Číslo 3 / 2013

UVNITŘ ZPRAVODAJE
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Usnesení z 23. a 24. zastupitelstva obce
OÚ informuje
Z našich škol
Z knihovny
Společenská kronika
Inzerce

OSKAVSKÝ

ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 23. zastupitelstva obce konaného dne 15.7.2013
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou p. Bradou o závěrech z jednání rady a plnění
uložených úkolů.
2. Starostou p. Bradou o průběhu zajišťování oprav výpustního
zařízení vodní nádrže Oskava, Mostkov.
3. O Usnesení OS Šumperk čj. 22E 63/2012-94 ze dne 2. 7. 2013 –
oprava Usnesení OS Šumperk čj. 22E 63/2012-85 ze dne 10. 4.
2013. (OBOS/593/2013)
4. Seznámeno s dopisem společnosti IWWA, s.r.o. Kroměříž upozornění na problémy s čerpáním dotace na projekt
„Energetické úspory pro ZŠ Oskava – 17. výzva“
(OBOS/592/2013), kdy starosta p. Brada problém vysvětlil.
5. Seznámeno s dopisem SFDI o schválení příspěvku s limitní výší
7.679.000,- Kč na akci „Cyklostezka Mostkov – Václavov“
(OBOS/586/2013), kdy starosta p. Brada uvedl další potřebné
kroky v této věci.
6. P. Dušan Němec informoval o výsledku likvidace separovaného
elektro-odpadu. Možnosti čerpání částky 15.000,- Kč na
dovybavení sběrného dvora.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění, včetně rozšíření programu o
bod. Různé.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá

2. Ověřovatele zápisu: Ing. Zbyšek Adamec, Mgr.
Martinková
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišel Pluskal)
Adamec,Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal

Hýbner,

Dana

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013 v celkových příjmech a výdajích
ve výši 600,- Kč dle přílohy (účelová neinvestiční dotace z
rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal

Charvát,

5. Rozpočtové opatření č. 3/2013 v celkových příjmech a výdajích
ve výši 13.000,- Kč dle přílohy (účelová neinvestiční dotace
Krajského úřadu Olomouckého kraje pro Základní školu a
Mateřskou školu, příspěvkovou organizaci Oskava)
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec, Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal

Hýbner,

Charvát,

6. Vzdání se práva na odvolání proti usnesení Okresního soudu v
Šumperku ze dne 2.7.2013, č.j. E 63/2012-94.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal

7. Rozšíření programu modulu pokladna WPOK do 5000 položek,
dle nabídky ASI s.r.o. Mohelnice za cenu 4.725,- Kč bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Pro:

Adamec,Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Pluskal
Zdržel se: Charvát, Kyselá

Hýbner,

8. Plnou moc pro zaměstnance ŠPVS Šumperk p. Heitmara P. a
Ing. Garmáta M. k zastupování Obce Oskava ve věci „Oprava
kanalizačních přípojek čp. 57 a 58 v k.ú. Oskava“.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal, Tokar

Charvát,

3. Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování právních služeb mezi
Mgr. David Černý, advokát, Advokátní kancelář Skalka & Grepl
& Černý, Olomouc a Obcí Oskava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Hýbner,

9. Zadání objednávky statikovi na vypracování odborného
posudku stavu zídky ve Václavově, na pozemku p.č. 429/7 a
429/6 a návrhu řešení (oprava …).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá,Pluskal, Tokar

10. Zabezpečení, zakrytí šachet dešťové kanalizace v Oskavě u
rybníka (u Straků) a na Třemešku panely.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Hýbner,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal, Tokar
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11. Vybudování svozového místa u přehrady (chatoviště) Mostkov,
kde bude umístěno 6 kusů popelnic a zároveň ukončení svozu
kontejnerů, které jsou zde nyní umístěny.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel

2. Starostu p. Bradu k podání žádosti na SFŽP na dotaci k zateplení
budovy obecního úřadu a zajištění podkladů nutných pro podání
této žádosti.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro:

Adamec,Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Hýbner, Kyselá,
Martinková, Navrátilová, Minařík, Pluskal, Tokar
Zdržel se: Charvát

Pro: Adamec, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Navrátilová,
Minařík, Pluskal, Tokar
Proti: Barbořáková
Zdržel se: Martinková

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Ing. Adamec Zbyšek
Ověřovatel:
Mgr. Dana Martinková

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu p. Bradu na základě předložených nabídek k zajištění
nákupu serveru HP + instalace do 25.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišel Tokar)

Zapsal Tokarová J.
Schůze ukončena ve 19.15 hodin.

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Martinková,
Navrátilová, Minařík, Kyselá, Pluskal, Tokar

Usnesení z 24. zastupitelstva obce konaného dne 28.8.2013
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou p. Bradou o závěrech a plnění uložených úkolů z
minulého zastupitelstva.
2. Starostou p. Bradou o cenových nabídkách společností ŠPVS
Šumperk a BMH spol. s.r.o. Olomouc na monitoring a čištění
kanalizace Horní Žleb Oskava.
3. Starostou p. Bradou o informaci CCF Reality s.r.o. Zlín k
pohledávce za manžely Mertlíkovými.
4. Starostou p. Bradou o vydání stanoviska KB Šumperk k podání
žádosti na získání dotace na zateplení budovy OÚ:
5. Starostou p. Bradou o nabídce fa. fortex AGS a.s. Šumperk –
vybudování apartmánů pro seniory – možnosti umístění, studie
řešení, požadavky firmy.
6. Starostou p. Bradou a Ing. Adamcem o výsledku a průběhu
jednání se společnostíŠPVS a.s. Šumperk.
7. Mgr. Martinkovou zájezdu pořádaném obcí Oskava dne 7.9.
2013.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění, přesunutí bodu 3 jednání
„Žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ Oskava“ před bod 7
„Různé“.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

2. Ověřovatele zápisu: Vladimír Tokar, Mgr. Dana Martinková
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

3. Dodatek č. 1 k dohodě o kumulativní novaci mezi p. Nguyên Thi
Thùy a Obcí Oskava ve věci prodeje budovy č.p.128 v obci
Oskava (termín uvolnění zástavy do 31.8.2013).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě svěřených finančních
prostředků ze dne 29.10.2012, 1.11.2012, 12.11.2012 mezi
JUDr. Ivanou Šlehoferovou, advokátkou , Obcí Oskava ap.
Nguyên Thi Thùy ve věci prodeje budovy č.p.128 v obci Oskava
(výplata svěřených finančních prostředků do 31.8.2013).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

6. Stanovy Svazku mikroregionu Uničovsko ve znění dodatku č. 2.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

7. Smlouva o dílo na Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh pro
projekt „Zateplení budovy obecního úřadu Oskava“ do
Operačního programu Životního prostředí pro období 20072013 mezi fa. SPF Group, v.o.s., Masarykova 129/106, Ústí nad
Labem a Obcí Oskava.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro:

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

9. Kupní smlouvu na odprodej nemovitosti pozemku p.č. 767//3
trvalý travní porost o výměře 1500 m2 v k.ú. Bedřichov u
Oskavy, kupující Mgr. Zemánková za cenu 30.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Hýbner, Charvát,

10. Odprodej nemovitosti p.č. 92/2 st. o výměře 29 m2 v k.ú.
Nemrlov, žadatelka p. A. Navrátilová za cenu 10,- Kč za m2.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 3 se zdrželi
Pro: Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Martinková,
Minařík, Janků, Kyselá
Proti: Valouch
Zdržel se: Adamec, Charvát, Tokar

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zpracování žádosti o dotaci
včetně příloh pro projekt „Zateplení budovy obecního úřadu
Oskava“ do Operačního programu Životního prostředí pro
období 2007-2013 mezi fa. SPF Group, v.o.s., Masarykova
129/106, Ústí nad Labem a Obcí Oskava.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro: Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar
Zdržel se: Charvát

12. Smlouvu o poskytování pravidelného servisu mezi obcí Oskava
a společností ASI informační technologie s.r.o., 1. Máje 3,
Mohelnice
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

13. Žádost společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice na umístění
reklamního baneru na pozemku p.č. 408/1 v k.ú. Oskava za
cenu 30.000,- kč a zároveň poskytnutí této částky Klubu
osadníku Třemešek na zastřešení pódia v areálu „Pod skalkou“
Třemešek.
Hlasování: 9 pro, 3 proti, 2 se zdrželi (přišla Navrátilová)
Pro: Adamec, Barbořáková, Beránková, Hýbner, Charvát, Minařík,
Navrátilová, Kyselá, Tokar
Proti: Brada, Janků, Martinková
Zdržel se: Valouch, Bartoň

Hýbner, Charvát,

5. Smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu pro
maloodběratele č. G_00303101/2014 mezi Obcí Oskava a E.ON
Energie a.s., Lidická 36.
Brno (č.j. OBOS/668/2013).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

8. Smlouvu o dílo „Vodní nádrž Oskava – oprava výpustního
zařízení“ (požeráku) mezi obcí Oskava a společností TOMSTAV
OLOMOUC s.r.o., Týnecká 723/15, Olomouc .
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14. Návrh starosty p. Brady, aby starosta průběžně podle situace,
možnosti a zvážení starosty informoval zastupitele o
probíhajících jednáních a záležitostech, které souvisí s
rozhodováním v orgánech obce.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (odešel Hýbner)
Pro: Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Charvát, Martinková,
Janků, Kyselá, Valouch, Tokar
Zdržel se: Adamec, Minařík, Navrátilová

15. Zadat vypracování energetického auditu na budovu Mateřské
školy, do 10.000, Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

16. Odprodej obecních kalendářů pro rok 2014 za cenu 40,- Kč za
kus.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Martinková, Minařík, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar
Zdržel se: Charvát

-2-

OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 3/2013

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Odprodej nemovitosti p.č. 92/2 st. o výměře 29 m2 v k.ú.
Nemrlov, žadatelka p. A. Navrátilová za cenu 8,- Kč za m2.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, 7 se zdrželi
2. Odprodej nemovitosti p.č. 92/2 st. o výměře 29 m2 v k.ú.
Nemrlov, žadatelka p. A. Navrátilová za cenu 20,- Kč za m2.
Hlasování: 3 pro, 5 proti, 5 se zdrželo
3. Odprodej nemovitosti p.č. 92/2 st. o výměře 29 m2 v k.ú.
Nemrlov, žadatelka p. A. Navrátilová za cenu 5,- Kč za m2.
Hlasování: 3 pro, 5 proti, 5 se zdrželo
4. Návrh Ing. Adamce projednat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytování právních služeb mezi Mgr. Davidem Černým,
advokátem Advokátní kancelář Skalka & Grepl & Černý,
Olomouc až na příštím zastupitelstvu.
Hlasování: 5 pro, 5 proti, 3 se zdržel
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb mezi
Mgr. Davidem Černým, advokátem Advokátní kancelář Skalka &
Grepl & Černý, Olomouc.
Hlasování: 6 pro, 3 proti, 4 se zdrželi

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu p. Bradu k zajištění protokolu pro kolaudaci části
kanalizace Oskava – Horní Žleb.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišla Navrátilová)
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

2. Starostu p. Bradu k zajištění rozpočtové změny v souvislosti se
žádostí společností MARWOOD s.r.o. Ivančice o zveřejnění
reklamního baneru na pozemku obce Oskava za poplatek
30.000,- Kč a zároveň použití této částky na vybudování
zastřešení na pódiu v areálu „Pod Skalkou Třemešek“ (pro Klub
osadníku Třemešek).
Hlasování: 9 pro, 3 proti, 2 se zdrželi
Pro:

Adamec, Barbořáková, Beránková, Hýbner, Charvát, Minařík,
Navrátilová, Kyselá, Tokar
Proti: Brada, Janků, Martinková
Zdržel se: Valouch, Bartoň

3. Mgr. Kyselou k zajištění výroby – tisku obecních kalendářů na
rok 2014 do ceny 27.679,- Kč.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Pro: Brada, Bartoň, Hýbner, Martinková, Minařík, Valouch
Proti: Adamec, Charvát, Tokar
Zdržel se: Barbořáková, Beránková, Janků, Kyselá

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

4. Starostu p. Bradu k předání smlouvy s CCF Reality s.r.o. Zlín na
odkup pohledávky za manžely Mertlíkovými Mgr. Sršňové k
právnímu posouzení.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

6. Návrh p. J. Janků poskytnout příspěvek ve výši 30.000,- Kč (od
společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice za umístnění reklamního
baneru) hasičům Mostkov na vybudování sociálního zařízení na
hřišti v Mostkově.
Hlasování: 3 pro, 5 proti, 6 se zdrželi
7. Návrh Mgr. Martinkové použít příspěvek ve výši 30.000,- Kč (od
společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice za umístnění reklamního
baneru) na vybudování oplocení budoucího dětského hřiště v
Oskavě.
Hlasování: 3 pro, 8 proti, 3 se zdrželi
8. Návrh Ing. Bartoně příspěvek
ve výši 30.000,- Kč (od
společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice za umístnění reklamního
baneru) rozdělit a použít následovně 15.000,- Kč na vybudování
oplocení budoucího dětského hřiště v Oskavě a 15.000,- Kč
Klubu osadníků Třemešek na vybudování pódiu v areálu Pod
Skalkou Třemešek.
Hlasování: 3 pro, 9 proti, 2 se zdrželi
9. Návrh p. J. Valoucha použít příspěvek ve výši 30.000,- Kč (od
společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice za umístnění reklamního
baneru) následovně 15.000,- Kč poskytnout hasičům Mostkov
na vybudování sociálního zařízení na hřišti v Mostkově a
15.000,- Kč Klubu osadníků Třemešek na vybudování pódia v
areálu Pod Skalkou Třemešek.
Hlasování: 4 pro, 5 proti, 5 se zdrželo
10. Návrh Ing. Adamce použít příspěvek ve výši 30.000,- Kč (od
společnosti MARWOOD s.r.o. Ivančice za umístnění
reklamního baneru) následovně 10.000,- Kč poskytnout
hasičům Mostkov na vybudování sociálního zařízení na hřišti v
Mostkově a 20.000,- Kč Klubu osadníků Třemešek na
vybudování pódia v areálu Pod Skalkou Třemešek.
Hlasování: 3 pro, 7 proti, 4 se zdrželo

Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

5. Starostu p. Bradu k napsání dopisu nadřízenému orgánu České
pošty s.p. Ostrava (na vědomí pobočka Šumperk) ve věci
stížnosti občanů obce Oskava k chování a provozování pobočky
České pošty v naší obci.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

6. Starostu p. Bradu k zaslání dopisu majitelům domu nad zídkou
ve Václavově se dělením jak bude obec postupovat při opravě
této opěrné zdi (na základě posudku statika, tento posudek
přiložit k dopisu) a požádat o jejich vyjádření k této věci.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Adamec,Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Janků, Kyselá, Valouch, Tokar

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Tokar Vladimír
Ověřovatel:
Mgr. Dana Martinková
Zapsal Tokarová J.
Schůze ukončena ve 22.15 hodin.

OÚ INFORMUJE
Oskavské seniory ohromila talentovaná Zuzana Niklová
Ani v horkých prázdninových měsících neustala činnost Klubu
seniorů v Oskavě. Na červencovém setkání předvedla seniorům své
pozoruhodné umění mladičká oskavská houslistka Zuzana Niklová.
V patnácti letech získala Zuzana Niklová v Ústředním kole národní
soutěže významné ocenění jako členka komorního tria a mohla si
vybírat, na které konzervatoři bude studovat. Její vystoupení pro
nás bylo velkým překvapením i mimořádným uměleckým zážitkem.
Nepochybujeme o tom, že o současné studentce brněnské
konzervatoře v budoucnosti ještě hodně uslyšíme.
Klub seniorů v Oskavě se schází v klubovně nad školní jídelnou,
informace o jeho aktivitách najdete na nástěnce před budovou
prodejny Jednota v Oskavě. Kromě pravidelných schůzek s hudbou
pořádá Klub seniorů i občasné zájezdy (divadlo, turistika) a
kondiční cvičení. Všechny seniory srdečně mezi nás zveme. Bližší
informace všem zájemcům podají Květa Marčonková nebo Marta
Fabiánová. Můžete přijít také přímo do klubovny.
Ing. Anna Beranková
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Oznámení dočasného uzavření pošty
Oznamujeme Vám, že od 10.10. do 21.10.2013 jsme nuceni z
personálních důvodů na nezbytně nutnou dobu uzavřít poštu
Oskava. Veřejnost bude o uzavření pošty informována plakátem na
vstupních dveřích. Veškeré uložené zásilky budou převezeny a
ukládány na poště Libina. Doručování zásilek v obci je beze změny.
Děkujeme Vám za pochopení této situace.

"Obec Oskava nesouhlasí s opatřením, které navrhuje
zástupce České pošty a poslala dne 3.9.2013 Stížnost
Regionu Severní Moravy, Ostrava s návrhem na zlepšení
služby poskytující našim občanům".
R.Brada
starosta obce Oskava

Bc. Kamil Svačinka
manažer obvodu Šumperk

Seniorské apartmány
Obec Oskava zahájila jednání s fa. FORTEX-AGS a.s., Šumperk
o možnosti výstavby apartmánů pro seniory. Projekt řeší
kvalitní a finančně dostupné bydlení pro seniory na bázi
družstevního financování. Na fotografiích je ukázka typu domu a
části apartmánu. Místo určené pro výstavbu je louka v
blízkosti obecního úřadu a panelových domů č.p.57 a 58. v
Oskavě. Místo bylo určeno především z důvodů možnosti napojení
na inženýrské sítě a dostupnosti pro nákupy, lékaře, úřadu a pošty.
Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, doručte žádost na OÚ v
Oskavě a to co možná v nejkratším termínu.
Bližší informace Vám poskytne p. starosta R. Brada, nebo p. J.
Tokarová na OÚ v Oskavě.
Specifikace bydlení:
▪ dvoupodlažní bytový dům s 8 bytovými jednotkami
▪ bezbariérové byty 1+kk o výměře 39 m2
▪ bezbariérové byty 2+kk o výměře 55 m2
▪ kuchyňský kout, toaleta, koupelna, lodžie
▪ společenská místnost
▪ výtahová plošina
▪ zahrada, vlastní parkovací stání

POKUD SI VYBERETE BYT, JE POTŘEBA UDĚLAT
NÁSLELEDUJÍCÍ KROKY:
▪ zájem o vybraný byt potvrdit rezervační smlouvou
▪ vyplnit žádost o přijetí do družstva
▪ následuje schválení přijetí za člena družstva
▪ uhradit základní členský příspěvek 7000,- Kč po oznámení o
přijetí za člena družstva
▪ uhradit základní členský vklad ve výši 30 % z ceny bytu – lze
využít vlastní zdroje, stavební spoření nebo nabízíme
zprostředkování Půjčky na lepší bydlení od ČSOB
▪ uhradit další členský vklad na rezervu (kauci na splácení úvěru ve
výši dvojnásobku měsíční anuitní splátky úvěru člena družstva
▪ po převzetí bytu po dobu 20 let platit družstvu nájemné, součástí
které je anuitní splátka úvěru, dále příspěvek do fondu oprav,
pojištění, spotřeba energie u společných prostor, správa
družstva, teplo, voda. Po splacení celé částky je možné byt
převést do os. vlastnictví.
SLUŽBY KTERÉ VÁM USNADNÍ ŽIVOT
Pro obyvatele seniorských apartmánů se níženou soběstačností
nabízí následující úkony sociálních služeb: individuální kontakt s
klienty, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla
a pití, úklid a údržba domácnosti, běžní nákupy a pochůzky (včetně
donášky léků), praní a žehlení ložního a osobního prádla, doprovod
k lékaři, kadeřnici, na úřady apod., doprava klientů v rámci
doprovodu (osobní asistence), pedikúra, osobní asistence.

Vážení a milí spoluobčané,

Povinná výměna řidičských průkazů

Od 15.října budou v prodeji obecní kalendáře za cenu 40,-Kč
(zbytek nákladů hradí obec). Je složen z fotografií, které dodaly
jednotlivé spolky a organizace, některé nafotily žáci ZŠ s
p.uč.Vitešníkovou. Najdete tam důležité informace týkající se
svozu odpadů, prázdnin a stát.svátků. Doufáme, že Vás nové
kalendáře potěší a stanou se Vaším příjemným průvodcem po celý
příští rok.
Za ZO Mgr.Věra Kyselá
Informace ke sběru elektroodpadu v naší Obci.
V naší obci je zřízeno sběrné místo pro elektroodpady již 5 let
(kotelna u paneláků Oskava 57, 58)!
Za tuto dobu jsme s pomocí občanů odevzdali ke zpracování 500
ks TV, 100 ks PC a celkem 15.5 tuny elektrospotřebičů. Je vidět že
naši občané chtějí mít životní prostředí čisté. Děkuji za spolupráci
- jen podotýkám že lyže ani pneumatiky nejsou elektroodpad....

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12.
2013. Odbor dopravy MěÚ Šumperk doporučuje občanům, aby
neodkládali termín výměny, neboť ke konci roku lze
očekávat velký počet žadatelů, fronty a dlouhou dobu
čekání. Výměna je zdarma a provádí se v kanceláři č. 122 na
MěÚ Šumperk, Jesenická 31(přístavba, vchod z ulice
Rooseveltova). Více informací naleznete na webových
stránkách obce.

Svoz popelnic v zimním období –
každý týden od listopadu do konce března

Dušan Němec
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Zájezd do Bělé pod Pradědem
V sobotu 6.záři jsme se zúčastnili zájezdu na Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem, kde vystupovala skupina Kelt Grass Band, ve které
hraje a zpívá pan Pavel Gajdoš starší s dcerou Janou.
Nezklamali.
Jejich vystoupení se nám moc líbilo, byl to velmi příjemný kulturní zážitek. Celý zájezd se nám vydařil. K pohodě všech účastníků přispěl
také náš řidič pan Jan Novák starší.
Za účastníky zájezdu Mgr. Dana Martinková.

Z NAŠICH ŠKOL
Pozdrav ze školky ...
Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli v mateřské škole.
Mnohé děti se vrátily do již známého prostředí, ale čtrnáct dětí
navštívilo v září mateřskou školu poprvé. Tento školní rok docházejí
do MŠ také malé děti, které třetí narozeniny teprve oslaví. Přejeme
jim, aby ranní slzičky co nejdříve vystřídal úsměv a těšení se na
nové kamarády.
Školní rok jsme společně zahájili veselou maňáskovou pohádku.
Věříme, že stejně jako pohádka, se dětem budou líbit i ostatní
činnosti v mateřské škole, zažijí v kolektivu mnoho zábavy a
radosti. Těšíme se také na spolupráci s rodiči, na společné akce,
tvoření a doufáme, že se nám podaří realizovat naše plány.
Na závěr několik perliček a slovních obratů dětí:
„Tatínek chodil na vojnu, když byl mladej a krásnej….“
„V tom hrnku něco je, jen mezi námi, paní učitelko.“
- při svačince „Já si můžu vzít ještě chleba, nedržím dietu.“
- při hře s mozaikou: „To jsme do toho zapálení že, paní učitelko?“
Přejeme všem pěkný podzim s dobrou náladou.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Oskava
září v mateřské škole

Zahájení školního roku 2013/2014
2.září 2013 proběhlo v místním kulturním sále slavnostní zahájení
školního roku 2013/2014. Děti, rodiče, pedagogy a hosty přivítal
ředitel školy Mgr. Stanislav Lysák. Ve svém projevu krátce nastínil
změny, které v tomto školním roce proběhnou.
Společně se starostou obce p. Bradou , předsedou školské rady
p.Zatloukalem zvláště přivítal letošní prvňáčky.
Společně s třídní učitelkou p. Mgr. Věrou Kyselou pan starosta
dekoroval naše nejmenší žáky pamětní šerpou. Dárky a
upomínkové předměty dále předávala p.Mgr. Jana Gajdošová a za
školní družinu p. vychovatelka Žampachová. Malí prvňáčci se
rovněž všichni vyfotili s novou paní třídní učitelkou.
Přejeme všem žákům, rodičům a pedagogům úspěšný a
bezproblémový školní rok 2013/2014
Za vedení školy
Mgr.Stanislav Lysák
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Zeptali jsme se prvňáčků
1. Jak se vám líbí ve škole a na co jste se těšili?
Barunka: moc jsem se těšila na výtvarku
Venďa: líbí se mi ve škole a těším se na tělocvik
Jirka: těšil jsem se na učení a na tělák, čísla umím od malička
Kristián: moc jsem se těšil na domácí úkoly
Anička: líbí se mi tady , nejvíc jsem se těšila na družinu
2 . Čím byste jednou chtěli být, až budete velcí?
Venďa: zubařka, Terezka: doktorka, Kuba: policajt,
Kristián: voják, Radim: hasič, Jirka: lítat stíhačkou,
Peťa: brankář, Beátka: zubařka, Karolínka: budu prodávat koně,
Barunka: zubařka, Anička: budu hledat kosti od dinosaurů,
Jůlinka: zpěvačkou, ale nevím jestli se stane všechno co řeknu,
Ondra: budu vozit dřevo s taťkou, Markétka: ještě nevím

3. Víš proč chodíte do školy ?
Jůlinka: abychom se naučili číst
Peťa: abych se naučil psací písmena, protože číst písmena už
umím,
Anička: už jsem to někdy říkala, nevím, jestli se to tak jmenuje –
přepočítávat čísla
4. Proč chodí rodiče do práce ?
Jůlinka: aby měli peníze
Terezka: aby mi maminka mohla koupit řetízek
Venďa: nám umřel pes a maminka chodí do práce, abychom měli
nového

A co se prvňáčci už naučili.
Třeba tuto veselou básničku.
Co děláme o přestávce
J.Nohavica

5. Co říkáte na vaši paní učitelku?
Verča: paní uč. se mi líbí,
Jůlinka: je na nás hodná a dává nám úkoly,
Ondra: je na nás hodná ale i přísná když zlobíme,
Kuba: někdy se na nás usmívá,
Jirka: paní uč. se mi líbí, ale nevím proč,
Matěj: libí se mi, učí nás počítat,
Karolínka: líbí se mi její oblečení,
Markétka: je na nás hodná a je hezká

Co děláme o přestávce?
Hrajeme si na hlodavce.
Hlody, hlody do svačiny.
nacpeme se vitamíny.
Co děláme po přestávce?
Hrajeme si na zvědavce.
Zvěda, zvěda, zvědaví,
čtení, psaní, počítání.
nacpeme si do hlavy.

6. Co děláte, když nejste ve škole?
Jůlinka: nejraději se dívám na hvězdy, já budu mít totiž doma
hvězdárnici

SPORT

Fotbalové družstvo mladších žáků
28.června 2013 - výstup na Rabštejn
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Hasiči z Nemrlova a Mostkova dosáhli nevídaného
úspěchu v soutěžích na okrese Šumperk a Olomouc. Svoji
celoroční snahu a dílčí úspěchy zakončili ve finále mistrů Holba
cupu v Pavlově .V celkovém pořadí se umístili - Nemrlov 2.místo a
Mostkov 5 .místo.
Nevídaný úspěch spočívá především v tom, že jako
jedinní v okrese Šumperk se úmístili dvě družstva z jedné obce v
první pětce nejvyšší hasičské soutěže. Hasiči děkují všem svým
příznivcům za podporu a aktivní účast při soutěžích

Vážení spoluobčané,, léto nám pomalu končí s ním další úspěšná
sezóna v hasičském sportu kdy naši závodníci velice dobře
reprezentovali naši obec ve Velké ceně okresu Šumperk, ale také v
Hanácké extralize, která ještě neskončila a před poslední soutěží v
Toveři jsme průběžně na prvním místě s velkou nadějí na celkové
první místo. Jen je škoda několika výkyvů, ve kterých jsme přišli o
celkové první místo ve Velké ceně okresu Šumperk, ale na našich
hasičích je již teď vidět odhodlání do příští sezóny tohle umístění
ještě vylepšit a vystoupit na stupínek nejvyšší. V letošní sezóně
jsme se zúčastnili 36 soutěží z nichž jsme se umístili 12krát na
místě prvním, třikrát na místě druhém a třikrát na místě třetím a je
to také zásluha velkého množství fanoušků, kteří nás jezdí
podporovat na každou soutěž a vybaveni různými doplňky v
podobě triček, kšiltovek vlajek a silných hlasivek dávají o sobě
vědět i řadách fanoušků. Rádi by jsme touto cestou poděkovali za
pomoc při pořádání soutěže a zároveň poblahopřáli soutěžnímu
družstvu Mostkova za výborné výsledky jelikož v letošní sezoně se
stali "skokanem roku" a celkovým 5 místem si zajistili právo
pořádat soutěž Velké ceny v příštím ročníku. ¨Rádi by jsme touto
cestou poděkovali sponzorům, protože letos poprvé nám byla
škrtnuta dotace z Olomouckého kraje, ale i přesto, se podařilo
udržet vysokou úroveň soutěže a budeme dělat vše proto, aby
tomu bylo i do budoucna.Naši členové Vám všem přejí krásné "babí
léto" a těšíme se, že se setkáme na některé akci pořádané členy
SDH Nemrlov.

za SDH Mostkov
Lukáš Brada

Za SDH Nemrlov
Petr Beil

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S velkou lítostí připomínáme,že 13.srpna letošního roku zemřel
náš občan Ing.Bohumil Pořízek. Měl nedožitých 86 let. Po celý
život byl aktivní nejen ve svém oboru - lesnictví, ale také v obci.
V letech 1995 - 2005 byl kronikářem obce. Nechceme na něj
vzpomínat smutně. Byl to člověk,který měl optimistického
ducha a byl plný vitality,neustále projevoval zájem o dění v obci.
Věnujme mu tichou vzpomínku.
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Významných výročí se v měsíci srpnu až
říjnu dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví
70 let:

84 let:

93 let:

Dancziwská Zdenka

Straková Maria

Demčáková Helena

Bartoňková Jiřina

Opluštilová Marie

Třetinová Vlasta

Novosadová Františka

98 let:

Strnadelová Jana

Slováková Sidonie

Pišťák Zbyněk

75 let:

85 let:

Kelich Ludvík

Pražák Oldřich

Barbořáková Anežka

Kantorová Marie

Vašková Annemarie
86 let:

Reichelová Ludmila

Holomková Bohumila
81 let:
Miho Michal

88 let:

Narození:

Šenková Marie

Škobrtal Filip
Petr Damián

82 let:
89 let:

Crhonková Marianna

Kyselová Alžběta

Kaštyl Jan

Úmrtí:

Bukovinská Katarína

Chlopčíková Helena

83 let:

Bodnáriková Zdenka

Straková Anděla

Pořízek Bohumil

INZERCE

Libina, Náměstí 443
www.kosmetikalibina.webnode.cz
tel. 777 564 091

Kosmetické služby
Ajurvédské kúry
Laserová terapie
Permanentní make-up

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA
www.ou-oskava.cz
OÚpodatelna - tel.: 583 233 554, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: 583 233 556
Lenka Janků - tel.: 604998647, e-mail: lenkajanku1@seznam.cz
Ročník: 14, číslo: 3, vydáno v Oskavě dne 20.9.2013, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk
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