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Vydává zastupitelstvo obce Oskava

Vážení občané,

máme zde konec léta a začátek podzimu. Podzimní měsíce se nesou každoročně
v duchu společenských akcí, z nichž nás letos, pokud pandemie dovolí, čeká především od 04. 10. 2021 již tradiční taneční kurzy pro starší a pokročilé v KD Oskava,
vítání nově narozených občánků 16. 10. 2021 v 10:00 hod v obřadní síni obecního
úřadu, setkání seniorů se zastupiteli obce 26. 11. 2021 ve 14:30 hod, rozsvěcování
vánočního stromu 28. 11. 2021 v 16:00 hod a v příštím roce 04. 02. 2022 myslivecký
ples MS Mostkov a obecní ples 25. 02. 2022.
Rád bych zde zmínil ještě jednu akci, která již proběhla a to otvírání KD Oskava
po ukončené rekonstrukci, které se velmi vydařilo a za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka, okolních starostů a dalších cca 160 občanů vše
proběhlo ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, ke které přispěla i skvělá kapela
FOFROVANKA. Děkuji všem, kteří přišli a těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce. Všichni zastupitelé si přejeme, aby KD sloužil dlouhá léta občanům
obce.
Ing. Stanislav Hýbner
Starosta

Starosta s hejtmanem

KD sál

KD balkon

zdarma
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Zprávy z Rady obce
Rada obce schválila na svých schůzích
(06/2021 – 09/2021):

• smlouvu č. 208 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Mostkově
• smlouvu č. 209 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Bedřichově
• pachtovní smlouvu s paní Z. K.
• povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách ve školním roce 2021/2022
• 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
• nabídku firmy Michal Grepl, IČ: 48435040, na zhotovení lavic
a věšáků do šaten v KD Oskava, cena do 60.000 Kč včetně
DPH
• smlouvu č. 210 o pronájmu hrobového místa na hřbitově
v Mostkově
• smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti uložení a správy vodovodní přípojky na
st. p. č. 311 v k. ú. Oskava do pozemku 407/7 v k. ú. Oskava
• smlouvu o právu provést stavbu – služebnosti a věcného břemene na parcele p. č. 456/1 v k. ú. Václavov s ČEZ
Distribuce a. s.
• smlouvu příkazní č. B110417/2021 s firmou Axiom energy
s.r.o., IČ: 04552458
• darovací smlouvy mezi obdarovanou obcí Oskava a 16 dárci –
občany Oskavy, a darovací smlouvu mezi obdarovanou obcí
Oskava a 1 dárcem – právnická osoba. Celková výše finančních
darů činí 22.000 Kč. Obdarovaný se zavazuje dar převést přímo obci či regionu zasaženému vichřicí v červnu 2021
• smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací s firmou Sprintel s.r.o., IČ: 26974487
• záměr bezúplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 408/3 v k.ú.
Oskava
• smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna s.r.o., Praha 9, IČ: 28408306
• záměr výpůjčky parcely č. 447/12 v k.ú. Oskava, ostatní plocha- sportoviště a smlouvu o výpůjčce
• záměr prodeje parcely p. č. 238/1 v k. ú. Nemrlov
• zrušení výběrového řízení na dokončení oprav budovy č. p. 30
v k. ú Oskava a vyhlášení nového výběrového řízení s upravenými podmínkami
• zrušení výběrového řízení na rekonstrukci hřbitovní zdi ve Václavově a schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení s termínem realizace březen – červen 2022
• Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou
silnic Olomouckého kraje a obcí Oskava – stavba „Oskava veřejné osvětlení, koupaliště + u školy“
• dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti, evidované pod číslem 10b-066-20 ze dne
10. 2. 2020 mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou
silnic Olomouckého kraje a obcí Oskava
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• cenovou nabídku firmy Brada Interiéry s. r. o. Troubelice, IČO:
27790215, na naolejování podlahy v KD Oskava
• cenovou nabídku firmy MAREGS s.r.o. Šumperk, IČO:
14617731, na rozšíření kamerového systému sběrného dvora
• cenovou nabídku firmy Michal Grepl, IČO: 48435040, na dodávku skřínek na sklo a dřezu včetně vodovodních baterií na
galerii KD Oskava
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
s názvem: „DČOV místní části obce Oskava“ s firmou Sdružení ČAK CZ + ABPLAST, IČ: 2552
• 15608 a IČ: 27531813

Zprávy ze Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo (09/2021):

• rozpočtovou změnu č. 4/2021
• rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení stanovisek
a připomínek k územnímu plánu obce Oskava
• darovací smlouvu obcím postižených tornádem v červnu
2021 – darovací smlouva je uzavřena mezi obcí Oskava
a Sdružení místních samospráv, z.s., IČ: 75130165
• Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství –
platná od 1.1.2022
• kupní smlouvu na pozemek p. č. st. 35 v k. ú. Třemešek
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m 2
• výběr dodavatele stavebních prací na č. p. 30 firmu Halats
s.r.o., IČ 08047464, Veselí nad Moravou a smlouvu
o dílo s firmou Halats s. r. o. a registraci akce na MMR
č. 117D8210E7219.
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo na opravu místních
komunikací v Mostkově od firmy Strabag, IČ: 60838744,
v částce 248.569,30 Kč bez DPH
• smlouvu č. 06391911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky
• ukončení nájemní smlouvy ze dne 29.3.1999 na pozemek
parc. č. 234/22 v k. ú. Nemrlov
• záměr pronájmu na parc. č. 234/22 v k. ú. Nemrlov
• smlouvu č. 212 o nájmu hrobového místa
• dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou Asekol, IČ: 27373231
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8029195/VB001,
Oskava – Nemrlov, č. pa. 201/4 NNk
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2019
– územní plán Oskava s firmou Urbanistické středisko
Ostrava, s. r. o., IČ: 00562963
• řešení dopravního značení s Olomouckým krajem
a dopravním inspektorátem – parkování automobilů
návštěvníků Rabštejna a označení odstavného parkoviště
pro návštěvníky Rabštejna a pověřuje starostu zajištěním
řešení této situace s příslušnými orgány
• řešení situace s firmou ČEZ, a.s. k okamžitému odstranění
energetického mostu u historického mostu u Základní
školy v Oskavě a pověřuje jednáním se zástupci ČEZ
místostarostu Ing. Zbyška Adamce
Pavlína Utěšená
Referentka

Číslo 3/2021

Pomoc obcím zasaženým
tornádem

Na pomoc obcím Jihomoravského kraje, které byly
v červnu letošního roku zasaženy tornádem, bylo v naší obci
vybráno 22.000 Kč. Na dary těmto obcím přispělo 16 občanů
a 1 zájmový spolek. Rada obce a zastupitelstvo obce rozhodli
o poskytnutí darů ve výši 100.000 Kč. Celkem bylo na účet
obcím Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hodonín,
místní část Pánov zaslán finanční dar ve výši 122.000 Kč. Jménem postižených obcí děkujeme všem dárcům.
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„Keramické sluchátko“

Dne 23. 09. 2021 jsem měl tu čest zúčastnit se předávání
cen obcím, které vytřídily nejvíce odpadů v kraji. Především
se jednalo o tříděné komodity plast, sklo, papír a elektro. Dále
byly oceněny obce, které produkovaly nejméně komunálního
odpadu. Všechny tyto komodity se vztahovaly na počet obyvatel. Obec Oskava vytřídila nejvíce elektroodpadu, konkrétně
9,17 kg na 1 obyvatele, více se dočtete v následujícím článku.
Já bych zde rád jen vyslovil poděkování našemu novému zaměstnanci, který dostal na zodpovědnost fungování kompostárny a sběrného dvora - Kubovi. Myslím, že vše funguje
příkladně a ku spokojenosti občanů, jsem velmi rád, že se přes
nesouhlas mnohých zastupitelů, podařilo prosadit vybudování
sběrných dvorů z dotací, a že je obec má, navíc, když současná
i chystaná legislativa tyto služby ukládá obcím jako povinné.
Od roku 2035 navíc nebude moci nikdo produkovat směsný
komunální odpad a vše bude nutné třídit.
Ing. Stanislav Hýbner
Starosta

Poradíme Vám i on line
Charita Šternberk vám bude ještě blíž. Na našich
webových stránkách https://www.sternberk.charita.cz/ naleznete „CHARITNÍHO RÁDCE”. Po rozkliknutí se otevře jednoduchý formulář, pomocí kterého nás můžete oslovit se svým
dotazem či problémem.
Novinkou v tomto roce při Charitě Šternberk je online
CHARITNÍ RÁDCE. Svět internetu nás obklopuje a současná situace vybízí k jeho většímu využívání. V běhu života
se nám může stát nepředvídatelná situace, nebo i běžná, se
kterou si jen nevíme rady. Pak začneme hledat pomoc ve svém
okolí, nebo i na internetu. Poradit vám může právě CHARITNÍ RÁDCE Charity Šternberk.

Starosta přebírající ocenění

Online CHARITNÍHO RÁDCE může pomoci anonymně.
Pokud otevřete webové stránky www.sternberk.charita.cz,
stačí kliknout na ikonku CHARITNÍ RÁDCE. Napíšete zde
svůj dotaz nebo problém a my vám jej zodpovíme do 24 hodin
v pracovních dnech. Dotaz se může týkat pomoci s péčí o seniory, potřebou péče o své rodiče, zajištění nákupů, léků, úklidu,
hygieny. Zajištění kompenzačních pomůcek (invalidní vozík,
polohovací postel). Poradíme jak zajistit domácí odběr krve,
převazy, aplikace léků. Nastíníme možné řešení dluhů, nebo
zodpovíme třeba na dotazy samoživitelům a další.
Pro radu si můžete i zavolat nebo přijít do Charitní poradny nedlužím, kterou máme na každém středisku v Uničově, Litovli a Šternberku. Poradna funguje za podpory MAS
Moravská cesta, projekt „Podpora rodiny a snižování dluhové
pasti na Litovelsku - druhá etapa a MAS Šternbersko projektem“ Charita Šternberk odborným poradenstvím bojuje proti
dluhové pasti”.
Těšíme se na Vaše dotazy a zejména na to, že Vám budeme
i touto cestou pomáhat.

Ocenění keramické sluchátko

Strana 4

Oskavský zpravodaj

Zprávy ze školky

Čas běží, prázdniny jsou za námi, tak se ohlédneme, co
jsme všechno prožili.
V květnu měly maminky svátek – děti pro ně vyráběly přáníčka a dárečky. Povídání o mamince jsme využili nejen k uvědomování si, co všechno maminka pro nás dělá, ale i k uvědomování si a posilování rodinných vztahů.
V květnu jsme se starali o záhonky s bylinkami a měsíčními
jahůdkami. Děti se učily rozeznávat některé plevely, učily se,

Starání o zahrádku

jakou péči rostlinky potřebují. Oblíbily si pažitku a chodily uždibovat, takže se kolem nich neustále vznášela pažitková vůně.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka. Děti nám vyprávěly, co
mají doma a jak se o zvířátka starají. Škoda, že nemůžeme
chovat zvířátka ve školce. Prostory tříd denně dezinfikujeme
ozónem, který je pro živočichy jedovatý.
Červen byl ve znamení motivace ke školní docházce.
Natěšení předškoláčci byli slavnostně pasování na školáky.
Pan starosta Ing. Stanislav Hýbner děti pasoval a paní
ředitelka Mgr. Jaromíra Lónová jim předávala šerpy. Od
pana starosty děti dostaly různé dobrůtky, od školky knihu
„Špalíček pohádek“ a ještě plnou tašku drobných dárečků,
kterou z většiny naplnila jedna z maminek, paní Mirka Kubásková. Ta také po večerech dětem uháčkovala roztomilé
včeličky. Potom si všechny děti pochutnaly na ovocném

Slavnostní pasování

Děti ve třídě

Předškoláci

rautu, který pro předškoláky připravily mladší děti. Paní
učitelka Jana Mrlinová vyrobila tablo s předškoláky a umístila je do výlohy řeznictví.
Další pěknou akcí byl výlet k mraveništi. Děti si
vyzkoušely svoji výdrž a kondici na dlouhé cestě do
václavovského lesa a zpět do školky. Bylo velké horko,
takže jsme často dělali přestávky na pití, brodili jsme se
v potoku, občerstvili se na Gurmánské baště, až jsme ko-

Číslo 3/2021
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nečně dorazili k mraveništím v lese. Jedno bylo opuštěné,
tak děti měly možnost nahlédnout dovnitř. Mravenečci
v dalším mraveništi dostali cukrovou svačinku a vraceli
jsme se přes les a louky zpět do školky. Po cestě jsme ještě
narazili na krmelec. Děti viděly sůl pro zvířátka a dověděly
se, k čemu se používá. Po návratu byly děti sice unavené, ale
spokojené, jak to krásně dokázaly.
Koncem června došlo k uvolnění protiepidemických
opatření, proto jsme mohli uspořádat pro předškoláky a rodiče rozlučku na školní zahradě se sportovním programem,
o který se postarali především tatínkové. Maminky vyrobily
výborné mňamky a opekli jsme si špekáčky. Pan Pořízek vymyslel opékání těsta potřeného bylinkami v olivovém oleji
a namotaného na klacku. To bylo moc dobré! Počasí nám
vyšlo a všichni byli spokojeni.
Konec školního roku se neobešel bez slziček na obou
stranách. Děti nám přirostly k srdci a bude nám po nich
smutno…
			
Olga Komárková
Hudba ve škole

Škola plná hudby

V úterý 14. září se naše děti zúčastnily výchovného koncertu a konečně si po dlouhé době zákazu zpěvu mohly pořádně zazpívat. Tentokrát si pro ně povídání a písničky připravili manželé Vrtalovi – členové hudební skupiny MARBO.
Pro děti 1. stupně byl připraven program s názvem „Žádný
muzikant z nebe nespadl“. Děti se naučily, jak funguje správná
kapela, jaké jsou v ní hudební nástroje, kdo je dirigent, co je
tempo a další hudební pojmy. Poslechly si autorské písně Bohdana Vrtala, ale také si zazpívaly písničky jim dobře známé,
např. Když jsem já sloužil nebo Čivava. Zábava byla výborná
a dětem se nechtělo z koncertu ani odejít.
Žáci z 2. stupně se zúčastnily programu „Hity filmové
hudby“. Dozvěděli se, jak vznikl film a jaké byly začátky filmové
produkce a vzniku filmové hudby. Zazněly filmové hity jako
Trezor, Atentát, Sladké mámení apod. I přes počáteční ostych
se někteří rozezpívali a přispěli tak k dobré náladě.

Při vystoupení

Děkujeme manželům Vrtalovým za krásné dopoledne
a velmi profesionální vystoupení, jak po stránce hudební,
tak i naukové a výchovné.
Mgr. Zuzana Doubravová
učitelka HV

Na žebřinách
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Začátek školního roku 2021/22
Začal nám nový školní rok 2021/2022. Po předchozím
roce, kdy jsme kvůli covidovým opatřením zůstali dlouhé měsíce doma na distanční výuce, se zpět do tříd těšil snad každý.
Určitě nejvíce se ale do lavic a na svoji paní učitelku těšili naši
prvňáčci. Letos poprvé do školní třídy zamířily malé krůčky
šesti nových dětí v doprovodu svých rodičů. Děti si s sebou přinesly tašku na zádech a především plno očekávání, představ
a možná i trošičku obav…
V krásně vyzdobené třídě, kde měly přichystané první
učebnice, pracovní sešity, písanky, startovací balíček, krabičku
FIT konta, děti usedly do lavic a následovalo prvotní představení. Nové žáčky uvítala třídní učitelka Mgr. Zdeňka Benešová
a předala jim pamětní medaile a list. Nechybělo také přivítání
ředitelkou školy Mgr. Jaromírou Lónovou spolu se starostou
obce Ing. Stanislavem Hýbnerem a místostarostou Ing. Zbyškem Adamcem.
I v ostatních třídách své žáky přivítali jejich třídní učitelé.
Žáci na prvním stupni měli velkou radost z nového moderního
nábytku ve svých třídách. Největší úspěch však měla u všech
dětí nově vybudovaná relaxační místnost s relaxačními vaky,
pingpongovým stolem a spoustou dalších prvků, kterou mohou děti navštěvovat o přestávkách.
Prvňáčkům i ostatním školou povinným přeji velká přátelství a mnoho radosti z poznání všeho nového. Všem deváťákům pak pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku, ať
úspěšně složí přijímací zkoušky. Rodičům klidný start, mnoho
trpělivosti a pevných nervů a všem učitelům hlavně to, aby se
mohli se žáky setkávat ve škole.
Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ

Turistické okénko
Zůstaneme v našem okrese a vydáme se na rozhlednu
Bukovka. Z Rapotína od žel. stanice jdeme po žluté značce
okolo Rekreačního komplexu Losinka a příkrým stoupáním
dojdeme do Ludvíkovského sedla. Pokračujeme k rozcestníku Nad Koupalištěm (468 m) a dál po modré značce k Pěticestí (485 m), mírným stoupáním NS Bukovka přes Přední
Bukový – pod rozhlednou (590 m) přijdeme na Přední
s rozhlednou (624 m). Vystoupáme po 111 schodech nahoru
a máme nádherné výhledy do blízkého a dalekého okolí – až
na Praděd. Vracíme se zpět do Ludvíkovského sedla a pokračujeme po modré okolo Strážníku (470 m), přes Zámecký
park, okolo zámku Velké Losiny, podle říčky Losinka do
centra Velkých Losin k žel. stanici. Délka celé trasy je 7,8
km.
Nabízí se ještě jedna trasa z Rapotína od inf. centra po
žluté značce NS Bukovka přes Lesní Balneo k Pěticestí,
k rozhledně Bukovka a zpět po žluté do Rapotína.
Mgr. Danuše Krylová

Plánované společenské
akce obce Oskava
16. 10. 2021		
26. 11. 2021		
28. 11. 2021		
25. 2. 2022		

Vítání občánků
Setkání seniorů se zástupci obce
Rozsvícení vánočního stromu
Obecní ples

Číslo 3/2021
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Klub seniorů Oskava v roce 2021

Tento rok si budeme pamatovat jako nepříliš šťastný. Koronavirus nás potrápil, naše dočasně přestěhovaná klubovna
v prostorách bývalé školní družiny zela půlroku prázdnotou.
Až očkování nám umožnilo vrátit se znovu do života. Konečně
se můžeme zase pravidelně scházet v krásně opravené a rozšířené klubovně v Komunitním domě (nad školní jídelnou),
kam jsme se po roce přestěhovali zpět.
A nakonec jsme i přes dlouhý lockdown (uzávěru) stihli
nemálo:
• pár klubových setkání před vyhlášením nouzového stavu,
při nichž jsme mimo jiné vyrobili pěkné pozornosti pro
naše hosty
• úpravu petangového hřiště, kde si teď zahrajeme s Úsováky,
abychom jim oplatili turnaj u nich v minulém roce
• zájezd do divadla pod širým nebem v Olomouci v červnu –
představení bylo moc hezké a v hledišti byli samí očkovaní
• zářijový zájezd do Valticko-lednického areálu, kam jsme na
doplnění autobusu přizvali i nečleny Klubu seniorů
• třináct seniorů našeho klubu jelo na zájezd na Brněnskou
přehradu a na hrad Veveří, na který nás pozvali senioři z Libiny
• vycházku na Třemešek, při níž průvodcem byla místní rodačka Alena
• taky jsme si zatančili při slavnostním otevření zrekonstruovaného Kulturního domu a tělocvičny v Oskavě
• a stihli jsme i návštěvu Klubu seniorů v Úsově, kde jsme si
v Kulturním domě zahráli na oslavu Dne seniorů nejrůznější společenské hry.
Děkujeme obci Oskava, že naši činnost podporuje. Komunitní dům, kde je klubovna seniorů i prostory pro jiné spolky,
obec příští rok doopraví (fasáda, nejbližší okolí), ale my už
dnes zveme všechny seniory z obce na nezávaznou návštěvu.
Pravidelně se scházíme v úterý odpoledne a každý čtvrtek
zde probíhají odpolední cvičení.
A. Beránková

Výlet na lodi

Lednice

Senioři v akci
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Oskavský zpravodaj
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Pozvánky z farnosti

Milí přátelé z Oskavy!
Loňský podzim nás uzavřel do našich domovů a nebylo
možné uskutečnit plánované akce. Doufáme však, že letos
bude situace lepší. Dovoluji si tedy učinit tyto pozvánky.
V pátek 22. října se uskuteční žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě u školy. Program zahájí žáci v kostele
v 16 hodin a na závěr půjdeme společně ke škole, kde proběhne požehnání. Doufám, že se nám v závěru října povede
i mše svatá za myslivce a lesní dělníky v Bedřichově. Termín
ale nemáme zatím domluvený. Proto doporučuji sledovat plakáty.
Kdo by měl zájem vyslechnout varhanní koncert, může přijet v neděli 10. října do Libiny. Pozval jsem svého kamaráda ze
Zlína. Vyučuje hru na varhany a pravidelně koncertuje nejen
u nás, ale i v Německu, Rakousku a Itálii. Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha zazní díla dalších jeho současníků,
ale i několika pozdějších autorů. Koncert se uskuteční ve farním kostele sv. Jiří v 15 hodin.
V první polovině listopadu se uskuteční tzv. Lidové misie.
Celý program vám bude doručen do vašich schránek. Připojuji
pozvání samotných misionářů.
P. Karel Janečka

Lidové misie ve farnosti

Antoine de Saint-Exupéry, autor světoznámé knihy Malý
princ a zároveň pilot, který nouzově přistál na poušti, prohlásil: „Krása pouště tkví v tom, že na některém místě ukrývá
oázu”. Jsem si jistý, že každý z nás ve svém životě prožívá
zkušenost pouště, chvíle, když se nám zdá, že všechno je ztracené, ale i momenty nalezení oázy, která nás občerství a dá

Slavnostní předávání ocěnění (foto k článku na straně 3)

Oskavský zpravodaj
sílu kráčet všedností pouště o kousek dál. Vím, že nikdo z nás
si nepřeje prožít těžké chvíle, ale je to jakýmsi paradoxem
života, že až těžká chvíle nebo ztráta drahé osoby nám umožňuje rozpoznat hodnotu toho, koho ztrácíme. Ztráta, která
nám dá ochutnat pocit prázdnoty a přinese s sebou spoustu
otázek. Člověk může před těmito otázkami a prázdnotou
utíkat, ale je jisté, že nic nevyřeší, jenom oddálí to, co ho
ničí. Rád bych vás pozval, abychom neutíkali sami před sebou a před svými otázkami, ale našli si čas na setkání se
sebou samým. Nesprávný postoj k problémům nás může obrat o to, co je v životě nejcennější, o pokoj v srdci, úsměv
na tváři a radostnou jiskru v očích. Nebojme se vstoupit do
tohoto dialogu. Nebojme se přijmout fakt, že na existencionální otázky života může dát odpověď jedině Bůh, on může
dát nejenom odpověď na naše otázky ale i smysl naším ztrátám nebo prohrám. Drazí obyvatelé Nové Hradečné, Troubelic, Oskavy a Libiny, chtěl bych vás touto cestou srdečně
pozvat využít čas lidových misií, které budou u vás probíhat
od 5. 11.–14. 11. 2021. V závěru měsíce října, vám budou
rozneseny programy do vašich domovů. Budu rád, když si
budete moci vybrat alespoň něco. Pokud můžete, najděte
si čas na celé misie, abyste mohli načerpat pro své životy.
Chci vás pozvat na přednášky, které budou během misií ve
vašich vesnicích, ale zároveň vás chci pozvat, abychom společně vyplnili tu prázdnotu, která nám zůstává po odchodu
našich drahých z tohoto světa. V pondělí 8. 11. 2021 budou
všechny mše a pobožnosti na hřbitovech obětované za vaše
zemřelé. Nebojme se tak posílit pouto, které nekončí ani ve
věčnosti, jak řekl kardinál Špidlík. Během misií budeme každý večer prosit o Boží požehnání pro každého obyvatele vašich vesnic, jestli je věřící nebo ne. Připojte se k modlitbě za
vás a vaše rodiny. Těšíme se na vás. Jménem misijního týmu
P. Ján Jakubovič CM

Číslo 3/2021
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Nejlepší obce v Olomouckém kraji získaly odměny za třídění starého elektra

Nejlepší obce v Olomouckém kraji získaly odměny za třídění starého elektra
Plumlov (23. září 2021) - Vysloužilá elektrozařízení v Olomouckém kraji nejlépe třídí obyvatelé Oskavy,
Lutína, Zábřehu, Otaslavic, Kostelce na Hané a Šumperka. Jedná se o vítěze jednotlivých kategorií v

Plumlov (23. září 2021) - Vysloužilá elektrozařízení v Olomouckém kraji nejlépe třídí obyvatelé Oskavy,

soutěžích O keramické sluchátko a O Elektrooskara, které každoročně oceňují obce regionu ve třídění

Lutína, Zábřehu, Otaslavic, Kostelce na Hané a Šumperka. Jedná se o vítěze jednotlivých kategorií v

elektroodpadu.

soutěžích O keramické sluchátko a O Elektrooskara, které každoročně oceňují obce regionu ve třídění
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Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo dnes v prostorách zámku Plumlov na

roce v přepočtu na jednoho obyvatele odevzdali více než 9 kg vysloužilého elektra, v kategorii obcí
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nad 2 000 obyvatel zvítězila obec Lutín a v kategorii obcí s rozšířenou působností loňské prvenství

se

řadí

například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. Těch lidé v kraji

obhájilo město Zábřeh. V tomto klání, které vyhlašuje nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci

za rok 2020 vytřídili podstatně více než v roce minulém a to 2.479 t, což činí v průměru bezmála 4 kg

s Olomouckým krajem už potřinácté v historii, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých

na obyvatele a řadí tak Olomoucký kraj na čtvrté místo ve sběru elektrozařízení v celorepublikovém

elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí

srovnání.

například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. Těch lidé v kraji
Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2021:
Souběžně byly také dnes vyhlášeny ceny O Elektrooskara, kterými jsou oceňovány obce za třídění
za rok 2020 vytřídili podstatně více než v roce minulém a to 2.479 t, což činí v průměru bezmála 4 kg
vysloužilých

elektrospotřebičů.
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ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru
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elektrozařízení.
Jan Marxt ASEKOL provozuje více než 17 600 sběrných míst v celé ČR a zajišťuje tak nejhustší veřejně dostupnou sběrnou
Odpovědná firma, Czech Business Superbrands nebo Ruban d’Honneur neboli „Stuha cti“ v soutěži European Business Awards
síť pro vysloužilá elektrozařízení v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji činnost získal řadu prestižních ocenění jako je TOP
(EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.
Marketing a PR
Odpovědná firma, Czech Business Superbrands nebo Ruban d’Honneur neboli „Stuha cti“ v soutěži European Business Awards
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M: +420 731 454 175
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 30 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přes 500 000 tun.
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míst po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 30 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přes 500 000 tun.
Zaměřuje se především na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je
nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných
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Ü Z box

Knihovna

Žáčci první třídy se v záři vydali na svou první návštěvu
knihovny. Některé děti byly v knihovně poprvé, proto pozorně
poslouchaly, co všechno musí udělat pro to, aby si mohly
knížku půjčit. Seznámili se s provozem i pravidly knihovny,
povídali jsme si o knížkách i o čtení s rodiči a proč je důležité
umět číst a zhlédli ukázky několika zajímavých knih. Nechyběly ani praktické ukázky z nich a samozřejmě úkoly. Děti byly
velmi aktivní a zvídavé. Vzhledem k tomu, že jsme se zapojili
do projektu „Knížka pro prvňáčka“, budou knihovnu navštěvovat pravidelně. Na závěr návštěvy si děti ozdobily knihovnickou tašku na vypůjčené knihy a také jako památku na svoji
první návštěvu v knihovně.
Janků Lenka
knihovnice
Děti v knihovně

Jubilantům

Kulturní komise předala dárkové balíčky jubilantům, kteří
se dožili 80, 85, 90 a více let.
Všem jubilantům blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví,
osobní štěstí a životní optimismus.

Vyrábění tašek

Pan Josef Borák

Paní Františka Novosadová
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Jak se recyklují
pneumatiky

Komplikací jsou už logistika a svoz. Pneumatiky pro recyklaci nebo ekologickou likvidaci pocházejí převážně ze
zpětného odběru, který financují výrobci a dovozci pneumatik. Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik se
jmenuje ELTMA. Mnohem méně pak ze sběrných dvorů,
které už pneumatiky nesbírají. Logistika sběru a svozu je
velmi ekonomicky náročný proces.
Hodnota recyklace pneumatik je záporná. To znamená,
že vlastně stojí víc, než vydělá. Proto by bylo více než záhodno, aby byly produkty z recyklátu všemožně podporovány. Anebo — v ještě lepším případě — konečně přijít
s něčím, co bude mít delší životnost a nahradit zbytečnou
kvantitu produkce kvalitou.
Za rok 2020 se prostřednictvím systému ELTMA podařilo odebrat více než 50 000 tun pneumatik. Úroveň zpětného odběru mezi účastníky (výrobci, kteří na systému participují) tak dosáhla hranice 89 %.
Co je to protektorování pneumatik?
Jeden z nejstarších způsobů, jak se vypořádat s opotřebovanými pneumatikami. Nejedná se o recyklaci v pravém
slova smyslu. Jde spíše o prodloužení životnosti pneumatiky. Tuto technologii vymyslela už v roce 1891 firma Michelin. Protektorovat pneumatiky lze dvěma způsoby. Za
tepla a za studena. K protektorování lze použít jen pneumatiky s nepoškozenou ocelovou kostrou. Proces je u obou
způsobů obdobný. Začíná se lišit až v okamžiku aplikace
tzv. běhounu a procesu vulkanizace běhounu s kostrou. Protektorovat pneumatiky pro osobní automobily lze jednou,
autobusové 3× a pneumatiky nákladních automobilů až 4×.
Pneumatiky podvozků letadel prý až 8×. Zbytkovým produktem protektorování je čistá prášková pryž.
Protektorování za tepla
Se vlastně velmi podobá výrobě nové pneumatiky. Materiál běhounu je odebírán přímo od vytlačovacího stroje
a následně je pokládán na odrásanou kostru. Pak je kostra
se surovým běhounem vložena do vulkanizační tvárnice
s požadovaným dezénem. Dezén běhounu je vytvořen během vulkanizačního procesu obdobně jako u nové pneumatiky.
Protektorování za studena
Vylisovaný a předvulkanizovaný běhoun je aplikován
na připravenou kostru. Pás běhounu spolu s vrstvou vulkanizačních činidel je položen na odrásanou kostru. Pak je
takto připravená pneumatika vložena do autoklávu (což je
vulkanizační komora). Zde dojde vlivem teploty a tlaku ke
spojení jednotlivých částí.
Materiál z pneumatik je skvělou druhotnou surovinou.
Mají některé vynikající vlastnosti, o které je škoda přijít.
Co lze vyrobit z recyklátu?
Jak víme, výsledkem recyklace pneumatik je ocel, která
se zpracovává v metalurgickém průmyslu. A hlavně gumová
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drť. Ta musí být kvalitní, bez nečistot, a vyrobit z tohoto
materiálu lze: podlahové krytiny, dopadové desky, protihlukové desky, obklady do stájí, izolace pro odhlučnění kolejí,
produkty pro městské mobiliáře, lze ji využít jako filtrační
materiály nebo jako mulčovací materiál.
Recyklace pneumatik
Nejprve se z pneumatik vyjmou ocelové výztuže pomocí
magnetických separátorů. Následně se bývalé obutí našich
automobilů mechanicky rozdrtí na granulát o různé velikosti. Ten je zbaven kovových a textilních zbytků a následně
roztříděn podle velikosti. Nyní je granulát připraven k dalšímu zpracování. Rovněž je možné použít tzv. kryogenní
drcení. To se pneumatiky pomocí tekutého dusíku zmrazí
a následně rozdrtí. Kryogenní drcení poskytuje kvalitnější
granulát, ale je finančně náročnější. Nejspíš kvůli tomu dusíku.
Drcením nebo kryogenní metodou vzniklý granulát má
široké spektrum využití. Část se ho vrací zpět do automobilového průmyslu. Zde se používá k výrobě (překvapivě)
nových pneumatik. Dále pak k výrobě nárazníků, třecích
částí u mechanických brzd a tlumičů, těsnění, interiérových
koberečků. Granulát je rovněž používán při výrobě mřížek
kanalizace, kanálových vpustí, odpružovacích bloků kolejnic a mostních dílů. Z granulátu se rovněž vyrábějí protihlukové tvárnice a výztuže železničních přejezdů.
Dále nachází gumová drť jemné frakce uplatnění v průmyslu jako filtrační médium při biofiltraci prchavých organických látek z ovzduší (filtrační schopnost je údajně srovnatelná s běžně používanými filtračními médii). Granulát
nachází uplatnění i v zemědělství jako univerzální mulčovací materiál (je inertní – tedy nereagující s ničím), který
dokáže nahradil klasickou mulčovací kůru. Díky minimální
rozkladovosti je trvanlivý. Mimo to je možné tento materiál
použít také jako posyp pro jezdecké areály nebo výběhy pro
hospodářská i nehospodářská zvířata.
Velké využití nachází granulát ve stavebnictví. Zde je
cennou příměsí do betonu nebo asfaltu. Tepelným zpracováním pak mohou vznikat nové materiály do interiérů a exteriérů. Kromě toho se používá k úpravě povrchů dětských
a sportovních hřišť nebo k výrobě bezpečnostních prahů
na železničních přejezdech. Gumový granulát s přídavkem
adheziv na bázi polymerů je možné použít při stavbě protihlukových stěn. Jak vidno, recyklace pneumatik má smysl.
Další způsoby zpracování, recyklace a likvidace opotřebených pneumatik:
Energetické využití opotřebovaných pneumatik
Je v současnosti nejvíce rozšířeným způsobem jak se
zbavit ohromného množství pneumatik. V zemích EU se
takto zpracovává až polovina z celkového množství sebraných ojetých gum. Pneumatiky jsou velmi dobrým tzv. alternativním palivem. S oblibou ho využívají především cementárny. Uplatnění nachází i ve spalovnách a teplárnách.
Staré pneumatiky mohou mít výhřevnost kolem 26MJ/kg.
Teoreticky se dá říci, že tuna pneumatik dokáže nahradit až
750 metrů krychlových zemního plynu, nebo 1,25 tuny uhlí.
A to za stejného, nebo dokonce nižšího množství emisí
CO₂. Navíc mnohé provozy umožňují spalování pneuma-
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tik v celku. Odpadá zde tedy nákladné a zdlouhavé drcení
(které je nutné v případě pálení v tepelných elektrárnách).
Ocelové části pneumatik, které neshoří, jsou mechanicky
odstraňovány, popřípadě se v cementárnách stávají součástí
vyráběného cementu.
Pyrolýza
Je další z možností, jak opotřebované pneumatiky využít. Jde vlastně o rozklad teplem a to do 800 °C bez přístupu vzduchu. Odpad z pneumatik je třeba nejdříve rozdrtit, zbavit větších nečistot pomocí vody a potom drť vysušit.
Následně je drť vložena do reaktoru, kde je rozložen na
plynný podíl a pevný zbytek (což jsou kovy a saze). Získaný plynný produkt se odvede do chladiče. Nezkondenzovaná část je využívána jako zdroj energie pro reaktor nebo
sušení drtě. Pevné zbytky z procesu jsou dále separovány
a využívány dle možností. Jedno takové zařízení fungovalo
v bývalé Škodě Klatovy a dokázalo pojmout až 70 tun pneumatik za den. Z těchto 70 tun dokázali získat kolem 200 m³
plynu, přes 20 tun sazí (mj. výroba pneumatik spotřebuje až
85 % světové produkce sazí), 10 tun ocelového šrotu a něco
kolem 30 m³ kapalných uhlovodíků. Spalování pneumatik
není zcela optimální řešení. Nicméně teoreticky může snížit spotřebu fosilních paliv — což, přiznejme si, není příliš
pádný argument.
Možnosti využití při úpravách vozovek
Relativně novou možností se jeví být gumový asfalt. Povrchy silnic a dálnic s příměsí gumy by v budoucnu mohly
zcivilizovat cestování autem (nejen) po vlastech českých.
Hlavní výhodou komunikace, jejíž svrchní vrstva je z tzv.
gumoasfaltu, je její elastičnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Bez povšimnutí nelze ponechat sni sníženou hlučnost. Pravda, silnice s použitím gumoasfaltu jsou
finančně nákladnější, ale vyšší počáteční investice by měla
být vyvážena spolehlivostí a trvanlivostí povrchu. A jaká že
je hlavní překážka běžného použití gumoasfaltu? Nejprve
mu musejí začít důvěřovat investoři, správci silnic a v neposlední řadě i výrobci asfaltu. No, uvidíme.
Další alternativní možnosti zpracování
Ozonizace je technologie, která využívá selektivního
oxidačního působení na pneumatiky a mění je na pryžový
granulát. Ocelová kostra zůstává neporušena. Z tuny pneumatik je touto metodou možné získat kolem 500 kg pryžových granulí.
Regenerace probíhá při tlacích kolem 0,7 MPa a teplotách až 290°C. Výsledkem je pouze na několik hodin vulkanizovatelná pryž horší kvality, než je surový kaučuk. Nejedná se o příliš populární metodu.
Zpětný odběr pneumatik má smysl. Na jedné straně pomůže zbavit se tisíců tun ojetých gum a na druhé straně je
možné zpětně získané suroviny použít k různým užitečným
věcem. Samozřejmě že zpětný odběr pneumatik není spásou, ale pouze jakýmsi řešením, kterým se snažíme snížit
negativní dopad tohoto průmyslového odvětví na tzv. životní prostředí – a v podstatě na nás všechny.
Zdroj: Gumoeko, Continental, J. Kizlink, Odpady, Odpadové fórum, Eltma
Jakub Drew sběrný dvůr Oskava
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Finanční příspěvek na nový
kotel neboli „kotlíková
dotace“

Pomalu se začíná přibližovat poslední rok, kdy mohou
majitelé starých nevyhovujících kotlů získat kotel zcela nový
a to za finanční podpory státu. Podle všeho tento poslední rok
2022 bude opravdu zajímavý a otevírá se zde možnost získat
finanční podporu pro rodiny s normálními měsíčními příjmy,
tedy například rodiny s dětmi, důchodci atd. Finanční dotace
bude mít dvě podoby. Jedna je řízena příslušným ministerstvem a ta druhá Olomouckým krajem. My se nyní v krátkosti
zaměříme na to, jaké možnosti nám nabídne náš kraj:
Dotaci ve výši 95 %, tedy nový kotel téměř zadarmo, pokud
příjem vaší rodiny přepočtený na osobu nepřesáhne danou
výši, nebo pokud jste v důchodu…
Podání žádostí započne v lednu roku 2022, na přípravu
máme tedy ještě tři měsíce…
Hodně papírování, hodně vyřizování, ale určitě to stojí za
to…
A co se stane, když v příštím roce někdo svůj starý kotel
nevymění, nebo aspoň nepožádá o dotaci? No, očekává se vysoká pokuta za vypouštění škodlivých emisí…..
Pokud potřebujete více informací či poradit, obraťte se
s důvěrou na obec, která vám ráda předá potřebné informace,
či kontakty na zpracovatele dotací.
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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14
volebních krajích. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde
je přihlášen k trvalému pobytu a zapsán ve stálém seznamu
voličů. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech
České republiky.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního úřadu Oskava č.p.
112
pro voliče bydlící v Oskavě a Oskavě místní část Mostkov
č.p. 58, 63, 66, 68, 78, 91, 96, 98
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Kulturního domu v Mostkově
č.p. 46
pro voliče bydlící v místní části Mostkov
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost obřadní síň v budově Lesní správy v
Bedřichově č.p. 10
pro voliče bydlící v místní části Bedřichov

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Lesního statku v Třemešku
č.p. 80
pro voliče bydlící v místní části Třemešek
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Podrobná metodika hlasování bude obsažena v informaci pro
voliče, kterou obdrží společně s hlasovacími lístky na adresu trvalého bydliště každý volič.
Sledujte prosím aktuální informace ohledně povinnosti nosit ochranné prostředky nosu a úst. Buďte ohleduplní a dodržujte doporučená protiepidemická opatření. Pokud jste v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19, můžete volit
zvláštními způsoby stanovenými zákonem č. 296/2021 Sb.
Více informací naleznete na internetových stránkách https://
www.mvcr.cz/volby/clanek/vyhlasene-volby. Zvláštní způsoby
hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro
část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením
onemocnění covid-19.
		
Pavla Kozáková
						 Referentka
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