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Vánoce
a šťastný nový rok !
Obdarování má svou historii
vánoční tradice

Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku
dávali dárky. Později se zimní slunovrat stal vánočním
svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem
přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Nejvíce dárků
dostávaly především děti. V následujících dvou stech letech
už nosil dárky Ježíšek. Bývalo zvykem, že se dárky začnou
rozbalovat až v okamžiku, kdy se na nebi objeví první hvězdička.
Tím se připomíná betlémská hvězda, která zářila nad Betlémem.
Sněhové vločky se k zemi snáší, mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát, do něhož se zahalí.
Co bude pod ním? To smíme hádat než se dárky rozbalí.
Krásné Vánoce
Dovolte mi, popřát všem klidné prožití svátků vánočních, plných dobré nálady a příjemných okamžiků,
pevné zdraví, hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce 2010.
Radomil Brada, starosta obce,
zaměstnanci OÚ a členové zastupitelstva obce
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OÚ INFORMUJE
Nová školní jídelna
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že o letošních letních prázdninách
došlo k rekonstrukci školní jídelny. Mnozí namítnou : „Proč? Bylo
to opravdu tak nutné?”
Na základě opakovaných kontrol KHS Olomouc, pracoviště
Šumperk, byly zjištěny závady, které se neslučovaly s provozem
ŠJ. Jednalo se o nařízení ES 852/2004.
Naši školní jídelně byla udělena výjimka do konce roku 2008.
Z tohoto důvodu bylo započato s kompletní rekonstrukcí dnem
8.7.2009. Ta spočívala ve stavebních úpravách objektu včetně
výměny veškeré technologie vývařovny, přípravny jídel,
oddělených úseků masa a vajec, skladů. Přebudována byla celá
jídelna,sociální zařízení a šatny, vybudován byl bezbariérový vstup.
Byly nainstalovány nové spotřebiče, plynové sporáky, smažící
pánev, varné kotle a konvektomat, bez kterého se dnešní
moderní kuchyně neobejde. Nejen, že usnadní práci kuchařkám,
ale umožňuje vaření v páře, smažení na minimálním množství
tuku a to vše tak šetrně, aby se zachovaly potřebné živiny.
Elektrické spotřebiče šetří energii, jelikož jsou zařazeny ve třídě AA.
Nádobí se umývá v odděleném mycím centru vybaveném
myčkou. Odsávací zařízení procházející každým úsekem
vývařovny, zabezpečuje výměnu vzduchu a větrání.
Něco o provozu
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Oskava, příspěvkové
organizace. Zřizovatelem je obec Oskava.
?Kapacita je 350 strávníků.
?50 dětí MŠ
?40 žáků prvního stupně ZŠ
?40 žáků druhého stupně ZŠ
?26 zaměstnanců
?120 cizích strávníků, přibližně 80ti strávníkům se obědy
dováží
Na přípravě a tvorbě obědů se podílí 6 zaměstnanců
?Vedoucí ŠJ
?1 hlavní kuchařka
?1 kuchařka
?3 pomocné síly

jde o zdraví našich strávníků. Nemusíme se řídit starými
recepturami, jídelníček lze obnovit o jídla krajová, různé speciality,
nebo jídla méně obvyklá, např.: z jáhel, pohanky, cizrny. Čerstvé
ovoce, zeleninové saláty, mléčné poháry s ovocem, mléčné
výrobky, müsli tyčinky, pokrmy z drůbeže, luštěnin a ryb jsou pro
nás samozřejmostí. Jsou přísně hlídány limity spotřeby tuků a
cukrů. Dbáme na zdravý životní styl našich strávníků, vaříme z
čerstvých a kvalitních potravin.
Co na závěr?
Mým přáním je uspokojit rozsah strávníků. Občas uslyšet, že
dnešní oběd se podařil. Vždyť největší odměnou je , když vás někdo
pochválí a také ocení. Možná jsem dala impuls k zamyšlení proč se
stravovat v naší ŠJ. Ráda Vás přivítám u našeho velkého jídelního
stolu.
Za celý kolektiv Iva Lysáková - vedoucí ŠJ

Informace z OÚ
Svoz popelnic v období vánočních svátků
STŘEDA 23.12.2009 – všechny místní části včetně
Mostkova
STŘEDA 30.12.2009 – všechny místní části včetně
Mostkova

Plesová sezóna v obci Oskava
29.1.2010
12.2.2010
19.2.2010
12.3.2010

-

Myslivecké sdružení Oskava
Myslivecké sdružení Mostkov
Obecní úřad Oskava
Sportovní ples

Obecní úřad bude v období od
23.12.2009 do 1.1.2010 pro
veřejnost u z a v ř e n

Místní knihovna Oskava
Jen ten, kdo se někdy zabýval problematikou školního
stravování, dovede pochopit, co všechno práce v tomto oboru
obnáší. Nejen uvařit podle chuti strávníka, ale vejít se do
finančních normativů. Zvládat nárůst administrativy, kontrolních
šetření a auditů, předcházet nesmyslným zápisům, které vezmou
chuť k práci, dá někdy pořádně zabrat.

www.knihovnaoskava.wz.cz
pořádá
výstavu fotografií

Jany ČIŽMÁŘOVÉ
„Děti z druhé polokoule“
(Brazílie 2005)

Prosinec 2009-leden 2010
Co můžete očekávat?
Díky rekonstrukci si jídelna udržuje vysoký hygienický standard.
Dodržujeme zásady zdravé výživy, plníme spotřební koš. Vždyť

Pondělí 9,00 – 13,00
Úterý 14,00 – 18,00
Pátek
14,00 – 18,00
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Setkání jubilantů nad 80 roků

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke
specialistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě
ledascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co
tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně
souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek –
stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou
způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený
postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak,
aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.

Proběhlo ve čtvrtek 12.11.2009 v sále kulturního domu.
Pozvaných bylo 52 jubilantů, přibližně polovina se tohoto
slavnostního posezení zúčastnila. Žáci základní školy
předvedli své kulturní vystoupení pod vedením p. uč.
Benešové. Po společném přípitku a občerstvení následovalo
posezení a beseda se zástupci obce. Za obec se zúčastnila
Mgr.Dana Martinková, p. Petr Lysák a Jan Taláček. Více
fotografií bude uveřejněno rovněž na webových stránkách.

Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť,
olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové
difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím
okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu
chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením
kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i
freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně
známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová
vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují
různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže
konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k
ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém
průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním,
tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která
poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se v
ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává
bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení
účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti,
revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k
perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu
vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají
ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých
vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně
může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst
může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest
můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách.

Tradiční setkání se seniory
Se uskutečnilo v pátek 27.11.2009 v sále kulturního domu.
Své kulturní vystoupení předvedli žáci základní školy a
mateřské školky. Při malém občerstvení se občané pobavili a
společně zavzpomínali na mladá léta. Ve volném programu
zahrálo duo ze Žerotína. Písničky při harmonice zpestřili
doplňkovým programem vtipů a historek. Pro zajímavost
přikládáme několik fotografií, více naleznete na
www.ou-oskava.cz ve fotogalerii.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního
prostředí, uložila Evropská unie výrobcům aby tyto látky již
nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně pro
jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné
minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového
spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije
nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat,
vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání
vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,,
který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní
spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy
jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec do
poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče!
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!

KLUB PASTELKA – OSKAVA
SENIORŮM
Srdečně zveme všechny seniory se zájmem o cvičení a
výtvarné aktivity na první setkání

v pondělí 4.1.2010 v 9.00 hod.
v prostorách obecního úřadu.
Bližší formace Katka Sedláková 607 812 718
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Ve čtvrtek 3.12.2009 se uskutečnilo slavnostní vítání
občánků do života.Po kulturním vystoupení dětí z MŠ
obdrželi rodiče kytičku, upomínkovou knížku a finanční
dar. Dětem přejeme vše nejlepší do života.

Ordinace lékařů na zdravotním středisku
Praktická lékařka pro dospělé:
MUDr. Šotolová
středa 23.12.2009 dovolená, zastupuje MUDr. Kůra v Libině od 7,00 do 12,00 hodin
čtvrtek 31.12.2009 ordinace od 7,00 – 12,00 hodin
Zubní lékař:
MUDr.Nikl
úterý 29.12.2009 – akutní případy na zdravotním středisku v Libině od 7,30 - 9,30 hodin
středa 30.12.2009 – dovolená, zastupuje MUDr. Kůrová v Libině od 7,30 – 10,00 hodin
čtvrtek 31.12.2009 – dovolená, zastupuje MUDr. Kůrová v Libině od 7,30 – 10,00 hodin
pouze pro ošetření akutních případů
Dětská lékařka:
MUDr. Musílková
Termín dovolené není v době uzavírání podkladů znám, sledujte proto upozornění na změnu ordinačních hodin
uveřejněné v Jednotě a ordinaci

Z NAŠICH ŠKOL
Vánoční pozdrav ze školky …

Pohled z okna nám Vánoce sice ještě
nepřipomíná, ale kalendář je neomylný a čas adventu je
tady. S ním přichází také předvánoční přípravy, chystání a
těšení se na sváteční chvíle. Právě nyní toto období
příprav ve školce prožíváme. Již brzy se děti dočkají
setkání u vánočního stromečku, kde si společně
zazpíváme, zatančíme a připomeneme si tak nejmilejší
svátky v roce. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali
všem rodičům za jejich pomoc, spolupráci a kladný
přístup k MŠ.

Také všem sponzorům děkujeme za jejich celoroční
podporu ( MUDr. N. Šotolová, MUDr. H. Musílková, MUDr.
Vl. Nikl, GDF, Novatronic, AGRO Huzová a ostatní
nejmenovaní ). Ještě jednou moc děkujeme.
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně zdraví, radosti a pohody. Dětem
přejeme po krásných Vánocích hromadu sněhu.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Oskava
Lenka Punčochářová
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Potulná pohádková země

Ve čtvrtek 1.října se žáci naši školy zúčastnily
slavnostního zahájení výstavy s názvem „Potulná
pohádková země” v Městské knihovně v Šumperku.
Přítomna byla Vítězslava Klimtová, autorka knih o skřítcích
s doprovodným programem, který byl plný krásných
obrázků, písniček a povídání výše zmíněné autorky. Zaujal
především mladší žáky, kteří se zájmem shlédli vystavené
loutky, zakoupili si obrázky, omalovánky i knihy a nechali si
je zároveň podepsat babičkou „ Víťou” .
Tuto akci nám předem zajistila knihovnice paní
Lenka Janků a pracovnice Městské knihovny v Šumperku
Renata Mašindová, která má patronát nad naší knihovnou.
Patří jim oběma poděkování.

Strašidýlko Spánkokaz
Jeho velikost odhadujeme přibližně na 1-2 mm,
takže je tak malý, že ho samozřejmě pouhým okem
neuvidíme.
Obývá většinou patrové postele a aby měl větší
rozhled, bývá na horním patře.
Když jde člověk večer spát, tak pro spánkokaze začíná den.
Všem začnou zvonit budíčky a jdou si dělat snídani z látky
která je na polštáři. To je rámusu.
Po snídani jdou do práce. Ovšem tato práce
vyžaduje přesnost, šikovné nohy a ruce. Tu přesnost kvůli
tomu, že mají začít přesně ve chvíli, když člověk začne
usínat. A ty ruce a nohy? No přece proto, aby člověka lehtaly
a lehtaly a on ne a ne usnout.
Aneta Zapletalová

Mgr.Z.Benešová,Mgr.A.Mastná

SPORT
Činnost SDH Nemrlov v roce 2009

Práce žáků 7. ročníku
Lupal domovní
Latinský název: Lupalus domovus
Tenhle domovní skřítek je velký asi 5 centimetrů a
jak už z názvu zní, vyskytuje se doma. Pravé místo výskytu
je strop. Není jen tak v každé domácnosti, je jen tam, kde
má dobrou potravu. Živý se dřevem, které je ve stropě,
vidět nikdy není, jen je slyšet, když straší. Lupal straší
nepříjemným lupáním dřeva. Můžeme ho slyšet jen v noci,
protože má rád klid a ticho, normálně ve dne sedí někde ve
stropě a čeká, až přijde večer, aby mohl začít strašit. Nohy
má dlouhé až 3 cm. Je celý chlupatý. Hlavu má oválnou a na
ní velké kulaté uši, na rukách má dlouhé drápky, aby mohl
strašit, na obličeji má velké a smutné oči. Straší tak že
drápe dřevo těmi svými dlouhými drápky, a proto slyšíme to
nepříjemné lupání. Vybírá si jen to nejkvalitnější dřevo. Na
svých dvou nohách má přísavky, aby se mohl pohybovat
volně po dřevě. Do dnešní doby nebyl ještě Lupal spatřen,
jen si ho lidé představují. Lupal se bojí světla, takže kdyby
byl na přímém světle, tak by mohl zemřít. Tento malý
skřítek je na pokraji vyhynutí, protože se lidé snaží proti
nim jakkoli zabezpečit. Některým lidem tento malý skřítek
nevadí. Lupal není zlý, jen se bojí, takže když ho spatříte,
nebojte se ho. Nesnažte se ho vyhodit, přece nic tak
hrozného nedělá.
Martina Novosadová
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Náš sbor se věnoval činnostem odhlasovaným na
výroční valné hromadě. Byla to údržba výstroje a svěřené
techniky, drobné opravy budovy a garáže, údržba
prostranství okolo budovy a jiné. Hlavní úkol však byl
jednoznačný – připravit nově vznikající hasičský areál na
soutěž Velké ceny okresu Šumperk v požárním útoku
Holba cup 2009, jehož jsme byli poprvé v historii
pořadateli. Tato soutěž se konala 19.7.2009 a zúčastnilo
se ji 39 družstev mužů a 8 družstev žen.Dále pak náš sbor
uspořádal ještě jednu soutěž pod názvem Rozlučka se
sezónou.Této soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev,
z toho 18 družstev mužů a 2 družstva žen.
Avšak nejen soutěže byly náplní naši
činnosti.Provedli jsme sběr starého železa, uspořádali
jsme pálení čarodějnic a mikulášskou nadílku.
Členové našeho sboru jsou rovněž členy sboru
dobrovolných hasičů obce Oskavy, pod hlavičkou obce
vyjíždí naše jednotka ke všem akcím, jako jsou zásahy při
požárech nebo při povodních. V letošním roce jsme byli
vyzváni k pěti požárům a dvakrát jsme vyjížděli k
odstraňování škod při letošních povodních v obci Kobylá
nad Vidnávkou.
V rámci obecní jednotky též poskytujeme
technickou pomoc obecnímu úřadu, což je například
čištění propustí pod komunikacemi, dovoz vody na
hřbitov Třemešek nebo čištění studní našim
spoluobčanům.
Naše soutěžní družstvo mužů se v letošním roce
umístilo v seriálu Holba cup na celkovém 12. místě v
okrese a získali jsme tímto právo pořádání soutěže v
tomto seriálu i v roce příštím.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za
práci, kterou po celý rok obětavě a svědomitě
vykonávali.Ovšem největší poděkování patří především
všem sponzorům, včetně obecního a krajského úřadu,
kteří se podíleli na budování a výstavbě našeho nového
areálu, ale i na zajištění soutěží, které jsme pořádali.Bez
této pomoci bychom nebyli schopni toto zařízení
vybudovat a ani uspořádat velmi kladně hodnocenou
pohárovou soutěž.
Pro toho, kdo by se chtěl dovědět více o našem sboru
zde máme internetovou adresu www.sdhnemrlov.jex.cz
Za SDH Nemrlov
Starosta Jiří Valouch st.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci listopdu
až prosinci dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví

82 let:
Narození:

Pořízek Bohumil – Mostkov
70 let:

83 let:

Wezdenko Prokop, Bedřichov

Ptáček Josef - Oskava

Kantor Vilém – Třemešek

Jaroš Daniel, Oskava

75 let:

86 let:

Strapková Michaela, Třemešek

Reichel Miloslav – Oskava

Špundová Drahomíra – Oskava

80 let:

88 let:

Kallerová Jarmila – Oskava

Blechová Augustina – Mostkov

Miho Martin – Třemešek

Ptáček Arnošt – Oskava

Dobrozemský Bedřich – Oskava

89 let:

Úmrtí :
Burgethová Štefana, Třemešek
Ptáček Gustav, Bedřichov

Petr Josef – Mostkov

Švec Ladislav – Mostkov

81 let:

97 let:

Uzavřené sňatky na OÚ Oskava:

Martinka Alois – Oskava

Zerzánová Marie – Oskava

Martina Šimková a Zdeněk Večeřa

INZERCE
Inzerát:
Prodám garáž u křižovatky na Třemešek - druhá
vlevo od silnice (hnědé dveře) Cena: dohodou,
Tel.: 732 648 056 (pí. Škardová)

Zajišťuje:
? zemní a výkopové práce
? nákladní doprava
? osobní doprava

ZEDNICTVÍ
Jiří Valouch
Oskava 17E
788 01 Oskava
Tel.: 733 589 307
e-mail: valivv@seznam.cz
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jsme zaregistrovaní v SOD v programu
Zelená úsporám
(termofasády + veškeré zateplovaní
systémy)
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Rybolov pod TRIANGLEM Oskava
uskuteční
22.12.2009 od 8,30 – 17,00 hodin
23.12.2009 od 8,30 – 12,00 hodin
Vánoční prodej kaprů a
ostatních ryb

WinSoft Copany, s.r.o.
bezdrátové připojení k Internetu
obchodní oddělení
tel. 777 11 55 85, e-mail: obchod@wsc.cz
technická podpora – 24 hodin denně
tel. 608 11 55 33, e-mail: podpora@wsc.cz

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: 10, číslo: 4, vydáno v Oskavě dne 15.12.2009, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

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