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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 29 zastupitelstva obce konaného dne 9. 4. 2014
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou p. Bradou o kontrole usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva Obce Oskava.
2. Starostou p. Bradou o závěrech z jednání rady obce Oskava.
3. Starostou p. Bradou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Oskava za rok 2013.
4. Ing. Beránkovou o zápisu z kontroly provedení kontrolním
výborem Obce Oskava a přijetí případných opatření.
5. Starostou p. Bradou o konání voleb do EU.
6. Starostou p. Bradou o mapovém portálu – Geosense .
7. Tajemníkem p. Lysákem o změně zákona v oblasti realizace
vodovodních přípojek.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění se zrušením bodu č. 13. a
vložení nových bodů:
č. 8 – doplnění bodu „a příkazní smlouva“
č. 9 – Rozpočtová změna
č. 13 – bod Prodej palivového dříví z pokácených kaštanů se
ruší (kompetence náleží radě Obce Oskava) a na bod
č. 15 Smlouva o dílo „Oprava kanalizačních přípojek Oskava
č.p. 57, 58“ mezi Obcí Oskava a spol. Pavel Mann,
Bystrovany.
č. 16- Prodej a stanovení ceny pozemku parc. č. 713/3 v KÚ
Mostkov (žadatel Mgr. Věra Kyselá).
č. 17- Prodej a stanovení ceny pozemku parc. č. 712/25 v KÚ
Mostkov (žadatel p. Lukáš Brada a manželé Navrátilovi).
č. 18 - Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje - Pravidla pro poskytnutí příspěvku
na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Ol. Kraje na rok 2014.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro: Adamec, Barbořáková, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

2. Ověřovatele zápisu: Ing. Adamec
Vladislava
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

Zbyšek,

3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu IE-12-8003555
Třemešek u Oskavy - DTS SU 1005 celá obec DTS, NNv mezi
obcí Oskava a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel. (přišel Tokar)
Pro:

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

4. Dodavatele na zpracování zadávací dokumentace pro výběrové
řízení a organizaci výběrového řízení na projekt „Zateplení
budovy OÚ Oskava“ – fa. ASA expert a.s., Ostrava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

5. Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na akci „Energetické úspory
objektu Mateřské školy v Oskavě“ mezi Obcí Oskava a spol. ASA
Expert, a.s. Ostrava.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro:

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

6. Rozpočtovou změnu č. 3 viz. příloha.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

7. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014 vy výši
80.000,- Kč pro TJ JISKRA Oskava.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pro:

Adamec, Barbořáková, Beránková, Brada, Hýbner, Kyselá,
Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Tokar, Valouch
Proti: 0
Zdržel se: Charvát

8. Rozpočtové výhledy na roky 2015, 2016 a 2017.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

Navrátilová

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

Adamec, Barbořáková, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal, Valouch
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9. Smlouvu o dílo „Oprava kanalizačních přípojek Oskava č.p. 57,
58“ mezi Obcí Oskava a spol. Pavel Mann, Bystrovany.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel (odešel Valouch)
Pro:

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

10. Prodej a části pozemku parc. č. 713/3 ostatní plocha v k.ú.
Mostkov (část dle Geometrického plánu), žadatel Mgr. Věra
Kyselá za cenu 10,- Kč za m2.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 se zdrželo
Pro: Barbořáková, Beránková,
Hýbner, Charvát,
Minařík, Pluskal , Valouch
Zdržel se: Adamec, Brada, Navrátilová, Kyselá, Tokar

Martinková,

11. Prodej a stanovení ceny pozemku parc. č. 712/25 ostatní
plocha v k.ú. Mostkov žadatelé p. Lukáš Brada a manželé
Jaroslav a Eva Navrátilovi za cenu 10,- Kč za m2.
Starosta p. Brada se u tohoto bodu vzdal práva hlasování .
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Pro: Barbořáková, Beránková,
Hýbner,
Martinková, Minařík, Pluskal, Valouch
Zdržel se: Adamec, Navrátilová, Tokar

Charvát,

Kyselá,

12. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje - na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Ol. Kraje na rok 2014:
a) přijetí příspěvku ve výši 120.000,- Kč na pořízení
dopravního automobilu (vybavení JSDH)
b) spolufinancování obce ve výši 60% z celkových nákladů na
účel dle čl. II odst. 1 smlouvy (180.000,- Kč)
c) schvaluje znění smlouvy
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro: Adamec, Barbořáková, Beránková, Brada, Hýbner, Charvát,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Tokar,
Valouch

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Tajemníka p. Lysáka k oslovení min. 5 firem k předložení
cenových nabídek na výměnu oken v Kulturním domě Oskava
(termín do příštího zasedání ZO) a zároveň výměnou
termohlavic v KD Oskava.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

Starosta:
Radomil Brada
Ověřovatel:
Ing. Adamec Zbyšek
Ověřovatel:
Navrátilová Vladislava
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 19.40 hodin.

Usnesení z 30. zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2014
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bylo informováno:
1. Starostou p. Bradou o kontrole usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva Obce Oskava.
2. Starostou p. Bradou o závěrech z jednání rady obce Oskava.
3. Ing. Kindlem, ASI Mohelnice a.s. o zavádění ICT v územní
samosprávě.
4. Starostou p. Bradou o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – na
projekt „Energetické úspory objektu Mateřské školy v Oskavě
(dotace na rok 2015)”.
5. O předvolání ke Krajskému soudu v Ostravě (27.6.2014) ve věci
sporu žalobce ŠPVS a.s. Šumperk a žalované Obci Oskava.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění, s těmito změnami:
- bod č. 4 doplněn „rozpočtová změna č. 8 a 9“
- úprava bodu č. 9. provozní doba pokladny obce (tato část
zrušena, spadá do kompetence tajemníka)
- zrušeny body:
- č. 11. Propojení dešťové vody u domu Oskava č.p. 57,58 –
vícenáklady
- č. 14. Komunikační závady - dopravní značení (spadá do
kompetence rady)
- doplněny další body jednání:
- č.12. Smlouva o dílo na výměnu oken na Zdravotním
středisku Oskava 167 a v Kulturním domě Oskava 131.
- č.15. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Oskava.
- č. 28. Smlouva o zástavě nemovitosti s
Komerční bankou a.s.
- č. 29. Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou a.s.
- č. 30 Žádost p. Dohnala, předsedy chatového výboru
Mostkov
- č. 31. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující
volební období.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro:

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

2. Rozpočtovou změnu č. 5,6,7,8 a 9 viz. příloha.
Hlasování: 13
pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišel Charvát,
Pluskal)
Pro:

3. Na základě předložených podkladů:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce,
Zpráva o výsledcích finančních kontrol, Interní audit v
příspěvkové organizaci, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 a Zápis inventarizační komise
schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a návrh na zúčtování
hospodářského výsledku.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

4. Závěrečný účet obce za rok 2013
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

5. Zaslání žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje o
přezkoumání hospodaření Obce Oskava za rok 2014 (termín do
30.6. 2014).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

6. Vnitřní směrnici Obce Oskava k zabezpečení zákona o finanční
kontrole.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

7. Snížení pokladního limitu Obce Oskava z původní částky
500.000,- Kč na částku 70.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Pro:

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

8. Vícenáklady spol Moli Mex, p. Pavel Mann na opravu
kanalizačních a dešťových přípojek u domů Oskava čp. 57 a 58
ve výši 60.0415,04 Kč z důvodu chybně zpracované
projektové dokumentace.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
Pro:

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

Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,
Valouch
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16. Smlouvu o výpůjčce hřbitova – pozemku p.č. 561 ostatní
plocha, hřbitov v k.ú. Mostkov mezi Obcí Oskavou (vypůjčitel)
a Římskokatolickou farností Oskava (půjčitel).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Oskava.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (přišel Janků)
Pro:

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

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

10. Smlouvu o dílo č. 149068/hol. na výměnu oken na budovách
Zdravotní středisko Oskava 167 a Kulturní dům Oskava 131
mezi spol. AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 137, Sobotín a obcí
Oskava ve výši 405.877,- Kč (bez DPH).
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi (odešel Valouch)
Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň,
Brada,
Kyselá, Martinková, Minařík, Pluskal
Proti: Navrátilová
Zdržel se: Beránková, Hýbner

17. Směnu nemovitostí v k.ú. Bedřichov u Oskavy p.č. 1022
ostatní plocha, vlastník Obec Oskava (část dle GP o výměře
200 m2) za pozemek p.č. 323 (vlastník p. Vašek V.) (část dle
GP o výměře 155 m2).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Charvát, Janků,

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

11. Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do
jednoho celku za příspěvku obce 70,- Kč na každého obyvatele
a rok.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

18. Záměr směny nemovitostí, pozemků p.č. 1020/2 ostatní
plocha o výměře 886 m2 (vlastník Obec Oskava) za část
pozemku (dle GP) p.č. 344/1 ostatní plocha (vlastník STT
servis s.r.o.) obě v k.ú. Bedřichov u Oskavy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

12. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s EKO-KOM a.s. a Dodatek č.1 k této smlouvě.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

19. Odprodej pozemku p.č. 736/2 ostatní plocha v k.ú. Mostkov,
část dle GP o výměře 23 m2 za cenu 10,- Kč za m2.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

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

13. Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s fa. REVENCE
a.s., Praha na sběr oděvů, obuvi a textilu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

20. Smlouvu o zástavě nemovitostí reg. č. 10000461238 mezi
obcí a Komerční bankou a.s. – nemovitost p.č. 55/1 stavební v
k.ú. Oskava.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

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

14. Smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku Základní a
mateřské škole Oskava, příspěvkové organizaci ve výši
3.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s konáním kulturní
akce „Den dětí“.
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 se zdrželo

Janků,

21. Dodatek ke smlouvě o úvěru reg. č. 99001541193 ze dne
20.9. 2011 mezi Komerční bankou a.s. a Obcí Oskava
(zajištění úvěru).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát,
Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal
Proti: Janků

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

15. Souhlasí se zakoupením školního nábytku pro vybavení třídy
1. stupně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

22. Stanovuje 15 členů zastupitelstva pro následující volební
období.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

Pro: Adamec, Barbořáková, Bartoň, Beránková, Brada, Hýbner,
Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,
Pluskal

Starosta: Radomil Brada
Ing. Anna Beránková
Mgr. Dana Martinková
Zapsal: Tokarová J.
Schůze ukončena v 20.55 hodin.

Ověřovatel:
Ověřovatel:

OÚ INFORMUJE
obecní úřad do Oskavy a podat písemnou žádost na řešení
problému, který Vás trápí. Obecní úřad se tím bude zabývat a bude
to řešit podle platných právní předpisů. Není přípustné, aby člověk,
který si zaslouží nedělní odpočinek, byl rušen nezodpovědným
přístupem některých občanů. Je ovšem nutné zdůraznit, že se
opravdu jedná o velmi malé procento těch nezodpovědných. Velmi
si vážím všech, kteří ctí morálku a jsou ohleduplní ke svým
spoluobčanům. V dnešní době je to jeden z největších problémů
společnosti. Chybí dostatek úcty a vlastností, které by sbližovaly
občany. Od tohoto "pramení" veškeré problémy. Na obcích, jako je
ta naše, to není až tak výrazné. Přesto se najdou opět výjimky.
Chci tím jen říct, že čím déle se nám podaří udržet život v obci
navazující na tradice, dodržovat určité zásady, tím déle budeme
spokojení. Můžeme mít mnoho různých výhrad, ale je důležité
zvážit, jestli jsou zásadní či ne. Chtěl bych poprosit všechny ty,
kteří nedodržují pravidla nastavená ke spokojenému životu, ať je
dodržují a jsou více ohleduplní ke svým sousedům a jiným lidem v
obci. Je dobré vyvarovat se používání hlučných strojů v neděli a ve
svátek, určitě je dobré nepálit odpad na ohni, ale odvést ho do
kompostárny.Je dobré neničit majetek obce. Je to majetek všech
občanů a pokud se má škoda nahradit, bude hrazena opět z peněz

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o některých událostech z naší
obce. Je období, kdy se probouzí příroda a také období, kdy jsme
nuceni, v tom dobrém slova smyslu, pracovat okolo svých domů a
zahrad. Je to záslužné a jistě také smyslné. Jenže s tímto jsou také
spojeny různé negativní jevy a povinnosti. Negativní jsou například
hluk ze sekaček a různých přístrojů, kouř z pálení klestí a
nepoužitelného sena. Chtěl bych využít této příležitosti a
poděkovat všem, kteří vnímají tyto negativní jevy a snaží se je
maximálně eliminovat. Poděkovat za to, že dodržují ustanovení
obecně závazné vyhlášky o klidu v neděli a ve svátky uznané
státem. Jsou sice výjimky a vždy mají své důvody, proč porušují
tato ustanovení. Je ovšem nutné podotknout, že jejich důvody jsou
pouhou výmluvou. Jestliže je schopno dodržovat tyto podmínky
téměř devadesát procent občanů, není možné, aby zbývajících
deset procent si s touto záležitostí nějak neporadilo. Je pouze na
nás, na sousedech, kterým to vadí, abychom je donutili k
dodržování "zákonů" stanovených zastupitelstvem obce. Postup je
velice jednoduchý. Stačí zavolat policii ČR, nahlásit, co Vás
obtěžuje a ona už zajistí, co je nutné. Také je možné dostavit se na
-3-
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potřeba. Žádost jsme podali již dvakrát a ani jednou nebyla
schválena. Jsou další potřeby, kterými se naše zastupitelstvo
zabývá a má snahu je průběžně a podle priorit řešit.
Nedá mi, nezmínit se o mimořádné aktivitě hasičů Nemrlova a
Mostkova. Jejich přičiněním a také přičiněním jejich rodinných
příslušníků došlo k výraznému zlepšení kulturního života v obci. Je
obdivuhodné, kolik svého volného času a práce jsou ochotni
obětovat pro zlepšení kulturních, sportovních i společenských
aktivit v obci. Moc jim za to děkuji a přeji jim. aby to vydrželo co
nejdéle. V jejich případě je to vzorem toho, že pochopili, že obec
není obecního úřadu ani nikoho jiného, že je to obec jejich, obec
všech občanů. Nedělají to jen pro sebe, ale pro všechny, pro svoji
obec. Tak jako nelze vytvořit celkový obraz bez jednotlivých čar,
nelze složit mozaikový obraz bez jednoho z dílů, nelze vytvořit
spokojený život v obci bez přičinění každého z nás. Pokud někdo
nemůže, nebo nechce tvořit náš společný "obraz", ať alespoň
neobtěžuje ty, kteří ho tvoří.
Začaly školní prázdniny a doba dovolených. Dovolte, abych Vám
všem popřál, ať jsou šťastné, bez zdravotních a rodinných
problémů a hlavně ať slouží k tomu, k čemu jsou určené - k
odpočinku.

nás všech, všech občanů obce. Člověk nemusí být vždy spokojený
jen díky majetku a penězům.Někdy stačí jen úcta a vlídné slovo.
Svůj podíl na tom může mít i dodržování pravidel, o kterých jsem
se již zmínil.
Chtěl bych Vás také informovat o nově vybudovaných
autobusových zastávkách. Požádali jsme o dotaci, která nám byla
přidělena a v současné době máme, až na tři zastávky, všechny
nové. Také jsme požádali o dotaci na opravu budovy obecního
úřadu. I této žádosti bylo vyhověno a v letošním roce bude budova
opravena. V současné době jsou zpracovávány podmínky pro
výběrové řízení na dodavatele stavby. Zastupitelstvo obce
schválilo výměnu oken a dveří na zdravotním středisku a v
kulturním domě v Oskavě. Na tuto akci bylo provedeno výběrové
řízení a vyhrazeny finanční prostředky z rozpočtu obce. Výměna by
měla být uskutečněna také v letošním roce. Pro budovu mateřské
školy je také zpracovávaná dokumentace a žádost o dotaci na
výměnu oken a dveří a zateplení pláště obvodových stěn.Pokud
bude poskytnuta dotace, jednalo by se o realizaci v roce 2015. Byla
opravena kanalizace od panelových domů č.p.57,58, kde bylo
zjištěno, že v tomto místě vtékají balastní vody do splaškové
kanalizace a neúměrně zvyšují množství vod odváděných do ČOV.
Nedaří se nám získat dotace na dětská hřiště, která jsou také

Radomil Brada, starosta obce

Naší obci byla v letošním roce prostřednictvím MAS Šumperský venkov
přidělena dotace na výměnu poškozených autobusových zastávek ve výši
336 000,- Kč. Realizace se ujalo truhlářství P.Barbořák. Zastávky se
povedly a snad nám všem budou dlouho sloužit, aniž by došlo k jejich
poškození.

Na úpravu hřiště v Mostkově přispěla Obec Oskava 8 tisíc korun, jinak řešili
hasiči SDH Mostkov stavbu z vlastních peněz.

Jak se volilo ve vaší obci?
Výsledky voleb do Evropského parlamentu - obec OSKAVA
konaných dne 23. a 24. 5. 2014

číslo

Název strany

OKR SEK

strany

1

2

C elkem
3

4

Oskava Mostkov Bedřichov
2

Koalice SP a NO!

5

Křesť.demokr.unie - Č s.str. lid.

8

6

Str. zdr. Rozumu - NEC HC EME EURO

1

7

Koalice Top 09 a STAN

Třemešek
1

1

10

2

4

24

2

10

2

3

17

1

10

Komunistická str. Č ech a Moravy

9

5

1

4

19

14

Č eská str.sociálně demokrat.

13

2

2

6

23

15

ANO 2011

22

7

6

1

36

20

Občanská demokratiská strana

3

3

22

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

4

1

23

Strana zelených

1

24

Strana svobodných občanů

5

26

Komunistká strana Č eskosloven.

29

Koalice DSSS a SPE

1

32

Č eská pirátská strana

4

38

Věci veřejné

1

7

1

2

3

11

2

Platné hlasy celkem:
Účast občanů obce na volbách

3

6
2

2
1
4
2

3

74

43

18

22

157

10,20%

27,16

16,22

21,36

14,31
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Poplatek za „komunální odpad“ – sdělení

Upozornění - šetřete s vodou:

Splatnost poplatku (2 polovina) k 31. srpnu.

Žádáme občany, aby neplýtvali s vodou, šetřili.
(zejména se toto týká napouštění bazénů v letním
období).

Poplatek je možno uhradit v pokladně OÚ Oskava pouze v úřední
dny (pondělí, středa), nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100, SS 1337, VS nutno zjistit na OÚ,
případně do zprávy pro příjemce uveďte – odpady jméno, nebo
nemovitost kde, číslo.

Z NAŠICH ŠKOL
Ahoj školko …
Školní rok rychle uběhl a nastal konec června. Krásné letní
počasí již láká na prázdniny, ale nám se letos ještě nechce končit. V
obou odděleních ve školce máme moc šikovné děti, dobrou partu
kluků a holčiček. Také paní učitelky a paní školnice si vycházejí
vstříc. Ale nic se nedá dělat, vše má svůj začátek i konec. Do školy
nám odchází patnáct dětí. Na první třídu se moc těší. Všichni Jsou
„nastartovaní“ na vnímání všeho nového. Přejeme budoucím
prvňáčkům hodně úspěchů a mnoho zajímavých chvil ve školních
lavicích. Neloučíme se jen s dětmi, ale také s jejich rodiči, kterým
děkujeme za celoroční spolupráci a aktivní přístup k dění v MŠ.
Od září nám ve školce poklesne počet dětí natolik, že nás
opouští také paní učitelka Zlata Plšková. Pro všechny je to paní
učitelka Zlatuška. Svou milou a vstřícnou povahou vnášela do
kolektivu klid a dětem bude určitě chybět. Děkujeme paní učitelce
za její práci. Všichni bychom si přáli školku plnou dětí, ale
skutečnost je jiná. Jen během tohoto školního roku se nám tři děti
odstěhovaly. V září nastoupí do školky šest nových dětí. Těšíme se
na ně a přejeme nováčkům samé pěkné chvíle prožité v MŠ. Letošní
školní rok jsme si s dětmi užili. Vzpomínáme na předvánoční
návštěvu Uničova a na 3D projekci Šmoulíků na Gymnáziu Uničov,
na pěkný výlet na Třemešek, na exkurzi do knedlíkárny, do místní
knihovny, na výlet do ZOO Kopeček a jiné. Úspěšné byly děti ve
PRŮPOVÍDKY ZE ŠKOLKY…
Jeremiášek – probudil se po spaní a říká:
„ Já mám strašně tvrdou hlavu.“
Michalka – „Já a táta jsme už pejska něco naučili.
zahradě.

Běhat po

Barunka – Paní učitelko, Jeník pořád breptá a mě z toho bolí hlava.
Paní učitelka se ptá, tak se jmenuje tvar – ovál.
Odpovědi dětí: vajíčko, šiška, knedlík, kolo,
přimáčknuté kolo, …
Lukášek - „Raďo, vždycky když jsi naštvanej nebo se něco děje, v
klidu dýchej - pár minut.“
Lukášek - „Paní učitelko, já vím, co je papír. Prostě nastrouhaný,
nabarvený strom.“
Natálka – „Krávy mají kravín, koně mají konín.“

Výlet na Třemešek

výtvarných soutěžích – Zábřežská Mateřinka, Co vyprávěl list
stromu Sluňákov, Vlaky - knihovna Oskava. MŠ se jako pilotní
školka zapojila do testování programu EKOškolka. Získali jsme
mnoho cenných zkušeností pro práci s dětmi a navázali jsme
spolupráci s MŠ Citov. EKOtým mateřské školy složený se
zaměstnanců, rodičů a dětí odvedl kus práce. Nejviditelnější je
vrbový tunel na školní zahradě. Všem členům děkujeme a věříme,
že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat. Společně s rodiči
jsme organizovali tři odpolední akce pro děti a veřejnost – podzimní
Uspávání broučků, Čarodějnice a Den dětí. Také moc děkujeme za
pomoc a nejen rodičům dětí z MŠ, ale také těm, jejichž děti již
školku dávno opustili. Finanční výtěžek společně se sponzorskými
příspěvky budou využity na pořízení dvou zahradních pružinových
houpadel na školní zahradu. Děkujeme sponzorům: Obecní úřad
Oskava, AGRO Huzová, MAVIK p. Pluskal, GDF Mostkov,
Novatronic, MUDr. Vl. Nikl, pan Ptáček, Řeznictví - p. Kapel,
Smíšené zboží - p. Valenta, Pohostinství - p. Kryl, Drogerie - pí
Krestýnová. Děkujeme také žákům ZŠ Oskava za ztvárnění
pohádkových postav v pohádkovém lese. Den dětí připomíná také
konec školního roku a blížící se prázdniny.
Všem přejeme krásné léto a mnoho pěkných prázdninových
zážitků.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Lenka Punčochářová

Výlet VI. třídy
Z Ramzové jsme lanovkou vyjeli na Šerák, odtud se vydali
za větrného počasí na Keprník. Když jsme vymrzli a dosytosti se
pokochali vyhlídkou po okolí, vrátili jsme se do údolí, kde si děti
vyzkoušely jízdu na horských minikárách. Po obědě jsme přejeli do
Branné, tam jsme otestovali svoji obratnost v lanovém centru na
provazových překážkách v korunách stromů. Poté jsme na
vypůjčených terénních koloběžkách projeli částečně po naučné
stezce Pasák a zastavili se na prohlídku předválečného
československého opevnění, kterou pro nás připravil Ing. Martin
Skoumal.
Mgr. A. Mastná
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Školní výlet 5. a 7.třída
Dobruška - domek F.L.Věka, pevnost Dobrošov, Babiččino údolí - zámek Ratibořice, Viktorčin splav, přehrada Rozkoš, Česká Skalice prohlídka Barunčiny školy, Hronov- rodný domek A. Jiráska, Teplicko-Adršpašské skály

Pěší výlet první a druhé třídy
Konec školního roku je zároveň časem školních výletů. Prvňáci a druháci letos
společně vyrazili na výšlap k Rešovským vodopádům. Odtud do Rešova, kde čekal
autobus, aby nás odvezl do Pradědovy galerie v Jiříkově. Tady jsme strávili
odpoledne plné her a zábavy mezi vyřezávanými sochami a v dětském koutku. I přes
nedůvěru některých rodičů zvládly všechny děti trasu na jedničku a mají velkou
pochvalu nejen za sportovní výkon, ale také za velmi zodpovědné chování v
náročném terénu. Doufáme, že to nebyl náš poslední výlet po našem blízkém okolí.
V.Kyselá a Z.Doubravová.

Slavnost Slabikáře
Letošní školní rok byl pro některé děti v jejich životě prvním. Naši prvňáčci byli
4.června na Slavnosti Slabikáře pasováni na čtenáře a tím završili první kapitolu
svého života, ve které ještě neuměli číst. Odměnou jim byla pěkná kniha od obce
Oskava a spousta dobrot, které napekly maminky. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit.

Prvňáčci a tř.učitelka Věra Kyselá.

První a druhá třída na Rěšovských vodopádech

Školní výlet 3. a 4. třída
Ve středu 18. června jsme byli na výletě v Bruntále. Jako první
jsme měli prohlídku zámku. Byl velmi krásný. Pan průvodce nás
vodil do mnoha sálů: jídelní sál, knihovní sál, taneční sál a mnoho
dalších. Když skončila prohlídka, šli jsme se nasvačit. Potom jsme
jeli na Uhlířský vrch a kostel Panny Marie Pomocné. Samozřejmě
jsme si tam museli vyšlapat a ne se nechat vozit. Přišli jsme na
Uhlířský vrch a z něj jsme se dívali do všech stran. Viděli jsme Velký
a Malý kotel. Později jsme se vrátili k autobusu a jeli ke Slezské
Hartě. Je to velká vodní nádrž. Je v ní zatopeno 6 vesnic a z té
poslední prý někde čouhá špička kostelíka. Když jsme odjížděli ze
Slezské Harty viděli jsme Venušinu sopku a Praděd. Cestou domů
jsme se zastavili na výborné zmrzlině
Aleš Barbořák
4.třída
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Jak si hrajeme ve školní družině
Žáci školní družiny a paní vychovatelky se rozhodli uklidit
zahradu za budovou školní družiny. Ochotně se všichni zapojili do
práce, odnášeli kamení a dříví. Paní vychovatelky odklízely hlínu,
kterou tam zanechala firma po výkopové práci.
23.května proběhla na zahradě sportovní akce. Žáci plnili dané
úkoly, hledali poklad a nakonec jsme si všichni opékali špekáčky.
Počasí nám přálo a žáci byli velice šikovní, jak při úklidu, tak při
hrách.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Pavlovi Mikeskovi za
zhotovení dřevěných laviček, které nám budou sloužit k
odpolednímu odpočinku.
Děkují žáci ŠD a paní
vychovatelky J. Žampachová, R. Mikesková

Čtvrtý ročník výšlapu na Rabštejn
27. června 2014 zorganizovala základní škola ve spolupráci s
Obcí Oskava již čtvrtý ročník výšlapu na Rabštejn. Vysoký počet
účastníků jednoznačně potvrdil oblíbenost této akce.Setkali jsme
se s předškoláčky, žáky základní školy, s rodiči i seniory.Počasí nám
přálo, nálada byla výborná.
Letošní výšlap však byl přece něčím jiný. Základní škola získala
od Olomouckého kraje finanční příspěvěk na projekt z oblasti
enviromentální výchovy, který jsme nazvali Hurá na Rabštejn. Žáci
základní i mateřské školy plnili při výstupu celou řadu zajímavých
úkolů. Úspěšně jim asistovali i rodiče.
Děti poznávaly , co žije zajímavého v našich vodách,
seznamovaly se s místními horninami, určovaly rostliny, poznávaly
byliny. Orientovaly se na mapě Oskavy a okolí, určovaly
stanoviště. Na Rabštejně poznávaly obilniny,luštěniny, předškoláci
ovoce a zeleninu. Určovaly, které potraviny a nápoje jsou zdravé.

Dále plnily zajímavé soutěže, odpovídaly na kvízové otázky.
Revírníci LČR p. Gajdoš a p. Kodeš prakticky seznámili děti s
vycpaninami zvířat a ptáků naší oblasti.
Za svoji aktivitu byly děti odměněny cukrovinkami a psacími a
výtvarnými potřebami. Jejich aktivita byla příkladná.
Majitelé Chaty na Rabštejně opět malým turistům věnovali
nanuky, kofolu a uzeninu na opékání. Od obce obdrželi všichni,
kteří absolvovali výšlap, pamětní medaili.
Všem , kteří pomáhali s organizací této akce patří veliký dík. Jsem
přesvědčen, že jsme zakončili školní rok 2013/2014 tím nejlepším
způsobem . Pobytem na čerstvém vzduchu, zábavou, poučením a
aktivním pohybem.
Všichni se již jistě těšíme na pátý ročník výšlapu na Rabštejn.
Mgr. Stanislav Lysák

Z KNIHOVNY
Čtení s babičkou v knihovně
Na společném čtení s babičkou jsme četli ukázky z knihy - Dědo,
ty jsi indián od Lenky Rožnovské o školačce Aničce která odjela na
prázdniny k babičce a dědečkovi. Netušila, že to budou prázdniny
indiánské. Andulčin dědeček má totiž srdce malého kluka a moc rád
si hraje na indiány. K jeho vykutáleným nápadům se Anička
nadšeně přidá a začnou se dít věci - prádelní šňůra se promění v
laso, sprcha v Niagarské vodopády a soused Ludvík v nepřátelskou
bledou tvář
Provozní doba knihovny
Pondělí : 9.00 - 13.00
Úterý : 13.00 - 17.00
Pátek : 13.00 - 17.00
www.oskava.knihovna.cz
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SPORT
Florbalový turnaj v Libině pro první stupeň ZŠ
Výsledky:
V pátek 13. června 2014 se v Libině uskutečnil florbalový turnaj
pro první stupeň ZŠ. Jasným vítězem se stalo družstvo ze ZŠ
Pionýrů v Uničově. S ostatními soupeři sehrál náš tým vyrovnaná
utkání. Všechny čtyři branky našeho týmu vsítil Michal Koula. Tři
družstva měla stejný počet bodů. O konečném umístění rozhodla
vzájemná utkání a skóre.

ZŠ Pionýrů Uničov
ZŠ Libina
ZŠ Hrabišín
ZŠ Medlov

-

ZŠ Oskava
ZŠ Oskava
ZŠ Oskava
ZŠ Oskava

11:0
1:2
2:0
0:2

Tabulka:

Sestava ZŠ Oskava: Hanák Vlastimil, Janků Michal, Vorlíček
David, Zvonek Karel, Bílek Milan, Koula Michal, Kubečka Jiří,
Doubrava Pavel, Kuráč Vít, Hýbner Matěj, Mikeska Pavel, Slovák
Richard

1. ZŠ Pionýrů Uničov
2. ZŠ Libina
3. ZŠ Hrabišín
4. ZŠ Oskava
5. ZŠ Medlov

32 : 0
9:8
8 : 11
4 : 14
0 : 20

12 b.
6 b.
6 b.
6 b.
0 b.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci květnu až
červenci dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví

81 let:
Podškupková Jaroslava
85 let:
Mičjan Josef

70 let:

82 let:

Novosadová Karla

Kašparová Alžběta
Úmrtí:

Krylová Danuše
83 let:

Tinka František

75 let:

Sedlář Jaroslav

Meister Jaroslav

Pohančeník Ernest

Růžička Richard

Kuračová Olga

Jurajdová Anna

Valouchová Vlastimila

Kaštylová Ehrentraud

Narození:
Valouchová Isabel

80 let:
Vokšický Vladimír

84 let:

Köhlerová Věra

Hlavinková Anastasie

Sňatky uzavřené na OÚ Oskava:

Svobodová Miloslava

Čapka Karel a Dronská Sylva

Petrová Marie

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: 15, číslo:2, vydáno v Oskavě dne 28.6.2014, evidenční. č. MK ČRE10438, IČO:
00303101
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