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ÚVODNÍK

Vážení občané,
již máme za sebou téměř celé čtyřleté volební období, a tak by se možná
hodilo trochu bilancovat. Jelikož se tím,
co současné zastupitelstvo vykonalo,
zabýváme pravidelně v jiných částech
našeho zpravodaje, nechci se opakovat
a vyjmenovávat znovu dlouhou řadu provedených oprav a investic.
Jsem velmi rád, že i když je zastupitelstvo složeno z občanů ze třech různých
kandidátek, podařilo se nám vytvořit tým
patnácti lidí, kteří zodpovědně a zaujatě
rozhodují o tom, kam se bude naše obec
ubírat investičně a samozřejmě i politicky.
V průběhu tohoto volebního období
došlo k rezignacím některých zastupitelů a nástupu jejich náhradníků z příslušných kandidátek. K odstoupení jednotlivých zvolených členů zastupitelstva
docházelo z různých důvodů, ať z rodinných, zdravotních, či jiných osobních.

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

Často se setkávám s názorem, že
zastupitelstvo je příliš jednotné, a že by
bylo třeba vytvořit nějakou opozici. Na

zdarma

toto musím říci, že zastupitelstvo není
ve všech názorech vždy jednotné, a že
uvnitř probíhá často bouřlivá debata
nad jednotlivými projekty. Tuto debatu
ovšem vedeme, v dnešní elektronické
době, e-mailovou diskusí a po ujasnění
názorů je daná problematika předkládána na veřejném zasedání. V jiných zastupitelstvech často tyto diskuse probíhají
na neveřejných zasedáních, ale tento
systém je časově náročnější pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Na závěr bych rád poděkoval všem
zastupitelům za jejich práci v tomto volebním období 2014–2018, a protože valná většina z nich bude kandidovat spolu
se mnou i ve volbách letošních, přeji si,
aby byli, pokud ve volbách uspějeme,
stejně aktivní a zaujatí pro dění v naší
obci i ve volebním období nadcházejícím.
Ing. Stanislav Hýbner
starosta obce Oskava
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Informace z obecního úřadu Informace o změně otevírací
doby pobočky České pošty
Svoz popelnic
v Oskavě:
od května – 1krát za 14 dní každý sudý týden.
Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč na osobu a rok
pro trvale bydlící osoby.
Splatnost 1 polovina do 31. března, 2 polovina do 31. srpna
téhož roku.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok (splatnost do
31. března) viz. OZV 3/2017
Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č. ú.: 107-0488930227/0100, SS 1333, vždy uvádějte Vám
přidělený variabilní symbol viz složenka + zpráva pro příjemce
napsat např. kom.odpad a za koho platíte (např. odpad Novák, 3 osoby).
Termíny svozu plastů v roce 2018 vždy ve čtvrtek:
7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.,

Kontakty na obecní úřad: 583 233 553,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz

od 1. 7. 2018 je otevírací doba upravena následovně:
Po, St 14:00 – 17:00 hod
Út, Čt, Pá 8:00 – 11:00 hod

Číslo 3/2018

Informace ze školy
Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny skončily a nám všem školou povinným se otevírají pomyslné brány školy. Letošní školní rok zahajujeme ve
znamení mnohých změn jak v rovině personální, tak i organizační a stavebně-technické. Jak je vám známo, na základě
výběrového řízení došlo ke změně na pozici ředitele školy.
Tuto funkci zastává od 1. 8. Mgr. Jaromíra Lónová, která jmenovala svojí zástupkyní Mgr. Andreu Antonovou. Škola se
bude v příštích letech rozvíjet podle nově nastavené koncepce se zaměřením na jazykové a environmentální vzdělávání.
V učebním plánu je zahrnuta výuka anglického jazyka již od
1. ročníku, na 2. stupni základní školy je posílena výuka dalšího cizího jazyka jeho zavedením od 6. do 9. ročníku v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Letos poprvé měli žáci
6. a 7. třídy možnost volby mezi německým a ruským jazykem.
Předpokladem pro zajištění profilace školy byly i změny v personálním obsazení. Řady učitelského sboru posílila Mgr. Věra
Vybíhalová, která bude vyučovat ve všech ročnících anglický
jazyk, Mgr. Ludmila Zbořilová – vyučující environmentální výchovy, chemie a přírodopisu, a Mgr. Petra Dvořáčková,
učitelka němčiny a přírodopisu. Pracovní poměr ukončily
k 31. 8. 2018 Mgr. Věra Lysáková a Ing. Jana Vitešníková.
Škola ukončila zpracovávání účetnictví externími firmami,
vedením účetní, mzdové a personální agendy byla pověřena
interní zaměstnankyně, paní Vladěna Smejkalová. K organizačním změnám patří sloučení pozice školníka pro celý subjekt - základní školu, mateřskou školu, školní družinu i školní
jídelnu. Tuto funkci bude zastávat pan Zdeněk Beňo. V souvislosti s otevřením druhé třídy mateřské školy nastoupila jako
učitelka paní Jana Kolcunová.
Během srpna došlo v budově školy také k nezbytným stavebním úpravám. Chybějící pracoviště pro výchovného poradce a nekomfortní zázemí pro učitele (nevyhovující sborovna)
bylo zčásti eliminováno vybudováním dvou nových kabinetů,
prostředí tříd 2. stupně získalo příjemnější vzhled vyklizením
starého nábytku a přestěhováním učebnic a učebních pomůcek do centrálního skladu. Vhodná místnost byla vybrána
a upravena pro archivaci povinné dokumentace školy. Pro
větší bezpečnost žáků a ochranu objektu byl v základní škole
nainstalován zabezpečovací a kamerový systém.
Důležitým úkolem pro nadcházející období bude vedle
poskytování kvalitního vzdělávání také budování zdravého
školního klimatu, předcházení projevům rizikového chování
žáků a maximální eliminace vztahových problémů mezi žáky
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navzájem i mezi učiteli a žáky. Prevenci rizikového chování
hodlá škola posílit rozšířením nabídky mimoškolních aktivit,
zapojením žáků do soutěží a projektů, navázáním mezinárodní spolupráce i spolupráce s okolními základními školami. Pozornost bude soustředěna rovněž na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevenci školní neúspěšnosti.
Naším cílem je maximální spokojenost žáků i rodičů, úzká
spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností a aktivní zapojení školy do života v obci. Věříme, že pro naplnění těchto
cílů najdeme podporu u vás všech.
Všem žákům přejeme úspěšný start do nového školního a rodičům trpělivost při zvládání školních povinností jejich dětí.
Mgr. Jaromíra Lónová
ředitelka školy

Strana 4

Školní výlet do ZOO Lešná

Kdo jste tam dlouho nebyli, tak vřele doporučujeme. ZOO
Lešná se nachází v krásném prostředí. Procházíte mezi výběhy
zvířat, můžete nahlédnout i do zákulisí. Je zde spousta zeleně a vzrostlých stromů, které chrání návštěvníky před ostrým
sluncem. Na několika místech narazíte na stánky s občerstvením, dětské koutky, lanové centrum... Nás ovšem nejvíc uchvátil pavilon s rejnoky, kteří dováděli v bazénu se slanou vodou,
jak velice brzy zjistila paní učitelka Gajdošová, když jednoho
hladila po hřbetě. Byl to opravdu zážitek! Všem se určitě výlet
moc líbil a už se těšíme, kam pojedeme příště.
Za žáky a učitele I.stupně Věra Kyselá

Slavnost Slabikáře pasování na čtenáře

Úkolem každého prvňáčka je naučit se číst, psát a počítat. Zpočátku to jde ztuha, ale postupem času se z neposedného dítěte vyklube školák, který si dokáže přečíst, co dnes
dávají v televizi nebo za kolik koupí lízátko v obchodě. Každý
šikovný školák je potom po celoroční dřině odměněn tím, že
je veřejně pasován na čtenáře. Tato slavnost letos proběhla
6. června 2018 v Místní knihovně v Oskavě. Pasováno bylo
8 prvňáčků, kteří předvedli něco málo z toho, co se za celý rok
naučili. A opravdu se neměli za co stydět! Užili si to určitě i rodiče, prarodiče a široké příbuzenstvo, kteří mohli být právem
na své ratolesti pyšní. Děti obdržely nejen spoustu dárků, ale
také čtenářské triko a samozřejmě pěknou knížku, se kterou
budou pracovat v průběhu následujícího školního roku. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit. Rodičům
patří dík za celoroční píli, trpělivost a podporu, které si velice
vážíme. Největší odměnou pro děti i učitele je totiž Váš zájem
a obsazená místa v sále!
Žáci 1.třídy a tř.uč.Věra Kyselá
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Ukončení školního roku

Závěr školního roku bývá vždy radostný, plný úsměvů
a očekávání. Děti se těší na nové zážitky, kamarády a na místa,
která navštíví, učitelé na relaxování v tichu přírody. Letošní
ukončení však probíhalo v úplně jiném duchu.
Jako každý rok se s námi loučili deváťáci, letos třída p. uč.
Vitešníkové. Po písničce, kterou na rozloučenou zazpívaly
Bára Crhonková a Eliška Šenková, byli všichni naměkko. Následný projev a šerpování pak rozplakaly nejen paní učitelky,
ale také spoustu dětí a dospělých. A to další velké loučení mělo
teprve přijít.
V červnu k nám naposledy promlouval z pozice ředitele
ředitele Mgr. Stanislav Lysák, neboť jeho dlouholeté působení
na naší škole skončilo. Po několika letech na pozici učitele se
stal v roce 1989 ředitelem. Většina z nás prošla jeho rukama
a jsme za to velice rádi. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
za jeho práci. Skloubit úkoly výchovné, vzdělávací, administrativní a vedení všech zaměstnanců vyžaduje značnou diplomacii, velkou míru tolerance a osobní kázně. Dlouhých 29 let ve
vedení školy je důkazem toho, že byl člověkem na správném
místě.
Milý pane řediteli, dovolte nám, abychom vám touto cestou
ještě jednou ze srdce poděkovali. Velice si Vás vážíme a loučíme se neradi, protože nám budete skutečně chybět. Přejeme
vám, abyste si užíval ve zdraví a velké vitalitě důchodového
věku. Důchodem vše nekončí, je čas začít si užívat a naplno
vychutnávat život.
Za kolektiv ZŠ Jana Gajdošová
a Zuzana Doubravová

Pozdrav ze školky…

Od září je v mateřské škole veseleji. Po dvouleté přestávce máme v provozu opět dvě třídy. Do jedné docházejí děti
ve věku od dvou let, ve druhé třídě jsou děti starší. Celkem
bude školku navštěvovat 33 dětí. Kapacita MŠ je 55 míst,
máme tedy ještě volno .
Věříme, že se první slzičky nově příchozích dětí brzy
promění v úsměvy. O to se budou snažit tři paní učitelky
a chůva. Školní rok jsme již tradičně zahájili maňáskovou
pohádkou. Děti se mohou těšit na další divadla, která přijíždějí do školky, kouzelníka, klavírní koncert, muzikoterapii
apod. Se staršími dětmi budeme podnikat delší pěší výlety,
sportovní aktivity a exkurze. Pro rodiče připravujeme tvořivá odpoledne, tradiční předvánoční setkání aj. První větší
společnou akcí bude podzimní zamykání zahrady a Halloween. Další aktivity naplánujeme společně s dětmi
i rodiči. Program EKOškola dává právě dětem velký prostor
na vyjádření jejich názorů a nápadů. Učí je plánovat a nést
zodpovědnost za úkoly. Mnohokrát nás děti překvapily svými nápady. V dubnu jsme po dvou letech při auditu obhájili
titul EKOškola, a v červnu dva zástupci EKOtýmu s panem
starostou jeli do Senátu Parlamentu ČR převzít ocenění. Tuto
událost jsme museli s dětmi náležitě oslavit. Celý sváteční den
si děti samy naplánovaly, vymyslely a jednotlivé činnosti nakreslily. A tak jsme vyrobili plakát, upekli dort, koupili dětský
šampus, vyzdobili třídu, nafoukli balónky, zahráli si oblíbené
hry a v lese jsme hledali cestu dle šipek. Oslavu jsme si užili
a hlavně zasloužili.
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V průběhu školního roku nám s některými akcemi a aktivitami pomáhali „dospělci“. Děkujeme EKOtýmu, rodičům
a příznivcům MŠ za jejich pomoc při organizaci Dne dětí, Čarodějnického odpoledne, Halloweenu, a také za vybudování
přírodního jezírka, výrobu ptačích krmítek, za zhotovení stojanu na tato krmítka. Na školní zahradě tak vznikla dvě místa, kde s dětmi pozorujeme drobné vodní živočichy a v zimě
jsme mohli sledovat ptactvo u krmítek. V plánu máme ještě
vybudování hmatového a pocitového chodníku s přírodninami. Věříme, že společnými silami se nám tento záměr podaří
také uskutečnit.
V červnu jsme se rozloučili se sedmi předškolními dětmi,
které již navštěvují první třídu. V září jsme naopak přivítali
11 nových dětí a do prosince ještě tři děti do MŠ nastoupí.
Všem dětem přejeme, aby si ze školky odnášely samé pěkné
zážitky. Tak předškoláci i školáci HODNĚ ŠTĚSTÍ .
Co se děje ve školce, můžete sledovat na webových stránkách https://www.ou-oskava.cz/materska-skola-1/ .
Za MŠ
Lenka Punčochářová
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Poděkování a pozvánka
z farnosti

Letošní horké léto pomalu končí a jsem rád, že se nám
podařilo dokončit opravy kostela v Oskavě i kaple v Mostkově.
Děkuji také za iniciativu v Mostkově na podporu opravy kaple. Celkem se vybralo 35450,- korun. Díky všem, kdo přispěli.
I když oprava kaple stála něco přes 1 milion korun, každá trocha je dobrá. Na konci loňského roku jsme mohli uzavřít opravu kaple na Třemešku. Díky daru pana Schlögla a dotaci Obce
Oskava jsme zrekonstruovali v kapli varhany za 70 tisíc korun.
Letos se podařilo ještě získat ze Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci na třetí část kostela v Bedřichově. Uvidíme, jestli to zvládneme ještě do zimy. Poslední část fasády
je však nejistá, neboť tyto dotace už končí. Do toho se ještě
ukázaly nedostatky na střeše. Ta byla udělána před několika
desetiletími podle možností, které tehdy byly. Nyní vyžaduje
opravu za 100 tisíc korun. Na to však nejsou peníze. Kdyby
byl někdo ochoten podpořit i tuto akci, budu rád. Střecha byla
letos v březnu poškozena vichřicí a každá další vichřice by jen
zvýšila náklady na opravu.
Zájemce o kulturní akce si dovoluji pozvat na koncert,
který bude k 100. výročí republiky. V sobotu 6. října přijede

Mistrovství světa
ve společenském tanci

Ve dnech 18.–20. května 2018 proběhlo na výstavišti Flora Olomouc Mistrovství světa ve standartních tancích. V kategorii Senior II jsme měli také své ,,želízko
v ohni“, našeho tanečního mistra Vlastíka s partnerkou
Marcelou, kteří se z více než 200 tanečních párů umístili
na 28. místě – možná i díky velké podpoře fanklubu z Oskavy a okolí. GRATULUJEME a přejeme jim mnoho
dalších sportovních úspěchů i v příštích letech!
Tímto připomínám všem stávajícím i novým tanečníkům, že letošní Taneční večery pro dospělé začínají v pondělí 1. října 2018 v 19.00 hodin v KD Oskava. Přihlášky si
můžete stáhnout na stránkách obce nebo vyzvednout přímo
v kanceláři OÚ Oskava. Už se všichni moc těšíme!
Věra Kyselá

vokálně experimentální soubor AFFETTO z Brna a zazpívá
v kostele v Bedřichově. Pokud se podaří připravit něco dětem
z naší školy, tak se také zapojí do programu. Začátek koncertu
bude v 15 hodin. Včas budou vyvěšeny plakátky.
Rovněž bude letos v kostele v Bedřichově myslivecká mše
svatá. Ta se uskuteční v sobotu 27. října ve 14 hodin.
P. Karel Janečka
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V pátek 17. srpna 2018 v 18:30 hodin proběhla v zasedací
síni OÚ v Oskavě cestovatelská beseda

Expedice Chárius

cestovatelů Norberta Homoly a spolucestovatele Stanislava Houdka.

Kdo to je Norbert Homola?
Narodil se v roce 1962 v Zábřehu na Moravě, v naší oblasti ho známe jako THP na DaMS Břevenec, kde pracoval do
r. 1990. Po roce 1990 až dosud pracuje jako hajný na bechyňsku v Jižních Čechách. Na vojně se mu dostala do rukou kniha
(Třicet let na zlatém severu) rodáka ze Zábřehu - cestovatele,
lovce, zlatokopa a taky nejvyššího soudce na Nové Sibiři - Jana
Eskymo Welzla. Zatoužil se dostat do míst, o kterých Welzl
psal. Po mnoha letech práce se expedice uskutečnila. Bohužel
na Novosibiřské ostrovy se nikdy nedostal. Výprava do Jakutska však u něj probudila obdiv a lásku k Dálnému východu
tak, že jak jen to šlo, navštěvoval znovu a znovu tato místa.
Našel si tam jakutské kamarády a díky nim se dostal do míst,
o kterých se nám může jen snít. V obdobích mezi dálněvýchodními expedicemi objevoval karpatskou přírodu, která je
podle něj poslední relativně zachovalá divočina v Evropě.
Beseda u nás pojednávala o jeho poslední cestě na řeku
Aldan a Kele za lovem cháriuse, což je ruský název pro lipana.
Výpravu uskutečnil spolu se starostou Sudoměřic u Bechyně
Stanislavem Houdkem.
Když se pokoušeli navštívit Novosibirské ostrovy, jakutský kamarád Ljoša pro tento účel zapůjčil lehký tank, sehnal
malou námořní loď a čluny s proudovými motory. Touha byla
dostat se na místa, kam nikdy nevstoupila noha bílého muže.
„Lipan, tato ušlechtilá lososovitá ryba, žije v řekách pod
Verchojanskými horami. Nikdy v životě jsem neviděl, a myslím, že již ani neuvidím, tak krásnou řeku. Velikostí bych ji
přirovnal k Vltavě v Praze. Nesmírný rozdíl je ovšem v kvalitě
vody. Vltava je, při vší úctě ve srovnání s řekou Kele, řekou

Strana 7

s vodou technické kvality. Při
plavbě po Kele
jsem prohlásil:
„První
rybu,
kterou ulovím,
vrátím řece“. Jakutští kamarádi
na tento můj nápad nijak nereagovali.
Nejsem rybář, nemám žádné rybářské vybavení, udici
jsem si proto půjčil od pana Bambase z Radětic. Na vlasec
jsem přivázal třpytku, která se mi roky válela v šuplíku pracovního stolu. První asi třicetimetrový hod. Začal jsem navíjet vlasec, ucítil jsem silný záběr. Velká ryba, začal boj. Ve
snaze se osvobodit dvakrát vyskočila asi metr nad hladinu
řeky a prudkým mrskáním se snažila zbavit třpytky. Potom
začala silně táhnout, brzda prokluzovala a tím nakonec unavila rybu natolik, že skončila v podběráku. Na tvářích jakutských kamarádů bylo vidět velké překvapení. „To snad není
pravda, on na poprvé nahodí a chytí tajmeně, já se o něho
pokouším deset let a nic“ povídá Vladimír. Přistáli jsme na
břehu a následovalo velké focení. Vzal jsem tajmeně a šel
jsem ho vrátit do řeky. Na tvářích všech tří jakutů bylo vidět
takřka zděšení. „Co chceš dělat?“ povídá Míša. „Jak jsem říkal, chci první rybu vrátit řece“ odpovídám. Jakuti dali hlavy
dohromady, krátce se poradili a Míša říká: „V tom ti bránit
nebudeme, ale potom tě hodíme do řeky za rybou a ještě padesát let budeme vyprávět, že tady na Kele byl hloupý Čech,
který vrátil tajmeně do řeky.“ Myslím, že tušíte, jak sem se
rozhodl…..“
Děkujeme pánům Norbertu Homolovi a Stanislavu Houdkovi
za pěkný páteční podvečer a především Honzovi Provázkovi z Oskavy za zprostředkování a organizaci této besedy.
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Pozvánka do knihovny
Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas.
Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
Vychutnejte si také klid pro čtení.
Přijďte si jen tak posedět a odpočinout nebo tvořit.
Naplánujte si setkání s přáteli a známými.
Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi
a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky
a populárně naučnou a odbornou literaturu. Také se můžete
připojit k internetu
Nabízíme Vám tyto služby.
Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně
podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena,
kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc
po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro
další zajímavé knížky.
Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane
kniha, kterou zrovna potřebujete. Pokud jste ji nenašli u nás,
objednáme odjinud.
Přístup k internetu je zdarma.
Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni.
Potěší nás například:
• Jakékoliv návrhy na jejich zlepšení.
• Nápady na akce a hosty
• Typy na nové knihy a časopisy, které Vám dosud ve
fondu chybí.

Klub seniorů

Dovolte mi, abych přispěl pár řádky do našeho zpravodaje.
Dne 17. 5. 2018 se uskutečnil III. ročník krajských sportovních
her seniorů v Olomouci, kterého se naši senioři už druhým
rokem zúčastnili.
Sportovní zápolení se tentokráte odehrávalo uvnitř haly
(nepřálo nám počasí), oproti loňskému roku ještě s dvojnásobnou účastí sportovních družstev. S o to větší vervou se naše
dvě družstva pustila do získávání bodů v různých disciplínách.
Zatím jsme na stupních vítězů nestáli, ale co není letos, může
být příští nebo přespříští rok, život ještě nekončí a rozhodně se
zúčastníme i dalších ročníků (pokud zdraví dovolí). První tři
ceny byly uděleny přímo družstvům a všechna ostatní družstva
skončila na čtvrtém místě. Takže jsme si do Oskavy dovezli
bramborové medaile. Co jsme tím chtěli dokázat? Chceme tím
dokázat to, že existuje nějaká obec Oskava (kterou jsme reprezentovali), senioři, kteří se vracejí do dětských let, jsou hraví,
dovedou se i bavit a v žádném případě nepatří do starého železa.
S pozdravem a sportu zdar!
za Klub seniorů Josef Uličný

Číslo 3/2018

SDH Nemrlov

Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom se s vámi krátce podělili o náš rok
plný zážitků.
Jako sbor se snažíme neustále zdokonalovat naše zázemí
i dovednosti. Udržet celý sbor vchodu vyžaduje nejen mnoho
úsilí, ale i času většiny našich členů. Další stránkou je zajištění finančních prostředků pro potřeby sboru a na údržbu naší
techniky, či našeho sportovního areálu. Potřeby sboru nejsou
jen vybavení pro požární sport, ale také oceňování našich členů při životních výročích a podobně. Toto se nám daří díky
výdělkům ze společenských akcí, darům od sponzorů a také
díky obecním dotacím.
I v letošním roce jsme pro vás občany uspořádali, či ještě uspořádáme několik společenských akcí. Naši první akcí
byla již tradiční Retro diskotéka, která proběhla v kulturním
domě v Oskavě, i letos bylo vyprodáno a za to vám patří velký
dík. Kvůli tomu to děláme a máme obrovskou radost z toho,
že zájem o tuto akci neklesá. Následovalo pálení čarodějnic
na našem areále, kde byla k nahlédnutí i hasičská zásahová
technika. V červenci proběhla na sportovním areále hasičská
soutěž zařazená Velké Ceny okresu Šumperk. V druhé polovině roku na vás čeká podzimní Retro diskotéka, Mikulášská
nadílka a s letošním rokem se budeme loučit na našem areále
s vatrou a ohňostrojem.
Vzhledem k tomu, že naší hlavní činností je požární sport,
ve kterém v posledních letech sbíráme mnoho úspěchů, nemohli jsme ani letos chybět v seriálu soutěží o nejlepší tým
okresu Šumperk. Bohužel se stalo takovým nevítaným pravidlem, že před každou novou sportovní sezonou se nám mění
sestava, nejinak tomu bylo i na začátků té letošní. Navíc se nám
v polovině probíhajících soutěží zranil jeden ze stálých členů
sportovního družstva a vzhledem k tomu, že jsme se přetahovali o průběžné první místo, nebylo to zrovna povzbudivé do
dalších bojů. Nicméně díky základně možných náhradníků byl
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chybějící post
opět zastoupen.
Celým ročníkem
jsme procházeli
bez většího zaváhání, ale vybudovat si větší
náskok na ostatní týmy se nám
nedařilo.
Již
tři závody před
koncem bylo jasné, že o celkové prvenství budeme bojovat
s celkem Hrabišína. Stejný tým jako v loňském roce. Toužili jsme jim oplatit rok starou porážku a navázat tak na tituly
z let 2011 a 2015. Vše se nakonec rozhodlo až při posledním
závodě, kdy jsme v celkovém součtu vyhráli o jeden jediný bod
a můžeme se pyšnit titulem Mistři Holba Cupu 2018.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim rodinám za celoroční trpělivost a podporu, dále také všem sponzorům a obci
Oskava za nejen finanční podporu.
SDH NEMRLOV
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SDH Mostkov

Tak jako i v letech minulých se náš Sbor aktivně účastí
hasičských soutěží. Většina z nich je zařazena do Velké ceny
Holba Cup okresu Šumperk, kam patří i soutěž pořádaná naším sborem. Datum letos vyšel na 1.7.2018 a soutěž měla dvojí
nádech. Jednalo se 2. ročník memoriálu Karla Paciorka, a také
140. let založení našeho sboru. Naší soutěže se každoročně
zúčastní kolem 50 družstev mužů a žen z okresů Šumperk,
Olomouc, Bruntál a Jeseník. I když se našemu sboru doma
nevedlo nejlépe, celkově v soutěži VC Holba Cupu okresu
Šumperk se umístili na 10. místě. A nebyl to boj lehký do posledního započatého závodu. Za to bych chtěla sportovnímu
týmu poděkovat.
Poděkovala bych také ráda Pavlu Janků v Mostkově, Dušanu Graovi za reprezentaci sboru na Jizerské padesátce, za
pomoc při zajišťování darů.
Další náplní sboru je pomoc handicapovaným dětem. Letos jsme se zúčastnili integrovaného záchranného systému na
ZŠ Masarykově ulici v Mohelnici, kde jsme pomohli s organizací zábavného odpoledne, dovezli jsme spousty vršků pro
školu.
Dále bych chtěla vzpomenou i letošní rok jako rok velmi těžký, kdy nás navždy opustilo spoustu členů, ať více či
méně známých. V první řadě bych zmínila manželé Šenkovi z Mostkova, kteří byli dlouholetými členy SDH Mostkov.
Dále to byl také starosta SH ČMS Praha pan Ing. Karel Richter, dále pan starosta OSH ČMS Šumperk Ing. Josef Ošťádal.
A také jsme museli doprovodit na poslední cestě p. Jiřího Rýznara, který zahynul při výkonu svého povolání. Ti, kteří jste je
znali vzpomeňte na ně ve svých myslích.
Děkuji.
Starostka SDH Mostkov Martina Paciorková

Takhle
hezky
máme
u nás
v Mostkově

Oskavský zpravodaj
Při návštěvě města Rýmařova a jeho okolí jsem objevil v areálu Podhorské nemocnice Rýmařov památník
rumunského letce Gheorghe Banciulescu (1898-1935),
prvního pilota na světě, který vzlétl s protézami místo
nohou. Při letu z Paříže do Bukurešti 12. září 1926 jim
pilotované letadlo z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek narazilo o vrcholky pohoří Jeseníky
a zřítilo se. Palubní mechanik loan Stoica při havárii zahynul, pilot byl těžce zraněn a přišel o obě nohy. Díky mimořádné péči lékařů z rýmařovské nemocnice pod vedením
MUDr. Julia Boeseho překonal Gheorghe Baniulescu následky zranění, vrátil se k pilotování a celý další svůj život
zasvětil létání. 		

Číslo 3/2018
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Oslavte s námi mezinárodní
den seniorů v Moravském
divadle Olomouc

Už tradičně pořádá Moravské divadlo v Olomouci mimořádné odpolední představení pro seniory od 60 let. Tentokrát
pojedeme v pondělí 8. října na operetu Oskara Nedbala VINOBRANÍ, plnou krásných a líbivých melodií, kterým aplaudují
diváci už sto let. Vídeňské valčíky i chorvatské sbory a tance
jistě uchvátí i nás.
Představení začíná ve 13 hodin a odjezd bude v 10:30 hod.
autobusem pana Vrby. Autobus pojede z Bedřichova, z Třemešku a z Oskavy. Návrat s rozvozem do Bedřichova a Třemešku předpokládáme kolem 17 hodiny.
Cena vstupenky v přízemí divadla je po 50% ní slevě
185 Kč. Nenechte si ujít nevšední zážitek, kterým návštěva
Moravského divadla Olomouc vždycky je.
Informace o přihláškách najdete na nástěnce klubu seniorů
u prodejny Jednota v Oskavě.
Anna Beránková

Poděkování a zamyšlení

Požádala mě paní Rozálie Valigurová z Třemešku, abych
napsala do Zpravodaje, jakou radost jí udělalo, že je hezky
opravena hřbitovní zeď v Třemešku. Ráda tak činím, protože
i já mám radost, že je v našem okolí zase něco pěkného.
Velkou radost mi udělal pan Zdeněk Repáň, který na chatě
v Třemešku tráví čas od jara do podzimu. Baví se řezbářstvím,
a když jsem na jaře obdivovala v okolí chaty jeho díla, řekla
jsem tak trochu mimochodem, že nám v Oskavě chybí socha
na podstavec, který zůstal u obecního úřadu. Tento týden pan
Repáň obci daroval sochu Oskavanky. Socha se mi líbí a věřím, že se bude líbit i vám. Ale hlavně velmi oceňuji pana
Zdeňka Repáně, který jako nynější obyvatel Prahy na svou rodnou obec rozhodně nezapomíná.
A v souvislosti s tím přemýšlím o jedné věci. O práci pro
obec není mezi Oskaváky zájem. Jedinou kandidátku do obecních voleb v letošním roce podalo sdružení Přátelská obec. Nikdo jiný! Patnáct lidí z 1277!!! V obci Kateřinice na Vsetínsku
žije 1034 obyvatel a je tam podáno 29 kandidátek po 9 lidech.
Každý čtvrtý občan se chce angažovat.
A příklady ze sousedních obcí? V Libině podáno 6 kandidátek, v Šumvaldě 3, v Novém Malíně 5. Čím se lišíme my
v Oskavě? Jsme málo sebevědomí? Jsme neschopní? Jsme
líní? Nezáleží nám na naší obci?
Anna Beránková
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Společenská kronika
za období leden až červen 2018
Jubilanti

Úmrtí

V naší obci oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým byl kulturní komisí předán dárkový balíček:
80 let - 4 osoby
85 let – 1 osoba
91 let – 1 osoba
92 let – 1 osoba
94 let – 2 osoby
96 let – 1 osoba
							

Narození

Mgr. Vladislav Rada
Jaroslav Šenk
Ludmila Vostřelová
Stanislav Koubek
Karel Kubíček
Kamil Pavůček
Zdenka Fialová
Karel Král
Ing. Miroslav Bartoň
Kateřina Osladilová
Ludmila Lysáková
Miroslav Škobrtal

ve věku 72 let
ve věku 64 let
ve věku 86 let
ve věku 63 let
ve věku 70 let
ve věku 41 let
ve věku 75 let
ve věku 61 let
ve věku 58 let
ve věku 94 let
ve věku 83 let
ve věku 66 let

Tereza Kudelová
Nella Marková
Mikuláš Hudák
Adéla Slámová
Jonáš Vrátný			
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případně odevzdejte v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
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