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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

Dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do úklidových akcí se
zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Také u nás v Oskavě jsme letos uspořádali obecní úklid.
Hlavní úklidový den proběhl v sobotu
16. dubna 2016. Sraz účastníků byl v devět hodin před obecním úřadem a přišlo
nás devět. (Pokud bychom v těchto číslech hledali nějakou souvislost, navrhuji
pro znásobení počtu účastníků posunout
příští rok čas srazu na některou z odpoledních hodin.) Taky se Vám zdá počet
účastníků hodně malý? Mimochodem
Oskava má více jak 1 300 obyvatel. Nás
to ale nerozhodilo, vzali jsme pytle, nasadili rukavice a vyrazili směr Třemešek.
S potěšením mohu napsat, že před
svými domy mají lidé vesměs čisto. Nejvíce odpadků jsme tak nasbírali kolem
autobusových zastávek a v neobydlené
části mezi Oskavou a Třemeškem. Tam
jsme dokonce narazili na černou skládku
a z nalezených odpadků bychom složili
nejméně půlku proslulého bakelitového
automobilu, a to včetně kol a pneumatik.
Asi sedmi kilometrovou trasu jsme kolem
poledne ukončili opět u obecního úřadu,
kde jsme si opekli špekáčky a provedli
vyhodnocení celé akce. Cíl byl splněn:
spojit příjemné s užitečným, tedy strávit
dopoledne na čerstvém vzduchu a zbavit
naši obec odpadků.
A mám další dobrou zprávu. Nebyli
jsme jediní, kdo se v sobotu zapojil do
této celostátní akce. Ve školce jsme viděli
rodiče a paní učitelky, jak společně s dětmi uklízejí zahradu kolem školky. MostPokračování na str. 2

zdarma

Strana 2
kovští hasiči zase posbírali v celé obci nepotřebné železo a staré
autobaterie.
Již před sobotním datem hromadné akce si někteří z Vás
uklidili svoje okolí a nejen to. Za všechny zmíním paní Vlastu Vrbickou, která si vzala za své úklid chodníku před školkou
a perfektně ho vyčistila. Členové klubu seniorů věnovali jedno
dubnové úterý úklidu cesty kolem bývalého kina. Také paní učitelky ze školy si s dětmi rozdělily rajóny a vyrazily všemi směry
od školy do ulic a uliček sbírat odhozené odpadky.
Jedna věc je jistá - odhozený odpad a nelegální skládky se
z přírody samy neuklidí. Cílem akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko není jen organizace hromadného úklidu jeden víkend
v roce. Hlavním cílem je, abychom kdekoliv a kdykoliv udržovali přírodu v čistotě kolem sebe a vychovávali děti a mladé lidi
k pocitu zodpovědnosti za své okolí. Takže udržujme v čistotě
okolí svých domů a pozemků, i když už „to není naše, ale obecní“, vyrazme do přírody a posbírejme trochu odpadků na vlastní
pěst. Nebuďme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme.
Vladislava Navrátilová, radní

Vedení obce informuje

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první uzavřený hospodářský rok 2015
a nové vedení obce a zastupitelstvo má povinnost bilancovat.
Na Vás, vážení občané, je zhodnotit, zda jsme uspěli, dodrželi
slovo a sliby a splnili Vaše očekávání.
Po volbách jsme slíbili, že budeme transparentní a všechny
aktivity, průběžné hospodářské výsledky, uzavřené smlouvy,
či jiné důležité dokumenty (např. výběrová řízení, fotodokumentace oprav atd.) zveřejníme. Tento slib jsme splnili, ať už
na starých webových stránkách nebo v druhé polovině roku
na nových stránkách obce. Tímto byl splněn další slib a přání
většiny občanů zprovoznit nový „web“ do konce roku.
Jelikož na webových stránkách jsou zveřejněny všechny smlouvy a ekonomické údaje, nebudu Vás zatěžovat čísly
a pouze shrnu akce, které jsme uskutečnili v roce 2015.
â Konec roku 2014 a začátek roku 2015 byl slušně řečeno
poněkud hektický. Nástup do úřadu, odchod zaměstnanců obecního úřadu na nemocenskou, inventarizace majetku –„vše zlé je k něčemu dobré“. První velkou akcí byla
reorganizace svozu komunálního odpadu. Po roční etapě
můžeme konstatovat, že vše funguje jak má a k tomu se
ušetřilo cca 418.000 Kč.
â Po několika letech jsme dokončili fasádu a okenní špalety
na školní jídelně.
â Zdárně se povedlo zateplení obecního úřadu a rekonstrukce střechy – celkové náklady: 4,150.303 Kč.
â V zimních měsících jsme museli řešit havarijní stav v dodávkách pitné vody a bylo nutné revitalizovat vrt u MŠ (byl
dlouhodobě v katastrofálním stavu). Začali jsme připravovat vybudování nového zdroje pitné vody. Voda se našla
– vrt se vyvrtal a má vydatnost 2 l/s. Zbývá už jen dopojit
do vodárny. Bohužel, vše se zdržuje obrovskou byrokracií,
která je s touto akcí spojena. Na celou akci jsme vyřídili
dotaci od Olomouckého kraje ve výši 500.000 Kč.
â Provedli jsme opravy elektroinstalace, rozvodů vody a topení v části KD Oskava. Výsledek jste měli možnost zhodnotit na kulturních akcích v kulturním domě.

Oskavský zpravodaj
â Po dokončení zateplení obecního úřadu jsme se rozhodli,
že přestěhujeme knihovnu do vhodnějších prostor, a z bývalého bytu jsme zrekonstruovali knihovnu. Zeptejte se dětí
a vedení knihovny, zda se jim v novém líbí – doufáme, že
ano.
â Koncem letních prázdnin jsme dokončili investičně nejnáročnější akci „zateplení MŠ a výstavba sedlové střechy“.
Zároveň byl částečně opraven interiér školky. Celkové náklady 4,636.037 Kč.
â V rámci inventarizace majetku jsme zjistili, že je velká roztříštěnost pojistných smluv a neodpovídají aktuálnímu stavu. Provedli jsme výběr pojistitele, sjednotili smlouvy do
jedné a za méně peněz a kvalitněji pojistili více majetku.
â Začátkem roku 2015 jsme ve zpravodaji slíbili, že se
pokusíme změnit vzhled sběrných míst zpevněním ploch
silničními panely a vybudováním centrálního sběrného
hnízda za Jednotou. Tento úkol je splněn.
â Změnili jsme systém údržby zeleně pomocí specializovaných firem a v některých lokalitách formou práce na dohodu místními občany. Tento systém se osvědčil – vše je
posekáno, uklizeno, a to levněji.
â Opravili jsme hřbitov Mostkov/Oskava a vybudovali novou
rampu a schodiště.
â Byl vybudován nový chodník u bytovek naproti obecnímu
úřadu.
â Žalostný a havarijní stav obecních budov nás průběžně
nutil k opravám:
– úprava okolí obecního úřadu a zdravotního střediska –
chodníky, odvodnění dešťovky (budova má částečně narušenou statiku),
– oprava rampy u jídelny, sanace omítek, částečné odvodnění a vymalování budovy jídelny.
â Po mnoha letech byli vyslyšeni obyvatelé Třemešku a konečně došlo na opravu márnice.
â Byla zhotovená elektrická přípojka na hřiště v Třemešku.
â Provedli jsme výběr dodavatele monitoringu a čištění
kanalizace. Akce v současné době probíhá. Se stavem naší
kanalizace Vás budeme průběžně informovat, včetně zveřejnění záznamu z kamery.
â Zadali jsme aktualizaci PRVKOK (plán rozvoje vodovodu
a kanalizací). Nechali jsme zhotovit kompletní pasport komunikací a osvětlení. (oba dokumenty nutné k podání žádosti o dotace).
Připravili jsme kompletní projektové dokumentace k akcím:
– oprava hasičské zbrojnice Nemrlov (žádost o dotaci
schválena)
– zateplení a rekonstrukce KD Mostkov (podána žá-

dost o dotaci)
– zateplení a rekonstrukce KD Oskava
– oprava a rekonstrukce obecních uliček (podána žá-

dost o dotaci)
– oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení v Oskavě
(podána žádost o dotaci)

– přestavba interiéru 1. patra budovy obecního úřadu (podána žádost o dotaci).
â Změnili jsme systém prodeje obecních pozemků. Už nebude žádné „ handlování“ komu za kolik, ale vše se bude prodávat za oficiální, zveřejněný znalecký posudek. Velká ško-
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da, že už nemáme co prodávat, a tak alespoň nakupujeme
zpět. Konečně jsme koupili pozemek pod obecním vrtem,
směnili jsme pozemky a získali do vlastnictví pozemky na
hřišti v Mostkově (terénními úpravami se podstatně zvětšila
plocha hřiště).
â Nákupem lesního pozemku pod vodárnou má Obec Oskava
po mnoha letech opět les, který kdysi měla!
â Rozdělili jsme na dotacích pro místní spolky 250.000 Kč.
Z výtěžku plesu jsme ohodnotili úspěšné a aktivní děti
z naší vesnice zdařilým výletem do IQ centra v Olomouci.
â K tomu všemu jsme vybrali novou kronikářku, která, jak
doufáme a pevně věříme, každý rok bez přerušení, pečlivě
zaznamená dění v obci pro další generace.
â Začínali jsme se stavem na účtech k 1.1.2015 částkou 9,162.614
Kč a končili se stavem na účtech k 31.12.2015 částkou

11,889.568 Kč, to znamená, že po všech investicích a úsporách jsme přidali na účtech + 2,726.954 Kč. Zde si dovolím
použít staré české pořekadlo „když se chce, tak to jde“.
â Ve volném čase jsme se museli se starostou účastnit čtyř výslechů na Policii ČR, a to na základě čtyř anonymních udání „neznámého občana“ v souvislosti s investicemi a opravami obecního majetku a jednoho oznámení na Českou
inspekci životního prostředí v souvislosti s opravou střechy
OÚ. Výsledek – nebylo shledáno žádné pochybení.
â5Rada obce se v roce 2015 sešla 14x a zastupitelstvo obce 6x.
Dovelte mi jménem vedení obce Oskava a rady obce poděkovat všem členům zastupitelstva za aktivní přístup a pomoc.
Velké poděkování také Vám občanům, kteří jste jakkoliv pomáhali a pomáháte.
Ing. Zbyšek Adamec, místostarosta

Dotace spolkům z rozpočtu obce
Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2016
Žadatel

Účel poskytnutí dotace

Činnost TJ Jiskra Oskava, reprezentace na soutěžích - mužsvo
mužů, mužstvo žáků (např. pronájem fotbalového hřiště,
doprava fotbalových mužstev, občerstvení mužstev při utkáních
TJ Jiskra Oskava
a turnajích, hostování hráčů, prostředky nezbytné pro údržbu
fotbalového areálu, poplatky FAČR za organizaci soutěží,
nákupy míčů, dresů apod.)
Sbor doprovolných Kulturně společenské a kulturně sportovní akce a na podporu
hasičů Nemrlov
soutěžního družstva mužů
Nákup nových žídlí a úhrada dopravy při dvou plánovaných
Klub seniorů
zájezdech, nákup potřebného materiálu při aktivitách klubu a na
nákup cen při soutěžích
Jezdecký oddíl, projekt určen věkové skupině 7 - 25 let. Použití
Jestřábí z.s.
dotace na činnost oddílu a jeho dovybavení
Nákup materiálu a pomůcek k přípravě akci, odměny dětem,
dopravné na exkurze, na prezentaci školy v rámci EKOškolky
ZŠ a MŠ Oskava
(mateřská škola)

Požadovaná
Schváleno
částka
zastupitelstvem

130 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

14 000 Kč nákup židlí bude hrazen z jiné
položky rozpoču obce

30 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

7 500 Kč

7 500 Kč

20 100 Kč

20 100 Kč
5 000 Kč

ZŠ a MŠ Oskava

Florbal - materiálové náklady a startovné

ZŠ a MŠ Oskava

Doprava na exkurze a kulturní akce, pomůcky, odměny pro
děti, materíl ke hrám (základní škola)

ZŠ a MŠ Oskava

Výtvarný materiál pro kroužek Tvořivé ruce (10 -15 dětí)

5 000 Kč

Připojení odběrného místa elektrické energie v areálu hřiště

28 000 Kč

Klub osadníků
Třemešek
Český svaz včelařů
Oskava
Český rybářský
svaz Uničov
ZŠ a MŠ Oskava
Místní knihovna
Oskava
Klub šachistů
Oskava
Sbor dobrovolných
hasičů Mostkov
Římskokatolická
farnost Oskava

Léčení včelstev proti varoaze
Vysazení pstruha duhového - přehrada Oskava (58 členů
bydlících v Oskavě a Bedřichově)
Lyžařský kurz - příspěvek pro instruktory, půjčovné za
instruktážní pomůcky, ubytování pro ped. pracovníky a
zdravotníka
Noc s Andersenem, beseda s Adolfem Dudkem - odměny pro
děti, nákup výtvarného materiálu
Příspěvek na činnost šachového klubu - nákup materiálu
Sekání a údrba hřiště, pořízení vozidla - materiálové a provozní
náklady, poháry a ceny
Závěrečná etapa generální opravy kaplesvatého Antonína
Paduánského v Třemešku

Poznámka

-

Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

11 950 Kč

11 950 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

1 330 Kč

1 330 Kč

115 000 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

487 380 Kč

248 380 Kč

bude hrazeno z jiné položky
rozpočtu obce

pořízení vozidla bud hrazeno z
jiné položky rozpočtu obce
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Ples OÚ Oskava 27. 02. 2015
– vyúčtování
Popis

Částka

Obálky, šatnové bloky
815,-Krepový a barevný papír,
440,-motouz, organza
Vepřová krkovice + koření
4.076,-– pohoštění ples
Chléb
600,-Květinová vazba + chryzan471,-témy – výzdoba na stoly
Hudební produkce
16.000,-Alko, nealko, pochutiny

Doklad
pokladna převodem
246
301
361
364
365
379

25.096,--

396

Květinová výzdoba

3.388,--

402

Nákup vína

5.500,--

402

Tisk plakátů a vstupenek

1.105,--

Praní ubrusů a utěrek

1.715,--

411

Krůtí prsa – pohoštění ples

3.952,--

425

Autorské poplatky OSA

2.571,--

Výdaje celkem

faktura

faktura

65.729,--

Příjem z plesu: 77.295,-- (pokladní dokl. č. 421)
6.894,-- (pokladní dokl. č. 445)
CELKEM

84.189,--

Zisk z plesu ve výši 18 460 Kč bude stejně jako v roce 2015
použit na ocenění dětí reprezentujících naši obec. I letos se
mohou těšit na zajímavý výlet.

Prodej pozemků

Dobrý den, vážení milí občané. Můj článek je zaměřen na
systém prodeje nemovitostí v obcích ČR obecně a v naší obci.
Jelikož se množí informace o tom, že současný starosta prodal
všechny pozemky realitce do Čech, píši následující. Ten, kdo
tuto informaci šíří, buď nezná zákon o obcích, nebo záměrně
šíří nepravdivé zprávy mezi občany.
Nyní k zákonu: Prodej pozemků a veškerých nemovitostí
obce je možný pouze a jen po schválení v zastupitelstvu obce
(zápis ze zastupitelstva). Jedná se o takzvanou vyhrazenou

pravomoc zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb.
§ 85 písmeno a). Rozhodnutí o prodeji předchází schválení
záměru prodeje takového majetku. Záměr může schválit rada
obce. Dle § 39 již zmiňovaného zákona, odstavce (1) cituji:
„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.“
Zákon o obcích „sankcionuje“ nezveřejnění záměru nebo
uzavření smlouvy bez jejího předchozího schválení příslušným
orgánem obce neplatností této smlouvy. Právní úkon učiněný
jménem obce by však byl neplatný, nejen pokud by byl realizován zcela bez předchozího rozhodnutí příslušného obecního
orgánu, ale i tehdy, jestliže by předchozímu rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce obsahově neodpovídal.“
Nyní předkládám množství obcí prodaných a nakoupených
pozemků. V období let 1993–2014 bylo prodáno 192,37 ha
pozemků za cenu celkem 5,825.980 Kč, což činí 3,03 Kč/m2
(46 ha lesů, 33 ha travních pozemků, 33 ha ostatních ploch, 31
ha orné půdy, 7 ha zahrad, 1,8 ha zastavěné plochy a 40,57 ha
ostatních pozemků). Nakoupeno za toto období bylo 4,74 ha
pozemků za průměrnou cenu 5 Kč/ha. Za období 2015–2016
bylo směněno 2,326 ha půdy (ostatní plocha a travní plocha)
v rámci směny s ÚSOVSKO a.s. za hřiště Mostkov za průměrnou cenu 22,47 Kč/ha. Zároveň bylo nakoupeno 1,448 ha lesní půdy s porosty smrku pod vodojemem Horní Žleb a vrtem
Horní Žleb za průměrnou cenu 30 Kč/ha.
Na závěr jsem byl pověřen radou obce k doplnění ekonomického zhodnocení místostarosty obce, a to zhodnocením
nákladů na pohonné hmoty v obci za období 2010–2015. Za
období let 2010–2014 se roční náklady na PHM na obci pohybovaly od 240.000–320.000 Kč. Zatímco za rok 2015 jsou
roční náklady na PHM 57.083 Kč. Vše je dle paragrafů uvedeno v přiložené tabulce.
Všem zastupitelům, zaměstnancům obce a všem Vám, občanům, kteří pomáhali a pomáhají při chodu obce, srdečně
děkuji za pomoc a inciativu a těším se na další spolupráci.
Přeji všem krásné, slunečné a úspěšné jaro.
			
Ing. Stanislav Hýbner, starosta

Návštěva v Retzu

V pátek 15. dubna 2016 vyjeli na pozvání pana Schlögla,
majitele firmy MARWOOD, s.r.o., pan starosta, Otec Pavel,
několik zastupitelů a oskavských obyvatel na výlet za hranice
snů. Doslova. Za hranice proto, že cílem bylo malé rakouské
městečko Retz nedaleko Znojma, a snů proto, že je ve hvěz-

Náklady na PHM v Kč
Místní správa (Fabia)
Bytové hospodářství (mates)
Silnice (Zetor)
Vzhled obce (Kompostárna)
Požární ochrana (Hasiči, cisterna)
Sběr komunál.odpadu (Kuka)
Komunál.odpad (AVIE plasty a zeleň)
Tělovýchovná činnost (hřiště)
Komunál.odpad-stavební suť avie

Paragraf
6171
3612
2212
3745
5512
3722
3725
3419
3639

2015
7 359
.----------9 821
12 690
4 000
.----------13 965
4 268
4 980
57 083

2014
43 268
50 498
36 007
6 980
81 854
28 395

2013
39 220
73 455
23 910
36 339
7 730
83 320
30 565

2012
50 626
89 317
39 493
49 802
13 489
84 250

2011
50 966
49 814
10 490
49 663
8 584
74 657

2010
37 564
79 443
28 516
47 060
6 367
43 302

247 002

294 539

326 977

244 174

242 252
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První rok činnosti kulturní
komise

dách, kdy to u nás bude také tak fungovat. Řekli byste, co nás
může překvapit na pile a ve sklípku? Ale překvapilo naprosto
všechno. Už jen samotné setkání s panem Schlöglem je zážitkem. Někteří z účastníků už ho dobře znali, jiní se s ním viděli
poprvé. Pověst, která ho předchází, nelhala. Milý, vstřícný,
říká věci tak, jak jsou. Nejprve byl pro nás připraven slavnostní oběd o několika chodech. Už tam si naše výprava získala
zaslouženou pozornost, jelikož se zpívalo a srdečně bavilo,
což místní obsluha ocenila. Rakouský lid prý, i když by měl na
rozdíl od nás důvod se smát a dnem se prozpívat, tak nečiní
ani pod vlivem.
Po obědě jsme se vrátili do podniku pana Schlögla na
dychtivě očekávanou exkurzi jeho pily. Provázel nás, jak jinak,
Čech – jeden z vedoucích provozu. Celá prohlídka probíhala v duchu – laik žasne, odborník se diví. Kulatina jede do
hal po pásech přes detektor kovů, pak pokračuje k odkornění
a do katru, kde se nejprve natočí, aby se zajistila ideální výtěžnost, ihned se řeže dvěma kotouči proti sobě na potřebnou
tloušťku desek, ty se pak rovnají, vážou do balíků a cestují na
dvůr k expedici. Celá operace jednoho kmene od odkornění
po řezání a srovnání do balíku trvá odhadem tři minuty. Přitom se v řezací hale téměř nepráší a vy se procházíte kolem
linky po zátěžovém koberci! Obsluha vše kontroluje z velínů,
pouze u rovnání do balíků pracují dělníci, aby srovnali některé
neposedné desky a přidali prokladky. Piliny se samozřejmě odvádí bokem a třídí se podle frakce do několika boxů. Teď trochu čísel: pila zpracuje 1 100 000 kubíků dřeva ročně, což je
5 500 kubíků denně. Kulatina se vozí ze 60 % z ciziny (ČR,
Slovensko, Ukrajina, Třemešek...), řezivo jde z 90 % na export.
Na pile pracuje 50 % Čechů.
Po tomto zážitku nás čekalo posezení s panem Schlöglem
u vína v luxusní restauraci přímo na vinici. Je až s podivem,
jak tento rodilý Rakušan pohlíží na české lidi. Vidí v nich vynikající pracovníky, kteří dělají svou práci přesně, se zápalem
a vděčností. Inu práce v zahraničí je mnohem lépe placená
a čeští zaměstnanci si váží šance, kterou tam dostali.
Samotný pan Schlögl si nás všechny získal kouzlem své
osobnosti, upřímností a otevřeností. My jsme mu naopak udělali radost moravskými písničkami. I samotná paní překladatelka se divila, že je velmi výjimečné, aby poseděl s návštěvou
do tak pozdních hodin.
A radost jsme určitě přinesli i skvělému panu řidiči Vrbovi,
kterému jsme cestou také zpívali a on nás za to profesionálně
dovezl tam i zpátky.
Vlaďka Piková

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti kulturní komise obce Oskava, která byla zvolena zastupitelstvem obce
v prosinci 2014 ve složení Vladislava Navrátilová (předsedkyně), Lenka Janků, Mgr. Dana Martinková, Josef Hodula, Josef
Uličný, Pavel Wezdenko a Jana Zlejší.
• V lednu 2015 proběhlo v netradičním termínu z důvodu
voleb 2014 tradiční setkání občanů s vedením obce. Tato
akce má vždy u všech zúčastněných pozitivní ohlas a nejinak tomu bylo i při prvním setkání s novými zastupiteli.
• V únoru 2015 a 2016 jsme uspořádali obecní ples. V naší
obci se obvykle během plesové sezóny uskuteční čtyři plesy
a na všech vystupují kapely, které mají ve svých playlistech
především skladby moderní taneční hudby. My jsme se rozhodli pro změnu a pozvali jsme krojovanou dechovou kapelu Zdounečanku, která má ve svém repertoáru převážně
polky a valčíky. Reakce byly rozporuplné a oscilovaly mezi
absolutním nadšením na jedné straně a zásadním odmítnutím kapely jako hudby na ples na straně druhé. Jelikož
v letošním roce, kdy opět hrála Zdounečanka, byla účast na
našem plese mnohem nižší, což může být také způsobeno
právě Vašimi reakcemi na styl hudby, zajistili jsme na příští
rok účast Vám mnohým dobře známé a oblíbené kapely
Fofrovanka, která již několikrát v Oskavě na plesech hrála.
• V dubnu členové kulturní komise na svém pracovním setkání posoudili podané žádosti o dotace z rozpočtu obce
Oskava na zájmové a veřejně prospěšné aktivity a vypracovali doporučení pro jednání zastupitelstva.
• V květnu jsme slavnostně přivítali devět nových občánků
naší obce. Pan starosta Ing. Stanislav Hýbner pronesl krátkou uvítací řeč a Hanička Doubravová a Kristýnka Vrbová
zahrály všem přítomným na flétnu a kytaru. Poté následovalo předání pamětních listů a dárků pro děti a maminky
dostaly jako poděkování květiny. Setkání jsme uzavřeli neformálním posezením s malým občerstvením. Další slavnostní vítání občánků proběhne v sobotu 21. května 2016.
• Během letních měsíců jsme se společně s vedením obce
podíleli na přípravách nových internetových stránek naší

Obecní ples
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Vítání občánků

•

•

•

•
•

obce. Bylo osloveno několik společností, které nám předložily své nabídky, poté následovalo mnoho jednání se zástupci firem, kde jsme upřesňovali své požadavky a zjišťovali, jak dalece jsou oslovené společnosti schopny splnit
naše požadavky na kvalitu stránek. O výsledku této naší
aktivity se můžete od listopadu, kdy byly nové stránky spuštěny, přesvědčit sami na adrese www.ou-oskava.cz.
V podzimních měsících probíhaly přípravy na akce, které
se uskutečnily koncem roku. V říjnu proběhlo stěhování
obecní knihovny do nových prostor v budově obecního
úřadu. Slavnostní zahájení, na které byli kromě široké veřejnosti pozváni i zastupitelé obce a zástupci sponzorů, se
uskutečnilo 5. listopadu 2015. Nová knihovna je krásná
a prostorná, takže všichni jste srdečně vítáni. Paní knihovnice Lenka Janků se nejen o knihy, ale také o všechny návštěvníky vzorně stará a knihovna je tak přátelským
a reprezentativním místem pro ničím nerušené čtení nebo
neformální setkání.
Tentokrát již v tradičním listopadovém termínu proběhlo
další setkání seniorů se zastupiteli obce. Opět jsme se těšili z bohaté účasti a spokojené reakce všech přítomných
jsou pro nás dalším pozitivním impulzem pro pokračování
v naší práci.
V loňském roce jsme poprvé ocenili úspěšné děti, které reprezentují naší obec a šíří její dobré jméno. Na tuto akci
byly použity prostředky z výtěžku obecního plesu tak, jak
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání.
Pro dvacet tři úspěšných dětí jsme připravili výlet za poznáním, jehož cílem bylo interaktivní muzeum vědy v Olomouci. Slavnostní setkání proběhlo v novém prostoru obecní
knihovny, kde pan starosta v krátké úvodní řeči poděkoval
všem zúčastněným dětem za dosavadní úspěchy v mimoškolní činnosti a poté společně s panem místostarostou
předali dětem dárky. Samotný výlet proběhl v příjemné atmosféře a nejenom spokojenost dětí, ale i děkovné reakce
rodičů jsou pro nás motivací do dalších aktivit.
Našim občanům, kteří se dožili významného životního jubilea, jsme osobně předávali jménem vedení obce blahopřání a dárkové balíčky.
Během celého roku jsme pro Vás připravovali Oskavský
zpravodaj. Protože naší prioritou při jeho sestavování je
to, aby byl zpravodaj nejen pro Vás, ale především o Vás,
chceme Vás tímto vyzvat, abyste se aktivně zapojili do jeho

Oskavský zpravodaj
budoucí podoby. Velice rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky a Vaši aktivní účast na obsahu jednotlivých čísel.
Prosím, pište na email navratilova.zpravodaj@gmail.com
nebo janku.zpravodaj@gmail.com. Předem Vám děkujeme.
• Ve své pravidelné činnosti pokračujeme i letošní rok, ve
kterém pro Vás mimo jiné chystáme podzimní zájezd do
polského Krakova.
Závěrem chci poděkovat členům kulturní komise za jejich
vstřícnost a ochotu věnovat svůj volný čas práci pro naši obec,
radě obce a zastupitelům, kteří jsou vždy součástí jednotlivých
akcí a projektů, za jejich aktivní účast a nové náměty a také
Vám občanům, kteří nám nezištně v naší práci pomáháte.
Těšíme se na setkání s Vámi nejen při kulturních a společenských akcích v naší obci.
Za kulturní komisi Vladislava Navrátilová

Pozdrav z fary

Vážení čtenáři Zpravodaje obce Oskava, milí občané a farníci, pěkně vás všechny zdravím z fary.
Rád bych se s vámi podělil o radost z prací na kapli sv. Antonína Paduánského v Třemešku. Již třetím rokem tuto kapli
s farníky, některými obyvateli Třemešku, zaměstnanci farnosti
přes projekt Veřejně prospěšné práce a s mnoha brigádníky
z nejrůznějších míst Moravy opravujeme. Kdo z vás jste někdy
v kapli byl, víte, že její střecha a trámy byly v tak špatném
stavu, že do kaple dlouhou dobu a intenzívně zatékalo. Proto
jsme se se členy Spolku pro záchranu kaple sv. Antonína Paduánského v Třemešku rozhodli kapli uzavřít a hledat finanční
prostředky pro její generální opravu. Co již bylo vše opraveno?
V roce 2014 – Oklepání vnějšího mokrého zdiva, odvodnění drenáží, oklepání vnitřního zdiva, sundání cihel, jílu
a starých břidlic ze stropu kaple. Na práci se podíleli studenti z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, farníci z Bílovic
u Uh. Hradiště, farníci z Oskavy, několik mužů z Třemešku
a zaměstnanci farnosti v rámci VPP.
V roce 2015 – Demontáž staré krytiny, demontáž celého
krovu, kompletně nový krov, nová krytina; práci udělaly firmy.
K poslednímu dni minulého roku byla proinvestována částka
600.000,- Kč. Tato částka byla po tři roky sestavována od

Číslo 1/2016
mnoha drobných i velkých dárců převážně z České republiky
(i z Německa a Slovenska přišel finanční dar) dále ze dvou
sbírek po vesnici Třemešek a od firmy MARWOOD s. r. o.
a dalších menších podnikatelů.
V letošním roce byla dokončena věžička a práce pokračují v interiéru kaple. Byl demontován a vynesen uhnilý strop
a bude sestaven strop nový – dřevěný. Je natažená nová elektroinstalace a bude opravena a v půli kapli položena nová podlaha. Na závěr bude kaple vymalována, bude přivezen repasovaný svatostánek, oltářní plátno, opravené obrazy křížové
cesty a opravené lavice.
Na kapli z vnější strany zbývá realizovat nové hromosvody,
vyspravení a nátěr fasády a terénní úpravy kolem kaple včetně
osazení betonových žlabů kvůli povrchové vodě. Práce v letošním roce se již konají „na dluh“ a jejich další realizace bude
záležet na financích.
Bývá zvykem vkládat do cibule věže pod kříž zprávu pro
další generace. Do speciálně upravené schránky jsme vložili
dokumenty ručně psané matričním inkoustem na ruční papír.
Byla přepsána zpráva z obecní kroniky o dění v obci v roce
2015 a zprávy, které popisují opravu kaple a uvádějí seznam
dárců a dobrodinců. Zprávu podepsal pan starosta a pan místostarosta obce Oskava, pokladník spolku paní Rozálie Valigurová a já.
Rád bych vás již nyní pozval na slavnostní otevření a požehnání kaple po generální opravě, a to v sobotu 18. června
v 10 hodin. Žehnání kaple se uskuteční při mši svaté. Po ní
bude pohoštění a odpolední program s dechovou hudbou Rohelanka.
Rád bych vás také informoval a pozval na tyto akce:
V neděli 8. května od 15.30 v kostele Libině - Koncert pro
maminky (hraje kapela, která hrála v minulém roce na Adventním koncertě v Bedřichově)
V neděli 17. července v 15 hodin v Bedřichově – Pouť ke cti
sv. Bedřicha s venkovním posezením.
			
Otec Pavel
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svým pásmem děti ze školy. Ženy nám předvedly své cvičení. Ke konci roku při nastrojeném stromečku máme tombolu, každý přispějeme dárkem. Všichni se vždy zúčastníme.
Máme nové šipky a prostor pro petanque je již připraven.
Další návrhy vylepšení jsou stále aktuální. Při jarním úklidu
obce část našeho kolektivu uklidila odpadky v délce asi 10
km. Máme též velmi dobře zpracované DVD za poslední
dva roky činnosti.
V našem pokročilém věku určitě víme, že naše setkávání
nenechá nikoho na pochybách, že si užíváme život aktivně,
pokud to jde.
Jarmila Kotrlová

Člověk míní, život mění

Když už sluníčko začalo koukat přes mraky, zima začala
ustupovat, jaro se snažilo nastoupit svoji vládu a v klubu seniorů se kupily plány, co všechno letos společně prožijeme, přišla
nečekaná a krutá zpráva, že „mocnosti nebeské“ povolávají
k sobě našeho dlouholetého kamaráda Jarka. Bohužel takový
už je život a přesto, že se nám to nelíbí, nic s tím nenaděláme.
Budeš nám chybět i Tvoje muzika, kterou jsi nás doprovázel
na našich akcích a rozséval dobrou náladu. Přejeme Ti klidný
odpočinek a věř, že na Tebe nikdy nezapomeneme a navždy
zůstaneš v našich srdcích a vzpomínkách.
Klub seniorů Oskava

Klub seniorů

Více jak před pěti lety v naší obci byla zahájena činnost
klubu pro seniory. Doposud v obci takové zařízení chybělo.
Starší občané postrádali možnosti více se setkávat. Všichni se
vzájemně známe, ale víceméně z náhodných střetávání se. Většinou při návštěvách u lékaře nebo v obchodě.
Nejsme žádné veliké sdružení, ale o to více přátelštější.
Scházíme se v klubovně, kde trávíme příjemná odpoledne.
Po zahájení posezení nás naše předsedkyně seznámí s programem. Též tomu, kdo má v tom daném měsíci narozeniny,
předá dárek. Pak také všichni poblahopřejeme. Po menším
občerstvení si při hudbě zazpíváme. Naši dva fotografové se
starají, aby vše zdokumentovali. Kronikářka nám humornou
formou vede klubovou kroniku. Zápisy do ní doplňuje aktuálními fotografiemi.
Během činnosti Klubu jsme byli několikrát na výletě
v muzeu, v arboretu, vykoupat se v lázních, též někteří v divadle v Olomouci. O prázdninách, pokud je ještě během
léta teplo, postupně se scházíme u některého z členů na
zahradě na odpolední posezení. Přes chladné počasí pořádáme akce v klubovně. Jsou to výstavky, vystoupily nám se

Poděkování
Děkuji všem za tichou vzpomínku a květinové dary
pro mého manžela pana Jarka Fabiána.
Marta Fabiánová
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V knihovně se nenudíme

Dnes už je naštěstí pouhou historickou vzpomínkou skutečnost, že v knihovně bychom měli sedět jako pěny (nejlépe
na židli u stolu), nevyrušovat a pokud vůbec promluvit, tak
pouze šeptem. V současné knihovně si můžete sednout i lehnout, vybrat si mezi pohodlným křeslem nebo sedacím vakem.
Nemusíte si vůbec nic půjčit, ale jenom odpočívat, případně se
potkat se známými či přáteli nebo se připojit na wifinu a brouzdat po sociálních sítích. Můžete si s přáteli zahrát nejrůznější
stolní deskové hry nebo navštívit nejrůznější výtvarné dílny.
			
Lenka Janků, knihovnice

obdivovat - kresby a malby s motivy naší vesnice od žáků ZUŠ
Uničov a žáků naší školy, básně, prózu, staré i nové fotografie
Oskavy. Zvláštní poděkování patří i panu Martinu Novákovi,
panu Karlu Dostálovi a Františku Maitnerovi za ukázku historických předmětů, které našli v okolí naší obce. Výstavu si
během měsíce se zájmem prohlédli nejen žáci naší školy, ale
i ostatní občané.
Ing. Jana Vitešniková

Výstava

Od 15. ledna jsme měli možnost zhlédnout výstavu Malebná Oskava. Z ohlasů občanů je patrné, že se líbila. Bylo co

Noc s Andersenem

Naše páteční prvoaprílové nocování ve škole nepatřilo k aprílovým žertům, ale sešli jsme se na
osmé Noci s Andersenem, kterou
pro děti připravila místní knihovna
ve spolupráci se základní školou.
Při zahájení nocování jsme si
společně zazpívali písničky s texty Zdeňka Svěráka, který je
scenárista, vynikající herec, textař, zpěvák a spisovatel… všechny tyto přívlastky patří sympatickému muži s vřelým úsměvem,
který letos v březnu oslavil 80 narozeniny.
Po té už na děti čekal bohatý program: skládání origami,
AZ kvíz a hádanky s omalovánkou, zahrály si živé „Člověče,
nezlob se!“, zasadili strom POHÁDKOVNÍK a někteří odvážlivci se vypravili na noční stezku odvahy.
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Poděkování

Krásné svátky jara jsou již za námi. V naší obci byla již
před několika lety obnovena tradice klapačů. Nahrazují tak
hlas zvonů, které „odletěly do Říma“.
Mrzí mě, že se najdou takoví, kteří tento zvyk odsuzují
a vadí jim, že chlapci „žebrají o peníze“. Koledníci přece nikoho nenutí, aby jim tyto peníze dával. Někdo pouze poděkuje,
někdo přidá sladkost. I když se to možná nezdá, i pro tyto děti
je občas úsměv a milé slovo víc, než strčená koruna.
Milí kluci, ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za
to, že si o prázdninách přivstanete a místo sezení u počítačů a tabletů vyrazíte do ulic. Že dokážete nám – dospělým, že si vážíte tradic, které nám všem zanechali naši předkové. I když vám
u toho občas prší za krk.
Za všechny spokojené občany Oskavy a Mostkova
Zuzana Doubravová

Významná životní výročí

Členové kulturní komise navštívili během prvních čtyř měsíců letošního roku čtyři naše spoluobčany, kterým popřáli k
jejich významnému životnímu jubileu a předali oslavencům
malou pozornost. Ještě jednou přejeme hodně zdraví a ať Vám
vydrží Váš obdivuhodný životní elán!

V únoru 2016 oslavila krásné životní jubileum paní Zdeňka Bartlová. Gratulujeme.

Z našich škol

Jarní dny ve školce …

Letošní Noc s Andersenem mají děti za sebou, pěkné vzpomínky jim všem zůstanou v paměti a už se určitě mohou těšit
na pohádkové nocování v roce 2017.

Pěkné jarní dny s dětmi v mateřské škole prožíváme hlavně
venku na vycházkách i na školní zahradě. Společně s rodiči
a dětmi jsme jedno středeční odpoledne věnovali jarnímu úklidu. Vyhrabaná zahrada s novými záhonky na pěstování květin, s trampolínou a s přestěhovaným domečkem na stinném
místě děti láká k jarním hrám. Naše mateřská škola je od září
zapojena do programu EKOškolka. Již název napovídá tomu,
že se více věnujeme ekologickému vzdělávání dětí. Tento program nás také motivuje k novým aktivitám. Společně s rodiči
a dětmi jsme se zaměřili na zlepšení prostředí školní zahrady,
které by mělo děti motivovat k pozorování jevů a dějů v přírodě a k novým pohybovým činnostem. Za velkou podporu,
nápady a pomoc děkujeme především čtrnácti členům EKOtýmu školy, který tvoří rodiče, děti a zaměstnanci MŠ. První
letošní společnou plánovanou akcí EKOtýmu byla výroba pta-
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ale deváťáci přišli s prosíkem, že chtějí jet také. Nakonec tedy
jeli všichni od první až do deváté, celkem 35 dětí. Vyklubala se
z nich výborná parta. Starší dohlédli na ty mladší, pomohli jim,
kde bylo potřeba a mnohdy nám dospělým šetřili staré kosti
i hlasivky. Ti mladší se zase od nich naučili spoustu užitečného
pro svůj další rozvoj – netvrdím, že to bylo vždy zrovna podle
pravidel slušného chování, ale všichni vypadali spokojeně.
Ozdravný pobyt nebyl jen o lyžování. Příjemným zpestřením byla výborná kuchyně paní Matoušové z penzionu U profesora. Objevovali jsme také krásy našeho blízkého okolí při
dlouhých procházkách, učili jsme se orientaci v terénu, navštívili jsme bunkry z II.světové války, seznámili jsme se s pravidly
první pomoci, hráli jsme hry venku i uvnitř…. Prostě jsme si
celý týden strašně moc užili! Kdo nevěříte, tak se můžete podívat na stránky ZŠ Oskava (www.zsoskava.cz, fotogalerie).

čích budek. Společně s panem P. Gajdošem děti budky umístili v prostoru zahrady. Věříme, že zde sýkorky, brhlíci a jiní
ptáci zahnízdí. Druhou akcí, kterou EKOtým MŠ pořádal,
byl bazárek dětského oblečení a následovala sobotní stavba
tunelu z vrbových prutů. Za praktické rady při sázení vrbiček
děkujeme paní K. Strakové ze zahradnictví v Libině. Při stavbě se nás sešlo patnáct dospělých brigádníků. Za tři hodiny
sehrané práce vznikl efektní prvek školní zahrady – vrbičkový
tunel. Práci a zručnost svých rodičů pozorovaly a svým způsobem ke společné stavbě přispěly i děti.
První jarní den jsme s dětmi vynesli Moranu a přivítali
pěkné počasí. K řece Oskavě ji vyprovodily všechny děti. Bohužel příští školní rok nás bude méně. Patnáct dětí, které po
prázdninách odcházejí do první třídy, nahradí dle zápisu jen
dětí sedm. Nejen nové děti, ale i ostatní bychom rádi pozvali
na školní zahradu, kde v neděli 1.6.2016 oslavíme Den dětí.
Můžete se těšit na skákací hrad, šaška Vikyho, pohádkový les
a další zábavu.
Všem přejeme pěkné jarní dny a hodně sluníčka.
Děti a zaměstnanci MŠ

Ozdravný pobyt s lyžováním zš oskava,
Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
Zpočátku se mi to nezdálo jako dobrý nápad. Vždyť v Oskavě se na lyžák nejezdí! Ale rodiče projevili zájem – no tak to
zkusíme. Původně jsme uvažovali pouze o dětech z I.stupně,

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv
dílem k tomu, aby se tato akce mohla uskutečnit. Vedení školy
za podporu a za to, že nás uvolnilo z výuky, všem rodičům, kteří si ukrojili z rodinného rozpočtu a ještě se přijeli na své děti
do Kunčic podívat. Instruktorům Honzovi a Jitce, jenž byli
pro děti nejen učiteli, ale také kamarády. Speciální poděkování
patří manželům Šenkovým z Břevence. Myslím si, že mluvím
všem dětem z duše, když říkám, že bez nich by to nebylo ono!
Přestože celý pobyt probíhal v dobré náladě , přišly i smutnější chvíle a ani nám se nevyhlo zranění. Všichni přejeme
Barunce brzké uzdravení a doufáme, že se k lyžování zase vrátí. Protože my se k němu chceme vrátit již příští rok! Velkou
odměnou nám bylo prohlášení jednoho ze začínajících lyžařů:
„Víte, co si budu přát k narozeninám? No přece lyže!“
						Věra Kyselá
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poznat sušené léčivé byliny. Těžké bylo pro žáky poznat, které laskominy jsou ty zdravější, ale potom správně určili, že ty
s celozrnnou moukou.
A tak nakonec snad všichni pochopili, že za vše, co jíme,
co pijeme, co dýcháme, v čem jezdíme, co si oblékáme, co si
patláme na tělo, čím topíme a v čem spíme, zkrátka za vše
vděčíme té naší úžasné matce – Zemi. Tak ať je dlouho aspoń
taková, jaká dosud. To záleží na nás a na našich dětech.
Jana Vitešníková

Spolky
Lyžařský výcvik
V neděli jsme odjeli na lyžařský výcvik. Celý čas v autobuse jsem přemýšlel, jaké to tam nejspíš bude. Když jsme dorazili
k chatě U profesora, zjistil jsem, že jsou tam milí lidé. Pokoj
s klukama se mi zamlouval. Po vybalení jsme se měli obléci
a jít na svah, aby si instruktoři poznačili, kdo a jak lyžuje. Já
jsem tam způsobil menší rozruch, protože nebýt paní učitelky,
ležím rozpláclý na parkovišti. Večer jsem také zjistil, že jídlo
je vynikající. Ve večerním programu jsme se rozdělili do družstev. Jelikož jsem byl v posledním, měl mě na starosti Zdenek
a Inka.
Ráno na snídani byl švédský stůl. Když jsme se přezuli
do lyžáků, vydali jsme se na malý dětský svah, protože jsme
lyžovat neuměli. Po obědě byl odpolední odpočinek a druhý
lyžařský výcvik. Večer jsem nemohl usnout a ráno jsem si to
vyčítal. Ve středu byla pauzička, takže jsme byli na procházce
po Kunčicích, abychom věděli, kde jsme to vlastně byli. Další
den byli závody a já se náramně těšil. Odpoledne šli někteří
na procházku a někteří měli zábavu pod chatou. O své zábavě
mluvit nebudu, protože jsem spadl do bahna a pěkně se v něm
vykoupal. K večeru bylo vyhlášení vítězů závodů a rozlučková
diskotéka. No a v pátek jsme byli všichni smutní, jelikož jsme
se museli s chatou loučit.
Ale já jsem si lyžák užil a příští rok pojedu znovu!
Aleš Barbořák 6. třída

Den Země
V pátek 22. 4. 2016 jsme oslavili v naší škole Den Země.
Před školou jsme zřídili asi 8 stanovišť, o které se starali
naši deváťáci. Ostatní třídy si mohly prakticky vyzkoušet svoje
teoretické znalosti hlavně z výuky přírodopisu, ale i chemie
a zeměpisu.
Asi největší zájem byl o stánek s myslivostí. Zde nám naši
revírníci P. Gajdoš a A. Vitešník ukázali nejen vyčiněnou vydru, bobra, lišku, sovu, puštíka, různé trofeje, zbraně, kůže,
ale dokonce i živé ničitele našich lesů – kůrovce (lýkožrouta
smrkového).
Jiné stanoviště nabízelo těm mladším dětem různé kvízy,
doplňovačky, poznávačky nejběžnějších ale i vzácnějších zástupců naší fauny a flory. Starší žáci měli za úkol sestavit potravní řetězce, určit, která látka se v přírodě nejdřív rozloží ,
poznávali teď kvetoucí jarní byliny a jehličnany. Ukázka filtrace pomohla žákům snáze pochopit samočistící schopnost
potoků a bystřin.
Na stanovišti se zdravou výživou mohly děti ochutnat třeba
chia semínka, naklíčené mungo, pohanku, pomocí čichu roz-

Klub šachistů
V lednu 2016 zahájil v naší obci činnost Klub šachistů. Při
našich schůzkách se pravidelně schází 5–10 hráčů. Malým dětem se při výuce věnuje Lukáš Doležel, který je seznamuje
se základními pravidly hry a se základními pojmy. Zkušenější
šachisté mezi sebou soupeří ve vzájemných partiích či miniturnajích, rozebírají odehranou hru a učí se novým strategiím.
Rádi bychom pozvali všechny, kteří si občas tuto hru rádi
zahrají, aby se za námi přišli podívat. Scházíme se každý pátek
v 15–17 hod. v místní knihovně. Při větším počtu hrajících
se můžeme přesunout do zasedací místnosti na OÚ. Máme
také možnost domluvit vzájemné partie s registrovanými hráči
TJ Libina. Pro zkušenější hráče lze čas na hru rozšířit už od
12 hod. (po předchozí domluvě).
Bližší informace v knihovně u p. Janků.
Zuzana Doubravová
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SDH Nemrlov
Jsem rádi, že naše výkony a snažení inspirovaly i mladší
generaci v Oskavě. Dostaly se nám do rukou dvě básničky žákyně 9. třídy místní ZŠ, které jsou o nás, a rádi bychom se
o ně s vámi podělili.

SDH NEMRLOV
Nemrlovští hasiči, šplhají i po tyči.
V běhu na ně nikdo nemá,
klubko se jim lehko zvedá.
Vodu mají vždycky hned,
je to dřív, než řekneš teď.
Voda pak rychle stříká,
a na terče hned dostříká.
Terče jsou hned shozené,
talenty jsou vrozené.
A když se jim něco zkazí,
tak to dolů nikoho nesrazí.
A na trénink vyrazí.
Vždyť teprve trénink dělá mistra,
a jim nechybí ta správná jiskra.
Proto držte jim vždy pěsti,
stačí jim jen trocha štěstí.

Oskavský zpravodaj

Informace obecního úřadu
Kompostárna Oskava (vedle fotbalového
hřiště Oskava)
Provozní doba 2016 od 16. března do 30. listopadu:
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.

Svoz popelnic
Od května 2016 svoz odpadů 1x za 14 dní.
První svoz 6. 5. 2016 a pak každých 14 dní v sudý týden.

Svoz plastů
Termíny: 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 6.10., 3.11.,
1.12., 29.12.2016

NEMRLOVŠTÍ HASIČI
Nemrlov patří správným chlapům,
vždy když zazní siréna, ihned běží k vratům.
Zápolí s ohněm, vichřicí a vánicí,
i ve sportu jsou to profíci.
Nohy mají rychlé jako blesk,
můžete se o tom přesvědčit na vlastní čest.
Do útoku všechno dají,
oni na to prostě mají.
I když se to né vždy zdaří,
svým úsilím nepřízeň osudu zmaří.
Nejsou to jen hasiči,
jsou to taky baviči.
Pořádají různé akce,
na které jsou dobré reakce.
Díky nim je v Nemrlově živo,
buďme rádi,vždy to tak nebylo.
Podpora fanoušků a rodiny je nezbytná,
také díky tomuto tento sbor všechno má.
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