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Úvodník

S úsměvem jsem vyslechla v televizi zprávu, že sněm ČSSD připravuje
nové volební zásady – na kandidátkách bude muset mít tato strana 40
% žen. To v Oskavě je v současném
zastupitelstvu už 40 % žen a v radě
obce jich máme dokonce 60 %!
A je to k něčemu? Já osobně mám
dojem, že jsem za ten rok od voleb
v říjnu 2014 mohla udělat víc. Sice velký elán, ale ruka v sádře, a nakonec
ta příšerná letní horka. V duchu se
omlouvám jižním národům, že jsem
je s jejich odpoledními siestami pokládala za lenochy. Ale když tak listuji svými poznámkami - no posuďte
sami, jestli se v novém volebním období dělá málo.
Nejprve havárie vodního zdroje. Provedla se jeho sanace a začal
se hledat vrt nový. Najít místo, kde
by mohla být voda, a současně řešit
problémy s pozemky – vodojem i vrty
jsou na „cizím“. Musel se aktualizovat
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
pro obec Oskava. Možná potom kraj
přispěje nějakou korunou.
Následovalo rozsvěcení vánočního stromu – bylo pěkné, vzpomínáte?
Naštěstí je starosta lesák a se stromy
to umí. Umí i pro obec získat peníze. Od kraje dostaneme mimořádně
500.000 Kč na vodohospodářskou
infrastrukturu a od organizace, která
staví vedení vysokého napětí, získáme 139.700 korun na výsadbu nové
zeleně. Za to se dá vybudovat pěkný
zelený koutek třeba na dětské hřiště.
Dobře jsme snad zvládli tradiční
setkání seniorů a obecní ples. Zvlášť
když jsme předtím museli opravit
Pokračování na str. 2
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Slovo starosty
Vážení občané,
v mém příspěvku bych Vás rád seznámil s novinkami ze světa nakládání s odpady. V posledních měsících jsem byl přítomen
několika setkání starostů obcí a měst našeho kraje. Na každém
z nich byl vždy přítomen i náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro životní prostředí Ing. Michal Symerský. Vždy jsme byli
seznamováni se strategií nakládání s odpady do roku 2024 a po
tomto roce, kdy dojde k zákazu skládkování komunálních odpadů. Směsný komunální odpad (to, co je dnes v popelnicích)
bude nutné dále třídit a buď využívat jako energetické zdroje
(spalování), nebo zdroje k dalšímu zpracování a recyklaci. Z tohoto důvodu zakládá kraj spolek pro nakládání s odpady, do
kterého již vstoupila všechna větší města našeho kraje s více než
polovinou obyvatel kraje. Úkolem a důležitým rozhodnutím našeho současného zastupitelstva bude, zda k tomuto spolku naše
obec přistoupí, či ne. Toto rozhodnutí velmi ovlivní výši poplatků každého z nás v letech kolem roku 2024. Je to rozhodnutí
do značné míry strategické a zavazující a o to těžší, že se musí
uskutečnit již v tomto roce. A to z toho důvodu, že v příštím
roce již spolek požádá o dotace na vybudování 7 sběrných míst
a třídících linek v olomouckém kraji s miliardovými náklady.
Nyní k likvidaci odpadů v současné době v naší obci. Nejdříve chci poděkovat všem občanům za to, že začínají hojně
využívat sběrné hnízdo umístěné vedle Jednoty v centru obce.
Na žádost některých občanů jsem zařídil sběr velkoobjemových
odpadů v místních částech naší obce. To, že ze čtyř zajištěných
kontejnerů jsme naplnili jen jeden, mi dává jasný signál, že většina z Vás občanů pochopila výhody trvalého umístění kontejnerů na jednom místě, oproti krátkodobému umístění (sběrné
soboty) v místních částech. Jsem toho názoru, že pokud si člověk dokáže zajistit dopravu nového nábytku atp. z dalekých obchodních center k sobě domů, může si zajistit i dopravení toho
samého na krátkou vzdálenost ke kontejneru do centra sběru
v obci. Z téměř roční zkušenosti starostování jsem poznal, že
mnoho občanů dokáže za nákupy jezdit i do vzdálených měst
a vše bez problému donést a unést až domů. Stane-li se však to,
co zakoupil, odpadem, vyžaduje po obci, aby tento odpad odvážela pokud možno ode dveří jeho domu. Nejčastější diskuse občanů probíhají především o tom, jak daleko vozí popelnici a jak
blízko bude umístěn kontejner od ,,jeho“ příbytku.
Zde musím opět poděkovat Vám, všem občanům, kteří odpad třídíte, protože za každou tunu vytříděného odpadu (plast,
sklo, plechovky, tetrapaky, elektronika, baterie, ledničky) má
obec příjem. Naopak za každou tunu odpadu umístěných do
popelnic či kontejnerů platíme poplatek za uložení. Obecní
rozpočet je jen jeden a to, co zaplatíme za uložení odpadu na
skládky, nemůžeme použít třeba na opravu chodníku.
Na závěr ještě drobná poznámka o našem novém způsobu
svozu odpadů. Vše, co jsme zatím z obce odvezli, je v rámci
a v ceně vysoutěžené na počátku tohoto roku, včetně velkoobjemových kontejnerů, u kterých počet objednaných svozů nebyl
dosud vyčerpán.
Děkuji Vám všem, kteří jste můj článek dočetli až sem a s výzvou pro nás všechny ,,třiďme odpady“ přeji krásný podzim.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce Oskava
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Dokončení ze str. 1
havarijní stav kuchyňky kulturního domu. Ohlasy na obě akce
i finanční zisk z plesu byly velmi dobré. A rostou nám příjmy
za krátkodobý pronájem kulturního domu, dokonce tam jsou
už i svatební hostiny. Také vítání občánků se líbilo i výšlap na
Rabštejn.
Obecní úřad máme zateplený a opravila se na něm střecha.
Vypadá hezky. Rekonstruujeme byt po zemřelém panu Břeňovi,
aby tam mohla být přestěhována obecní knihovna. Bude hezčí
než ta stará.
Provozní problémy obce se plynule řeší, stížnosti občanů
jsou sporadické. Rada rozhodla, že zajišťování běžného chodu
obce (posyp, odhrnování sněhu, údržba zeleně, drobné opravy
majetku atd. se bude zajišťovat na objednávku u osob se živnostenským listem nebo u občanů, kteří mají zájem o dohody
o provedení práce. Pokud se vám někdy zdá, že výsledky jejich
práce vypadají podobně jako v minulosti, věřte mi, že jich bylo
dosaženo několikanásobně levněji. A to se samozřejmě projevilo na stavu bankovního účtu obce. Tolik peněz na něm nikdy
nebývalo a všechno včas platíme.
Nové vedení obce muselo připravit a provést výběrová řízení
na dodavatele zateplení školky i na dodavatele nové střechy nad
ní (ta školka je teď krásná, bohužel máme v obci málo malých
dětí), na dodavatele svozu komunálního odpadu, na dodavatele panelů na zpevněné plochy pod zvony na tříděný odpad,
opravily se plesnivé zdi ve školní jídelně a chystá se tam montáž hromosvodů, které chybí. Opravuje se konečně márnice
v Třemešku, která už padala, a některé chodníky v Oskavě (ten
u zdravotního střediska byl vyspádovaný tak, že vedl dešťovou
vodu pod budovu). Doplňují se chybějící tělesa veřejného osvětlení, připravuje se sběrové místo na tříděný odpad u prodejny
Jednoty, přístavba a dovybavení hasičské zbrojnice v Nemrlově,
zateplení kulturních domů v Oskavě i v Mostkově, nové webové
stránky obce. Spolkům v obci jsme v roce 2015 předali 278.046
Kč na podporu jejich činnosti.
Plánů je mnoho a ještě více požadavků občanů. Někdy oprávněných, někdy úsměvných. Těm, kteří očekávali více, doporučuji, aby se poctivě zamysleli nad tím, co oni sami pro tuto obec
zdarma v minulém roce udělali. Kromě starosty pracují všichni
současní zastupitelé zdarma a většina z nich má své občanské,
často velmi náročné povolání. A to ještě bylo dva měsíce vražedné horko.
Ing. Anna Beránková, radní
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Z historie obce
O Mostkově

Všeobecně se ví, že Mostkov byl před druhou světovou válkou vesnicí movitějších sedláků s vlastní školou a kaplí (od
1913). Sousední Oskava byla převážně vesnicí řemeslníků a dělníků. Vdát se do Mostkova znamenalo tehdy pro vdavkychtivé
slečny velké terno. V šumperském archivu jsou uložena svědectví o rušném životě až do 18. století, nejstarší jsou dokumenty
potvrzující vlastnictví statku, pole, ale také závěti a korespondence s vrchností, vyhlášky Marie Terezie apod.
Méně známá jsou fakta, která vydávají svědectví o osídlení
lokality mnohem dříve. Dokládají to nalezené pazourky z doby
kamenné pod Špičákem. Pod Trianglem pak bylo nalezeno
několik artefaktů z doby bronzové (mezi nimi krásný kousek
srpu), které potvrzují přítomnost keltského osídlení. Ve středověku zde vládl již rušný život; z dob stavby Rabštýna (kolem 1230
n.l.) a těžby zlata v okolí to potvrzují archeologické nálezy mincí
(depot Pražských grošů Václava II z roku 1300 – obr. 1), zbraně,
nářadí, ostruhy a podkovy. Nalezeny však byly i mince z doby
kolem r. 800-1000 n.l., které dokazují pohyb lidí v téhle době.
Na kopci hovorově zvaném Amerika (mezi Mostkovem a Václavovem) byla nalezena dělová koule a několik podkov z husitského období. Z dob třicetileté války je nálezů jen poskrovnu
a ty potvrzují, že zde v té době v důsledku války a nemocí život
téměř vymizel. Nádherným nálezem z té doby je vinařské pečetidlo (obr. 2), vypovídající o vinařské tradici, která zde prokazatelně byla ještě začátkem minulého století. Podle množství
nalezených mincí a artefaktů na území Mostkova lze usoudit,
že opravdové oživení nastalo až za vlády Marie Terezie, Josefa II.
a posléze Františka I., z jejichž období jsou ty nejhojnější archeologické nálezy.

Zajímavostí také je, že se nějaký „odborník“ pokusil dát Trianglu (hovorový název kopce mezi horní částí Mostkova a Oskavou) český název a pojmenoval ho „Malinový vrch“ (označení
v nových mapách, i internetových). Překroutil však historické
označení „Heimberg“ (z něm. „domovský vrch“ nebo „vrch,
z něhož pocházíme“), které by mohlo dokazovat původní osídlení z dob Keltů, o čem svědčí nálezy a zbytky valů na tomto
kopci. V Háji je opět nesmazatelná stopa po středověkém rýžování zlata.
Většina zmíněných artefaktů je uložena v šumperském muzeu a má pro Mostkov jako historické místo nevyčíslitelnou
hodnotu.
Helena Nováková, autorka knihy Ztracená Oskava
& Martin Novák, externí spolupracovník
Vlastivědného muzea Šumperk

Hasiči Mostkov na startu – Pavlov

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Mostkov
slaví v letošním roce 70. výročí od svého založení. Prvním
starostou byl 16. září 1945 zvolen pan Jan Navrátil. Toto výročí
jsme si připomněli 26. června letošního roku na hasičské soutěži v Mostkově, kde to s námi oslavilo mnoho občanů a diváků.
Tato soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk Holba
Cup a zúčastnilo se jí 30 družstev mužů a 12 družstev žen.
Náš sbor má 32 členů. Soutěžní tým tvoří Lukáš Brada (velitel), Bronislav Tinka, Jakub Tinka, Jan Tinka, Pavel Janků, Milan
Köhler a Martin Osladil, náhradníky jsou Marek Köhler a David
Palůch.
Průběh sezóny neprobíhal podle našich představ, ale přesto
se nám v závěru sezóny podařilo splnit náš cíl umístit se ve Velké
ceně Holba Cup do 10. místa. Díky tomuto umístění (9. místo)
jsme postoupili do finále Velké ceny, kde jsme v Pavlově zvítězili.
Hlavní činností našeho sboru nejsou jen soutěže, ale také
úprava areálu na hřišti v Mostkově, sběr železa a jiné brigády na
získání finančních prostředků. Mezi další akce patří pomoc při
stavění a kácení májky, účast sboru na pouti ke sv. Floriánovi
a na konci roku pak rozsvícení vánočního stromu spojené s oblíbeným lampiónovým průvodem.
Karel Paciorek, starosta sboru dobrovolných hasičů Mostkov

Družstvo žen Mostkov,
60. léta 20. století
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SDH Nemrlov opět vítězí!
Letos jsme se zúčastnili opět soutěže Velká cena okresu
Šumperk a můžeme Vám s radostí oznámit, že jsme již po druhé
obsadili první příčku.
Byl to lítý boj, plný obav, netrpělivosti, ale hlavně píle a snaživosti. Není však nic lepšího, než vidět tyto skvělé muže vítězit.
Tradice hasičů se v Oskavě začala psát již koncem 19. století
a naštěstí se udržela až dodnes. I tehdejší hasiči pořádali hasičské soutěže, bály a další kulturní akce. Dá se tedy říci, že my
dnes jen kráčíme ve stopách předků.
Dnešní vítězství je vlastně oslavou všech těch generací a let
snažení.
Jak jistě víte, SDH Nemrlov se neúčastní jen Velké ceny
a sportovní činnosti a nepořádá jen soutěž, která se příští rok
uskuteční již popáté, ale pořádá i kulturní akce –oblíbené čarodejnice, Retro party, letní kino.
Tímto článkem členové SDH Nemrlov děkují všem, kteří se
na našem úspěchu jakkoli podílí- sponzorům, členům, jejich rodinám a spoluobčanům.
Držte nám palce do dalších let. Děkujeme!
SDH Nemrlov, Edita Navrátilová ml.
6. září 2015

Hasiči Nemrlov

Rozhovor se starostou sboru dobrovolných hasičů
v Mostkově Karlem Paciorkem
Karle, když se řekne slovo hasič, tak
si vždycky představím tebe. Jak dlouho
jsi hasičem a jakými funkcemi jsi za ty
roky prošel?
Do hasičského sboru v Mostkově
jsem vstoupil 6. prosince 1975, slavím
tedy v letošním roce, podobně jako celý
mostkovský sbor, své malé kulaté výročí. Začínal jsem jako člen, později jednatel a nyní jsem s jednou menší přestávkou starostou sboru.
Pamatuješ si, jak probíhalo tvoje přijetí do sboru?
Bylo to v Oskavě na okrskové soutěži, do které jsem se rovnou
zapojil.
Kdo byl tehdy tvým vzorem a proč?
Jednotlivce bych nejmenoval, byli to tenkrát všichni hasiči.
V té době to byla jediná organizace v obci, kde se sešla parta mladých lidí, kteří dokázali pomoci ostatním a taky se dobře pobavit.
Která událost za ty roky ti nejvíce utkvěla v paměti?
To jsem ještě nebyl u hasičů. Byl to velký požár stodoly na
Rychtě v Mostkově v roce 1973, která tehdy bohužel kompletně
shořela.
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Jaký je rozdíl v soutěžích, když jsi ty začínal, a teď?
Tehdy byly soutěže založeny více na řádu a dovednosti mužstva. Úkoly byly stejné jako dnes, tzn. shodit terče, ale dříve se
soutěžilo v ústroji, která odpovídala tomu, jak se šlo k zásahu,
a byla to prověrka akceschopnosti jednotky k zásahu. Dnes jsou
hasičské soutěže povýšeny na požární sport.
Ty máš výhodu, že tvá práce je současně i tvým koníčkem, co
konkrétně děláš?
V roce 1989 jsem nastoupil na tehdejší okresní výbor svazu požární ochrany jako tajemník pro mládež a výcvik. V průběhu mé více jak pětadvacetileté činnosti jsem prošel různými funkcemi. Nyní jsem vedoucím kanceláře okresního
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Šumperku, která zajišťuje administrativní podporu protipožární činnosti více jak 100 hasičských sborů s členskou základnou 4200
členů. Já konkrétně mám na starosti organizaci soutěží pro
mládež. Nejvíce si vážím a celou dobu podporuji právě činnost mládeže a dorostu, což se nám na okrese obzvláště daří.
V loňském a letošním roce jsme získali tituly mistrů republiky, vloni to byli mladí hasiči z Bludova a letos dorostenci také
z Bludova.
Ve svém zaměstnání se tedy většinou věnuješ dětem a mládeži.
Můžeš ve zkratce popsat, jaké konkrétní akce pro ně připravujete?
Vždy první týden v říjnu pořádáme akci Šumperský soptík,
kterou jsem před sedmnácti lety s kolegou Karlem Švédou
založil. Jedná se o závod mladých hasičů v běhu na 60 metrů
s překážkami. Letos se soutěže zúčastnilo 450 závodníků. Je
to nejstarší a největší soutěž v České republice, která se koná
pod širým nebem. Tento model od nás přebraly i ostatní okresy
a soutěž má i mezinárodní účast.
Proč by se měli mladí hlásit k Vám do sboru?
Protože činnost mládeže a dorostu a posléze i požární sport dospělých je vesnický sport, který nabízí v místech, kde nejsou podmínky pro jiné sporty, adekvátní a plnohodnotnou alternativu.
Je to pravda, že jsi u hasičů poznal i svou manželku?
Tak to je pravda (smích). Před lety jsem navštívil soutěž ve
Velké Kraši, kde také soutěžila za družstvo místních žen a nějak
mi padla do oka.
Jsou hasičkami i tvé dvě dcery?
Jen starší dcera Maruška. Jako hasička vyrostla ve sboru
v Nové Hradečné, poté soutěžila za družstvo žen Troubelice.
Nyní přešla do Hrabišína a patří mezi nejlepší proudařky.
Zbývá ti čas i na jiné koníčky?
Nevím, jestli je to koníček, spíš kůň. Po otci jsem před sedmnácti lety převzal chov včel, který dodnes obhospodařuji. Je
to pro mě hlavně relax a vyčištění hlavy. Nyní mám 28 včelstev
a mám radost, když jsou vidět výsledky. Mostkov a okolí má velkou výhodu. Je včelařským rájem, kde příroda poskytuje včelám
hojnost pastvy.
Jak se letos povedl med?
První i druhá snůška byla zdařilá, a to až do doby, kdy všechno zaschlo kvůli vysokým teplotám. Přesto můžu letošní rok
hodnotit po stránce snůšky a medového výnosu jako vysoce
nadprůměrný. Prostě dobrý rok.
Děkuji za rozhovor.
Vladislava Navrátilová
Blahopřejeme oběma sborům dobrovolných hasičů ke skvělým
výsledkům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší obce.
Rada obce Oskava
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Letos zjara nás ve věku 91 let opustil pan Bohumil Břeň,
dlouholetý občan Oskavy a od roku 1964 až do důchodového věku
i často vzpomínaný předseda MNV Oskavy.
Až do vysokého stáří byl velmi aktivní a živě se zajímal nejen
o dění v obci, ale i v celé společnosti. Na snímku z léta roku 2014
je zachycen při grilování s Klubem seniorů.
Za doby jeho starostování se v Oskavě postavilo mnoho nových staveb a život nás obyvatel se díky jeho zájmu a vstřícnosti
v mnoha směrech zlepšil. Pamětníci budou na pana Břeně s láskou vzpomínat.
J. Kotrlová

Příliš horké léto v Klubu seniorů v Oskavě
Letošní vskutku horké léto trochu činnost Klubu
seniorů utlumilo. Zejména do plánované výstavby
petangové hrací plochy se v příšerném horku nikomu nechtělo. Odložili jsme tedy výstavbu na září.
A přitom jsme na Rabštýně už koncem června absolvovali kvalifikovanou instruktáž; sice na improvizovaném hřišti, zato od skutečných mistrů (viz foto).
Výlet do arboreta Makču Pikču v Pasece jsme si
po třech letech znovu zopakovali a žasli jsme, co nového za tu dobu nadšený majitel stačil na bývalém
„smeťáku“ vybudovat (viz foto). A v tamní restauraci jsme si při zmrzlinovém osvěžení mohli prohlédnout nádherné obrazy „našeho“ mistra Vojkůvky. Že
bychom ho poprosili o výstavu také u nás?
Naše věčně čilá předsedkyně Marta naplánovala
pěší vycházku do Nemrlova „za Kyselovo“. No nevím
- na teploměru v osm ráno 25 stupňů ve stínu. Ale
zase jsem se dověděla, kde je to Kyselovo.
Anna Beránková

Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Od listopadu 2015 každé první úterý v měsíci od 14.30 h.
do 16.00 h. v budově Obecního úřadu Oskava, přízemí
Poradenství z oblasti:
• dávky pro osoby se zdravotním postižením – průkazy TP, ZTP,
ZTP/P, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky
• příspěvek na péči
• kompenzační pomůcky – půjčovny a prodejny
• poskytovatelé sociálních služeb
• žádosti o umístění do pobytových zařízení.
• V poradně bude možné získat informace o dalších sociálních
dávkách:
• dávky pomoci v hmotné nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc
• dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné.
Přijďte se poradit, ráda Vám zodpovím Vaše případné
dotazy a pomohu s vyplněním žádostí.
O všechny uvedené sociální dávky je možné požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky.
Adresa: 	ÚP ČR – krajská pobočka v Olomouci
Kontaktní pracoviště Šumperk
Lidická 516/49, 787 01 Šumperk
Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech, které lze
získat na Kontaktním pracovišti Šumperk, dále na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – http://www.
mpsv.cz nebo na stránkách Úřadu práce ČR – http://portal.
mpsv.cz/upcr v sekci formuláře.
Bc. Martina Pluskalová, DiS.,
tel. 777 809 488, email: MartinaPlusk@email. cz
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Z farnosti

Vážení čtenáři Zpravodaje obce Oskava, milí občané, pěkně
Vás všechny zdravím z fary.
Blíží se „dušičkový čas“. Na hřbitovech budeme zdobit hroby,
rozsvěcovat svíčky, vnímat zvláštní atmosféru, vzpomínat a možná se i modlit. Právě v tento „dušičkový čas“ vnímáme onu atmosféru „porodu na svět Světla“. Jednoduše napsáno – život nekončí
smrtí, ale otevírá se k věčnosti pro každého, kdo věří, touží a žije
z Pravdy a ve Světle. Přeji vám pokojný čas a radost z toho, že jsme.
Otec Pavel Stuška

Pozdrav ze školky …

Školní rok nám v mateřské škole rychle uběhl. Nyní si můžeme připomínat pěkné chvíle, které jsme společně prožili.
Věříme, že na školku si rádo vzpomene i osm dětí, které v září
poprvé usedly do školních lavic v první třídě. Přejeme všem prvňáčkům hodně zajímavých chvil a úspěchů ve škole.

Tento rok prošla budova MŠ velkou rekonstrukcí. Výměna
oken proběhla v únoru během čtrnácti dnů, dá se říci hladce
a bez problémů. Moc chci poděkovat zaměstnancům a rodičům
za pomoc při úklidu. Dlouho jsme si ale klidu pro práci s dětmi
neužili. Začátkem dubna poslední nápor mokrého sněhu střecha budovy již nevydržela a došlo k protečení a dalšímu poškození stropu. Od této chvíle byly všechny děti z obou oddělení
umístěny v přízemí budovy. Děkuji pedagogům za operativní

řešení situací, spolupráci, trpělivost a organizaci práce s dětmi
v daných podmínkách. Plánované činnosti jsme zvládli a děti se
rychle přizpůsobily nové situaci. Také rodičům děkujeme za toleranci. Nastaly nové skutečnosti a místo rekonstrukce pultové
střechy je budova zastřešena střechou sedlovou. Od září jsou
opět v provozu dvě oddělení.
Připomeneme si několik akcí, které jsme společně v průběhu
školního roku prožili. Podzim tradičně zahajujeme Drakiádou
a ukončili jsme ho akcí pro rodiče a děti – Zamykání zahrady.
Před vánocemi a velikonocemi jsme s dětmi vyráběli v Šumperku v DDM výrobky z keramiky. Navštívili jsme kino v Uničově, Divadlo v Šumperku a malá divadélka jezdila také k nám do
MŠ. Letos poprvé jezdilo osm dětí na lyžařský kurz do Hraběšic.
První den děti zjistily, že všechno nejde samo,… Ale vše překonaly a po týdnu nadšeně sjížděly kopec nebo kopeček, každý dle
svých možností s velkou radostí. K zimě patří také Masopust, do
školky přijel kouzelník, na školní zahradě se uskutečnil Čarodějnický rej. Byli jsme na exkurzi v místní knihovně, na pásmu
o včelách ve Vile Doris v Šumperku, ve hvězdárně v Prostějově.
Den dětí jsme oslavili jako indiáni a se školním rokem jsme se
rozloučili při přespání ve školce. Za všechny děti patří poděkování sponzorům za příspěvky na akce: OÚ Oskava, AGRO Huzová, GDF Mostkov, Novatronic, MUDr. Vl. Nikl, Řeznictví p.
Kappel, Smíšené zboží p. Valenta, VAPAP, Pohostinství p. Kryl
a Drogerie pí Krestýnová.
Všem dětem přejeme v novém školním roce ve školce i ve
škole hodně zážitků.
Za MŠ Lenka Punčochářová
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Ze školy

Školní výlet do Velkých Losin - 1. třída
Nemáte přesnou představu, jak se vyrábí papír?
My ano, protože jsme v úterý 23. 6. navštívili muzeum ruční papírenské výroby ve Velkých Losinách, jediné v České republice. Prohlédli jsme si holandrovnu
a čerpací kádě. Za pomoci zručných pracovníků papírny jsme si
z tekuté papíroviny přes síto vyrobili arch papíru, který se dále
suší, máčí v klihu, opět suší a nakonec vyhladí na dvouválcovém
kalandru. Na památku jsme si mohli vyrobit přáníčka z ručně
vyrobeného papíru.

Výlet 2. třídy
Druhá třída v rámci školních výletů navštívila hrad ve Šternberku s programem: ,,Tajemný hrad Harryho Pottera.“ Prožili
jsme dopoledne plné zábavy, soutěží a her v doprovodu kouzelníků. Příjemný zážitek završila zajímavá prohlídka hradu.
Odpoledne jsme se přesunuli do Expozice času ve Šternberku
s animačním programem, ze kterého si děti odnesly spoustu
nových poznatků. Pokud nevíte, kam s dětmi na výlet, tak vřele
doporučujeme.
Žáci 2.třídy

Výlet 3. třídy

Poté jsme se přesunuli na prohlídku tamějšího zámku, který
neblaze proslul čarodějnickými procesy, o kterých se píše v knize Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“. Počasí, bohužel,
vyšlo přesně podle předpovědi - zataženo a deštivo… Nám to ale
vůbec nevadilo. Po obědě na chvilku vykouklo sluníčko, takže
jsme se mohli vyřádit na sportovišti v Areálu zdraví.
Cestou zpět jsme se těšili z nakoupených dárků a suvenýru.
Výlet se nám vydařil…

Na výletě v Čechách
pod Kosířem jsme navštívili hasičské muzeum, kde mě nejvíce zaujalo starodávné hasičské
auto. V muzeu kočárů se
mi zase nejvíc líbil velký
zlatý kočár, ve kterém
se vozili král, královna
i princezna. Na hvězdárně v Prostějově se
mi moc líbilo, jak jsme
s paní pozorovali Slunce
a Měsíc.
         Alice Struhárová

Výlet 4. třídy

Na konci školního roku jsme s p. uč. Janou Gajdošovou
a p. vych. J. Žampachovou uskutečnili školní výlet na hrad do
Šternberka, kde na nás čekala úžasná prohlídka hradu s aktivním programem ,,Bludiště“ – po splnění různých úkolů nás
v truhle čekala odměna.
Z hradu jsme šli do ateliéru malíře Libora Vojkůvky, kde nás
čekalo nejen úžasné pohoštění, ukázka malování a spousta legračního vyprávění. Pak už jen nakoupení suvenýrů, zmrzlina,
ledová tříšť a vlakem zpátky. Výlet se nám moc líbil.
Žáci 4. třídy
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Slavnost Slabikáře
Na začátku června jsem uspořádala spolu s dětmi pro rodiče a známé malou slavnost – Slavnost slabikáře a pasování prvňáčků na čtenáře. Nejprve jsme roznesli osobně pozvánky panu
řediteli, paní zástupkyni, panu starostovi.Pozvali jsme také paní
knihovnici a na pozvánky pro rodiče se nikdo nezapomněl podepsat svým jménem.
Potom už jsme se všichni těšili, jak ukážeme, co vše jsme se
naučili.

Oskavský zpravodaj
V úvodu každý žák přečetl ukázku a poděkoval za to , co se
mu ve Slabikáři nejvíce líbilo – písmenka, slabiky, slova, věty,
básničky, doplňovačky, příběhy, povídání i pohádky.
Jako dárek se každý naučil básničku a Matěj Blecha s Barunkou Novákovou zahráli veršovanou pohádku „Červená Karkulka.“
Následovalo přednesení slavnostního slibu, kterým se všichni zavázali, že budou hodně číst, pěkně se starat o knížky a dodržovat řád knihovny.
Potom Honzík Kyselý představil všechny prvňáčky, pan ředitel je pasoval na čtenáře, pan starosta předal jako dárek knížku „Adélka a zlobidýlko“ a paní knihovnice oblékla na památku
čtenářské tričko.
V závěru hosté popřáli začínajícím čtenářům hodně zdaru
při čtení prvních opravdových knížek.
Já bych v závěru tohoto příspěvku chtěla zmínit, že i nadále budeme s dětmi pravidelně navštěvovat knihovnu a zároveň
také poděkovat paní knihovnici za její zájem o naše nejmenší
čtenáře i za její velkou obětavost přivést děti do knihovny.
Rovněž bych chtěla poprosit i rodiče, aby byli nápomocni
a také se podíleli na rozvoji čtenářské gramotnosti každodenním předčítáním dětem, které je nejúčinnější metodou výchovy
člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli
silou.
Mgr. Zdeňka Benešová
tř uč. 1. ročníku

Přišel dlouho očekávaný den. Po přivítání jsme začali společnou recitací:
My jsme malí žáci, máme rádi práci.
Vždy se do ní s chutí dáme, někdy si i zazpíváme.
První třída nepovolí, ukáže, co dovede,
když si v práci pomůžeme, všechno se nám povede.
A kdo nám v práci pomáhal nejvíce ?
No přece náš kamarád - ,,Slabikář.“
Protože právě on nám toho dal nejvíc, sluší se poděkovat – za
to, jak nás od prosince doprovázel na každodenní krkolomné
cestě po jeho řádcích a stránkách.

Sběr
Ve školním roce 2014/15 se na naší škole nasbíralo celkem
80kg pomerančové a citrónové kůry.
V květnu proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno
12 400kg starého papíru.
Hodnocení tříd:
1. místo - IV. třída (176,42kg /na žáka)
2.místo - VII. třída (118,94kg/na žáka)
3.místo – II. třída (94,25kg/na žáka)

Číslo 2 / 2015

Strana 9

Významná životní výročí
V měsících červenci až září 2015 oslavily 4 naše občanky
životní jubileum 90 a více let.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme i nadále hodně životního
elánu.
Kulturní komise

Jubilantka paní Kyselová z Oskavy

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna nabízí odebírání obědů, pro zájemce i s dovozem domů.
Cena obědů je 53 Kč, s dovozem 58 Kč
Denně vaříme z čerstvých surovin. Maso a masné výrobky
jsou zaváženy 3krát týdně, zelenina a ovoce 2krát týdně.
Je dbáno na nutriční hodnoty potravin a vyváženou stravu,
zvláště pro děti a seniory. Příprava stravy se řídí výživovými normami a přísnými hygienickými normami pro školní stravování.
V případě zájmu je možnost obědy objednat u vedoucí ŠJ
p.Lysákové na tel. Čísle 583 233 505

Důležité upozornění pro občany

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských
průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že
v období od 15. 12. – 31. 12. 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu.
Rovněž nebude možné v uvedeném období již vyhotovené
doklady předávat. V nutných případech bude držiteli občanského průkazu se skončenou dobou platnosti vydán občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
V tomto případě pak musí občan doložit 2 fotografie.
Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod na
nový technický sytém vyplývající z legislativních změn, které
jsou v současné době schvalovány.
Olga Breitzetelová
vedoucí správního oddělení
odboru správního a vnitřních věcí
Městského úřadu v Šumperku

Kvíz
správná odpověď z minulého čísla: Krmelec na Zakopanci
Výherkyně Helena Vyroubalová získává dárkový balíček

Kompostárna Oskava
(vedle fotbalového hřiště Oskava)
Informace a dotazy ke stravování jsou na adrese:
jidelna.oskava@seznam.cz
Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí ŠJ. Věřte, že jen včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem.
Pokud bude komunikace mezi strávníky a vedoucí jídelny založena na otevřenosti a důvěře, bude to nejlepší základ vzájemných vztahů. A za tím vším bychom měli vidět zdravého a spokojeného strávníka.
Vedoucí ŠJ I. Lysáková

Provozní doba do 30. listopadu 2015
Středa 16:00 – 19:00 hodin
Sobota 9:00 – 12:00 hodin
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí,
slupky od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).
Předání odpadu v nádobách, ze kterých bude vysypán,
v trávě nesmí být kameny.
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výšlap na rabštejn

Pátek 26.6.2015 se uskutečnil již tradiční Výšlap na Rabštejn,
pořádaný OÚ a ZŠ Oskava. Nebyl to sice poslední školní den,
děti musely do školy ještě v pondělí a v úterý, přesto toto odpoledne stačilo k navození správné prázdninové atmosféry. Spoustu
zábavy si užily nejen děti, ale i starší účastníci. Na pěšině u lesa
si zahráli pétanque pod vedením manželů Kotových, všichni
si mohli zastřílet ze vzduchovky do originálních terčů Radka
Pořízka nebo osvěžit znalosti z oblasti zdravovědy a první pomoci za asistence p.Kateřiny Wezdenkové. Zuzana Doubravová s Janou Gajdošovou si připravily kvízy nejen pro malé, které
mnohým hodně zamotaly hlavu. Každý účastník výšlapu obdržel propisku s logem obce. Skutečnou odměnou ale pro mnohé
z nás bylo příjemně strávené odpoledne.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přiložili ruku
k dílu a podíleli se na přípravě a organizaci této akce. Velký dík
patří provozovatelům restaurace Rabštejn za poskytnutí prostor
a občerstvení pro děti. Doufáme v další spolupráci i v příštích
letech.
Věra Kyselá

Toulavé boty
Dopis první:

Dobré ráno, zdraví vás delegace studentů z chorvatského
Cresu, která se nyní, po velmi vydatné snídani, chystá načerpat
znalosti a chorvatské ,,knowhow“ v oboru chovu skopového dobytka v olivových hájích…. Je mi naprosto fajn, jsem plně zregenerován, večeřím si krevety s rizotem z mořských plodů a jako
dezert hovězí kotletu s hranolkami , snídám lívance s jahodami,
je tu taky dost kančího guláše, no prostě strašně moc dobrého
jídla. Tudíž vám se zármutkem v srdci oznamuji, že po příjezdu
budu potřebovat novou garderobu, tak o jedno až dvě x bohatší.
Moře je teplé, slané, a když se voda v něm obsažená konzumuje v nadměrném množství, vedlejší účinky se projevují zejména
na stolici. Já naštěstí tímto neduhem netrpím, radši si zajdu do
hotelu na sklenku piva nebo jiných rozličných nápojů… Na dezinfekci nezapomínám, ba naopak, v našem domě se dezinfiko-
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vání stalo takřka kulturní událostí. Tak jsme se vlastně všichni
poznali a chutnali jsme dezinfekce i z jinačích krajů. Máme se
tu fajn a posíláme pozdrav těžce pracujícím Čechům, přejeme
hodně pracovních úspěchů, protože co může být krásnější, než
pocit z kvalitně odvedené práce! Snad jen 10 dní strávených
v krásném chorvatském letovisku! Zdraví Váš syn Tom.

Dopis druhý:
Dobrý den, opět zdraví skupina studentů z ostrova Cres,
ležícího v malebném Jadranu. Počasí je stále krásné a vodu na
koupání zase někdo přesolil, no, co se dá dělat, další den s pitným režimem,, a la“ ochranka nákupního střediska Třemešek,
setkání s náměstkem ministra životního prostředí… Přivítání
proběhlo za halasného zpěvu studentů Střední lesnické školy
v Hranicích, jelikož ti byli jako jediní na základě mylně podané
informace oděni v reprezentativním oděvu. Dále následovala
hodina anglického jazyka. Tak dobře nacvičená, že by mohla konkurovat leckterému vystoupení Národního divadla. Po
večeři jsme se vydali do víru ulic Cresu. Seznamovali jsme se
s místními obyvateli, nebo spíše obyvatelkami, jazykovou bariéru jsme překonali zejména díky našim končetinám a bohaté
fantazii. Dále jsme se snažili promlouvat k dívkám pomocí hudby, no a naše snaha brzy přinesla ovoce. Konečně víme, jak se
zavírají chorvatská okna. Po nevydařeném lovu jsme usedli ke
karbanu. A protože jak se říká, že na penězích a kartách je více
bakterií než na záchodovém prkýnku, byla po každém kole nutná důkladná dezinfekce…. Co bylo dál? Vlastně, radši asi nic….
Váš Tom.

Dopis třetí:
Včera jsem se zúčastnil výletu na ,,modrou jeskyni“. Znamenalo to pro nás, že musíme vstávat o něco dřív, ale stálo to za to.
V 9 hodin ráno jsme se nalodili. Měli jsme před sebou hodinu
a půl plavby po krásném průsvitném moři. Loď měla z části prosklené dno, takže bylo na co se dívat. O zpestření programu se
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nám postaralo několik delfínů, které jsme pozorovali ve volné
přírodě, následovala ochutnávka zdejší dezinfekce Rakije. Po
připlutí na místo jsme vystoupili na čistou pláž s mořem ještě průzračnějším… Nabral jsem ti tam několik oblázků, jak jsi
chtěla.
Modrá jeskyně je vlastně z půlky zaplavená mořem, téměř
všude bylo 2 metry vody. Když průvodce změřil teplotu vody
a teploměr se zastavil na 16 stupních, všem nám ztuhl úsměv na
tváři. Když přišel s tím, že v jeskyni je voda ještě o 2 až 3 stupně chladnější, mnozí váhali, zda jít nebo ne. Nakonec jsme se
všichni plní odhodlání rozběhli mezi vlny. Po prvních krocích se
odhodlání někam ztratilo… Na druhý pokus už nás tolik nešlo…
Asi po 150 metrech jsme doplavali ke vstupu, nebo spíš vplavu
do jeskyně. Zjistili jsme, že se tam dá dosáhnout na dno. Chvíli jsme váhali, jestli si stoupnout, ale byli jsme ujištěni, že zde
ježci nejsou. Když jsme se průvodce Kubu zeptali, jak si může
být tak jistý, přerušil na chvilku drkotání zubů a řekl: ,, Protože je tady k…a zima!“ Tak jsme si všichni stoupli a pokračovali
přes ledovou vodu. Ježci tam opravdu nebyli, ale moje nohy si
přesto z výletu odvezly památku- skopl jsem si prsty na noze.
Ale i tak jsem pokračoval dál, vody náhle přibylo a zbytek cesty
jsme proplavali. Opravdu bylo na co se dívat! Hromadný chorál
drkotajících zubů tomu všemu dodával zajímavou atmosféru,
folklorem se stalo ono slovo ,,k…a“, protože Kuba ,,k…a“ šel, ,,k…a“plaval a všem byla ,,k…a“zima. Konstatoval jsem, že kdybych
byl malé dítě a musel si při každém ,,k…a“zacpávat uši, asi bych
se brzy utopil. Ale i tak – jeskyně byla nádherná! Proplavali jsme
zpátky do moře, vymrzlí jsme vylezli na břeh a začali se vyhřívat
na sluníčku. Mezitím se otevřela lodní kuchyně a kuchaři začali zpracovávat čerstvě nachytané ryby. Vyhříval jsem se tak, že
bych teď z fleku mohl zastoupit leckterý semafor. Spálený jsem
tedy kvalitně!
Cestou zpátky jsme se už s delfíny nepotkali, ale alespoň
jsme nakrmili racky. Večer jsme si sedli na pláž a zpívali, hráli
a dezinfikovali až do půlnoci. Jo, včerejšek za to stál!
S přáním hezkého dne Váš spálený syn….
Tomáš Doubrava, student
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Inzerce

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

Informace z obecního úřadu
Svoz odpadů v závěru roku

Svoz popelnic od listopadu 2015 každý pátek
Svoz plastů 19. 11. 2015 a 17.12. 2015
Vážení spoluobčané, protože věříme, že Vás dění v obci zajímá, a chceme, aby se Vám zpravodaj líbil, uvítáme, pokud se
také Vy zapojíte do tvorby našeho zpravodaje a přispějete k jeho
zkvalitnění svými tipy, příspěvky a názory. Můžete je zanechat
v obecní knihovně, podatelně obecního úřadu nebo zaslat na
níže uvedené adresy.
Lenka Janků, e-mail: janku.zpravodaj@gmail.com
Vladislava Navrátilová, e-mail: navratilova.zpravodaj@
gmail.com
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