dobře zvládli „OBECNÍ PLES“.
Názory na muziku se různily, což je zcela normální, a my tyto
názory od naprosto nadšených až po ty méně nadšené vnímáme.
Každopádně, obecní ples, jak jsme slíbili, byl transparentně vyúčtován.
Obecní ples Oskava – 21.02.2015
Výdaje
Obálky, celofán, spray, stuhy
Šatnové bloky
Maso na ples

doklad
Částka
převov Kč
pokladna
dem
1.574,-

244

441,-

247

3.105,-

285

18.000,-

313

593,-

314

75,-

341

Květinová výzdoba, růže

4.031,-

341

Koření, zelenina, maso, chléb

5.699,-

341

Hudební produkce
Motouz, květiny na stůl
Ubrousky, párátka

Tisk plakátů, vstupenek, pozvánek

1.105,-

faktura

Alko, nealko, pochutiny - ADAM

21.293,-

faktura

Nákup vína

4.250,-

355

Praní ubrusů a utěrek

1.435,-

361

Výdaje celkem:
Příjmy
Příjem z plesu
Příjem z plesu
Příjmy celkem:

61.601,Částka
v Kč
96.740,3.557,100.297,-

doklad pokladna
339
356

Zisk z plesu ve výši 38.696 Kč bude použit na ocenění našich
dětí, které se významně umístily v různých soutěžích, či jinak reprezentují naši obec. Myslíte si, že to stojí za to si na obecním
plese zatancovat, něco dobrého sníst i trochu té kořalečky a vínka
vypít, když víte, že to investujete do těch našich dětí? No řekněte!

Změna zastupitelů obce
Dne 3. 3. 2015 se vzdal mandátu zastupitele obce pan Radomil Brada. První náhradník z volební strany PRO OBEC SPOLEČNĚ! pan František Pluskal rezignoval na svůj mandát dne
9. 3. 2015. Novým členem zastupitelstva se stal v pořadí další
náhradník volební strany PRO OBEC SPOLEČNĚ! pan Ing. Robert Pik.
Dne 22. 4. 2015 se mandátu zastupitele obce vzdala paní
Mgr. Kristýna Kučerová. Novým členem zastupitelstva se stal
náhradník z volební strany PRO OBEC SPOLEČNĚ! pan Jiří
Valouch mladší. Novým zastupitelům obce přejeme hodně
úspěchů v budoucí práci a zdravý úsudek při rozhodování tak,
aby svou funkci vykonávali vždy ku prospěchu naší obce.
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Další významnou kulturně-ekonomickou akcí bylo „Porcování Oskavského Medvěda“, tedy rozdělování částky 250.000 Kč z nevyplacených odměn zastupitelů. Tady jsou výsledky:
Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2015
požadovaná
částka

schváleno na
zastupitelstvu

Činnost TJ Jiskra Oskava, reprezentace v oblasti sportu

130 000 Kč

80 000 Kč

Příspěvek na opravu kapličky Panny Marie v Nemrlově

40 000 Kč

30 000 Kč

31 000 Kč

31 000 Kč

17 500 Kč

17 500 Kč

organizace
TJ Jiskra
Farnost
Hasiči Mostkov
ZŠ Oskava

účel poskytnutí dotace

Pořízení sekačky – traktůrek, pohárová soutěž hasičských družstev, oslavy 70.
výročí založení SDH Mostkov
Občerstvení, odměny, doprava, pomůcky – školní akce – Noc s Andersenem,
sportovní den, Mikulášká nadílka apod.

Hasiči Nemrlov

Kulturní, společenské a sportovní akce (pálení čarodějnic, soutěže)

17 000 Kč

17 000 Kč

Klub seniorů

Rozvoj spolkové činnosti Klubu (nákup šipek, doprava na zájezdy, úprava plochy
pro petanque

16 000 Kč

16 000 Kč

ZŠ Oskava

Podpora florbalu v naší obci

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

12 000 Kč

12 000 Kč

Rybáři
Klub osadníků

Vysazení pstruha duhového nad rámec zarybňovacího plánu do revíru č. 473072
Oskava – přehrada
Nutné opravy objektu v areálu na hřišti Třemešek, který má Klub pronajatý od
obce Oskava (vnitřní omítky, elektrické rozvody aj.)

ZŠ Oskava

Činnost zájmového kroužku „Tvořivé ruce“

5 000 Kč

5 000 Kč

Knihovna

Noc s Andersenem – beseda s novinářem, slavnost Slabikáře – nákup knih pro
prvňáky, výstava obrazů – nákup skel

5 000 Kč

5 000 Kč

Včelaři

Léčení včelstev proti varoaze 2015 – nákup léčiv

3 500 Kč

3 500 Kč

ZŠ Oskava

příspěvek na Den děti (pronájem skákacího hradu)

3 000 Kč

3 000 Kč

310 000 Kč

250 000 Kč

Vážení občané, jménem celé rady Vám přeji pěkné a veselé jaro a ve zdraví a s úsměvem
prožité léto.
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta
Vážení čtenáři,
v každém čísle zpravodaje Vás chceme seznámit nejen s událostmi v našich obcích, ale i s lidmi, kteří zde žijí, pracují, nebo
u nás tráví svůj volný čas. Chceme, aby se s námi podělili o své názory a zkušenosti, o životní zážitky. Věříme, že tito lidé budou pro
Vás inspirací a možná i důvodem k malému zamyšlení. A s kým jiným udělat první rozhovor, než se starostou naší obce? (Dopředu
se omlouvám těm, kterým vadí tykání v rozhovoru, ale nechtěla
jsem zaznamenat rozhovor jinak, než skutečně probíhal.)
Vladislava Navrátilová

Rozhovor se starostou obce
ing. Stanislavem Hýbnerem

Do úřadu starosty obce jsi nastoupil
před půl rokem. Jakou jsi měl představu
o své nové práci?
V té době jsem si představoval práci starosty především jako činnost veřejné osoby
řešící problémy občanů obce a reprezentující obec na všech možných úřadech a veřejných akcích.
Jaká je realita?
Realita mé práce pro naši obec je však
trochu jiná. Práce starosty, který nemá na obci tajemníka, spočívá
především v zajišťování chodu obce, jako je fungující odpadové

hospodářství, fungující školská zařízení, péče o veřejná prostranství a zajištění údržby všech budov, které zůstaly obecnímu úřadu,
což je budova obecního úřadu, kulturní dům, zdravotní středisko,
mateřská škola a základní škola. Další časově velmi náročnou částí práce starosty je vyřizování nezměrného množství e-mailů, různých dopisů a telefonátů, které se počítají v desítkách každý den.
Co momentálně vidíš pro naši obec jako prioritní?
Protože jsme nastoupili na obec jako nová strana po dvaceti
letech působení předešlého vedení, máme diametrálně rozdílné názory na to, jakým směrem by se obec měla ubírat v dalších
letech. Revidujeme všechny smlouvy v obci a postupně provádíme poptávková a výběrová řízení na činnosti v obci. V příštím
zpravodaji představíme občanům bilancování toho, co obec již
stihla v polistopadové éře, a jaké jsou nejpalčivější potřeby, které
bude muset obec vyřešit v následujícím období. Dnes se zmíním
především o nutnosti pokračovat v oddlužování obce, kdy stále
splácíme úvěr 16 miliónů korun. Dále je v letošním roce potřeba vyhledat a vyvrtat nový vodní zdroj z důvodu malé vydatnosti
zdrojů stávajících, které byly původně určeny pro lokální účely.
Bude nutné zrekonstruovat vnitřně všechny obecní budovy, které
jsou ve stavu let sedmdesátých a nevyhovují zde elektroinstalace,
voda a odpady.
Kdo nebo co ti při tvé práci ubírá energii?
Díky nesmírné snaživosti neznámých občanů, kteří neustále
posílají na různá místa anonymní dopisy, jsem velmi často na Policii ČR, kde podávám všemožná vysvětlení ohledně mé osoby, ale
i ohledně veškerých kroků, které jsme za půlrok ve vedení obce
provedli.
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A naopak něco pozitivního. Co ti v poslední době udělalo
největší radost?
To souvisí s předcházející otázkou. Jsem velmi rád, že mám
od příslušných orgánů potvrzení, že veškerý majetek, který vlastním, není kradený ani jinak nelegálně pořízený, včetně tkaniček
od bot, a že dům ze dřeva, který jsem postavil, není z klád, které
jsem si schoval ze státního lesa, ale je zaplacený z úvěru, který
mi poskytla banka na základě dokladů od firem, které mi dům
postavily. Taktéž veškeré kroky prováděné na obci byly shledány
policií plně v souladu s příslušnými zákony a nebyl podán žádný
podnět k vyšetřování.
Ale nejen prací živ je člověk. Jak relaxuješ?
Protože jsem prakticky třicet let neustále v lese, kde se hodně
chodí, mám nyní největší problém se sedavým způsobem práce.
V zimním období proto relaxuji jízdou na lyžích a především na
běžkách a pravidelně navštěvuji bazén a saunu. V létě potom jezdím na kole, běhám (to v posledních letech míň a míň) a chodím
na delší túry po lese. Protože vykonávám částečně i funkci správce
u městských lesů Šternberk, kontroluji práci hajného pochůzkou
po lesních porostech. V poslední době také jezdím na koni.
Když jsem si zadala do vyhledávače tvé jméno, mimo jiné
jsem našla odkaz Myslivost - Mistrovství Evropy ve vábení
jelenů...
Na mistrovství Evropy ve vábení byl můj otec, který před tím
vyhrál celostátní kolo. Já jsem se také jednou této soutěže účastnil,
ale vábení jelena v praxi v lese, kdy se mi docela daří jelena ošálit,
je něco jiného, než soutěž. Chce to časově docela náročný trénink
a trochu také hudební sluch, obojího jsem měl poněkud méně.
Takže tvůj otec byl tím, kdo ovlivnil tvé rozhodnutí věnovat se myslivosti a lesnictví i profesionálně?
Myslivost a lesnictví jsem zdědil po svých rodičích. Jsem již
pátá generace lesníků Stanislavů v naší rodině. Lesníkem jsem
chtěl být již v mateřské školce, kdy moji vrstevníci snili o práci
popeláře či kosmonauta, já jsem měl vždy jasno.
Jakou školu jsi tedy vystudoval?
Vystudoval jsem Střední lesnickou školu v Hranicích na Moravě. Letos máme sraz po dvaceti letech od maturity. Po maturitě
a po roční vojenské službě jsem hned nastoupil k LČR. V roce 1998
jsem udělal přijímací pohovor na Mendelovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně, kde jsem studoval dálkově až do roku
2004, kdy jsem promoval s titulem Ing.
A do Oskavy tě přivedla práce pro Lesy České republiky.
Ve kterém roce to bylo a jaká byla tvoje další profesní dráha?
Jako revírníkovi mi byl přidělen revír v Oskavě v roce 1999 po
odchodu revírníka pana Janeby do důchodu. V roce 2013 na podzim jsem vyhrál výběrové řízení na lesního správce městských
lesů Šternberk, odkud jsem přišel na podzim 2014 na obecní úřad
v Oskavě sloužit vlasti a lidu oskavskému až do roztrhání těla.
Hodně lidí v Oskavě tě zná osobně a názor na tebe si udělali sami. Ale co chceš vzkázat těm ostatním, kteří mají „zaručené“ informace z druhé ruky a mnohdy vědí víc, než víš
o sobě ty sám?
Musím se přiznat, že ve funkci starosty, stejně jako v ostatních
profesích, které jsem měl tu čest vykonávat, neustále poznávám
sám sebe, své možnosti a schopnosti. Upřímně řečeno, o starostování jsem po vyhraných volbách nepřemýšlel. To jsem si chtěl
schovat až na předdůchodový věk (smích). A co bych chtěl vzkázat nejenom těm, co mě ještě neznají? Snad jste si během půl roku
mého starostování všimli, že neslibuji nesplnitelné, snažím se popsat situaci v obci takovou, jaká je, a hledat nejlepší možná řešení
i při omezených finančních možnostech, které v naší obci máme.
Ale jsem přesvědčen o tom, že já i ostatní zastupitelé máme dost
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elánu a životních zkušeností k tomu, abychom rozhodovali správně a spravedlivě o dalším směřování naší obce. Jeden vzkaz mám
i pro svou rodinu. Kvůli mému časovému vytížení spojenému
s mou prací v posledních letech jí nemohu věnovat tolik času, kolik bych si představoval a kolik by jí bezesporu náleželo. Přesto
jsem rád, že se svými dětmi mohu trávit i těch pár chvil před spaním nebo o nepracovních víkendech. Věřím, že až budou starší,
tak ty důvody pochopí a možná i ocení...

Z historie obce
Kostel v Bedřichově

Než se Bedřichov dočkal vlastního kostela, patřil k faře v Horním Městě. Také zemřelí z této obce museli být pohřbíváni v Horním Městě, proto se také stezka od Glodwäsch’ na Dobřečov jmenovala „cesta mrtvých“ (Totenweg). V roce 1804 si vesnice založila
vlastní hřbitov. Krásný gotický kostel, jehož stavba – jak stojí v žádosti – „pro zbožný smysl obyvatelstva a křesťanství“ byla povolena, byl postaven kolem roku 1870. Je 52 m vysoký. V kříži na věži
jsou vypálena písmena W.S. a K.R., tzn. Wenzel Sedlak, správce
dílny a pověřen obcí; a Konrad Rechtberger, císařský stavební
inženýr. V Dörfli stojí ještě kaple, jejíž zvony zazněly v případě
úmrtí některého obyvatele vesnice, ale také například při smrti
císaře Franze Josefa nebo ještě předtím při spáchání atentátu na
jeho ženu, císařovnu Sisi. K bedřichovské faře nepatřila žádná jiná
vesnice, a proto to byla fara velice chudá.
Ze vzpomínek a kroniky odsunutých obyvatel
převzato z knihy Ztracená Oskava, 2003
Helena Nováková, Vídeň, www.uebersetzer-cz.at
22.3.2015

Pohlednice z roku 1912
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Historie strojírny v Bedřichově
Historie malé, ale v našem regionu ojedinělé továrny na hutní
a strojírenskou výrobu, sahá až do 16. století. Ve starém katastru
i v lánském rejstříku z roku 1664 je zmínka o vybudování nové
huti a slévárny. Továrna vznikla přestavbou staré dílny a skladiště. Patřil k ní také jeden hamr na hranici Bedřichova a Oskavy,
říkalo se mu Rohrhütte. Hamr byl v provozu ještě krátce po druhé
světové válce. V továrně se vyráběly součástky pro železnici, automobilové nápravy, radlice, pluhy apod. Majitelem dílny byl jistý
pan Schweidler.
Jeho nástupcem se stal Gerhard Adam, který v roce 1905 založil společnost Gerhard Adam Motoren - Fabrik jako pobočku
vídeňské firmy Gerhard Adam Maschinenfabrik Vien. Strojírna se specializovala především na výrobu stacionárních motorů
s výkonem od 4HP do 150HP, spalujících naftu, benzín, benzol,
generátorový plyn a další média. V Adamově továrně byl vyroben
první letecký motor v Rakousku-Uhersku, který je dnes vystaven
v Národním technickém muzeu v Praze. Dále strojírna vyráběla
parní lokomobily, oračky a také automobily vlastní konstrukce. Po
smrti Gerharda Adama, který se zabil při zkušební jízdě na vlastnoručně vyrobeném motocyklu, převzal na krátkou dobu vedení
strojírny pan Schmisch a po něm Gerhard Kraus. Ten přestěhoval hlavní kancelář závodu do Vídně a do Bedřichova dojížděl jen
zřídka. Provozním vedoucím strojírny se stal jeho bratr Wilhelm.
Čtyři roky po válce zemřel Gerhard Kraus na infarkt a továrnu převzal jeho příbuzný dr. Robert Weber. Za jeho vedení byly vyměněny zastaralé stroje za nové. V té době se v továrně vyráběly také
různé druhy kompresorů. Během druhé světové války pracovali
v továrně zajatci (Rusové, Poláci, Italové) a vyráběla se zde také
munice pro německou armádu. Do odsunu sudetských Němců
v roce 1946 vedl továrnu Robert Weber mladší, který byl ženatý
s jedinou dcerou Gerharda Adama.
Během dvou let po odsunu byla výroba motorů zastavena,
vyráběly se pouze náhradní díly a kompresory. V roce 1947 pře-

Faktura z roku 1915
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vzal továrnu SKRAT Olomouc a za krátkou dobu MEZ Mohelnice. Továrna v té době zaměstnávala kolem 170 pracovníků včetně slévárny. Výrobní program byl zaměřen na výrobu 14 druhů
převodových skříní, které se používaly v kamenolomech, pekárnách, mlýnech, pískovnách apod. Až do roku 1955 nebyla továrna
závislá na dodávce el. proudu, 85 % energie si vyráběla vlastní
elektrárnou. V tomto roce došlo k vážné havárii elektrárny a ta
již nebyla opravitelná. V roce 1959 byla také uzavřena slévárna na
šedou slitinu.
Další velká změna nastala v roce 1965, kdy se majitelem strojírny stal MEZ Postřelmov a zcela se změnil výrobní program. Skončila výroba a montáž převodových skříní a zaměstnanci se přeorientovali na obrábění barevných kovů a výrobu nevýbušných
skříní do dolů, elektromagnetů, komponentů do el. lokomotiv;
částečně zde probíhala také vojenská výroba. Od roku 1961 až do
svého odchodu do důchodu v roce 1990 vedl strojírnu pan Valenta. Svého času unikátní továrna na výrobu světově proslavených
motorů byla v roce 1992 zcela uzavřena a všichni zaměstnanci
propuštěni.
Josef Hodula, Mostkov

Varhany v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově
První zmínka o varhanách, které jsou umístěny na kůru kostela sv. Bedřicha v Bedřichově, pocházejí z německy psané farní
kroniky z roku 1916. V kronice se uvádí, že varhany se začaly stavět
v roce 1879. Dokončení a slavnostní požehnání, a tím uvedení varhan do provozu, není v kronice zaznamenáno. Stavitelem varhan
byl pan Franz Rieger. Podle našich informací je to otec synů, kteří
si později založili jednu z nejznámějších firem ve střední Evropě
na výrobu a stavění varhan – Rieger a spol z Krnova. Skutečně
vpravdě můžeme být hrdí, že v našem bedřichovském kostele jsou
jedny z velmi vzácných varhan od pana Riegra. Pořizovací cena
varhan činila v té době 1320 zlatých.
Varhany jsou plně mechanické. Vše je zpřevodované na jednotlivá táhla. Varhaník úderem svého prstu ruky do klávesy na
klaviatuře varhan přes převodovací táhla otevírá mníšek, kterým
proudí vzduch do píšťaly, a ta vydává patřičný tón. Jen ventilátor, který vhání vzduch do měchu varhan, je na elektrický proud.
Varhany mají celkem 12 rejstříků, z toho jsou 3 pedálové (nožní).
Klaviatura je zapuštěna do hrací skříně, takže varhaník malým otvorem ve varhanách může při hře sledovat dění vpředu v kostele
u oltáře.
A jaký mají varhany zvuk? Jak hudba a zpěv v kostele sv. Bedřicha zní? Krásně, řekl by Vám bezesporu každý, kdo přišel v březnu na koncert varhanní hudby nebo v dubnu na koncert hudební
skupiny Paprsky. Přesvědčte se o tom na vlastní uši i Vy ostatní na
některém z dalších koncertů, které se během roku v bedřichovském kostele uskuteční. Můžete se těšit na nezapomenutelný kulturní zážitek. A můžete také spojit příjemné s užitečným a přispět
na renovaci unikátních bedřichovských varhan.
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Událo se v obci

Velikonoční tradice
I v naši obci se dodnes dodržuje prastarý zvyk, kdy chlapci
obcházejí vesnici s klapači a řehtačkami. Nahrazují tak zvony,
které odletěly do Říma. Klapači vyrážejí poprvé na Zelený čtvrtek
večer, kdy utichnou zvony. Na Velký pátek pak klapači a řehtačkami oznamují ráno, poledne a klekání. Naposledy pak vesnici
obejdou na Bílou sobotu, kdy si jdou pro koledu. V jednotlivých
domácnostech je obdarovávají drobnými penězi, vejci či sladkostmi, které si pak děti mezi sebou rozdělí. Na snímcích obcházejí
kluci z Mostkova.

Oskavský zpravodaj
Malá rekapitulace pohárových vítězů:
1. místo Bára Crhonková
2. místo Jeník Blaško
3. místo Peťa Strapek
Další hráči obdrželi medaile a diplomy. Nebojte, na každého
se dostalo a nikdo neodcházel se slzičkami.
Nyní chci poděkovat všem pomocníkům, bez kterých bych
tuto akci neuskutečnil v takové podobě, jaká panovala po celou
dobu akce, všem dětem, rodičům, kteří přišli, a obci Oskava za
podporu. Za upečení muffinů děkuji Zuzce Fackové a osobě, která
nechce být zveřejněna, že Šárko. V děkování budu ještě pokračovat, a to především Žanetě Podešvové a Soně Struhárové za obětavou pomoc v kuchyni. Zmákly to na jedničku. Zuzce Doubravové a Pavlovi Wezdenkovi, bez nich by zavládl nekontrolovatelný
chaos. V neposlední řadě nesmím zapomenout na Dana Vavrečku, který neměl strach nastoupit na bitevní pole den poté se smetákem a pomohl mi uvést sál do původního stavu.
DÍKY VŠEM, RADEK

Obecní ples

MARATON ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
V sobotu 14. 3. 2015 se
uskutečnil MARATON
ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE! za velké účasti
našich dětí a s horlivou
podporou jejich rodičů.
To dokládá i počet hráčů (celkem 48), na které
čekalo malé občerstvení
v podobě domácích muffinů a pitíčka.
Nemalé
překvapení pro hráče (děti) byly
i ceny. Diplomy, medaile a samozřejmě poháry.
Měli jste vidět jejich oči,
hlavně při předávání.

V sobotu 21. února 2015 proběhl v kulturním domě v Oskavě obecní ples, kde k tanci hrála dechová hudba Zdounečanka.
Během večera vystoupil taneční pár Viktorie Pluskalová a Rudolf Brož, který předvedl svůj léty vypilovaný um v podobě dvou
krásných sérií standardních a latinsko-amerických tanců, a ženy
z Hrabišína se svým energicky zatančeným kankánem. Děkujeme
Vám všem, kteří jste se přišli pobavit, protože jste tím přispěli na
dobrou věc. Výtěžek plesu ve výši 38.696 Kč, jak už se ve svém
příspěvku zmínil místostarosta obce, přinese radost oskavským
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Noc s Andersenem
Možná jste v pátek 27. března 2015 v 16.00 hodin zaznamenali
zajímavý úkaz. Rodiče vodí žáky na víkend do školy, děti se smějí, do školy se nesmírně těší, v ruce si nesou spacák a karimatku,
přičemž batůžek mají napěchovaný večeří, kartáčkem, pyžamem,
oblíbenou hračkou a v neposlední řadě milovanou knížkou. Tento
prazvláštní úkaz, který se vyskytuje jen jednou v roce, v den výročí
narození slavného dánského pohádkáře, se nazývá Noc s Andersenem.

dětem, které úspěšně reprezentují naši obec a které pomáhají šířit
její dobré jméno. Ať už jsou to malí sportovci, ochránci přírody
nebo umělecky nadané děti. Mohou se těšit na překvapení, které
pro ně chystáme a které je všechny, pevně v to doufáme, mile potěší. Současně věříme, že povzbudí a bude motivovat k podobným
výkonům a úspěchům i další děti z naší obce, abychom jich mohli
v budoucnosti odměňovat stále víc a víc.
Zastupitelé obce Oskava

Z naší školy
Den pro zdraví

27.1. 2015 jsme si u nás ve škole opět prožili Den pro zdraví.
Jak? Do školy jsme se snažili přijít pěšky, cvičili jsme, připravili
jsme si co možná nejzdravější svačinku se zeleninou, ovocem. Za
odměnu jsme dostávali ne bonbony – ale výborné sušenky z ovesných vloček s medem.Někteří spolužáci smažili celozrnné šrotové
placičky, rozdávali kyselé zelí a usušené křížaly, které připravili
v rámci předmětu Lidové tradice.
Milé překvapení nás čekalo ve školní jídelně. Paní kuchařky
nachystaly stoly se spoustou zdravých dobrot – kroupy na slano
i na sladko, zapečenou pohanku se sýrem a zeleninou, ovocné
a zeleninové chuťovky, ovesnou kaši s medem. Bylo to zdravé,
chutné a moc pěkně to vypadalo.
A my se budeme snažit jíst zdravě a žít zdravě nejenom někdy.....
V Oskavě tuto akci pro děti připravila místní knihovna a základní škola již posedmé a školáci se na ni vždy moc těší. Letos se
nocování zúčastnilo 66 dětí. Byly pro ně připraveny aktivity spojené se čtením, s pohádkami a knihami vůbec. Společně se starostou obce děti sázely již třetí „pohádkovník“ na školní zahradě,
povídaly si s redaktorem publicistiky Českého rozhlasu Olomouc,
novinářem a spisovatelem Miroslavem Kobzou. Autor knihy „Povídánky od nitěných knoflíků“ si pro děti připravil přednášku “Pověsti kraje pod Jeseníky“. Po setmění jsme se vydali na průvod obcí
s lampičkami, které si děti samy vyrobily.
Po návratu se všichni zachumlali do spacáků a čekali na poslední pohádku. Někteří prvňáčci spali ve spacáku poprvé.
Ještě celý následující týden děti na tuto akci vzpomínaly
s oním šibalským úsměvem, který říká: „Už aby byla příští Noc
s Andersenem.“
Lenka Janků, knihovna
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Oskavský zpravodaj
Úklid obce
V sobotu 18. dubna proběhla celostátní akce „Ukliďme Česko.“
Žáci 1. – 4. ročníku naší školy se do úklidu zapojili již v pátek. Prvňáčci uklízeli okolí školy, druháci se vydali uličkou k tělocvičně
a kolem potoka za OÚ, třetí a čtvrtá třída uklízela cestou k Mostkovu a okolí přehrady. Děti ze školní družiny sbíraly odpadky
u školní jídelny a MŠ. Je až neuvěřitelné, jaké „poklady“ je možné najít! Snad se tato akce zapíše do povědomí nejen dětem, ale
i ostatním obyvatelům naší obce, a v příštích letech již takových
akcí nebude zapotřebí.
Mgr. Věra Kyselá

Plavecký výcvik
Děti z MŠ a 1. – 3. ročníku ZŠ se i letos zúčastnily plaveckého
výcviku na bazéně v Uničově, který 12. dubna dokončilo 40 žáků
ZŠ a 14 dětí z MŠ. Každý si přivezl zasloužené „Mokré vysvědčení“
s uplavaným počtem metrů. Nejlepší plavci uplavali kolem 300m
– a nebylo jich málo. Letošní ročník plaveckého výcviku proběhl
v naprosté pohodě a s úsměvem na tváři. Je vidět, že pro většinu
dětí už voda není nepřítelem.

Ptačí krmítka
Všimli jste si, kolik krmítek pro ptactvo „vyrostlo“ kolem naší
školy? Máme jich víc než deset.Snažíme se těm sýkorkám, kosům,
zvonkům, dlaskům, strakapoudům a jiným opeřencům pomoci
přežít zimní období. Nasušili jsme jim jeřabiny, sypeme slunečnicová semínka a mák.
Moc děkujeme rodičům a přátelům školy, kteří nám s výrobou krmítek pomáhali. Ptáci nám v létě zazpívají a posbírají škodlivý hmyz.

Zachraňme žáby
I letos se žáci naší školy i občané zapojili do záchrany žab
u mostkovské přehrady, neboť zde každý
rok touto dobou zahyne velké množství žab.
Ochranáři nainstalovali zábrany a děti denně několikrát kontrolovaly pasti - kyblíky,
kam žáby padaly. Pak
je přenášely přes silnici
do přehrady. Většinou
jsou to ropuchy obecné
a skokani.
Kolik žab jsme
takto přenesli,nevíme
- ještě není akce ukončena, ale vypadá to, že
je letos obojživelníků méně než loni.
Žáci ZŠ Oskava
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Prvňáčci přejí maminkám
Mamince k svátku
Maminko, nevím, co ti přát,
jsem totiž hrozně nerozhodný.
A tak ti přeju tisíckrát,
abych byl aspoň jednou hodný.

Srdíčko
Celé své srdíčko
chci ti dát, matičko.
Za tvou lásku,
za tvou starost
chci ti dělat
samou radost.

Kvíz
Poznali jste, na jakém místě byla fotografie pořízena? Pošlete nám svůj tip na adresu janku.zpravodaj@gmail.com. Výherce,
který bude vylosován ze všech správných odpovědí, obdrží od redakce zpravodaje zajímavou cenu.

Jarní slovo

Hledání
V celém velkém širém světě
druhou žádnou nenajdete.
Jenom jedna je ta pravá.
Moje máma, máma drahá.

Růže
Podávám ti mámo, růži,
zkus se usmát, to ti sluší.
Já mám mámu tuze krásnou,
když se směje, všichni žasnou.

Vážení čtenáři Oskavského zpravodaje, milí občané jarně se
probouzející vesnice Oskava, pěkně Vás všechny zdravím z fary.
Před nějakým časem se mi do rukou dostal legračně rozepsaný
rozhovor třech embryí v bříšku jedné maminky, která mezi sebou
uvažovala, zda vůbec existuje život po porodu. Jak ten rozhovor
asi vypadal? Můžete si přečíst.
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý
věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se zeptal: „Věříte vlastně v život po porodu?“
Malý věřící: „Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po
porodu existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostli
a připravili se na život po porodu, abychom byli dost vyzrálí na to,
co nás čeká.“ Malý skeptik: „To je blbost, žádný život po porodu
přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec vypadat?“
Malý věřící: „Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady. A možná, že dokonce budeme jíst ústy
a běhat a...“
Malý skeptik na to: „To je nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst
ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru,
která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď.“ Malý věřící: „Určitě je
to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady
zvyklí.“ Malý skeptik: „Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu
nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké
trápení v temnu.
Malý věřící: „Připouštím, že přesně nevím, jak bude život
po porodu vypadat. Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará.“ Malý skeptik: „Máma?!? Ty věříš na
mámu? A kde má jako být?“ Malý věřící: „Vždyť je tu všude kolem
nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.“ Malý skeptik: „To je pěkná hloupost! Z nějaké
mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že nemůže
existovat.“
Malý věřící: „Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu,
že nás má ráda, a že náš skutečný život začne až potom!“
Vnitřně vnímám, že také patřím mezi malé věřící. O Velikonocích slavíme právě onu událost „porodu na Boží svět“. Smrtí
a vzkříšením Ježíše Krista se nám otevřela „nebeská brána“. Jednoduše napsáno – život nekončí smrtí, ale otevírá se k věčnosti pro
každého, kdo věří, touží a žije z Pravdy.
Otec Pavel Stuška, duchovní správce farnosti Oskava
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Toulavé boty

Bylo nebylo, v upršené Anglii
Taky se někdy probudíte a máte ten pocit, že každý den je stejný jako ten včera a že každé zítra nebude jiné než dnes? Protože
já ho měla. A co je nejlepší? Změna. A tak jsem vybočila z vysokoškolského stereotypu a odbočila do “jiné” vysokoškolské uličky.
Totiž, pánům docentům se zachtělo udělit mi jednohlasné YES
a byla jsem vybrána na studijní pobyt na univerzitě v Anglii. Po
půlročním radování a těšení se přišel den D. S lednovým mrazem
a prvními nářky nad prací českých silničářů jsem se vydala vstříc
bratislavskému letišti, kde jsem nasedla na linku směr Stansted-Londýn-Southampton. Co Vám budu vykládat, radost se změnila v strach a ani zdaleka to nebyly obavy z toho, jak se poperu
s tím lodním kufrem, na kterém dublinské aerolinky rozhodně
neprodělaly:-). A tak s hlavou plnou obav jsem se vydala do nebe,
do nebe, do nebe a najednou… o 2 hodiny později, Stansted, zataženo, místy oblačno a účes drží. Při prvním kontaktu s anglickou pevninou jsem si začala připadat jako Otík v Praze, jen ta
sluchátka mi chyběla. Pasovou kontrolou jsem prošla, šťastně se
shledala s kufrem a už zbývalo jen najít autobusovou zastávku,
ze které všechny cesty vedou do Londýna. O další dvě hodiny
později, nádherný Londýn, slunečno a účes stále drží. Vyměnila
jsem autobus za autobus a napříč Anglií se vydala jak vlaštovky na
jih, abych se po dalších dvou hodinách ocitla v tolik vytouženém

Southamptonu, kde sic přes tmu nešlo vidět, ale účes stále držel.
A tehdy a tak to všechno začalo…
A tak si teď bydlím s jedním Francouzem, druhým Íráncem
(nemějte strach, protože já ho taky nemám) a jednou slečnou
z Chile v malém multikulturním anglickém domě a většinu času
trávím v univerzitním kampusu, který je velký asi jako dvě Oskavy. Takže si umíte představit tu radost, když máte jednu přednášku na opačném konci, než tu následující. Kam se na mě hrabe
Usain Bolt. Všechny začátky jsou těžké, i ten můj byl. Z pouhých
4 předmětů se mi po prvním týdnu točila hlava a dokonale jsem
pochopila, proč se o Angličanech říká, že jsou studení. Na druhou
stranu, s odstupem času se všechny těžkosti proměnily v lehkosti,
poznala jsem, že ne všichni Íránci jsou stejní a výborně vaří, že
Francouzi jsou neskuteční “bordeláři” a že lidé z Chile nemají rádi
ostré věci - skutečně?! Jaké to tedy vlastně je studovat v Anglii?
Je to naprosto odlišné a je to těžké, nikoli však nemožné. Je to
o jakémsi “kolektivním narcismu”, kdy uprostřed skupiny lidí ze
všech koutů světa kopete za sebe, za svou univerzitu a snažíte se
jim dokázat, že věta “I am from Czech Republic” nutně nemusí
znamenat - teď mi řekni, kde je nejbližší párty a jaké pivo tam
točí. Protože jediné dobré, co angličtí studenti o České republice
znají, je Kája Gott.

Oskavský zpravodaj
Co
bych
Vám k tomu
tak ještě řekla?
Snad jen jedině to, že obtížné neznamená
nepřekonatelné. Na začátku jsem měla
pocit, že tohle
nikdy nemůžu zvládnout
a nebylo to jen
tím, že ze všech
koutů se ozývala angličtina
a esejí spolu
s dalšími povinnostmi přibývalo takovou
rychlostí,
že
světlo by prohrálo. Ale když
se v tom kolotoči na chvíli zastavíte, uvědomíte si, že to není jiné.
Že ne všichni lidé jsou přátelští, ale to u nás přece taky. Že v každém semestru se najde předmět, který je těžký a nezáleží na tom,
jestli studujete v Anglii nebo v Brně. Jediné, na čem záleží je, jak
se té výzvě postavíte. A já jsem se rozhodla, že z boje neuteču,
protože to byla moje volba a cesta, díky které jsem zase o něco
blíž svým snům. Jsem studentkou oboru mezinárodních vztahů
a jestli jsem někdy někoho obdivovala, potom to byla Margaret
Thatcherová. A vždycky si říkám, že být jak ona, bude psina, no
a když se ještě trochu vytáhnu, z Oskavy až do Londýna tam to
taky dotáhnu:-). A proto jsem tady a kde budu, až nebudu (tady) to se zkrátka uvidí. Jisté je jedině to, že život začíná tam, kde končí
strach a že sny nekončí s každým ránem, kdy otevřete oči.
Karolína Pluskalová, studentka Masarykovy univerzity v Brně

Klub seniorů
Čas letí – užijme si ho
Klub seniorů Oskava oslavil letos 5. ledna už pět let svého trvání. Možná to Josef Uličný tak neplánoval, ale jakoby k této příležitosti daroval všem členům Klubu krásný dárek - DVD, které
zaznamenává kus historie Klubu v podobě fotografií a videí z akcí
Klubu, vše podmalováno pěknou hudbou a snímky nádherných
květů. Můžeme si kdykoli připomenout, jak se umíme bavit a vidět, že přes všechny problémy stáří jsme vlastně pořád mladí.
Díky, Pepo, netušili jsme, jaký umělecký talent máš.
Ale aby si čtenáři Zpravodaje nemysleli, že se jenom bavíme.
V březnu jsme dobrovolně uklízeli Oskavu, dokonce už dvakrát,
a to 12. a 19. března (viz foto).
Odborníci vám potvrdí, že pro starší lidi je nečinnost to nejhorší, co je může potkat. Neseďte proto za kamny a příště se
přidejte k nám. Nebo pojeďte 30. září do Olomouce na operetu
Emmericha Kálmána Hraběnka Marica (informace budou na nástěnce Klubu před Jednotou).
Budete se cítit stále mladí třeba jako sedmaosmdesátiletý Antonín Podivínský, který nelení a přijede před Velikonocemi z Bedřichova poplácat nás pomlázkou, abychom zůstaly zdravé a svěží.
Ing. Anna Beránková

Číslo 1 / 2015
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Překvapivé i očekávané poznatky o oskavských
seniorech.
Když jsem tvořila dotazník pro seniory, který měl odpovědět
na otázku, co by měla obec pro své nejstarší spoluobčany dělat,
některé odpovědi jsem očekávala. Například to, že většina nás dříve
narozených odpoví, že chce stárnout v domě, kde žije v současnosti
(82,4 %). Jen necelých 9 % odpovědělo, že chce jít ve vysokém stáří
do domova seniorů a ostatní neví, kde chtějí dožít.

Pokud by se naši respondenti stali nemohoucími, myslí si jen
47 %, že se o ně postará rodina, 14,7 % by v tomto případě šlo do
domova seniorů a zbytek (38,3 %) přiznal, že neví, kdo se o ně
postará anebo optimisticky doufá, že se někdo najde.
Velmi zajímavé byly odpovědi na otázku, co seniorům momentálně chybí ke spokojenosti. Na tuto otázku 23,5 % respondentů vůbec neodpovědělo, a tak usuzuji, že jsou se vším spokojení. Jenomže vzápětí zjišťuji, že jsou to „mladí senioři“ kolem 65
let. Těm starším už vadí, že nejsou fyzicky schopni udělat si sami
vše, co potřebují (23,5 %), že nemají možnost každodenních nákupů v místě bydliště (6 %), že obec nemá lepší dopravní spojení
(20,6 %), že nemají s kým promluvit, nikam nechodí a nikdo nechodí k nim (9 %), že mají nízké příjmy, které nestačí na to, aby si
zaplatili pomoc, kterou potřebují (9 %), že v obci není potřebná
odborná péče, kterou potřebují.
A o jaké služby mají senioři zájem? Překvapivě největší zájem
je získávání informací o možnostech placených a bezplatných
služeb pro seniory (38,2 %), o nepravidelnou pomoc na požádání
(23,5 %) jako je například příprava otopu, sekání zahrady, odklízení sněhu, úklid bytu. O dovoz teplé stravy a dovážkovou službu
nákupů a léků má zájem 26,5 % respondentů. Někteří by přivítali
i rozšířenou nabídku terapeutických služeb doma.
A kolik jsme schopni za služby platit měsíčně? Sebemenší
částku nemůže vzhledem k příjmu platit 9 % z nás, do 300 Kč
měsíčně může platit 29 %, do 500 Kč měsíčně 40 %, do 1000 Kč
měsíčně 9 % a nad 1000 Kč měsíčně 13 % účastníků ankety.
Ing. Anna Beránková

Oslavte s námi Mezinárodní den seniorů
Moravské divadlo v Olomouci pořádá ve středu 30. září
2015 mimořádné odpolední představení klasické operety Emmericha Kálmána HRABĚNKA MARICA s 50 % ní slevou za
vstupné. Klub seniorů v Oskavě chystá zájezd na toto představení.
Cena za vstupenku a cestu do Olomouce a zpět bude pro
členy Klubu seniorů 170 Kč, pro nečleny 220 Kč.
Představení začíná ve 14 hodin, odjezd ve 12.45 hod., návrat do Oskavy s rozvozem do Bedřichova a Třemešku předpokládáme kolem 18. hodiny.
Klub seniorů Oskava zve všechny zájemce starší 60 let
(nemusí být členy Klubu seniorů Oskava) k účasti na tomto
krásném představení.
Ing. Anna Beránková

Napsali jste nám
Zloděj, zloději v Oskavě

Po přistěhování se do Oskavy jsme si pořídili dobrmana a zloději nás míjeli. Po jeho úmrtí se vše změnilo.Ovšem nyní je to příliš. V osmdesáti letech jsem za cca 3 tisíce Kč vysadil kolem domku
vinnou révu. První úroda v mých 83 letech byla bohatá. Jednou do
rána nám ji někdo sklidil. Nám starým lidem. Zrůda. Nic neponechal. Pak ukradená elektrická sekačka trávy. Nářadí k polním pracím nepočítám. V srpnu mi bude 87 roků. Desetikilovou paletu na
topení jen stěží unesu a manželka s poškozenou páteří již vůbec
ne. Petr Kovačíků nám vždy na zimu naskládal palety do chodby
a vchodu domku.Tuto zimu jich byl ve vchodu do domku zbytek
za cca 2.700,-Kč.Branka je nízká. V noci 23.11.2014 přelezl zloděj
branku a chtěl nám topné palety ukrást.Neměl rukavice a na folii
obalu palety zanechal otisky prstů. Zloději asi byli dva a měli vůz.
Paleta = 10 kg. Když zloděj podával paletu kolegovi, položil si ji na
branku. Folie se o hranu branky roztrhla a deset kg obsahu palety
se s hlukem a nárazy na branku rozkutálelo. Zloděj uprchl, ale
folii nechal na místě. Ta policii stačila, ale jak nalézt majitele tří
druhů otisků? Tedy též otisky zloděje? Pomůžete nám?
Plk. MUDr. Oldřich Pražák
Snad bychom se my, obyvatelé v Oskavě měli cestou Zpravodaje takto navzájem informovat.
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Inzerce

Oskavský zpravodaj
Pro svůj nový knižní projekt pod pracovním názvem

v pracovním
obrazech
Pro svůjZtracená
nový knižní Oskava
projekt pod
názvem

sbírám veškerý obrazový
materiál
Oskavy
a jejího okolí do roku 1946.
Ztracená
Oskava
v obrazech
materiál
spolehlivě
vrátím
nebo
odkoupím.
sbírámPoskytnutý
veškerý obrazový
materiál
Oskavy
a jejího
okolí
do roku 1946.

Pod každou
fotografii
v knize
uvedu ráda
i jméno
resp. majitele.
Poskytnutý
materiál
spolehlivě
vrátím
nebo dárce
odkoupím.
Pod každou fotografii v knize uvedu ráda i jméno dárce resp. majitele.

Informace pro podnikatele: v zadní části knihy bude místo pro Vaši reklamu
Informace pro podnikatele: v zadní části knihy bude místo pro Vaši reklamu

Helena Novak

Helena Novak

kontakt: helena.novak@gmx.at
kontakt:
helena.novak@gmx.at
www.uebersetzer-cz.at
www.uebersetzer-cz.at

Pozvánka

Informace
z obecního úřadu
Svoz popelnic:
Od května 2015 vždy 1x za 14 dnů, sudé
týdny v pátek. Poprvé dne 15. 5. 2015.

Svoz plastů:
Čtvrtky 28. 5. 2015, 25. 6. 2015.

Sběr elektro
a nebezpečného odpadu:
Sběrna přemístěna do skladu ve dvoře za
prodejnou COOP Jednota Oskava.

Provozní doba kompostárny
Oskava:
Středa 16.00 - 19.00 hod.
Sobota 9.00 - 12.00 hod.
Zde můžete odevzdat i staré pneumatiky.
Více informací na www.ou-oskava.cz
VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ podatelna - tel.: 583 233 554, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce - tel. a fax: 583 233 556 • Lenka Janků - tel.: 604998647, e-mail: janku.zpravodaj@gmail.com
Ročník: 16, číslo: 1, vydáno v Oskavě dne 6. 5. 2015, evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: 00303101
grafická úprava, sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk • www.reprotisk.cz

