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Vážení občané,

je to už celý rok po události, jež zasáhla naši obec v podobě bleskových
povodní. Mnohé následky již byly odstraněny, na jiných se nadále pracuje,
a některé se budou řešit ještě dlouhá
léta. V rámci probíhajících očkování
a testování se konečně daří dostávat
pandemii COVID 19 pod kontrolu
a ruší se různá omezení a restrikce.
Můžeme jen polemizovat o tom, zda
se naše životy vrátí do stavu před pandemií do doby konjuktury anebo zůstaneme navždy poznamenáni touto
hořkou zkušeností a budeme se muset
s touto hrozbou naučit žít a trvale bojovat.
Život obecních záležitostí běží ve
víceméně nezměněném režimu, kdy
nadále plníme jak úkoly, které vyplývají z potřeb krajského úřadu v přenesené působnosti, tak úkoly na údržbě
obce a provozování služeb občanům,
jako jsou odpady, voda, kanalizace,
údržba zeleně a zastávek, požární jednotka a také úkoly zadané obci zastupitelstvem především na úrovni investičních výdajů.
Co se týče investic, v současné
době probíhá výstavba domácích čističek odpadních vod v místních částech
obce. V centru obce firma ČEZ provádí velkou investici v podobě nového
elektrického vedení uloženého do
země, v rámci čehož musí obec vybudovat nové veřejné osvětlení na vlastní
sloupy. V neposlední řadě probíhá dokončení akce oprav kulturního domu
s tělocvičnou, které se plánují k slavnostnímu otevření v září letošního
roku. Kulturní dům i tělocvičnu bylo
nutné opravit, jelikož po zateplení obvodového pláště se začaly projevovat
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různé technické problémy ve vnitřní
části objektu a tyto bylo nutné vyřešit,
při té příležitosti zastupitelstvo zvolilo celkovou rekonstrukci, kdy 40 let
staré prostory byly moderně a nadčasově zrekonstruovány. Investice to byla
nemalá, ale všichni pevně věříme, že
prostory se budou líbit a budou sloužit
minimálně dalších 40 let v této nové
podobě. Na opravu byly vybrány materiály, které odolávají vysoké zátěži podobně, jako to vidíte třeba v bankách
nebo jiných veřejných prostorech.
Kulturní dům bude nadále sloužit ke
konání veřejných akcí i soukromých
oslav našich občanů s tím rozdílem,
že vybavení je daleko odolnější, funkč-

zdarma

nější, modernější a jednodušší na
údržbu, než vybavení původní. Nakonec musím ještě zareagovat na některé
diskuse o provozu kulturáku – ten je
a bude nadále v majetku obce a na tom
se nic nemění, také bude obcí udržován, a to naší domovnicí, a jelikož je
opraven jednoduše, úklid po akcích
zde bude jednoduchý a rychlý a to
včetně nové krásné dřevěné podlahy!
Přeji všem hezké letní dny, krásné
prožití prázdnin a dovolených a v září
třeba při slavnostním otevření kulturního domu se budu těšit na shledanou.
Ing. Stanislav Hýbner –
starosta obce Oskava
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Zprávy z Rady obce
Rada obce schválila na svých schůzích
(04/21–06/21)
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028283/1
• ukončení pronájmu pozemku p. č. 428/2 a 428/8 v k. ú
Oskava na základě žádosti firmy RPTO s. r. o.
• záměr pronájmu částí pozemků p. č. 195/1 a 232/1 v k. ú.
Oskava paní Z.K. na základě její žádosti
• dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou Sportovní podlahy
Zlín s.r.o., IČ 25560191
• smlouvu č. 206 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Bedřichově
• záměr prodeje parcel p. č. 173/1 a p. č. 166 v k. ú. Třemešek
• smlouvu o dílo na výkon technického dozoru na stavbě
„DČOV místní části obce Oskava“ s Ing. Jaromírem Indrou, Nový Malín, IČ 73100479
• přerušení provozu mateřské školky ve dnech 19.–30. 7.
2021 z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických
pracovníků
• zařazení opravy místní obecní komunikace na p. č. 712/30
v k. ú. Mostkov do plánu investic. Oprava bude provedena
po vybudování elektrické přípojky ke hřišti v Mostkově
• výběr dodavatele – SMART MODULE s.r.o., Loděnice,
IČ: 07451211 za cenu 362 520,- bez DPH
• přijetí daru počítačky bankovek USF 51 B od České spořitelny, a.s., IČ: 45244782
• smlouvu se Sdružením místních samospráv ČR, IČO
75130165, o centralizovaném zadávání veřejných zakázek
na dodávky plynu a elektřiny.
• smlouvu o smlouvě budoucí, zřízení služebnosti s firmou
CETIN, a. s. IČO 04084063
• smlouvu č. 209 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Bedřichově
• smlouvu č. 208 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Mostkově
• povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách ve
školním roce 2021/2022
• pachtovní smlouvu s paní Z. K.
• základní škole realizaci projektu OP VVV-Šablony III
v období 09/2021-06/2023
• základní škole úpravu odpisového plánu dle jejího návrhu
• základní škole přesun rozpočtovaných prostředků dle jejího návrhu
• podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká
knihovna
Rada obce pověřila:
• starostu obce k jednání s TJ Jiskra Oskava o ukončení stávající nájemní smlouvy a sjednání nové smlouvy o nájmu
pozemků s TJ Jiskra Oskava, IČ 45211892
• starostu obce k vyhlášení otevřeného poptávkového řízení
na dodavatele modulového objektu a montáže šaten u fotbalového hřiště
• obecní úřad k řešení situace odkanalizování domu na parcele st. č. 211 v k. ú. Oskava
• obecní úřad ke zveřejnění záměru obce prodat parcelu st.
35 v k. ú. Třemešek
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• úřad obce připravit návrh provozního řádu KD Oskava
• úřad obce připravit návrh provozního řádu Komunitního
domu
• starostu obce k podání žádosti na dopravní inspektorát
o snížení rychlosti jízdy ve Václavově u autobusové zastávky
• starostu obce k zajištění veřejného osvětlení u autobusové
zastávky ve Václavově
• úřad obce připravit návrh provozního řádu tělocvičny
• Ing. V. Navrátilovou k prověření využívání travní sekačky
a auta Transit pro SDH Mostkov v souladu s podmínkami poskytnutí dotace

Zprávy ze Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo (04/2021):
• smlouvu s KB, a.s. IČ: 45317054, reg. číslo 99028874239
• smlouvu s KB, a.s. IČ: 45317054, reg. číslo 99028874392
• návrh na vyřazení knihovních fondů z Místní knihovny
Oskava, dle přiloženého seznamu.
• vyúčtování dotací SDH Nemrlov za rok 2020
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2021 pro SDH Nemrlov v částce 20.000 Kč
• přijetí dotace na Rekonstrukci a přestavbu multifunkčního domu v Oskavě č.p. 30, Ministerstvo pro místní
rozvoj, 117D8210E2859 v částce 4.401.294 Kč a zařazení částky do rozpočtu obce
• vyhlášené výběrové řízení na modulární systém pro
sportovce
• rozpočtovou změnu č. 2/2021
• vyhotovení finální verze územního plánu, jeho kontrolu a vyhlášení veřejného projednávání Městským
úřadem Šumperk
• nový vzor pachtovní smlouvy
• umístění značky zákaz zastavení na místní komunikaci
III. třídy evidenční číslo 1C, na pozemku parc. č. 450
v k. ú. Oskava
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• radu obce výběrem zhotovitele na modulární systém
pro sportovce
• obecní úřad zajištěním umístění značky zákaz zastavení na místní komunikaci III. třídy evidenční číslo 1C,
na pozemku parc. č. 450 v k. ú. Oskava

Zastupitelstvo obce schválilo (06/2021):
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 166 a p. č. 173/1 v k.
ú. Třemešek
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 867/2 v k. ú. Oskava
• účetní závěrku obce Oskava k 31.12.2020
• závěrečný účet obce Oskava za rok 2020 bez výhrad
• rozpočtovou změnu č. 3/2021
• podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021 Krajským úřadem Olomouckého kraje
• přijetí dotace z krajského Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2021 v dotačním titulu – Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce na akci – Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu v Oskavě –
ve výši 500.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2021/0183/OSR/DSM
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• přijetí dotace z krajského Programu na podporu
JSDH – Dotace na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení
a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého
kraje 2021 – ve výši 79.600 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2021/02279/OKH/DSM
• přijetí dotace z Mze z Programu 129 66 – Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků – projekt
Oprava hřbitovní zdi v místní části Václavov – ve výši
200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
a vyhlášení VŘ na zhotovitele stavby
• dodavatele na dodávku dýchacích přístrojů pro JSDH
Oskava, firmu Dräger Safety s. r. o. IČ: 26700778 za
cenu 195.288,20 Kč
• nutné opravy a dovybavení JSDH Oskava dle přiloženého seznamu za cenu 47.106 Kč
• směnnou smlouvu – Obec Oskava získá p.č. 323/3,
p.č. 324/2, p.č. 1022/3 v k. ú. Bedřichov u Oskavy
a smění pozemky p. ř. 605/1, p. č. 1050/2 v k. ú. Bedřichov u Oskavy
• kupní smlouvu na pozemek p.č. 605/2 a p.č. 1050/1
v k. ú. Bedřichov u Oskavy
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021458/
VB002 Oskava p.č. 524/2 NNk
• cenovou nabídku na zhotovení – závěsy, garnýže
a záclony KD od firmy VL Atelier Design s. r. o. IČ:
05760178, ve výši 77.303 Kč včetně DPH
• přijetí dotace z MMR – rekonstrukce a přestavba –
oprava objektu č. p. 30. Oskava – na opravu soklu,
schodů, fasády a okolí komunitního domu
• cenovou nabídku od firmy INNOVA Int. s. r o., IČ:
27857255, na organizaci výběrového řízení a monitoring projektu – Oskava č.p. 30, komunitní dům – fasáda za cenu 25.000 Kč bez DPH
• vyhlášení výběrového řízení na opravu domu č. p.
30 – oprava soklu, schodů, fasády a okolí komunitního domu, a to za podmínek cena díla 5.411.370 Kč
včetně DPH. Začátek realizace v září 2021 a termín
ukončení 15.12.2021
• uklizení v oblasti u horních paneláků zametacím vozem a výspravu děr recyklátem
• dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Oskava na rok 2021 ze dne 18.3.2021, příjemce
dotace Přátelská obec Oskava, z.s.
Pavlína Utěšená

Pozdrav z farnosti

Milí přátelé, přeji všem krásné letní dny. Přeji dětem a mladým prázdniny prožité společně s kamarády nebo příbuznými.
Přeji také příjemné dovolené, při kterých si odpočinete a načerpáte nové síly do dalších povinností. A i těm, kteří nikam nepojedou, přeji klidné dny doma a objevování krás v okolí. Máme tu
mnoho hezkých míst, která mění své krásy v různých obdobích
roku a tak mohou být pořád nějak zajímavá.
Co se týká akcí farnosti, pouť ke sv. Floriánu proběhla ještě
bez velké slávy. Za sebou máme také poutě k sv. Antonínovi. Nyní
mohu pozvat na pouť do Bedřichova. Uskuteční se 25. července
v 15 hodin. Na závěr bude posvěcen obnovený kříž před kostelem.
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Pokud máte vztah k okolním obcím nebo chuť je navštívit,
pouť v Nové Hradečné bude v neděli 8. srpna. V Libině budeme
letos slavit 300 let od postavení současného kostela sv. Jiří. Oslava
se uskuteční v neděli 26. září. V 10,30 hodin bude bohoslužba
za účasti některého z olomouckých biskupů. Od 15 do 17 hodin
bude otevřený kostel s možností komentované prohlídky a s výstavou fotografií z dějin farnosti a některých historických předmětů.
O dva týdny později v neděli 10. října se rovněž v kostele sv. Jiří
uskuteční ještě varhanní koncert na nedávno opravené varhany.
Koncertovat bude Ludvík Šuranský ze Zlína, který vyučuje hru
na varhany a pravidelně koncertuje nejen u nás, ale i v Německu,
Rakousku a Itálii.
Mnoho krásných chvil, dobré vzájemné vztahy a čas k odpočinku přeje
P. Karel Janečka

Můžeme vám pomoci

V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc rodinám a lidem s finančními problémy. Provoz těchto služeb je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím výzvy MAS
Moravská cesta projektem „Podpora rodiny a snižování dluhové
pasti na Litovelsku – druhá etapa CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/
0014300“.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je
jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlubovat rodičovské schopnosti, dovednosti a kompetence. Řeší s rodinami jejich
aktuální situací a společně se snaží najít správnou cestu. Existuje
nespočet témat, na která se společně můžete zaměřit. Ať už se
jedná o ztrátu zaměstnání, komunikaci s úřady, pomoc se stanovením výživného a péče o dítě, pomoc se sepsáním různých
úředních záležitostí a mnoho dalšího. Můžete nás kontaktovat na
čísle 731 643 780, služba může být anonymní, o Vašich potížích
se tak nikdo nedozví.
Poradna Nedlužím poskytuje odbornou pomoc především lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí
nebo nemohou řešit sami. Sociální pracovnice poskytuje podporu těm, kteří jsou ohroženi finančními problémy a zároveň
hledá řešení pro ty, kteří se v krizové situaci ocitli. Dluhová poradna pomáhá:
• Kontaktovat věřitele – domluvit splátkové kalendáře, či nacházet jiná řešení
• Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby
• Vyřešit problémy s exekucí
• Zajistit oddlužení
• Řešení nebankovních půjček
• Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle 731 391 922
nebo 605 314 434.
Obě služby jsou poskytovány bezplatně.
Snažíme se pomáhat lidem řešit i věci nad rámec našich služeb, být jim nápomocni a zprostředkovat pomoc dle aktuálního
zdravotního stavu či situace. Jsme tu od toho, abychom Vám
s Vaší situací pomohli, porozuměli Vám a abyste na své problémy
nebyli sami.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita Šternberk –
středisko Uničov
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Zprávy ze školky

Konečně jsme se dočkali. Sníh se rozpustil a začalo jaro.
Však jsme ho s dětmi poctivě přivolávali. Okna v mateřské
škole ozdobily jarní motivy, děti si užívají naší krásné školní
zahrady.
I když nám Covid uzavřel školku, zůstali jsme ve spojení.
Obětavé paní učitelky připravovaly pro děti různé zajímavé
úkoly na doma – děti je plnily a potom je posílaly zpět, aby se
pochlubily, jak jsou šikovné. I když distanční výuka byla povinná jen pro předškoláky, zapojily se i menší děti, a tím jsme
maminkám pomohly děti doma zabavit.
Velký úspěch měla výtvarná soutěž, kterou uspořádala paní
učitelka Boráková a paní asistentka Straková. Děti s rodiči tvořily velké obrazy – celé rodiny otiskávaly nabarvená chodidla
na karton. Otisky potom dotvořovaly barvami a štětcem a vytvářely rodinu kraviček. Tato povedená dílka byla vystavena
v oknech školky a děti s rodiči hlasovaly, které je nejhezčí.
Paní učitelka Mrlinová se setkávala s předškoláky online
při distanční výuce.
O Velikonocích připravila spolu s paní učitelkou Borákovou
akci pro rodiny (při dodržení všech hygienických požadavků
proti COVID-19). Od školky vedla značená trasa k přehradě,
po cestě byla stanoviště s různými úkoly. Děti byly odměněny
za splnění úkolů drobnými hračkami. Škoda, že se akce mohla
zúčastnit jen část rodin – našly se děti, které strhaly fáborky
a celou hru zničily. Dětem, které se nestihly zapojit, to bylo
moc líto…
Jakmile nastal vhodný čas, děti sely semínka a pozorovaly,
jak rostou. Dověděly se, jak pečovat o květiny na zahradě. Dostali jsme dva nové vyvýšené záhony, do nich jsme společně
přesadili bylinky a měsíční jahody, které byly zarostlé plevelem

Oskavský zpravodaj
ve starých ztrouchnivělých záhoncích. Už kvetou – brzy budou děti zobat sladké jahůdky.
Užili jsme si i čarodějnický den. Na zahradě jsme na ohništi vařili čarodějnický lektvar, děti posvačily špekáčky opečené

Číslo 2/2021
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na ohni, uspořádali jsme čarodějnické závody – na košťatech
létaly nejen děti, ale i paní učitelky. Vše zakončil čarodějnický
tanec v maskách.

Lektorky používaly pro názornost a upoutání pozornosti dětí
obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely
zubů apod. Systematičnost výuky byla podpořena pracovními
sešity. Děkujeme lektorkám za dárky a trpělivost ve chvílích,
kdy nám technika nepřála.
Žáci 4. a 5. třídy
Blíží se konec školního roku a s tím spojené společné focení a loučení se s předškoláčky, kteří budou pasováni na školáky. Bude nám po nich smutno…
Olga Komárková
vedoucí učitelka

Zprávy ze školy

Ani při distanční výuce jsme nezaháleli
Naše 4. a 5. třída byly zařazeny do projektu „Dětský úsměv“
a ani distanční výuka nám to nepřekazila. Během pravidelných
on-line lekcí v rámci školního rozvrhu nám lektorky (Simča,

Ukázky prací dětí z 3. ročníku základní školy:
Co nejraději dělám ve volném čase
Hraju za Sigmu Olomouc. Většinu volného času věnuji fotbalu. Každý den po škole jdu na zahradu a trénuji. Zkouším
nové kličky, střelbu na bránu a jak obehrát hráče. Čtyřikrát
týdně jezdím do Olomouce na tréninky. A jelikož fotbal není
jen o balónu a práci s ním, chodím i běhat, ať jsem v kondici.
Ze všeho nejvíc mám rád zápasy, kde si můžu vyzkoušet vše,
co jsem se za ten týden tréninku naučil. V létě pojedeme do
Německa na turnaj a zahraju si proti takovým velikánům jako
jsou Bayern Mnichov, Juventus Turín a Redbull Salzburk. Rád
bych si jednou za takový klub zahrál. Rád jezdím zahradním
traktorem, na kole a hraji si s naším pejskem.
Lion

Dopis naší planetě Zemi
Moje krásná Země, chci Ti tímto dopisem poděkovat za
vše, co pro nás všechny obyvatele této planety děláš. Ať už
za nás lidi, ale i za zvířátka nebo rostliny. Jsi naším domovem. Díky Tobě můžeme dýchat čerstvý vzduch, díky Tobě
máme co jíst a pít. Moc si vážím Tvých darů, které nám dáváš, protože bez tebe bychom tady ani nebyli! Moc bych si
přála, aby lidé už konečně pochopili, že vše, co nám dáváš
není samozřejmostí. Někteří lidé jsou lhostejní a je jim jedno,
jak tato planeta vypadá, ale mně to jedno není! A chci, abys
to věděla. Vím, že tato planeta není nafukovací balón. Je nás
lidí hodně a proto se bráníš tím, že tady máme různé nemoci
a viry, protože kdybys to neudělala, tak nás neuneseš, stejně
jako já neunesu pytel brambor. Naše oceány, moře a půda jsou
znečištěné odpadem, ubývá pitná voda. Lidé pro svoji potřebu
kácejí lesy a důsledek toho všeho je vymírání zvířátek, protože
jim bereme jejich domovy. Prosím tě moje Země, dej nám lidem ještě šanci! S láskou k Tobě.
Sophinka
Nikča, Růženka) srozumitelně a hravou formou představily
souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy
a vznikem zubního kazu a parodontózy. Nejdůležitější částí
každé lekce byl praktický nácvik správného čištění chrupu.

Dopis pro naši planetu Zemi
Moje matičko Země, hodně jsem o Tobě přemýšlel a uvědomil jsem si, jak jsi pro nás důležitá. Často slýchávám v televizi
o tom, jak jsi v ohrožení a došlo mi, že pokud jsi ohrožená Ty,
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tak vlastně i my, tvoji obyvatelé! A proto bychom měli všichni
společně dbát, abys byla zdravá a krásná. Moje rodina i já třídíme odpad, používáme úsporné žárovky, šetříme s vodou, na
nákup používáme látkové tašky a taky se snažíme nekupovat
výrobky s palmovým olejem, protože mi maminka říkala, že
díky palmovému oleji jsou kácené deštné pralesy, které jsou
nejen plícemi Země, ale také domovem pro hodně zvířátek.
Bohužel jen pár lidí oproti většině se snaží životní prostředí
chránit. Vím, že lidé jsou neukáznění, ale moc bych si přál, aby
tomu bylo naopak. Děkuji ti za trpělivost a slibuji, že tě budu
stále opečovávat a chránit!
S pozdravem
Lion

Dopis s přáním
Milá planeto Země, přeji ti, aby se k tobě lidé chovali
pěkně. Uklízeli si po sobě odpadky, nedělali nepořádek v lese,
u rybníků. Neničili stromy, ptačí hnízda a neznečišťovali
ovzduší. Aby se zachovaly pralesy, život zvířat a rostlin. Aby
byl na světě mír a nebyly války! To vše Ti přeje
Šimon
Moje milá Země, moc ti přeji k tvému svátku čistou půdu,
čisté vody, čerstvý vzduch a hlavně ti přeji slušně vychované
lidi, kteří se k tobě budou chovat pěkně. To vše a jen samé
dobro ti z celého srdce přeje
Sofinka

Pasování na čtenáře
V pátek 18. června 2021 byl pro naše prvňáčky velkým
dnem. Před p. starostou, p. ředitelkou a p. knihovnicí museli
dokázat, že i když strávili školní rok více doma u počítačů
než ve škole, přesto se naučili číst. Někdo čte s lehkostí, někomu činí písmenka ještě trápení, ale statečnými čtenáři se
stali všichni. Prvňáčci za podpory svých kamarádů z 2. třídy
přečetli Slib Slabikáře a poté je mohl pan starosta pasovat na
čtenáře.
Přejeme našim dětem, ať se jim ve světě knížek líbí.

Nabídka pro rodiny i jednotlivce
Obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk
vám nabízí pomoc a odborné poradenství zdarma
přímo u vás doma
 pomůže vám s vyřizováním sociálních dávek, včetně vyplnění tiskopisů a
žádostí;
 řeší problematiku týkající se financí a dluhů;
 poskytuje podporu v péči o osobu blízkou v domácím prostředí;
 pomůže s porozuměním úředním dopisům;
 poradí při výběru a vyřízení vhodné rehabilitační, kompenzační pomůcky
včetně pomoci při úpravách bytu na bezbariérové bydlení;
 zařídí zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky a jejího dovozu přímo
do vaší domácnosti;
 zprostředkuje vám ty nejkvalitnější sociální, zdravotní a vzdělávací
služby;
 v případě potřeby vás doveze a doprovodí na úřady a další instituce;
Kontaktní osoba:
Tereza Valentová, DiS., tel.: 722 970 171
Email: poradenstvi@pontis.cz

Číslo 2/2021

Knihovna
Naučná kvetoucí stezka
Opět jsme pro Vás připravili další aktivitu pro děti i dospělé, při které si kromě výhledů do okolí můžete užít i kvízy
nebo úkoly. Stezka vede loukami i polem. Celková délka trasy
cca 5 km (procházka i s plněním úkolů asi na 3 hodiny). Nezapomeňte na vhodnou obuv, zápisový lístek, tužku, zápisník,
repelent a v horkých dnech dostatek pití.
Na konci trasy nám můžete zapsat své zážitky, připomínky,
náměty na nové stezky... do naší Návštěvní knihy.
Děkujeme!
Lenka Janků
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Odpoledne s Andersenem
Po loňském roce, kdy jsme museli na poslední chvíli tradiční pořádání Noci s Andersenem zrušit kvůli pandemické situaci, jsme se letos nechtěli smířit se stejnou situací a rozhodli
se alespoň pro společné odpoledne s Andersenem, kterého se
zúčastnilo 11 malých čtenářů.
Čekal na ně zajímavý program plný her, soutěží, tvoření
a samozřejmě čtení. Počasí bylo slunečné, a proto jsme si akci
užili na sportovním hřišti a v zahradě u knihovny. Děti plnily
úkoly na hracích kartách a užívaly chvíle strávené s kamarády
mimo školu. Příjemně unaveni jsme se odebrali do knihovny,

Strana 8

Oskavský zpravodaj

„DČOV místní části obce
Oskava“

kde děti povečeřely palačinky, které jim připravila maminka
Kačenky. Poté děti tvořily a četly. Když nastal čas odchodů
domů do postýlek, ani se jim nechtělo.
Děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli i všem báječným účastníkům.
Lenka Janků
knihovnice

Odlož mobil v knihovně
Místní knihovna Oskava se společně s dalšími knihovnami v Olomouckém kraji zapojila do akce ODLOŽ MOBIL
V KNIHOVNĚ. Tato sběrová akce, která startuje už v pondělí 14. června a potrvá do konce září, má za cíl nashromáždit
nepoužívané mobily, které budou následně recyklovány. Obyvatelé našeho kraje mají možnost vyhrát poukázku na nákup
knih v hodnotě 1.000 korun a řadu dalších hodnotných cen.
Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož mobil v knihovně“ je
jednoduché – stačí do označených boxů přinést jakýkoliv starý
mobilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát.
Svůj starý mobil můžete donést do sběrného místa: buďto
přímo do Místní knihovny nebo na OÚ Oskava. Věříme, že se
do soutěže zapojíte a pomůžete tak životnímu prostředí – mobil neskončí bez užitku na skládce, ale bude odborně rozebrán

To je název jednoho z největších projektů, který Oskava
připravovala od roku 2017. Obyvatelé domů využívaných k trvalému bydlení, kteří o čističky projevili zájem a podepsali
s obcí smlouvu, budou mít čističku ještě v tomto roce.
A na tomto místě bych je chtěla seznámit se zkušenostmi
z výstavby, protože právě pracují u nás. Začalo se v červnu
v Třemešku, kde podle rozhodnutí odboru životního prostředí
musejí být některé čističky napojeny na kanalizační svod vyčištěné vody do potoka. Byly dokončeny zatím čtyři „u bytovek“
a rozestavěny jsou další „pod bývalou hospodou“.
Mnozí váháte, máte-li jet do lázní, na návštěvu k příbuzným nebo naopak příbuzné na návštěvu pozvat, protože co
kdyby u vás už chtěli začít. Nebojte se. Zástupce dodavatele
všechny zúčastněné předem obchází (jakmile končí určitý
úsek, připraví si další) a na místě se dohodnete, kdy mohou
začít u vás a kde přesně bude čistička umístěna. Termíny lze
posunout, ale hotovo musí být do konce roku. Ono se vlastně
jedná o 61 staveb a do prvního sněhu vám nějaký termín bude
jistě vyhovovat.
Před zahájením stavby vaší čističky rozveze dodavatelská
firma stavební materiál k vašim domům (těleso čističky, krabici pro řídicí jednotku, přívodové a odvodové potrubí apod.).

Potom si možná uvědomíte (stejně jako já), že nejde o jednoduchou věc. Po pozemku vám bude jezdit malý bagr, který
bude hloubit dráhu pro přívodové a odvodové potrubí (v nezámrzné hloubce 80–100 cm). Že narazí na nečekaná překvapení je nasnadě (viz foto kamenů, který bagr vyhrabal v trase
odvodu vyčištěné vody).
Potom bagr vykope díru o průměru okolo 2 m a hloubce
cca 2,5 m na čističku, která zabudovaná vypadala jen jako trochu hlubší vana, ale ve skutečnosti vypadá jako malé silo. Potom přivezou beton z Troubelic a dno té díry jím vylijí. A než
začnou čističku zahrnovat hlínou, musí se čistička naplnit vodou, aby byl tlak i zevnitř a ona se nezdeformovala. Možná se
vyskytnou nějaké problémy, ale zdá se, že zhotovitel stavby má
již se stavbou čističek bohaté zkušenosti a dokáže vše zdárně
vyřešit.
Dnes jsem se dělníkům přiznala, že píšu příspěvek do
Zpravodaje a ptala jsem se, zda budoucím „čističkářům“ chtějí
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Tip na výlet

Na dnešní vycházku se vydáme z Mladoňova, zastávky Na
Samotě (555 m.n.m.). Po modré značené cestě přijdeme k rozcestníku Mrtvý muž (673). Pokračujeme krásnou krajinou
a pomalu stoupáme nahoru do skalnatého masívu „Volyňské
skály“ (875 m). Na konci tohoto masívu sejdeme dolů. Není
značeno, ale pomocí GPS určitě sejdete ke skalnímu masívu
„Mrtvý muž“. Z vyhlídky u chaty při pěkném počasí bývá vidět až k Olomouci. Dál pokračujeme mírným stoupáním přes
Smrčník (919 m) na Kamenný Vrch (952 m) neboli Kamenec.
Vystoupáme na vrcholovou skálu, kde stojí od r. 2016 dřevěná stavba s výhledem do blízkého i dalekého okolí. Pokračujeme podle turistického značení okolo „rabštejnské“ horské
chaty (708 m) do Bedřichova.
Ujdete 12–15 km.
Mgr. Danuše Krylová

Ukliďme Česko, ukliďme
naši obec

Po roční přestávce jsme opět uspořádali společnou úklidovou akci, abychom pomohli přírodě a uklidili nepořádek na
veřejných prostranstvích v naší obci, který jsme si během roku
nadělali.
V sobotu 27. března se sešlo úctyhodných 40 dobrovolníků,
kteří věnovali svůj volný čas této záslužné činnosti. Byli rozděleni do několika úklidových čet a po nafasování pytlů, kbelíků
a rukavic se každá skupinka vydala pročistit přidělený úsek.
Všechny posbírané odpadky zaplnily ¾ kontejneru. Skvělá
práce!
Těší nás, že mnozí dobrovolníci se zúčastňují této akce pravidelně již několik let. A ještě větší radost máme z rostoucího
počtu lidí, kteří se každý rok nově přidávají.
Všem patří OBROVSKÉ DÍKY.

něco vzkázat. Prý jen, ať jim nenadávají, že jim poškodí trávník nebo nějakou tu rostlinu.
Tak jsem si vzpomněla, jak jsme se byli se starostou Ing.
Hýbnerem podívat na čističky v jedné obci na Zlínsku. Postěžovala si nám tamní paní starostka: „Obec lidem postaví čističku, deset let se o ni stará, po deseti letech ji jim dá zadarmo
a někdo vám místo poděkování vynadá, že jste mu pomrvili
předzahrádku.“ Jsem si jistá, že v Oskavě se nám to stát nemůže, není-liž pravda?
Ing. Anna Beránková
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Kácení máje v Mostkově

Letošní kácení máje přineslo po dlouhé době možnost sousedského setkání, a to za krásného letního počasí. Návštěvníci
akce společně poseděli a vychutnali si skvělé jídlo a osvěžující
pití. Děti našly zábavu ve skákacím hradu. Bohatá tombola
přispěla k chvilce napětí, kdy každý majitel losu čekal na vylosování toho správného čísla. Hlavní cenu májku si tradičně
výherce skácel sám.
Ing. Vlaďka Navrátilová
Přátelská obec Oskava

Speciální poděkování patří všem organizátorům v čele
s Radkem Pořízkem za skvělou organizaci akce. Protože
kromě práce byla i legrace a po práci milé překvapení v podobě malého občerstvení.
Ing. Vladislava Navrátilová
radní obce
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Češi plní kontejnery
krabicemi z e-shopů, mohou
je přitom poslat dál

Hřiště Mostkov

Vážení spoluobčané, přátelé!
Rád bych Vás touto cestou informoval, že začíná realizace
investiční akce HŘIŠTĚ MOSTKOV. Podařilo se mi zajistit
zprostředkovaně přes nadační fond mého zaměstnavatele
řádově desítky tisíc Kč. S pomocí grantu “Dokážeme víc” si
postavíme altán, kde budeme mít možnost se setkávat, debatovat, slavit a vůbec bavit se.

Společně s přispěním obce Oskava, která pokryje zhruba
dvě třetiny nákladů, včetně přivedení elektřiny a vody, máme
možnost zcela zásadně změnit hřiště v Mostkově na moderní
areál. Nahradíme tak dnešní již nevyhovující a nevzhledné
budky a sociální zařízení.
V červenci začnou tyto práce: nejprve demoliční, kdy se
odklidí staré boudy, a hned nato začne stavba dvou přístřešků.
Jeden bude prodejní a druhý nad rybníčkem poslouží jako posezení.
Vyzývám touto formou všechny, kterým na zvelebení dalšího místa v naší obci záleží, aby sledovali Facebook, kde budu
zveřejňovat aktuální informace a také místní rozhlas s pozvánkou na brigádu. Každá pomocná ruka je vítaná! Děláme to
pro sebe!
Zdraví Ing. Robert Pik
Stránka na Facebooku: Hřiště Mostkov

Nejspíš jste si toho všimli taky. Modré kontejnery poslední dobou není
téměř vidět pod nánosy kartonových krabic. Ty přitom slouží jen k tomu,
aby v nich kurýr jedinkrát donesl zákazníkovi zboží.
Lepenka dlouhodobě tvoří největší část papírového tříděného
papíru. Letos krabic ale ještě výrazně přibylo, protože si Češi trávící
koronavirovou pandemii doma, začali ve velkém objednávat zboží
z e-shopů. Krabice potom nejčastěji – ač mohou být bez vady – míří
do kontejnerů na tříděný odpad.
Přitom existuje šance vdechnout jim druhý život. V Česku roste
počet firem, které použité lepenkové krabice sbírají a využívají dál
jako obalový materiál. Je to výrazně levnější a udržitelnější způsob
než energeticky náročná recyklace. Takových společností už je na
šest desítek a zájemci si je mohou prohlédnout v aplikaci Kam s ním.
Čím více lidí se s aplikací seznámí, tím lépe. Už na jaře roku
2020 při první vlně pandemie a následném lock-downu, popisovala
česká média zkušenosti popelářů, kteří nestíhali modré kontejnery
na papír vyvážet.
Odnesením krabic do firem, které o ně mají zájem, přitom pomáháte hned dvakrát. Jednak tím člověk podpoří české firmy, které
ušetří na nákupu obalového materiálu, jednak tím snižuje svou uhlíkovou stopu.
Hozením do modrého kontejneru totiž cesta krabic nekončí.
Spíš naopak. Po vytřídění se lisují do balíků a putují často další
stovky kilometrů. „V této podobě se obchodují v rámci celé Evropy,“ vysvětluje Petr Balner, analytik společnosti Eko-kom. „Jejich
naprostá většina se recykluje v papírnách,“ dodává.
Na jednoho obyvatele Česka ročně připadá spotřeba asi 150
kilo papíru a protože jsou Češi mistři v třídění, až osmdesát procent papíru se vytřídí. Problém je ovšem v tom, že tak lidé získávají
falešný dojem, že s papírem se může plýtvat a jeho vyhazování není
problém.
Recyklovat nicméně nelze donekonečna a zrovna papír není
snadno obnovitelný materiál. Lze ho recyklovat a znovu použít teoreticky maximálně sedmkrát, v praxi spíše jen třikrát až čtyřikrát,
poté se celulózová vlákna příliš zkrátí a zeslábnou a už z nich není
možné znovu nový papír vytvořit.
To je třeba příklad plat od vajec či roliček toaletního papíru,
která dále využívat nelze a končí ve spalovnách. Nehledě na to, že
recyklace papíru si žádá velké množství vody a energie.
Aby se mohly zrovna lepenkové krabice zrecyklovat a znovu
sloužit, musí se k nim navíc dodat panenská surovina. „Pro to, aby
byla recyklovaná lepenka dostatečně pevná a kvalitní, přidává se
při výrobě určitý podíl primární suroviny vyrobené ze dřeva, hlavně
nebělená dlouhovláknitá sulfátová buničina,“ vysvětluje Balner.
I když už člověk krabici hodí do modrého kontejneru, může
následnou recyklaci vlastním přičiněním ulehčit. Největším problémem jsou u lepenkových krabic zejména nepapírové součásti, jako
lepicí pásky, zbytky folií, kovové sponky a textilní výztuže, které
v papírnách při výrobě způsobují potíže.
„Lepenkové krabice by měly končit v kontejnerech dokonale
vyprázdněné, beze zbytku obsahu a v ideálním případě i zbavené
lepicích pásek či polystyrenových výplní,“ apeluje Balner.
Autor Michaela Černá
Jakub Drew, sběrný dvůr
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Jak třídit odpady z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě.
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.
Co je důležité?
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady
hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam
patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

Plast
Patří sem:
• sešlápnuté PET lahve
(i s víčkem)
• nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
• sáčky, tašky, folie
• polystyren
• kelímky od másla, jogurtů
a jiných potravin
• plastové obaly
od šamponů, mycích
a pracích prostředků
• CD/DVD

Sklo bílé

Nepatří sem:
• linoleum, PVC
• pryžové výrobky
• koberce
• textil
• pěnový polyuretan-molitan
• pneumatiky
• videokazety
• kabely
• obaly od olejů, obaly silně
znečištěné zbytky jídla
• obaly od nebezpečných
látek, barev, chemikálií
a léčiv

Patří sem:
• veškeré bílé obalové sklo
(lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
• tabulové sklo čiré

Patří sem:
• veškeré barevné obalové
sklo (lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
• tabulové sklo zabarvené

Nepatří sem:
• porcelán
• drátosklo
• varné sklo
• televizní obrazovky
• PC monitory

• zrcadla
• automobilová skla
• lahvičky od léčiv
• zářivky, výbojky,
žárovky

Bioodpad
Patří sem:
• zbytky jídel rostlinného
původu
• zbytky ovoce a zeleniny
• zbytky pečiva a obilnin
• květiny
• kávový odpad vč. filtrů
a ubrousků
• čajové sáčky
• listí, seno, sláma
• piliny, hobliny v menším
množství
• zahradní odpad

Papír

Nepatří sem:
• fritovací olej
• jednorázové pleny
• uhynulá zvířata
• skořápky od vajíček
• zbytky masa, kosti, kůže
• trus zvířat
• zvířecí srst
• popel
• cigarety

Patří sem:
• noviny, časopisy
• školní sešity
• brožury
• reklamní letáky
• katalogy
• psací a balicí papír
• čisté papírové obaly
a sáčky
• rozložené krabice
a kartony
• knihy

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny a jsou
předány k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé
a barevné) na překladište naší společnosti a ve velkých objemech se pak dostane do
skláren. Bioodpad putuje rovnou do kompostáren k výrobě kompostů a substrátů.
TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

www.suez.cz

info@suez.cz

Sklo barevné

800 102 000

Nepatří sem:
• znečištěný a mastný papír
• voskovaný papír
• obaly od másla
• nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
• zbytky tapet
• papírové kapesníky
• ubrousky
• jednorázové pleny
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma kompenzační pomůcky pro zlepšení pohybu
Pěkné počasí nás nenechává v klidu. Po dlouhé zimě a chladném jaru se těšíme
ven do přírody, na procházky kolem domu, na zahrádky. Ne každý se ovšem může
ven ze svého bytu bez potíží. Jsou mezi námi lidé, kteří se obtížně pohybují,
někteří jsou zcela upoutáni na lůžko, ale i oni touží po pohlazení slunečními
paprsky, sledovat dění kolem domu, popovídat si se sousedy apod. Pokud o
někoho takovém víte nebo o něho pečujete je možné mu doporučit, aby si zajistil
vlastní kompenzační pomůcku, které zlepší pohyblivost, mobilitu. Může se
jednat o domácí nebo venkovní chodítko, chodítko s vyšší mírou opory, tzv.
podpůrnou deskou nebo mechanický vozíček. Ne každému pomůcky vyhovují a
je potřeba individuálně posoudit pohybové schopnosti, fyzické možnosti,
bariérovost bytu apod. Některé pomůcky Vám může na poukaz napsat váš
praktický lékař, o některé je možné požádat lékaře specialistu – neurologa,
ortopeda, rehabilitačního lékaře atd. Velkou výhodou je také existence Půjčoven
kompenzačních pomůcek, kde si je lze vyzkoušet a zapůjčit bez lékařského
doporučení za stanovený poplatek dané půjčovny. Ceny jsou zpravidla velice
nízké a dostupné.
Pokud byste se rozhodli zajistit si pomůcku vlastní nebo si ji jen zapůjčit rádi Vám
pomůžeme. Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás vaší domácnosti.
Naše služby nabízíme zdarma.
Kontaktujete naši kolegyni: Tereza Valentová, DiS., tel: 722 970 171, email:
poradenstvi@pontis.cz

Portál občana

Portál občana je nástroj pro usnadnění bezpečné a důvěrné
elektronické komunikace občana se státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je soukromou částí, zajišťující osobní
přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.
Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line
službám státu a zajistit například tyto informace a služby:
výpis bodového hodnocení řidiče, založení datové schránky,
archivace datových zpráv,
podání daňového přiznání, výpis z Rejstříku trestů, výpis
z živnostenského rejstříku,
vyřízení živnostenského oprávnění, informace z katastru
nemovitostí, přístup k eReceptu, informace o pracovní neschopnosti, přehled o důchodovém pojištění, notifikace platnosti dokladů, portály obcí a měst, přičemž nové služby a portály neustále přibývají.
V praxi tak Portál občana umožňuje požádat o potvrzení
o dočasné pracovní neschopnosti, zaslání informativního výpočtu důchodu nebo zkontrolovat, jestli vám sociálka správně
eviduje získané doby účasti na důchodovém pojištění (odpracované roky) a další. Na portálu lze podat Jednotný registrační
formulář, který slouží například k založení, zrušení nebo rozšíření živnosti. Zároveň si můžou podnikatelé prohlédnout svoje
údaje zapsané v živnostenském rejstříku. Další z úřadů, který
umí s Portálem komunikovat, je katastr nemovitostí – uživatelé díky tomu vidí seznam vlastněných nemovitostí a zároveň
si můžou nechat vyhotovit list vlastnictví. K portálu se připojil
také Centrální registr řidičů. Pro držitele řidičských oprávnění

to znamená možnost nahlížet na takzvanou kartu řidiče. Získají z ní přehled o stavu svého bodového konta a spáchaných
přestupcích. Vedle toho si můžou nastavit zaslání upomínky
na blížící se konec platnosti řidičského průkazu. Mezi další
dostupné aplikace patří ePreskripce – služba pro vyhledávání
předepsaných elektronických receptů.
Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu občana,
musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.
Existují různé možnosti přihlášení. Zvolený způsob přihlášení určuje i rozsah služeb, které jsou uživateli přístupné po
přihlášení:
– pomocí eObčanky (poskytované MVČR)
– pomocí jména, hesla a SMS (poskytované MVČR)
– pomocí datové schránky fyzické nebo podnikající fyzické
osoby (poskytované MVČR)
– pomocí čipové karty STARCOS (poskytované I.CA)
– pomocí služby mojeID (poskytované CZ-NIC)
– pomocí služby Mobilní klíč eGovernmentu (poskytované
MVČR)
– pomocí služby ČSOB Identita (poskytované ČSOB)
– pomocí služby Bankovní Identita (poskytované Českou spořitelnou)
Všechny možnosti přihlášení jsou na sobě nezávislé, ale pro
maximální a nejjednodušší přístup k elektronickým službám
veřejné správy je doporučeno se přihlašovat jedním z identifikačních prostředků eidentity využívající ověření vaší totožnosti
přes portál Národního bodu.
Identifikační prostředky Národního bodu vám též umožní
online založení a bezpečné přihlašování do datové schránky,
která je nezbytná pro zaručenou komunikaci a vyřízení mnoha
online služeb veřejné správy. Webová aplikace Portál občana
umožnuje připojení a využití služeb datové schránky také
přímo z prostředí portálu. Datovou schránku si můžete osobně
zřídit na nejbližším kontaktním místě Czech POINT nebo
také online přímo v prostředí Portálu občana po přihlášení
prostřednictvím eObčanky, NIA ID, Mobilního klíče eGovernmentu či jiného identifikačního prostředku Národního bodu
vydaného soukromoprávními subjekty, který vlastníte.
Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli
a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí online na svém zařízení.
zdroj: Ministerstvo vnitra
Pavla Kozáková
Referentka

Informace z obecního úřadu
Svoz popelnic probíhá celoročně každý pátek.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1. polovina do 31. března, 2. polovina do 31. srpna
téhož roku. Dle OZV 2/2020, specifický symbol 1333, vždy
uvádějte Vám přidělený variabilní symbol viz složenka.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba 600 Kč za rok
(splatnost do 31. března) dle OZV 2/2020,
specifický symbol 1337.

Číslo 2/2021
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Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100.
Termíny svozu plastů do konce roku 2021:
vždy ve čtvrtek: 8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11., 23.12.
Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz Tel.: 583 233 553, 739 614 924
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Úřední a pokladní hodiny Obecního úřadu
Pondělí:
7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý:
administrativní den
Středa:
7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek:
administrativní den
Pátek:
administrativní den
V administrativní dny lze návštěvu dohodnout předem na telefonu 583 233 553.
V pokladně možnost platby kartou.
Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického odpadu.
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10. Středa 16:0–19:00 hodin
Sobota 9:00– 12:00 hodin
od 1. 11. do 31. 3. Středa 15:00–18:00 hodin
Sobota 9:00–12:00 hodin
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10. Středa 16:00–19:00 hodin
Sobota 9:00–12:00 hodin
od 1. 11. do 30. 11. Středa 15:00–18:00 hodin
Sobota 9:00–12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3. kompostárna v provozu pouze po předchozí
telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky
od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).

Společenská kronika

Jubilanti za období leden–červen 2021
V naší obci oslavili v letošním roce významná životní jubilea
naši spoluobčané, kterým členové kulturní komise předali
s gratulací také dárkový balíček:
Augustina Greplová
Františka Hejlová
Františka Franková
Josef Mičjan
Anastasie Hlavinková
Miloslava Svobodová
Anna Jurajdová
Věra Wolfová
Boleslav Šindler
Jana Podiuková
Eliška Šaffová

97 let
95 let
94 let
92 let
91 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Anna Jurajdová, 90 let
Úmrtí za období prosinec 2020–červen 2021
Květoslav Zezula
ve věku 67 let
Maria Chrenová
ve věku 72 let
Ludmila Taláčková
ve věku 72 let
Vilém Kantor
ve věku 94 let
Jan Straka
ve věku 90 let
Stanislav Peřina
ve věku 79 let
Jaroslava Podškupková
ve věku 87 let
Miroslava Vlčková
ve věku 86 let
Jiří Medek
ve věku 75 let
Jan Strapek
ve věku 81 let
Narozené děti v období prosinec 2020–květen 2021
V tomto období jsme v naší obci přivítali 3 chlapečky
a 3 holčičky:

Adéla Kodešová
Patrik Steiner
Tobiáš Dokoupil
Tobiáš Heber
Vanessa Ptáčková
Zara Barišová
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Provozní doba pobočky České pošty s.p. v Oskavě
Pondělí
9:30–11:00		 15:00–16:30
Úterý		
8:00–11:00
Středa		9:30–11:00		14:30–16:00
Čtvrtek		
8:00–11:00
Pátek
8:00–11:00
telefonní číslo pobočky: 954 278 801

Praktická lékařka MUDr. Naďa Šotolová
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 732 170 264
Pondělí
Středa
Čtvrtek		

7:00–13:30
7:00–13:30
11:00–16:00 (po objednání 16:00–18:00)

Ordinace Libina, Libina 534, tel. 732 170 264
Úterý		
Středa		
Pátek		

7:00–13:00
14:30–16:00
7:00–13:00

Zubní ordinace MUDr. Vladimír Nikl
Ordinace Oskava, Oskava 167, tel. 773 233 151
Pondělí
7:00–13:00		 13:30–16:00
Středa		
7:00–13:00
Čtvrtek		7:00–13:00		13:30–16:00

Provozní doba lékárny v Libině, Libina 535,
tel. 734 640 420
Pondělí
7:30–12:00		
12:30–16:00
Úterý		7:30–12:00		 12:30–17:00
Středa		7:30–12:00		 12:30–16:00
Čtvrtek		7:30–12:00		 12:30–15:00
Pátek		7:30–12:00		 12:30–15:00

Pedikúra – manikúra
Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618
Nabízím:
Pondělí a čtvrtek
Libina 443, dům služeb
Úterý
Oskava
Pátek
Přijedu za Vámi

– Ošetření zarostlých nehtů
– Ošetření kuřích ok
– Odstranění ztvrdlé kůže
– Lakování a zdobení nehtů
(i na nohou)
– Masáž nohou i rukou
Dle tel. objednávek

Okradená seniorka

Prověřujeme okolnosti případu, při kterém neznámý pachatel či
pachatelé ošálili a odvedli pozornost seniorky, aby ji mohli okrást.
Na linku 158 ve středu 2. června 2021 dopoledne zavolala poškozená 80letá žena a operačnímu důstojníkovi popsala, co se stalo.
Ten ihned vyslal do obce na Mohelnicku hlídku, která ji kontaktovala. Žena sdělila, že byla na zahrádce u svého domu, když za ní přišel neznámý muž a ptal se jí, zda nemá telefonní číslo na sousedku,
se kterou potřebuje něco vyřídit. Přitom stočil řeč na zahrádku, že
ji má udržovanou, co za květiny pěstuje atd. a tím se snažil odvést
její pozornost. To se mu taky podařilo. Spolu s ním se zřejmě na pozemek u domu dostal ještě druhý pachatel, který v době, kdy tento
komunikoval se seniorkou, vnikl do domu odemčenými zadními
dveřmi a dům prohledal. To zjistila poškozená až po odchodu návštěvníka a návratu domů. Zloděj úřadoval v ložnici, odkud sebral
peníze. I přesto, že měla majitelka nemovitosti uzamčenou vstupní
branku, udělala chybu, protože klíček nechala v zámku a pachatelé
se s jeho pomocí dostali na pozemek a pak tam, kde potřebovali.
Na případu v současnosti intenzivně pracujeme.
Jak podobným situacím předcházet?
Na prvním místě je hlavní opatrnost a obezřetnost při kontaktu
s neznámou osobou. V domácím prostředí pokud možno komunikujte skrz zavřené dveře a na ulici se nepouštějte s cizími lidmi do
řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám takzvaně
pod kůži, jako tomu bylo i v tomto případě.
Preventivní rady:
–	vstupní dveře vždy zamykejte, to platí i o vstupních brankách
plotů předzahrádek rodinných domů
–	 dveře si zabezpečte bezpečnostním řetízkem
–	s cizími lidmi komunikujte přes zavřené dveře a informace od
dotyčné osoby si nejprve telefonicky ověřte
–	dveře neotvírejte, ani když někdo požádá o pomoc, přivolat ji
můžete telefonem
–	nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu, a to ani na pozemek k domu
–	zamykejte i zadní vchody do domu, pokud ho opouštíte, byť
jen na malou chvíli

Dávejte si také pozor na podomní prodeje, žádosti o finanční
pomoc osobám v nesnázích, podání vody, osoby, které se k vám
hlásí jako staří známí nebo znají někoho z rodiny atd. Legend je
opravdu nepřeberné množství a pachatelé vymýšlejí stále nové a rafinovanější.
Pokud se stanete obětí jakéhokoliv trestného činu, neváhejte si
přivolat naši pomoc na lince 158.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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