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Vážení občané,

letošní jaro, stejně jako jaro loňské,
se nese ve znamení vládních omezení a opatření. Nebudu se tedy zabývat
hodnocením neproběhlé plesové sezony
a představováním akcí, které nás čekají,
neboť nevíme, jaká další opatření budou.
Snad jediné, čím se mohu v tomto
jarním vydání zpravodaje zabývat stejně,
jako v minulých letech, je úklid a likvidace odpadů. Akce UKLIĎME ČESKO,
proběhne letos v individuální podobě
dobrovolnické činnosti každého z nás.
Na tuto akci navazuje logicky také likvidace odpadů a s tím spojený nový zákon
o odpadech, který nám citelně zasáhl do
našeho rozpočtu navýšením poplatků za
ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Nově je stanoven maximální limit množství odpadu z popelnic
na občana za rok a po překročení toho
limitu se zvyšuje poplatek za uložení.
Proto Vás všechny žádám, milí spoluobčané, o maximálně zodpovědné třídění
odpadů. Za vytříděné odpady neplatíme
za uložení, ale dostáváme naopak peníze
– jedná se o tyto komodity: kov, plasty,
železo, sklo a elektroodpad. Zvláštní komoditou je papír, který se dal doposud
zpeněžit, ale z důvodu přebytku dříví na
jeho výrobu je v současné málo žádaný.
Přesto je však lépe papír vytřídit, než
ho dát do popelnice, protože za uložení
odpadů z popelnic platíme, ale vytříděný papír se odváží do spaloven za cenu
dopravy. Dále bych rád upozornil veškeré
firmy, které mají s obcí smlouvu, že na
základě této smlouvy je obec povinna
odebrat firmám odpad, který vznikne
z běžného chodu firmy – tj. odpad, který
vyprodukují zaměstnanci formou odpadů
ze svačin, jídel a běžného kancelářského
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odpadu, nejedná se nikdy o odpad z výroby – obalové materiály, kartony, dřevo
atp. Tyto má firma povinnost řešit samostatnými smluvními vztahy – zde tolerujeme, již výše zmíněné odpady tříděné,
které máme opět zpětně propláceny. Na
závěr bych ještě zmínil ukládání odpadu rostlinného, který je nutno ukládat
na naší kompostárně nebo do domácích
kompostérů na zahrádkách. Je to jeden
z nejtěžších odpadů, který jsme si schopni zlikvidovat v obci sami a nemuset za
něj platit. Dalším odpadem jsou jedlé
tuky a oleje, tyto v současné době vybíráme dle zákona na sběrném dvoře a jsou
většinou 100% recyklovatelné, používané
na výrobu paliva, otopných olejů nebo
plastů. Nelijte je proto do záchodů nebo
dřezů, protože v kanalizaci nám potom
vznikají ucpávky v podobě ztuhlých tu-

zdarma

kových kamenů. A nyní ta hlavní informace, proč Vás letos v úvodníku obtěžuji
touto nezáživnou tématikou: obec je povinna ze zákona míti vyrovnané výdaje
na likvidaci odpadů a vybrané poplatky.
Proto, pokud Vás tento článek k třídění
neinspiroval, může se v budoucnu stát,
že bude zastupitelstvo nuceno navýšit poplatky za svoz, a to až do výše 1.200 Kč/
osobu. NENÍ TEDY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ POTŘEBNÉ?
Děkuji tímto za přečtení, přeji hezké jaro a příjemné prožití velikonočních
svátků, doufám v lepší zítřky a uvolnění vyhlášených vládních restrikcí po
úspěšném zvládnutí koronavirové pandemie.
Ing. Stanislav Hýbner –
starosta obce Oskava
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Rada obce schválila na svých
schůzích (01/2021 – 02/2021):

• přijetí finančních prostředků a uzavření Smlouvy o poskytnutí části čistého výtěžku veřejné sbírky s Olomouckým krajem
• zprávu o provedené inventarizaci k 31. 12. 2020 ZŠ
a MŠ Oskava, p. o.
• řádnou účetní závěrku ZŠ a MŠ Oskava, p. o. k 31. 12.
2020
• návrh ZŠ a MŠ Oskava, p. o. na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
• návrh ZŠ a MŠ Oskava, p. o. na převedení částky
150.000 Kč z rezervního do investičního fondu školy
• smlouvu o poradenské činnosti - podání žádosti o dotaci na opravu objektu č. p. 30 s firmou INNOVA Int.
s. r. o., IČ 278572255
• dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb obecní
knihovně v roce 2021 Městskou knihovnou TGM Šumperk, p. o.
• vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace z rozpočtu
obce na zájmové a veřejně prospěšné aktivity v roce
2021
• smlouvu č. IV-12-8013129SOVB/3 (ČEZd_SoVB) s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
• revokaci usnesení č. 8 z 36. zasedání rady obce dne
12.11.2020 (záměr pronájmu pozemků p.č. 605 a 1050
v k.ú. Bedřichov)
• Směrnici č.01/2021 Poskytování cestovních náhrad
• Směrnici č.02/2021 Poskytování příspěvků z FKSP
• Zápis Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020.
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021,
Dotační titul Podpory budování a obnovy infrastruktury obce
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
na podporu JSDH 2021
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě,
číslo 21_SOBS01_4121750943
Rada obce pověřila:
• finanční výbor k provedení kontroly vyúčtování dotací
poskytnutých spolkům z rozpočtu obce v roce 2020.
• úřad obce ke zveřejnění výzvy k podávání žádostí
o dotace z rozpočtu obce v termínu od 8. 2. 2021 do
1. 3. 2021
• starostu obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo na rekonstrukci interiéru KD v Oskavě s firmou Experior s.
r. o., IČ 285 77 132
• starostu obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo - Komunitní centrum Oskava, s firmou WEISSTAW s. r. o.
, IČ 05532914
• starostu obce k podpisu smluv O právu provést stavbu
s majiteli pozemků, kterých se dotkne obnova veřejného osvětlení v centrální části obce Oskava
• úřad obce ke zveřejnění záměru směny částí pozemků
p.č. 605 a 1050 za části pozemků p. č. 324, 323/1
a 1022/2 v k.ú. Bedřichov
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• starostu obce objednat geometrický plán rozdělení pozemků určených ke směně a znalecký posudek o ceně
směňovaných pozemků
• starostu obce k vyhlášení uzavřeného poptávkového
řízení na dodavatele elektrické energie.
• starostu obce vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
stavby „Obnova veřejného osvětlení v centrální části
obce Oskava“
Zastupitelstvo obce schválilo (12/2020):
• rozpočtovou změnu č. 7/2020
• rozpočet obce Oskava na rok 2021. Příjmy ve výši
53.281.000 Kč a výdaje 53.281.000 Kč.
• rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oskava
na rok 2021. Příjmy ve výši 19.464.316 Kč, výdaje
19.413.676 Kč
• zarybnění obecního rybníku v Mostkově v roce 2021.
Částka na zarybnění a nákup krmiva v roce 2021
bude odpovídat vybrané částce z příspěvku na zarybnění. ZO schvaluje objednání tisku pravidel rybolovu,
úlovkového listu, rybářských lístků
• pravidla pro rybolov na obecním rybníku Oskava
v roce 2021
• dodatek č. 14 ke Smlouvě o provozování kanalizace
a dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování vodovodu
s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, IČ: 47674911
• dodatek č. 5 k Partnerské smlouvě pro projekt technologické centrum ORP a elektronická spisová služba
s městem Šumperk, IČ: 00303461
• vybudování 20 ks základů pro urnové hroby na pohřebišti Mostkov, které zřídí obec na vlastní náklady
• smlouvu č. 203/2020 o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Mostkově
• smlouvu č. 204/2020 o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Mostkově
• kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 234/4 v k. ú.
Nemrlov
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-8017926/VB/001 s ČEZ Distribucí a. s., IČ:
25883551
• smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 807/2
v k.ú. Oskava se Správou silnic Olomouckého kraje,
IČ: 70960399, nájemní smlouvu (zvláštní užívání silnice) pozemku p. č. 408/1, 408/3, 408/18 a 408/19
v k.ú. Oskava se Správou silnic Olomouckého kraje,
IČ: 70960399, nájemní smlouvu (zvláštní užívání silnice) pozemek p. č. 807/2 se Správou silnic Olomouckého kraje, IČ: 70960399
• smlouvu č. 205/2020 o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Mostkově
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020077/2
s ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035
• revokování usnesení rady obce č. 34, bod č. 14, kterým
bylo schváleno podání žádosti o dotaci (hřiště Mostkov)
firmou INOVA Int. s.r.o., IČ 27857255. Žádost se nebude podávat, protože projekt nesplňuje podmínky dotace
• odstranění dřevěného přístavku za Jednotou svépomocí
• úpravu ceny za likvidaci odpadů pro SUEZ CZ a.s., IČ
25638955, dle nového zákona o odpadech.

Číslo 1/2021
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 306/8 v k. ú. Oskava
• odstranění povodňových škod v obci a jejich uplatnění
u pojišťovny
• podání žádosti o dotaci na akci oprava hřbitovní zdi
Václavov, dotační titul Ministerstva zemědělství ČR –
Údržba a oprava sakrálních staveb
• změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci a přestavbu Multifunkčního domu v Oskavě č. p. 30
– realizace akce do 31.3.2021
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• radu obce k rozpočtovým změnám do konce roku 2020
• radu obce k jednání o kontokorentu a k předschválení
úvěrového rámce
• radu obce k dořešení situace na domu č. p. 30 Oskava, na základě žádosti od firmy Weisstaw, s. r. o., IČ
05532914, ohledně nepředvídatelných okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
(větší poškození krovů hnilobou než předpokládal projekt, nouzový stav – COVID 19)
Zastupitelstvo obce schválilo (3/2021):
• rozpočtovou změnu č. 1/2021
• vyhlášení výběrového řízení na dodávku elektřiny
a plynu prostřednictvím Sdružení místních samospráv ČR společně s jinými obcemi
• výběr dodavatele na akci obnova veřejného osvětlení
(VO) - u koupaliště, firmu MSEM, a.s., Frýdek-Místek, IČ: 64610080
• poskytnutí finančního daru Charitě Uničov, IČ:
45238642, v částce 25.000,- Kč
• poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2021: Klub
seniorů 30.000,- Kč, MS Mostkov 80.000,- Kč, Osadníci Třemešek 20.000,- Kč, Přátelská obec Oskava
20.000,- Kč, TJ Jiskra Oskava 70.000,-Kč, Český svaz
včelařů ZO Oskava 10.000,- Kč
• Kroniku obce Oskava 2020
• indikativní nabídku Komerční banky, a. s., IČ:
45317054, ze dne 8.3.2021
• na základě žádosti pana J.G. základní zpevnění ostatní komunikace na pozemku parc. č. 524/4 v k. ú. Oskava.
• úpravu vstupu do areálu sportoviště TJ Jiskra
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• starostu obce podpisem smlouvy s firmou MSEM,
a.s., Frýdek-Místek, IČ: 64610080
• starostu obce podpisem darovací smlouvy s Charitou
Uničov, IČ: 45238642
• starostu obce podpisem smluv se spolky
• starostu obce k dalšímu řešení nabídky Komerční
banky, a. s., IČ: 45317054 a následným podpisem
smlouvy
• obecní úřad k vyzvání majitele nemovitosti Mostkov
č.p. 52 k zabezpečení objektu. Tato nemovitost je
v havarijním stavu, ohrožuje zdraví a majetek osob
• obecní úřad k dořešení situace na parc. č. 47/1 v k. ú.
Václav u Oskavy, spor nájemců obecního pozemku,
kde vzniká skládka
• kontrolní a finanční výbor provedením kontroly
JSDH Oskava a SDH Nemrlov, kontrola účetnictví,
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cestovné na obecní auto ford tranzit, kontrola energií,
stavu plynu a elektroměru
• JSDH Oskava k odstranění bahna na komunikaci
u „horních“ paneláků
Pavlína Utěšená

Pravidla pro rybolov na
obecním rybníku Oskava
v roce 2021
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obecní úřad Oskava jako provozovatel a správce obecního
rybníku v k.ú. Mostkov (přehrada), vydává pro zájmovou činnost občanů obce Oskava a místních částí Mostkov, Nemrlov,
Bedřichov, Třemešek a Václavov k rybolovu na obecním rybníku v k.ú. Mostkov (přehrada), následující závazná pravidla
pro lov ryb na udici a povinnosti platné pro rok 2021. Správce
může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně povolit pouze chytání systémem „CHYŤ A PUSŤ“ nebo omezit
rybolov jen na určité dny v týdnu. Lovící provádí veškerou
činnost na vlastní nebezpečí.
Rybolov může být v průběhu roku omezen z důvodu rybářských závodů.
Rybářská sezóna začíná 1. května a končí 15. listopadu.
Výdej dokladů k rybolovu:
V úřední dny Obecního úřadu. Výdej bude zahájen
01. 04. 2021.
Doba lovení:
Květen – srpen od 05:00 do 22:00 hodin
Září – říjen
od 06:00 do 20:00 hodin
Listopad
od 07:00 do 18:00 hodin
Hájenou rybou je candát. Při náhodném ulovení této ryby
je nutné ji šetrně vrátit zpět do vody. Chytání těchto ryb
bude povoleno pouze po vyhlášení správcem, dle vývoje rybího společenstva (určí dny a pravidla lovu).
Lovné ryby:
Lovná míra kapra: 40 – 60 cm (nad 60 cm pustit zpět do
vody).
Lovná míra lína: od 25 cm
Lovná míra amura: od 50 – 80 cm (nad 80 cm pustit zpět
do vody).
Ostatní druhy ryb jsou bez omezení délky a množství.
Osoby pověřené Obecním úřadem:
a)	
Rada obce pro kontrolu dodržování pravidel rybolovu, organizaci brigád a součinnost s Obecním úřadem při nákupu ryb a organizaci schůzí.
b)	
Pracovníci Obecního úřadu – pracovník pověřený pravidelným přikrmováním ryb, dohledem nad čistotou vody,
okolím rybníka, kontrolou dodržování pravidel rybolovu,
sekáním ledu v zimním období, navrhováním a svoláváním
brigád k údržbě rybníka.
c)	Členové obecního zastupitelstva – jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování pravidel rybolovu.
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Výše uvedené osoby, pověřené Obecním úřadem, jsou
oprávněny v případě zjištění závažného porušení pravidel rybolovu (např. ponechání si více kaprů nebo nedodržení míry)
odebrat rybářský lístek, úlovkový list a zakázat další rybolov.
O nedostatku provedou záznam v úlovkovém listě a předají
jej obecnímu úřadu. Při zjištění drobného nedostatku (např.
opomenutí zápisu data docházky k vodě) postačí napomenutí
a poučení.
II. POVINNOSTI ZÁJEMCŮ O RYBOLOV
a)	Každý zájemce o rybolov je povinen zaplatit na Obecním úřadě příspěvek na zarybnění. Po zaplacení obdrží „Rybářský lístek s pravidly rybolovu, úlovkovým listem a docházkou“, které
ho opravňují k rybolovu.
b)	Každý zájemce, s výjimkou dětí do 15 let, invalidů a důchodců, je povinen odpracovat v rámci údržby rybníka nebo podle upřesnění Obecního úřadu osm brigádnických hodin za
rok. Z této povinnosti je možné se vyplatit částkou 500 Kč,
po zaplacení na Obecním úřadě. Brigády jsou organizovány
zpravidla 2x za rok nebo v rámci rybářských závodů. Povinnost brigád se nevztahuje na hosty a občany s Krátkodobým
rybářským lístkem. Brigády se organizují k údržbě okolí rybníka nebo v rámci akcí organizovaných obcí (např. příprava
akcí pro děti a občany).
c)	
Rybářský lístek s pravidly rybolovu, úlovkovým listem a docházkou (s vyplněnou celkovou váhou ryby a počtem ryb za každý
ulovený druh) musí být odevzdán nejpozději do 30. listopadu
daného roku na Obecním úřadu. V případě neodevzdání
nebude zájemci na další rok povolen rybolov. Výjimečné případy, ze závažných důvodů, budou individuálně posouzeny.
V případě vyčerpání úlovkového listu během roku musí být
úlovkový list odevzdán před vydáním nového úlovkového listu.
d)	
Rybolov hostů – příbuzných a známých osob místních občanů je možný pouze na pozvání dospělého místního občana
s platným rybářským lístkem, který za hosta zaplatí příspěvek
na zarybnění ve výši 200 Kč/1 den a zapíše si jej ve svém rybářském lístku do záznamu o jednorázovém chytání nebo pro
hosta zakoupí „Krátkodobý rybářský lístek“. Obdrží i „úlovkový list“ a Pravidla pro rybolov. Host se při lovu řídí Pravidly.
III. RYBÁŘSKÉ LÍSTKY PRO ROK 2021
a) Řádný rybářský lístek:
Určen pouze pro jednotlivce.
Pro občany s trvalým místem pobytu v obci Oskava a místních
částech Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Třemešek, Václavov
nebo majitele rekreačního objektu v obci Oskava a místních
částech Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Třemešek a Václavov.
Příspěvek na zarybnění:
Dospělí
Důchodci, invalidé, děti do 18 let
Děti do 15 let

900,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

b)	
Rodinný rybářský lístek:
Mohou jej zakoupit pouze dospělí občané s trvalým místem
pobytu v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemr-

lov, Bedřichov, Třemešek, Václavov nebo majitelé rekreačního objektu v obci Oskava a místních částech Mostkov,
Nemrlov, Bedřichov, Třemešek, Václavov. Lístek mohou
využívat i další rodinní příslušníci (manžel/ka, syn/dcera,
bratr/sestra, otec/matka) uvádí se pouze osoby žijící s držitelem lístku ve společné domácnosti.
Rodinný lístek opravňuje k rybolovu podle stejných pravidel a omezení jako pro řádný rybářský lístek. Na rodinném
lístku budou uvedena jména lovících a RČ.
Příspěvek na zarybnění:
Dospělí – rodinný lístek
1.000,- Kč
(Cena je jednotná).
c) Krátkodobý rybářský lístek:
Lístek mohou zakoupit pouze občané s trvalým místem pobytu v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemrlov,
Bedřichov, Třemešek, Václavov nebo majitelé rekreačního
objektu v obci Oskava a místních částech Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Třemešek, Václavov a je možné jej použít
opakovaně pro zakoupení dalších jednodenních rybolovů.
Pro tento lístek platí přivlastnění si max. 1 ks ryby/den.
K lístku obdrží úlovkový list a Pravidla pro rybolov.
Při rybolovu se řídí platnými Pravidly pro rybolov.
Příspěvek na zarybnění:
Cena za 1 den rybolovu:
200,- Kč
d) Týdenní rybářský lístek pro rekreační pobyt:
Lístek mohou zakoupit občané, kteří jsou v obci na rekreačním pobytu (dovolené).
K lístku obdrží úlovkový list a Pravidla pro rybolov.
Při rybolovu se řídí platnými Pravidly pro rybolov.
Pro tento lístek platí přivlastnění si max. 1 ks ryby/den.
Příspěvek na zarybnění:
Cena za týden rybolovu:
1.000,- Kč
IV. PRAVIDLA PRO RYBOLOV
a)	Každý lovící je povinen seznámit se s pravidly a povinnostmi pro rybolov a udržovat pořádek na místě rybolovu
a okolo sebe.
b)	Každý lovící je oprávněn kontrolovat, zda ostatní lovící
vlastní platný rybářský lístek. Před tím se musí prokázat
vlastním platným rybářským lístkem. V případě nejasností
musí informovat osoby pověřené Obecním úřadem nebo
na telefon: 583 233 553 v době od 07:00 do 15:30 hod,
jinak na tel.: 604 485 251.
c)	
V případě zjištění porušování rybolovu jiným lovícím,
musí vlastník platné povolenky neprodleně informovat
osoby pověřené Obecním úřadem nebo v pracovní dny na
telefon: 583 233 553 v době od 07:00 do 14:00 hod, jinak
na tel.: 604 485 251.
d)	
Každý lovící je povinen před zahájením lovu zaznamenat (nesmazatelně) do úlovkového listu datum docházky
k vodě. Po ulovení a ponechání si ulovené ryby je lovící
povinen neprodleně zaznamenat v úlovkovém listu druh
ryby, čas ulovení, její délku a váhu (podle uvedené pomocné tabulky). Před odevzdáním úlovkového listu se vyplňuje
i celková váha a počet ryb.
e)	Ryba uložená ve vezírku nebo ryba, která není neprodleně
vrácena do vody je považována za ponechanou a musí být
neprodleně zapsána do úlovkového listu.

Číslo 1/2021
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f)	Děti do 10 let mohou chytat ryby pouze pod dohledem
zákonného zástupce. U dětí do 15 let postačuje dohled dospělé osoby.
g)	Řádný rybářský lístek nebo Rodinný rybářský lístek opravňuje k ponechání si za 1 sezónu nejvíce 12 kusů Lovné ryby.
h)	V jednom kalendářním dnu si může lovící ponechat nejvíce 1 ks ryby. Po ponechání si ulovené ryby může lovící dále
pokračovat v lovu, ale všechny další ryby musí pustit šetrně
zpět do vody.
i)	Je zakázána výměna ponechané si ryby za jinou. Každý
lovící je povinen mít u sebe při rybolovu „ Rybářský lístek
s pravidly rybolovu, úlovkovým listem a docházkou“, podběrák, vezírek, vidličky na pruty, vyprošťovač háčků, metr,
psací tužku.
j)	Je povoleno lovit na dva pruty s jedním návazcem a jednoháčkem bez protihrotu (pokud správce neurčí jinak). Pro
lovící do věku 15 let je povolen lov pouze na jeden prut. Je
povoleno používání krmítek, přiměřené zakrmování a vnadění, s výjimkou období rybářských závodů.
k)	Při místních rybářských závodech je zakázáno používání
krmítek a jakékoliv přikrmování a vnadění, pokud organizátor závodů nestanoví jinak.
l)	V případě odebrání lístku za porušení pravidel nevzniká
nárok na vrácení poplatku na zarybnění.

m)	V případě splnění počtu ulovených ryb na rybářský lístek –
úlovkový list, je možné v běžném roce zakoupit nový úlovkový list, před tím se musí odevzdat úlovkový list první
s vyplněným počtem, váhou a druhem ulovených ryb.
n) JE ZAKÁZÁNO: lov na háček s protihrotem.
o) JE ZAKÁZÁNO: lov ryb do čeřínku, vnadění krví.
p) JE ZAJÁZÁNA: přívlač a lov na živou či mrtvou rybku.
q) JE ZAKÁZÁNO: lov ryb na živou návnadu – žížaly, červy,
brouci atp.
r)	
JE ZAKÁZÁNO: vytahovat na břeh rybu, kterou si rybář
nechce ponechat.
s) JE ZAKÁZÁNO: vypouštět do nádrže jakékoliv druhy ryb
přinesené od jinud pod pokutou 1000,-Kč a zabavení povolenky k lovu.
t)	Po ukončení lovu a před odchodem od rybníka je rybář
povinen uklidit místo lovu.
u) Lovící je povinen dodržovat pokyny správce.
v)	Při zjištění nešetrného zacházení s rybou, budou dotyčné
osobě odebrány vydané doklady k rybolovu a zakázán rybolov.
w)	V případě konání rybářských závodů pro místní občany
(včetně dětského dne) mohou být pravidla pro rybolov
dočasně upravena (jen na dobu závodů) pověřenými zástupci. Tato úprava musí být umístěna na viditelném místě
u rybníka a schválena Obecním úřadem (razítko).

POMOCNÉ ÚDAJE O DÉLKÁCH A HMOTNOSTI VYBRANÝCH DRUHŮ RYB
Kapr obecný
Délka
40

Váha
1,07

Délka
46

Váha
1,68

Délka
51

Váha
2,35

Délka
56

Váha
3,18

41
42
43
44
45

1,16
1,25
1,35
1,46
1,57

47
48
49
50

1,81
1,93
2,07
2,21

52
53
54
55

2,50
2,66
2,83
3,00

57
58
59
60

3,37
3,57
3,77
3,98

Amur bílý
Délka
50
51
52
53
54
55
56
57

Váha
1,38
1,46
1,55
1,64
1,74
1,85
1,94
2,05

Délka
58
59
60
61
62
63
64
65

Váha
2,16
2,27
2,39
2,51
2,64
2,77
2,90
3,04

Délka
66
67
68
69
70
71
72
73

Váha
3,18
3,33
3,48
3,64
3,80
3,97
4,14
4,31

Délka
74
75
76
77
78
79
80

Lín obecný (Tinca tinca)
Délka

Váha

Délka

Váha

Délka

Váha

Délka

Váha

25

0,24

36

0,71

47

1,61

56

2,74

26

0,28

38

0,84

48

1,71

59

3,21

27

0,30

40

0,98

49

1,82

61

3,55

28

0,33

42

1,14

50

1,94

63

3,92

30

0,41

44

1,31

52

2,18

66

4,51

32

0,50

45

1,41

54

2,45

68

4,94

34

0,60

46

1,50

Váha
4,49
4,68
4,87
5,06
5,26
5,47
5,68
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Velikonoční pozdrav

Milí přátelé, pomalu nám začíná jaro. Před rokem jsme
doufali, že ho budeme prožívat už obvyklým způsobem bez
omezení. Bohužel to tak ještě nebude. Proto nelze pozvat
všechny na oslavu Velikonoc. Snad nám zůstane aspoň těch
10 % účastníků bohoslužeb. To znamená, že bez předchozího
přihlášení není možné na bohoslužby přijít. Pro mnohé z vás
znamená současná situace větší napětí a více starostí, i když
mnohé aktivity mimo domov nejsou možné. Přeji vám, abyste přes všechny starosti dokázali aspoň na chvíli pohlédnout
pozorně na probouzející se přírodu. Vždyť i na malém kousku
zahrádky, louky, nebo v lese je možné vidět mnohé zázraky
života. Přeji vám, ať vás naplňuje tento pohled nadějí, že ani
lidský život nekončí, ale proměňuje se. To je hlavní poselství
Velikonoc. I když některé zasáhla ztráta někoho blízkého,
může tuto bolest tišit naděje, že máme možnost se jednou znovu setkat, až i náš život bude proměněn. Studentům a žákům
vyprošuji zvládnutí různých zkoušek. Těm, kteří se připravují
na povolání, vyprošuji, aby se jim podařilo dostat se na školy,
které je připraví na činnost, ve které najdou radost a naplnění.
Ze zkušenosti víme, že bez překážek to nejde. A dnes není
moc chuti nějaké překážky zdolávat. Ale právě tehdy člověk
roste a dozrává v zodpovědnou osobnost.
Zřejmě ani pouť v Oskavě nebude moci být v plném rozsahu, jak jsme ji dělávali. Doufám, že se budeme moci potkat
v létě na jiných společných akcích. Pouť v Bedřichově v červenci bude snad opět v lepší situaci. Při ní bychom mohli konečně posvětit obnovený kříž před kostelem v Bedřichově, který se měl světit už při mši svaté za myslivce, která musela být
zrušena. Také jsme plánovali svěcení obnovené sochy sv. Jana
Nepomuckého na mostě u školy. Věřím, že se to letos podaří.
Na tento rok připadá také několik zajímavých výročí. Například si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Dále je to 170 let od narození a 100
let od nástupu do úřadu olomouckého arcibiskupa Antonína
Cyrila Stojana, který mimo jiné povzbudil k zakládání farních
charitních společenství, které předcházely dnešní organizaci
Charita Česká republika. Po první světové válce nebyla situace
mezi lidmi jednoduchá. Těch, kteří žili v bídě, přibylo, když
přišli o své manžely a otce. Farní charity byly organizovanými
skupinami, které pomáhaly potřebným.
V této době přeji zdraví a sílu, upevnění vzájemných vztahů a pokoj a naději v srdci.
P. Karel Janečka

Uničovské středisko Charity
Šternberk

má za sebou náročný zimní provoz, kdy se na naše služby
obrátilo více lidí v nouzi. V našem Nízkoprahovém denním
centru SCHOD během zimy prožíváme nejnáročnější období
celého roku, kdy se snažíme našim klientům zajistit dostatek
zimního oblečení a nabídnout jim teplou stravu, aby toto
náročné a mrazivé období přečkali.
Jedním z našich klientů je i pan Karel, který po těžké autonehodě již nemohl dále vykonávat svoji práci, a tím přišel o
pravidelný příjem jak pro sebe, tak pro rodinu. Ztráta zaměst-
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nání, příjmu a motivace u pana Karla vyústila do momentu,
kdy se stal závislým na alkoholu, rozvedla se s ním manželka
a s dětmi jej opustila. On sám ztratil bydlení a skončil bez
přístřeší „na ulici“.
V rámci našeho denního centra mu byla poskytnuta teplá
strava, zimní oblečení a také umožněno se osprchovat. Spolu
se sociálním pracovníkem se pak pan Karel snažil najít si nové
ubytování, nebo alespoň nocleh na tu nejkritičtější dobu během letošních tuhých mrazů. Podle slov pana Karla mu právě
tato pomoc pomohla přečkat náročné zimní dny, které byly v
letošním roce o to komplikovanější, protože se odehrávaly během nouzového stavu, kdy spousta azylových domů a nocleháren vzhledem k pandemické situaci klienty nepřijímala.
Na našem uničovském charitním středisku věříme, že je
potřeba pomoci každému bez ohledu na to, co daného člověka
do jeho situace přivedlo.
Děkujeme za podporu naší práce.
tým pracovníků Nízkoprahového
denního centra SCHOD v Uničově

Organizace zápisu
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy do MŠ včetně zápisů k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 probíhat v následujícím režimu:
1.	Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí
i zákonných zástupců ve škole. Vyplněné a podepsané přihlášky budou zákonnými zástupci dětí doručeny v rozmezí
od 2. 5. do 16. 5. 2021 následujícími způsoby:
–	poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Oskava, p. o., Oskava 66,
788 01 Oskava). Rozhodující je datum podání na poštu.
– do datové schránky školy
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
– osobním podáním ve škole
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných
technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.) je
nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
K přihláškám připojte prostou kopii rodného listu dítěte a doklad o řádném očkování dítěte (netýká se předškolních dětí).
Zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy. Po dohodě s lékařem
lze potvrzení odeslat rovněž e-mailem, zejména v případech,
kdy je rodina v karanténě.
2.	Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
3.	
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Číslo 1/2021
4.	Zákonný zástupce může místo povinného předškolního
vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání předá
zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku.
5.	Rozhodnutí o přijetí budou zaslána zákonným zástupcům
doporučeně poštou.
Kritéria přijímání dětí do MŠ:
– trvalý pobyt dítěte v Oskavě a spádových obcích
– trvalý pobyt v jiné obci
– věk dítěte 2 a více roků
– doklad o řádném očkování dítěte - netýká se dětí plnících
povinnou předškolní docházku

Přihlášky k zápisu a formulář o řádném očkování naleznete na webových stránkách MŠ https://www.ou-oskava.
cz/…la/ v sekci „Dokumenty“.
Mgr. Jaromíra Lónová
ředitelka školy

Od Vánoc k Masopustu.

Vánoční svátky nebyly takové, na jaké jsme zvyklí. Chyběl
nám vánoční jarmark, kde se děti vždy rády chlubily svými
výrobky, mikulášská a vánoční besídka se musela obejít bez
účasti rodičů, Kašpar, Melichar a Baltazar zůstali s kasičkami
doma.
Přesto jsme si tyto dny, v rámci možností, užili. Dětem
jsme vyprávěli o tradicích u nás i ve světě, o našem Ježíškovi
i Santovi, zařádili jsme si jako čertiska. Besídku jsme si připravili ve školce, Mikuláš i Ježíšek obdařili děti dárečky. Společně
jsme si zazpívali koledy, písničky a říkanky, které se vztahují
k tomuto období.
A už je tu nový rok a další radosti. Letos jsme si užili hodně
sněhu. Děti jezdily na bobech a lopatách, moc je to bavilo, což
dokazovaly mokré kombinézy rozvěšené po celé školce. Zároveň si cvičily obratnost při chůzi na kluzkém povrchu z kopce
a do kopce.
Děti se poctivě staraly o ptáčky, sypaly do krmítek a pozorovaly je, jak zobou. Občas se na nás přišla podívat i veverka.
Povídali jsme si o lesních zvířátkách a o myslivcích, kteří jim
nosí potravu do krmelců. Venku jsme stavěli sněhuláky a eskymácká iglú, celá školka je vyzdobená dětskými výrobky se
zimní tématikou.
Masopust byl ve znamení maškarního reje, na který si děti
masky vyráběly samy. Samozřejmě se k tomuto období dozvěděly informace o tradicích, o tom, jak naši předkové často
trpěli nedostatkem potravin, jak si jich vážili a jejich hojnost
oslavovali, o půstu v předvelikonočním období.
K tomuto tématu se váže i osvěta o zdravých potravinách.
Dík patří školní kuchyni, kde paní Skokanová vymýšlí různé
zdravé, zeleninové pomazánky, na které si děti postupně zvykají. V tomto trendu budeme dále pokračovat. Nakličujeme
semínka řeřichy, děti pozorují růst a pak si je s chutí nastříhají
na chléb. Budeme vyrábět různá zdravá jídla – jednohubky
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s pomazánkami, které si děti samy připraví, upečeme si jahelník, ale i nějaké „nezdravé“ dobrůtky. Trošku hřešit můžeme…
Zvláště, když jsme dostali do svého kuchyňského vybavení
nový sporák a vařič, které budeme často využívat.
A nyní se již těšíme na jaro, jak budeme běhat venku na sluníčku, vysévat semínka a starat se o kytičky i zeleninu. Věřme,
že bude lépe a lépe.
Olga Komárková –
vedoucí učitelka
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Organizace zápisu
k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy k povinné školní docházce pro školní
rok 2021/22 probíhat v následujícím režimu:
1.	Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí
i zákonných zástupců ve škole. Vyplněné a podepsané přihlášky mohou být zákonnými zástupci dětí doručeny škole
v rozmezí od 1. 4. do 30. 4. 2021 následujícími způsoby:
– 	poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Oskava, p. o., Oskava 66,
788 01 Oskava (rozhodující je datum podání na poštu)
– do datové schránky školy
– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
– osobním předáním ve škole
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných
technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.) je
nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
K přihláškám připojte prostou kopii rodného listu dítěte.
2.	Rozhodnutí o přijetí budou zaslána zákonným zástupcům
doporučeně poštou.
3.	Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, zašle ve výše uvedeném termínu spolu se žádostí
o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce
nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní
řízení o zápisu bude přerušeno. Současně bude stanovena
doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit, poté
bude vydáno rozhodnutí o odkladu. Nedoloží-li zákonný
zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení
se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu
4. Zápis je určen pro:
– děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let,
– 	děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná
školní docházka,
– 	děti narozené od září do prosince 2015 – jejich zákonní
zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení,
– 	děti narozené od ledna do června 2016 – jejich zákonní
zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení
5. Kritéria pro přijetí:
– dítě s trvalým pobytem v Oskavě
– dítě s trvalým pobytem mimo Oskavu
Počet dětí k přijetí: 30
Formulář žádosti o přijetí i žádosti o odklad naleznete na
webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

Mgr. Jaromíra Lónová
ředitelka školy

Malý badatel

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si užili naši prvňáčci a druháčci zábavné dopoledne. Nejprve jim byla předána vysvědčení s krásnými jedničkami a poté se přesunuli do učebny fyziky a chemie,
aby si vyzkoušeli, jaké je to být malým vědcem. Pod vedením
p. uč. Šůstka připravovali nejrůznější pokusy, aby zjistili, jaké
to je, když se něco podaří, ale také pokud něco nevyjde. Všichni byli moc šikovní a proto se už teď mohou těšit na pokusy
nové, které se pro ně připravují.
Mgr. Jana Gajdošová

Vzpomínka

14.1.2021 nás navždy opustila paní učitelka Mgr. Gabriela
Mádrová, kterou měly naše děti moc rády, ale i členové učitelského sboru, rodiče, přátelé. Především kvůli jejímu osobnímu
přístupu ke každému dítěti a vztahu ke své vysněné práci, kterou dělala opravdu zodpovědně, s plným nasazením a hlavně
celým srdcem. Jenže málokdo ví, jaká osobnost naše děti učila
a jaké jsme měli štěstí, že se jí u nás zalíbilo. Tímhle článkem
bych ji chtěl představit, vzdát jí čest i poklonu a poděkovat
za vše, co dokázala a udělala nejen pro naše děti. Teď tedy
něco málo o životě Gabriely. Tatínek Gabriely byl dlouhodobě
v Rumunsku v rámci spolupráce, kde pomáhal rozjíždět tepelné elektrárny. A protože tam měl i svou ženu, tak se Gabriela
narodila v Ploieşti. S maminkou, která se starala o vše, tam
žila osm let a až do třetí třídy ji učila vše jen maminka. Jednou
týdně jezdily na československé velvyslanectví v Bukurešti pro
domácí úkoly a na přezkoušení. Byly to nejkrásnější roky Gabrielina dětství. Po vystudování gymnázia v Olomouci Hejčíně,
si našla práci ve Státní bance, Čedoku, Logosu a zamilovala
si Olomouc. Od roku 1993 nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a v roce1994 již pracovala na velvyslanectví
v Damašku a Bagdádu. Poté žila v Egyptě, Jordánsku, Iráku
a Sýrii a v roce 2007 zahájila studium na Filosofické Fakultě
University Karlovy v Praze a zároveň porodila a vychovávala
syna Jiřího. V roce 2010 Gabriela obhájila svou diplomovou
práci, a to v absolutní evropské premiéře naprosto precizním
zpracováním ji vlastním a ještě ve dvou jazycích. Mimochodem originální zpracování její diplomové práce je k nahlédnutí a studiu v oskavské knihovně. I se zajímavým ,,Slovem vydavatele.“ Poté pracovala dva roky na MZV ČR jako referent
ochrany utajovaných informací a dostala nejvyšší bezpečnostní prověrku. Za dva roky se dostala na pozici referent veřejné
diplomacie a tam mimo jiné zajišťovala organizační přípravy
a průběh konferencí, dny otevřených dveří, prohlídky Černínského paláce, (v dokumentu ČT ,,Toulky Prahou“ o Černínském paláci ji můžete vidět i slyšet, když dělá průvodce s výkladem reportérům). Dále spolupráce s Českým rozhlasem
a měla na starosti i správu webu mzv/ovd, facebook a czech.
cz. Od roku 2015 pracovala na velvyslanectví v Bukurešti jako
konzulární a administrativní referent, což obnáší pomoc občanům ČR v nouzi při pobytu v Rumunsku, vystavování dokladů
a matriční činnost. Dále tlumočení a překlady, nábor a vedení
místních sil pro velvyslanectví a organizování akcí velvyslanectví. Od roku 2018 nastoupila na Ministerstvo vnitra ČR, poté
si začala hledat jinou práci. Ovládala perfektně šest jazyků,
z toho ze třech měla státní zkoušky. Rumunský, ruský, anglický, italský, německý a arabský). Ale srdce ji táhlo domů do
olomouckého kraje a k vysněné práci učitelky. Naše děti měla
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moc ráda a práce ji naplňovala. Nejvíce měla radost, když dostala obrázek. Ke každému žákovi měla osobní přístup. Na
Filosofické Fakultě University Palackého v Olomouci, vyučovala rumunštinu pro dospělé studenty. Přitom si dodělávala
pedagogické minimum, měla osvědčení pro soudní překladatele a tlumočníky. Jak už jsem ale napsal, nejvíce ji naplňovalo
vyučování našich dětí. Každý den se dlouho připravovala na
hodiny, aby byly pro děti co nejzajímavější. Chtěla těm dětem
opravdu dát co nejvíc a zaujmout jejich pozornost v hodině.
Měla nádhernou vlastnost a to byla skromnost a radovat se
z každé maličkosti. Milovala naší přírodu a chtěla se tu usadit. Bohužel měla tady vyměřený krátký čas a své přání již si
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nestihla splnit. Nechápala lidskou zlobu, závist a šplhounství
a moc jí to ubližovalo. Ale také zde našla pár opravdových
přítelkyň a s těmi byla šťastná. Mohli jste ji potkat vždy s krásným úsměvem v obci, v komisi na obecním úřadě u voleb, zorganizovala překrásný koncert Soni Jungové v našem kostele
v Oskavě. A dokázala by tady toho mnohem víc. Našim dětem
vzkazuji pouze: ,,Nikdy nezapomeňte na tuhle Paní učitelku,
na to, co Vás učila a naučila. A všem kdo ji milovali za to moc
děkuji. Prosím, ctěte její památku a vzpomínejte v dobrém.“
Moc děkuji Základní škole v Oskavě za krásný rozlučkový
koutek, pro všechny, kteří ji měli rádi.
Martin Novák
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KNIHOVNA

I v této zvláštní době knihovna stále myslí na své čtenáře.
Přestože knihovny mají omezený režim, je možné si knihy
půjčit či je vracet. Stačí zavolat: 725 557 765 případně poslat
email: oskavaknihovna@tiscali.cz a domluvit se, kdy si můžete
pro připravené knihy přijít nebo je vrátit. Kromě knih si můžete půjčit i časopisy nebo audioknihy. Seniorům a ohroženým
skupinám doručí objednané knihy knihovnice až před jejich
dveře. To se týká případně i nákupu a dovozu léků. Když někdo z vás je nemocný nebo v karanténě a nemá kdo by mu
nakoupil, zavolejte, léky a nákup mu zajistíme.
L. J.

Záhada na Třemešku

Projdeme-li celou osadu Třemešek a na jeho horním konci odbočíme za autobusovou zastávkou doprava na úvozovou
cestu, dojdeme ke dvěma úctyhodným akátům (viz foto), mezi
nimiž je dřevěný kříž. To místo na mě působí magicky. Bizarně pokroucené větve, hluboce zbrázděná kůra, omamně vonící
medonosné hrozny bílých květů a jemné zelenošedé listy, které jsme v dětství trhali a počítali „má mě rád, nemá mě rád.“
Vždycky vyšlo, že má.
Ptala jsem se starousedlíků, zda se k místu s křížem a dvěma akáty nevztahuje nějaká příhoda, zda neví, proč je tam
někdo, a muselo to být dávno, vysadil. Prý bývalo zvykem
akáty sázet na každém konci obce, protože jejich dřevo velmi
dobře odolává požárům, a tak lidé věřili, že vesnici ochrání
před ohněm. Prý tu ty akáty rostou odjakživa. Jenže akát byl
do Evropy z Ameriky dovezen až na počátku 17. století, spolu
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s brambory, kukuřicí, rajčaty a jiným bohatstvím. A za nejstarší akát v Evropě je považován strom vysazený v královské
zahradě v Paříži v roce 1636, který byl v roce 1899 důkladně
ošetřen se současným zmlazením a tak na počátku 20. století
ještě existoval. Předpokládáme-li, že zhruba sto let trvalo, než
se akát rozšířil až k nám, mohou mít třemešské akáty i dvě stě
roků.
A protože akáty mají nejen ohni, ale i vodě dobře odolné
tvrdé dřevo, naši předkové z něho dělali dřevěné součástky ke
kolům vodních mlýnů, sudy, loukotě ke kolům, kůly ve vinohradech, žebříky a nejrůznější zemědělské nářadí. A taky mají
úžasné medonosné květy, kvůli kterým je měli v oblibě včelaři.
Asi se nedozvím, zda „moje akáty“ měly chránit vesnici
před ohněm (proč jsou ale jen na jednom konci?) nebo zda
je vysadil nějaký hospodář. Možná někdo z vás ví víc a dá mi
vědět.
Ing. Anna Beránková
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Senioři – jubilanti

Předsedkyně kulturní komise mne pověřila
organizací návštěv u našich jubilantů (80,85,90
a 90+let). Nejsem na to sama. Spolupracuji s V. Navrátilovou, A. Šalamounovou a L. Janků.
Po domluvě navštívíme seniory, kterým předáme dárkový balíček a jménem zastupitelů obce
a pracovníků OÚ popřejeme všechno nejlepší. Našich seniorů si vážíme. Setkání s nimi jsou milá,
kdy si společně povídáme nejen o tom, co se kolem
nás děje, ale také o časech již dávno minulých.
Závěrem bych chtěla nám všem popřát, v této zvláštní době,
pevné zdraví, také trochu štěstí a pohodu v kruhu svých blízkých.
Mgr. D. Martinková

Tip na jarní vycházku.

Litovelské Pomoraví nabízí spoustu vycházek. Dnešní začíná na autobusovém nádraží v Litovli. Vyjdeme po červené
značce okolo řeky Moravy, okolo splavu na okraji Vrapače
(Národní přírodní rezervace Vrapač). Procházíme místy, kde
kvete medvědí česnek, místy také sněženky a bledule. Pozorujeme meandry řeky Moravy. Pokračujeme značenou cestou
k mostu přes řeku Moravu, dál po mostě přes dálnici z Olomouce do Litovle. Projdeme návsí Mladče, kde můžete navštívit Mladečské jeskyně a dál okolo Sobačovského rybníku
„myší dírou“ pod dálnicí do Litovle. Tato trasa je taky vhodná
pro cyklisty. Litovelským Pomoravím vede několik cyklostezek. Naše cesta byla dlouhá okolo 12 km.
Mgr. D. Krylová

Ať jaro voní jarem, ne dýmem!

Upozorňujeme občany, že v naší obci je obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2016 zakázáno spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích, za účelem jejich odstranění. Berte
ohled na své sousedy, kteří si třeba chtějí vyvětrat peřiny nebo
usušit voňavě vyprané prádlo nebo si jen tak v klidu v prostředí své zahrady vypít kávu s rodinou. A to nevzpomínáme dny,
kdy je velmi nízký tlak a dým se drží těsně nad zemí, přesně
tam, kde to všichni musíme dýchat... Prosíme, zamyslete se
nad tím, až zas budete u sebe na zahradě nebo i v kotli něco
pálit! Ničíme si naše krásné, čisté ovzduší.

Volně pobíhající psi v obci

Neustále se objevují stížnosti na volný pohyb psů v naší obci.
Upozorňujeme majitele psů, aby na veřejném prostranství v obci
měli své psy pokud možno na vodítku. Psí exkrementy zanechané
na veřejném prostranství musí být majitelem psa neprodleně odstraněny!!! Někteří psi, a to i velká plemena, se v obci pravidelně
pohybují volně a zanechávají v předzahrádkách ostatních občanů
nevyžádané hnojivo. Děti, které chodí domů ze školy, se psů bojí
a často si v situaci, kdy takového psa potkají, neví rady! Zabezpečte si proto, prosím, psy tak, aby se toto pravidelně neopakovalo.
Děkujeme za pochopení.
Pavla Kozáková
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Ukliďme Česko 2021

Na sobotu 27. března je naplánován hlavní termín letošní
jarní akce Ukliďme Česko. Úklidy budou probíhat „bezkontaktně“ a v rámci povolených území.
Igelitové pytle pro tento účel je možné vyzvednout v tento
den ve sběrném dvoře v Oskavě.
Pokud se vám nehodí termín akce Ukliďme Česko o posledním březnovém víkendu, lze uklízet vcelku kdykoliv během jarních měsíců. Stačí si na vycházku do probouzející se přírody vzít rukavice a tašku na odpadky a občas procvičit ztuhlá
záda shýbnutím se pro odpadek. Těch je nyní bohužel v našem
okolí více, než kdy dříve. Jdete do toho také?

Ukliďme Česko – ukliďme si za humny!
Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám do
přírody. Tam však na nás čeká nemilé překvapení v podobě
nepořádku po loňské (a bohužel i letošní) „koronaturistické“
sezóně. Pojďme s tím společně něco udělat a #UkliďmeZaHumny…
Už rok trvá nepříznivá epidemiologická situace,
lidé jsou již znechucení a otrávení (mnozí téměř doslova…) a bohužel se začínají chovat stylem „po nás potopa“. „Můžeme to pozorovat přímo v našem okolí, neboť
takový nepořádek jako nyní, jsme za sedm roků, co se věnujeme uklízení Česka, nezaznamenali. Rouška sem, rouška
tam…“, říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Co s tím? Na jaře před rokem jsme se dokázali sem-
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knout, šili roušky, vyráběli dezinfekci v domácích palírnách a posílali obědy zdravotníkům v první linii. To vše
je nyní pryč a loňské odhodlání se rozplynulo ve frustraci z nekonečných omezení a zákazů, nyní ostatně nejpřísnějších za celé období, které nás uzavírají na území našich měst a obcí. Zkusme se na to podívat z druhé strany.
Není to ideální příležitost, jak se opět jednou dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášť, neb shromažďování je zapovězené) ve svém nejbližším okolí, chtělo by se
téměř říci před vlastním prahem? Stačí si na vycházku do probouzející-se přírody vzít rukavice a tašku na odpadky a občas
procvičit ztuhlá záda shýbnutím-se pro odpadek. Pokud nás
to udělá dostatečný počet, může být fyzický i psychologický
dopad pozorovatelný…
Zkrátka #UklidmeZaHumny
Zdroj: www.uklidmecesko.cz
Pavlína Utěšená

Informace z obecního úřadu
Svoz popelnic probíhá celoročně každý pátek.

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. Dle OZV 2/2020, specifický symbol 1333, vždy
uvádějte Vám přidělený variabilní symbol, viz složenka.
Poplatek za nemovitost (chaty, chalupy), kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba 600,- Kč za rok
(splatnost do 31. března) dle OZV 2/2020, specifický symbol
1337.
Možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100.
Termíny svozu plastů do konce roku 2021:
vždy ve čtvrtek: 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7.,5. 8., 2.

9., 30. 9., 28. 10., 25.11., 23. 12.
Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz Tel.: 583 233 553, 739 614 924
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
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Z historie obce

Chtěl bych se ještě jednou vrátit k bývalé továrně Ing. Gerhard Adam v Bedřichově, kde byl vyroben první letecký motor
v Rakousku–Uhersku, několik druhů motorů na benzín, naftu
a petrolej a také automobil.

Továrna před slavnou privatizací, která zlikvidovala tak
významnou továrnu v tomto regionu. V roce 1953, kdy jsem
nastoupil do práce, továrna zaměstnávala 185 lidí. Nevážíme
si toho, co naši předkové vybudovali. Když projíždím bývalou
továrnou, kde jsem pracoval 45 let a ještě rok v důchodu, je
mi těžko u srdce.
Jedny z nejdůležitějších součástí letadel představují motory. Dalo by se říct, že letectví se začalo pořádně rozvíjet, až
byl k dispozici vhodný motor – dostatečně výkonný, a přitom
s přijatelnou hmotností. Ačkoliv se letecká výroba v českých
zemích před rokem 1914 nerozvinula, bylo tu několik firem,
které se pokusily navrhnout a zhotovit letecký motor. K vůbec
prvnímu pokusu o zhotovení leteckého motoru u nás došlo
ještě na sklonku 19. století. Tehdy rakouský průkopník letectví Wilhelm Kress hledal motor, který by poháněl vrtule letadla,
k jehož stavbě se chystal. Z blíže neznámých důvodů byla
zakázka objednána u firmy Ing. Gerhard Adam, která sídlila
v Bedřichově u Oskavy v podhůří Jeseníků. Továrna se delší
dobu zabývala výrobou motorů. Kolem roku 1910 vyráběla
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také nákladní automobily. Byla založena roku 1882 a v roce
1910 měla už na 130 zaměstnanců.
K pohonu strojů jí sloužila dlouho čtyři vodní kola, mimoto tři naftové motory o celkovém výkonu 37kW (50k). Asi
krátce po roce 1900 se majitelem továrny stal Gerhard Kraus
z Vídně.
Motor údajně poskytoval výkon necelých 15 kW (20 k) při
hmotnosti 180 kg, měl tedy specifickou hmotnost 12 kg/kW
(9 kg/k), což na tu dobu byla hodnota hodně příznivá. Nízký výkon byl pravděpodobně důvodem, proč Kress nakonec
Adamův motor nepoužil. Místo něj objednal výkonnější motor u německé firmy Daimler. Ten poskytoval 22 kW (30 k),
avšak místo požadované hmotnosti 240 kg měl celých 380 kg.
Z toho plyne, že požadovaná specifická hmotnost Daimlerova
motoru byla asi 11 kg/kW, (8 kg/k), skutečná však 17,3 kg/kW
(12,7 kg/k). Z tohoto hlediska byl tedy Adamův motor dokonalejší, byl však slabý.
Motor zhotovený v Bedřichově tedy zůstal firmě Adam.
Později se dostal do muzea města Rýmařova a po roce 1945
do sbírek Národního technického muzea, kde si ho můžete
prohlédnout dodnes. Přesto, že je neúplný, patří k nejvzácnějším exponátům leteckých sbírek muzea.
Tak už konec historie a naříkání, buďme k sobě ohleduplní,
společně to zvládneme. Pro posílení imunity doporučuji doplněk stravy SLIVOPYRIN – lékárna pod vysokým napětím
Mostkov.
Josef Hodula
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Veselé Velikonoce

Máme tu jaro, sluníčko, první květy sněženek a samozřejmě Velikonoce. Svátek jara slavený téměř na celé světě, ale
tentokrát malinko jinak. Letošní Velikonoce budou všude
hodně netradiční, omezené kvůli výjimečnému stavu, ale určitě najdeme prostor pro nějaké sváteční radosti. Vyzdobíme
si byt, upečeme beránka, namalujeme vajíčka, vyjdeme si na
zahrádku nebo do přírody. A zavoláme všem, se kterými se
nemůžeme potkat osobně. Užijme si volných dnů a sluníčka,
jak jen je to možné.
Přejeme všem co nejkrásnější prožití svátků!
Obecní úřad Oskava

Hrníčkový velikonoční
beránek
Obecní úřad v Oskavě děkuje našim úžasným seniorům
za roznos zpravodaje. Díky našim spoluobčanům je zpravodaj včas distribuován do všech domácností v naší obci
a místních částech.

Pedikúra – manikúra
Martina Kuráčová
Tel.: 604 573 618
Pondělí a čtvrtek
Libina 443, dům služeb
Úterý
Oskava
Pátek
Přijedu za Vámi

Nabízím:
-

Ošetření zarostlých nehtů
Ošetření kuřích ok
Odstranění ztvrdlé kůže
Lakování a zdobení nehtů (i na nohou)
Masáž nohou i rukou

Dle tel. objednávek

Ingredience
0,5 hrnku oleje
1 špetka soli
2 vejce
2 lžíce rumu
1 hrnek mléka
1 prášek do pečiva
1 hrnek cukru krupice
1 vanilkový cukr
2,5 hrnku polohrubé mouky
špetka citronové kůry
Postup přípravy
Vejce rozkvedláme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím
práškem, solí, vanilkovým a krupicovým cukrem a citronovou kůrou. Mléko s vejci nalijeme do sypké směsi, přilijeme
olej, rum a utřeme hladké těsto. Těsto nalijeme do tukem
vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40 – 50 minut. Dobu pečení
si každý přizpůsobí podle pečení trouby. Upečeného beránka
vyndáme z trouby a necháme formu vychladnout. Teprve potom hrnečkového beránka vyklopíme a potřeme čokoládou
nebo citronovou polevou či jen pocukrujeme. Na krk uvážeme beránkovi mašli a do rozříznuté pusy vložíme kousek
asparágusu. Podáváme jako výborný tradiční moučník na
sváteční velikonoční stůl.
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