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Vážení občané,

v březnu jsem popisoval akce, které
nás čekaly v jarním období. Čas běží
jako voda a jarní akce jsou již dávno za
námi. Jejich hodnocení ponechám na
Vás. Každopádně na každé z nich se
vždy najde nějaká věc, která jde vylepšit,
a kterou chtějí pořadatelé udělat jinak.
Je to dobře, alespoň vše vždy neproběhne jako podle kopíráku a je nějaká změna. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem pořadatelům za jejich čas a nasazení a doufám, že se najdou pořadatelé
i pro roky příští.
V minulém čísle jsem nezmínil sportovní akci ŠUTR (Šumvaldský triatlon),
na jehož pořádání se naše obec sponzorsky podílela, a kterého jsem se spolu
s některými dalšími odvážnými občany
obce, účastnil. Zahájení závodu probíhalo na rybníku (přehradě) Mostkov. Těšíme se na příští ročník závodu.
V červnu proběhla školní akademie
v KD Oskava, kde vystoupili všichni žáci
Základní školy Oskava.
Moc děkuji paní ředitelce J. Lónové
za zorganizování akce a taktéž všem žákům a jejich učitelům za vzornou připravenost.
V létě nás čeká, kromě dovolených,
ještě závěr školního roku, kdy bude v pátek na střelnici Třemešek tradiční den
otevřených dveří s dětským dnem, dále
soutěž hasičských družstev v Nemrlově,
dvě taneční zábavy v areálu Třemešek
a cyklovýlet na jižní Moravu.
Přeji všem krásné a dlouhé léto, vydařenou dovolenou, šťastně prožité dny
prázdnin a v dalším podzimním čísle na
shledanou.			
Ing. Stanislav Hýbner
Starosta obce Oskava

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

zdarma
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Zastupitelstvo obce
schválilo na svých
zasedáních (12/18–6/19)

• rozpočet obce Oskava na rok 2019, celkové příjmy ve výši
29.129.000, – Kč, celkové výdaje ve výši 29.129.000, – Kč
• rozpočtový výhled obce Oskava na rok 2019–2022
• rozpočet ZŠ a MŠ Oskava na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oskava 2018–2020
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022867/VB02 –
ČEZ Distribuce, a.s. – v k. ú. Třemešek p. č. 1411
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128021879/VB/1 – ČEZ Distribuce a. s. – v k. ú. Mostkov
p. č. 712/30
• zvýšení ceny vodného a stočného. Cena vodného 24, – Kč
bez DPH a stočného 25, – Kč bez DPH
• rybářské hospodaření na obecních rybnících v Mostkově
v režii obce Oskava
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 9 je smlouvě o provozování vodovodu Oskava
• žádost o změnu územního plánu v k. ú. Bedřichov p. č.
1116, 1019/6, 107/2, 344/3, 106, 344/2, 344/1, 1110, 1106,
351, 248, 1064
• smlouvu a cenovou nabídku firmy Innova International s. r. o.,
IČ: 278 572 55 na poradenskou činnost pro administraci
dotací z programu MMR ČR a Ol. kraje
• finanční příspěvek Charitě Šternberk – středisko Uničov
ve výši 5000 Kč na rok 2019
• konsolidované znění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Oskava,
p.o., Smlouvu o výprose mezi Obcí Oskava a ZŠ a MŠ Oskava, p.o., a Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Oskava a ZŠ
a MŠ Oskava, p.o.
• nabídku dodavatele firmy Kareta s.r.o. na výstavbu cesty
ke GDF a v Mostkově naproti rybníku za cenu 499 857,
– bez DPH
• žádost o změnu územního plánu – Úsovsko a.s. o zařazení
pozemků v k.ú. Nemrlov p.č. 234/20, p.č. 53, v k.ú. Mostkov p.č. 543/3, v k.ú. Oskava p.č. 263/1, v k.ú. Třemešek
část p.č. 673/1, v k.ú. Bedřichov p.č. 91/1, p.č. 94 do zastavěného území obce – způsob využití pro bydlení nebo
rekreační účely
• OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Oskava
• Řád veřejných pohřebišť obce Oskava
• Dodatek č. 1 ke smlouvě zemního plynu č. ZP_00303101_2019
• žádost o změnu územního plánu v k.ú. Bedřichov na
plochy smíšené rekreační – p. č.: st.109, st.211/1, st.230,
346/2, 346/3, 347, 350, 1019/7, 1090
• vyhotovení projektu na zázemí hřiště v Mostkově panem
Ing. Štefkem za 30 000, – Kč bez DPH
• příspěvek 2000, – Kč na florbalový turnaj pořádaný MAS
Šumperský venkov v Libině dne 22. 03. 2019
• provozní řád Multifunkčního hřiště a správce hřiště pana
L. Köhlera od 1. 4. 2019
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• podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce na
Ol. kraj za rok 2019
• poskytnutí dotací z rozpočtu obce Oskava místním spolkům a organizacím
• smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9120064620 (ČEZ)
• směnnou smlouvu v k. ú. Oskava p. č. 242/2 za 335
a 255/10 (zastávka Novatronic).
• kupní smlouvu (nákup pozemku pod chodníkem)
p. č. 387/2 v k. ú. Oskava
• zadání na změnu hranic katastru Šumvald – Mostkov
• změnit výši poplatků z ubytovací kapacity od 1.1.2020
a pověřuje radu obce vypracováním návrhu nové OZV.
ZO pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění ohlašovací
povinnosti poplatníků a kontrolou evidenčních knih
• OZV č. 2/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt k 31.12.2019.
• výběr dodavatele stavby – chodník u parčíku firmu Suez a.s.
• přijetí dotace na podporu JSDH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. 2019/01870/OKH/DSM
• závěrečný účet obce Oskava za rok 2018 a účetní závěrku
obce Oskava k 31. 12. 2018
• novou kronikářku obce Ing. Šárku Herdinovou
• návrh na změnu územního plánu na p. č. 427/1 v k. ú.
Mostkov na pozemky k individuální rekreaci.
• opravu elektroinstalace v hasičské zbrojnici v roce 2019.
Náklady na opravu budou odečteny z rozpočtu JSDH
v roce 2020
• nákup osobního automobilu s pohonem 4x4 a tažným zařízením
• oslavy 240 let výročí školy a podání žádosti o dotace na
tyto akce z Ol. kraje
Podání žádostí o dotace na tyto akce:
• Oprava parkoviště Oskava
• Obnova místních komunikací – uličky Oskava + Mostkov
• Oprava sportovní infastruktury – obnova školní tělocvičny
a hřiště v Oskavě
• Rekonstrukce a přestavba multifunkčního domu v Oskavě
č. p. 30
• Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku
– zařízení pro volnočasové aktivity v Mostkově
• Oprava chodníku a parčíku v Oskavě
• Oprava podlah v ZŠ Oskava
• O rybářské hospodaření
• Oslavy 240 let výročí školy
• Na dovybavení knihovny
Rada obce schválila na svých zasedáních (12/18–06/19):
• nákup ojetého auta Škoda Roomster s tažným zařízením
• Nařízení obce o zákazu podomního prodeje v obci Oskava
• smlouvu se ŠPVS a. s. o dodávce vody a o odvádění odpadních vod na další období
• smlouvu č. 9551725842 o sdružených službách dodávky
elektřiny – obec Oskava
• smlouvu č. 9551725842 o sdružených službách dodávky
elektřiny – ZŠ a MŠ Oskava
• smlouvu č. ZP_00303101_2019 o sdružených službách dodávky plynu – obec Oskava
• smlouvu č. ZP_70985197_2019 o sdružených službách dodávky plynu – ZŠ a MŠ Oskava
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Provozní řád sběrného místa v Oskavě
Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad
Směrnicí o účtování zásob vlastní výroby
smlouvy na podání žádosti o dotaci na DČOV s firmou
ASA Expert a. s.
Organizační řád obce Oskava, platný od 10. 1. 2019
havarijní opravu zídky Václavov
příspěvek základní škole v Oskavě na lyžařský kurz ve výši
26.300 Kč
řádnou účetní závěrku ZŠ a MŠ Oskava, p. o za rok 2018
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oskava,
p. o za rok 2018
použití rezervního fondu školy k financování opravy podlah v budově školy
záměr prodeje pozemku 497/2 o ploše 20 m2 v k. ú. Oskava pro výstavbu trafostanice.
smlouvu s ČEZ Distribuce a. s. o připojení odběrního místa kompostárna k distribuční soustavě.
cenovou nabídku firmy Elektroslužby Šumperk za cenu
126.258, – Kč + DPH
provedení monitoringu části kanalizace firmou Podlas s. r. o.
architektonický návrh vstup do „Pekla“ v KD Oskava
Ing. Stanislava Hýbnera a Mgr. Věru Kyselou oddávajícími
členy zastupitelstva
objednávku na podání žádosti o dotaci na MF firmou INOVA int. (bezbariérová úprava podlah ve škole)
zrušení nájmu pozemků 521/1,518/6 v k. ú Oskava
uzavření smlouvu s firmou ENVI AQUA s. r. o. na vypracování HG posudků zasakování odpadních vod
podání žádosti o dotaci na opravu havarijního stavu kanalizace z programu Olomouckého kraje
vyřazení neopravitelného varného kotle za školní vývařovny a nákup nového varného kotle pro školní vývařovnu do
majetku školy
prodej traktorové vlečky za 20.001 Kč
pořízení platební karty EuroOil na nákup PHM
použití FKSP školy k nákupu vybavení sborovny v souladu
se žádostí
licenční smlouvu OSA
prodej AVIE
nákup přívěsného vozíku TRIGANO NORDICA
smlouvu o dílo firmou Čapka, Oskava
smlouvu o dílo s projektantem Ing. Markem
konání školní akademie a příspěvek 10.000 Kč na ni a na
následný koncert
vyhlášení VŘ na opravu chodníku před pomníkem osvobození
vyhlášení VŘ na opravu kanalizace
Pavlína Utěšená

Termíny svozu plastů
a splatnost poplatků
za odpady

Upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku za komunální odpad – 2. polovina poplatku pro trvale bydlící
osoby musí být uhrazena do 31. 8.
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Možno zaplatit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č.ú.: 107-0488930227/0100, SS 1333, vždy uvádějte
Vám přidělený variabilní symbol viz složenka.

Termíny svozu plastů v druhém pololetí roku 2019:
vždy ve čtvrtek: 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11.,
19. 12.
Kontakty na obecní úřad:
www.ou-oskava.cz • Tel.: 583 233 553
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz

Sběrné místo (vedle obchodního domu COOP)
Vozit se může jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného, stavebního a biologického dopadu.
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10.
Středa 16:00–19:00 hodin Sobota 9:00–12:00 hodin
od 1. 11. do 31. 3.
Středa 15:00–18:00 hodin Sobota 9:00–12:00 hodin
Kompostárna (vedle fotbalového hřiště)
Provozní doba:
od 1. 4. do 31. 10.
Středa 16:00 –19:00 hodin Sobota 9:00–12:00 hodin
od 1. 11. do 30. 11.
Středa 15:00–18:00 hodin Sobota 9:00–12:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3.
kompostárna v provozu pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 583 233 553.
Kompostovat lze biologicky rozložitelný odpad (listí, slupky od zeleniny, ovoce, větve, tráva atd.).

Cestovní doklady před letní
sezónou

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě
30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších
15 let 100 Kč.
Pokud jste nestačili podat žádost o vydání cestovního pasu
ve lhůtě 30 dnů, můžete podat žádost o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do
5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu
vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let
1 000 Kč). Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní
pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s platností 10 let (u občanů mladších 15 let s platností
5 let).
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si dobu jeho platnosti. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si
u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální
doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců
ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Dále se
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informujte, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu
třeba vízum.
Cestování v rámci EU
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít
občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika,
Srbská republika.
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu
je 30 dní. Stejně jako u cestovních pasů je možné vyhotovit občanský průkaz i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však
nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to
1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších
15 let 300 Kč).
Dítě mladší 15 let může cestovat na občanský průkaz. Pro
děti do 15 let je správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let
vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas
ve zkrácené lhůtě.
Narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte
není cestovním dokladem.
Pavla Kozáková
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Prázdninové pozvání

Nastávají letní dny, které jsou především prázdninovým
odpočinkem pro děti. Ale i pro mnoho dospělých je to čas
dovolených a příležitostí vypnout z pracovního tempa a nabrat
nové síly do každodenních úkolů a povinností. Odpočinout si
je také určité umění. Pokud je člověk pod tlakem úkolů, stále
v nějakém stresu, má to vliv i na jeho tělesné zdraví. Jistě máte
také zkušenost, že ve stavu napětí se těžko hledá řešení situace. Když se člověk může odpoutat od problémů a odpočine si,
snadněji najde řešení i pro takové situace, které se zdáli bezvýchodné. Přeji proto všem, abyste mohli prožít chvíle pohody
a odpočinku. Aby tyto chvíle sloužily také k upevnění rodinných a přátelských vztahů.
Dovoluji si také pozvat na pouť do Bedřichova. Letos bude
v neděli 21. července. Poutní mše svatá je v kostele sv. Bedřicha v 15 hodin. Byl jsem také požádán, zda bych požehnal
opravenou zvoničku ve Václavově. Těší mne, že se lidé starají
i o tyto drobné architektonické prvky, které dotvářejí podobu
našich obcí. Dnes nemají praktický význam, jako měly v minulosti. V současnosti zvony neohlašují například požární poplach. Ani zvonění ráno, v poledne a večer dnes už mnoho
lidí nevnímá jako pozvání pozdravit Stvořitele a příležitost
poděkovat za dary k životu a vyprosit si požehnání pro práci.
Navíc mnoho lidí není v dosahu zvuku zvonu. A při dnešním
používání strojů ani při práci na poli často nejsou slyšet. Ale
přesto nám i tyto věci připomínají, že zde před námi někdo
žil, pracoval zde a také vnímal, že život je dar a stojí za to ho
chránit a rozvíjet. Žehnání zvoničky proběhne 10. srpna. Čas
ještě nebyl přesně domluven, ale předpokládám, že to bude
v 15,30 hodin. Přesně to bude ve farních listech.
P. Karel Janečka

Čtení
s babičkami

V pondělí 3. června jsme se
naposled v tomto školním roce sešli
s našimi „čtecími babičkami“.
Tentokrát nám předčítali z knihy
Zuzany Pospíšilové Školnice Valerie.
V již třetím dílu této série se Martin
a jeho parta spolužáků snaží vypátrat,
co je Valerie zač. Když do školy navíc nastoupí noví učitelé Gabriela, Richard a Erik, pátrání se zkomplikuje,
ale zároveň se záhada blíží k zajímavému rozuzlení.
Určitě stojí za to přečíst si krásně
ilustrovaný školní příběh plný kouzel
a napětí, tajemné atmosféry a záhad
opět se skvělými ilustracemi Zuzany
Osako.
Touto cestou bych zároveň chtěla
babičkám – Mgr. Daně Martinkové
a Magdě Novačkovové poděkovat, za
jejich čas, který nám věnují, popřát jim hodně zdraví a letní
pohody.

Všem čtenářům přeji krásné zážitky při čtení jakékoliv
knihy a prázdniny plné sluníčka.
Mgr. Zdeňka Benešová
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Z naší školy
Školní výlet 1. stupně
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se všichni žáci a učitelé prvního stupně vydali na školní výlet. První zastávkou byl hrad Sovinec,
kde nás čekala Adélka Dufková, kterou děti již znaly z naší
školy, kde byla učitelkou 2. třídy. Provedla nás hradem
a pro děti si připravila „hradní hru“.
Další zastávkou
bylo Muzeum turistických známek
v Janovicích u Rýmařova s venkovní
expozicí „malých dřevěných koleček s obrázkem“, které se dají
koupit jen na tom místě, ke kterému se vztahují. Jedním z duchovních otců známek, které jsou turistům vzpomínkou na navštívená místa, je muž s přezdívkou Gin, Ladislav Šín. Ladislav Šín – je také mistrem biče a v Kempu Indiana nám ukázal
něco ze svého westernového umění.
Poslední zastávkou byla rozhledna v Nové Vsi u Dolní
Moravice s nádherným výhledem na Rýmařovsko, Bruntálsko,
na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku, Slezskou Hartu, Velký
a Malý Roudný, … Nechyběla výborná zmrzlina, ledová tříšť
a nákup upomínkových předmětů. Všichni jsme si užili krásný
slunečný den.
Mgr. Jana Gajdošová
Ocenění našich žáků v Opavě
5. červen byl pro žáky 5.–9. ročníku slavnostním dnem.
V kostele sv. Václava v Opavě proběhlo za přítomnosti představitelů církve, diplomacie a kultury vyhodnocení a ocenění
účastníků mezinárodního projektu „Lidice pro 21. století“.
Ze 104 českých, polských a slovenských škol získala ZŠ v Os-
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kavě 2. místo v soutěži o nejaktivnější školu. Žáci byli odměněni hodnotnými knižními publikacemi a volnou vstupenkou
do Památníku Lidice. Cenu převzal žák 9. třídy Vojtěch Dokoupil. Slavnostní akt byl završen koncertem, po němž následovala prohlídka Slezského muzea a Památníku II. světové války
v Hrabyni. Zde měli žáci možnost shlédnout nejen autentické
materiály z osvobozování naší vlasti, ale v rámci rekonstrukce
se stát i účastníky jedné z nejtěžších bitev na našem území.
Mgr. Jaromíra Lónová
Karlička zazářila i v Praze!
Po dubnovém vítězství v krajském kole soutěže „Puškinův
památník – ARS POETICA“ rozšířila žákyně 3. třídy Karlička
Měrková svůj repertoár a za kytarového doprovodu Mgr.
Zuzany Doubravové
zazpívala 6. června na celostátním
festivalu v Praze
písně „Podmoskevské večery“ a „Dolina“. Za svůj výkon
v ruském jazyce byla
odměněna nejen obrovským potleskem
publika, ale nadchla
i porotu, která jí vedle účastnického diplomu udělila i mimořádné ocenění.
Mgr. Jaromíra Lónová
Exkurze do Lidic
11. června brzy ráno vyrazil autobus se žáky 5.– 9. ročníku
do místa, kde se nejkrutějším způsobem podepsala 2. světová
válka. O vypálení obce před 77 lety se všichni účastníci nejen učili ve škole, ale byli zapojeni i mezinárodního projektu,
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díky kterému získali volnou vstupenku do Památníku Lidice.
Číst příběh, slyšet vyprávění či vidět film, nic z toho nenahradí
vlastní zážitek z míst, kudy šla smutná historie. S naší průvodkyní jsme asi hodinovou vycházkou prošli krásně upravený terén, kde kdysi stávala vesnice. Zastavili jsme se u popravčí zdi,
hromadného hrobu obětí, základů bývalého Horákova statku
i místní školy. Vyslechli jsme podrobný příběh obce a souhru
nešťastných událostí, které vedly k její likvidaci. Poslední zastavení patřilo vzpomínce na lidické děti, které byly usmrceny v koncentračních táborech. Informace, které žáci získali
v rámci výukového projektu, si následně mohli ověřit formou
interaktivního programu, válečné události zopakovat zhlédnutím dokumentárního filmu a výstavy v památníku.
Mgr. Jaromíra Lónová
Školní akademie
Ve čtvrtek 14. 6. se v oskavském kulturním domě za velké
účasti rodičů, prarodičů a příznivců školy konala Školní aka-
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demie plná tance, zpěvu a mluveného slova na téma „Film
a filmové melodie“.
V úvodu všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Jaromíra Lónová a pak už se slova ujali moderátoři celého odpoledne
Pepa Borák a Bára Šimková. Žáci 8. ročníku nám přiblížili ne
zrovna běžnou hodinu ve škole a také nám ukázali něco málo
z toho, co se naučili v hodinách TV, také nás pozvali na Cestu
kolem světa s jejich cestovní agenturou. Děti ze školní družiny
nacvičily pásmo plné pěkných básniček. K vidění bylo několik pohádek: O červené Karkulce trošku jinak (5. tř.), Polámal
se mraveneček (1. tř.), třeťáci zahráli v angličtině pohádku O veliké řepě, deváťáci v němčině Šípkovou Růženku. Při muzikálových melodiích nás pobavili: Pomáda (2. tř.), Sestra v akci (6. tř.)
či Ať žijí duchové (4. tř.) nebo Mach a Šebestová s žáky z 3. B
(3. tř.). Sedmáci vysílali televizní noviny z Oskavy. Žáci 9. ročníku si připravili dramatizaci básně Jaroslava Vrchlického Jarní
romance, zhlédli jsme Pásmo o životě Karla IV. V ruském jazyce
nám zazpívala vítězka krajského kola a držitelka mimořádného
ocenění poroty Puškinova památníku Karlička Měrková. Vystoupení jednotlivých tříd ukončilo rozloučení deváťáků a předání jejich žezla letošním osmákům. Závěr celé školní akademie patřil
společnému zpívání žáků naší školy a skupiny Kelt Grass Band.
Děkuji všem paním učitelkám, asistentkám, paní vychovatelce za přípravy vystoupení, výzdoby, kulis, zajištění občerstvení…, a za skvělou práci zvukaři Jirkovi Sadilovi.
Užili jsme si krásné odpoledne!!!
Mgr. Jana Gajdošová
Další články a fotografie ze soutěží či akcí školy najdete na
www.ou-oskava.cz/zakladni-skola/
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Slavnost Slabikáře –
Pasování na čtenáře

Opět jsme se v závěru školního roku setkali v první třídě
u příležitosti již každoročního poděkování Slabikáři za písmenka, slabiky, slova a věty. A nejen ty, ale i říkanky, příběhy
a pohádky se nám moc líbily. Umíme je i přečíst, porozumět
jim a převyprávět.
Všem hostům, kterým jsme předali vlastnoručně vyrobenou pozvánku, jsme ukázali, co jsme se stihli naučit – recitovat, zpívat, číst i dramatizovat veršovanou pohádku.
Dále následoval slib malých čtenářů, kterým se zavázali,
že budou hodně číst, aby byli moudří a vzdělaní a budou se
o knihy pěkně starat.
Potom pan starosta pasoval všech sedm prvňáčků na malé
čtenáře a dal dětem ovocný balíček. Paní ředitelka předala na
památku knížku „Vítej, Karle“, paní zástupkyně pamětní list
a paní knihovnice tričko a drobné dárky nejen pro radost.
Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce, vedení školy,
paní knihovnici nejen za účast, ale i spolupráci po celý školní
rok.
Mgr. Zdeňka Benešová, tř. uč.

AHOJ ŠKOLKO …

„Každá školka má svůj konec, jako měla začátek. A co
skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek. Je to pravda, je to
pravda, je to pravda hepčí, i když máme školku rádi, prázdniny
jsou lepší“. Tato písnička je nyní aktuální a společně si ji zpíváme s devíti dětmi, které budou po prázdninách navštěvovat
první třídu. Děti jsou moc šikovné a do školy se již těší. I když
nás čeká něco nového, každý rok se nám při vzpomínkách zaleskne v očích nějaká ta slza. Letos tomu nebude jinak. Loučíme se také s paní učitelkou Janou Kolcunovou. Stačil jeden
rok a děti si ji oblíbily. Po 22 letech se loučím nejen s dětmi,
ale i se školkou také já. Připadá mi, že všechny ty roky uběhly
zbytečně rychle. Mateřská škola má svoji atmosféru. Možná
proto, že každý zaměstnanec, každá paní učitelka a hodně rodičů v ní zanechali svoji „stopu“. Jednak ve výzdobě, na zařízení uvnitř budovy i na školní zahradě, v nápadech, které jsme
realizovali nebo při organizaci akcí, které se postupně stávaly
tradicemi.
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První poděkování patří zaměstnancům, se kterými jsme
společně 22 let „dotvářeli“ mateřskou školu po stránce výchovné, vzdělávací i materiální až do dnešní podoby. Druhé poděkování je pro vás, rodiče, za váš aktivní přístup k dění v mateřské škole, za vaše pozitivní hodnocení, které nás vždy potěšilo
a motivovalo k další práci. Děkuji také za vaše nápady, návrhy,
opravy a pomoc při brigádách. Bez vaší pomoci bychom nemohli zorganizovat oblíbené akce, jako je Halloween, Čarodějnický rej nebo oslava Dne dětí. Finance, které jsme z akcí
získali, byly vždy účelově využity. Z Halloweenu jsme za 5 let
utržili 7 277,– Kč, z Čarodějnic za 8 let 27 935,– Kč a z oslav
Dnů dětí, kterých jsme pořádali od školního roku 2013–2014
celkem 17, jsme získali částku 99 505,– Kč. Za uvedené částky jsme pořídili například sušičku na ovoce, mixér, palačinkovač, kotlík s trojnožkou, věž se skluzavkou na školní zahradu
(30 000,-), bazén. Některé zařízení již bylo opotřebované –
velká dřevěná lavičková houpačka nebo dřevěná sestava s houpačkami a plošinkou... Dopláceli jsme finance na dopravu při
výletech, exkurzích i plavání. Letos jsme z těchto peněz přispěli částkou 35 990,– Kč na interaktivní tabuli.
Vážení sponzoři – bývalí, stálí i současní – další velké poděkování patří vám. Od roku 1998 získala mateřská škola na
sponzorských příspěvcích částku 500 200,– Kč. Díky těmto
financím je vybavení školky po stránce didaktického materiálu, pomůcek a hraček na vysoké úrovni. Mezi finančně dražší
prvky, které jsme za obnos pořídili, patří velká dřevěná gymnastická sestava, Polikarpova stavebnice, velké molitanové
kostky, dětská kuchyňka jako nábytek i dětské kuchyňky do
obou tříd, také koutky kadeřnictví, dětské knihovny, nábytek
do šatny dětí, příspěvek na interaktivní tabuli, zahradní pružinová houpadla a další. Děkujeme současným sponzorům
– GDF, s.r.o. Mostkov, LIS Germany, Novatronic,s.r.o., Agro
Huzová a Mudr. Vl. Nikl.
Děkuji také Obecnímu úřadu Oskava a jeho zaměstnancům za mnoholetou podporu mateřské školy.
Prostřednictvím projektů a grantů se nám dařilo vybavit
školní zahradu o výukové prvky. Olomoucký kraj podpořil
v roce 2013 projekt „Živá zahrada“ částkou 13 000,– Kč. Vybudovali jsme skalku, pořídili výukovou tabuli. V roce 2017 byl
úspěšný projekt „Voda na zahradě“. Částka 10 000,– Kč. byla
využita na didaktický materiál, výukovou tabuli. Společně s ro-
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diči jsme vybudovali jezírko. Letos jsme získali 10 000, – na
projekt „Ať je teplo nebo zima, na zahradě je nám prima“. Finance budou využity na zahradní nábytek do venkovní učebny.
Díky projektům byla školní zahrada obohacena o prvky, které
umožňují dětem pozorovat živočichy, rostliny a učit se venku.
V roce 2013 byla naše MŠ mezi pilotními mateřskými školami, které ověřovaly mezinárodní metodiku sedmi kroků Ekoškoly, a připravovali ji pro podmínky mateřinek v ČR. O rok
později jsme se zapojily do mezinárodního programu Ekoškola pro MŠ a v roce 2016 jsme společně s 11 MŠ v ČR získali
první tituly Ekoškola. Tento titul jsme po dvou letech obhájili.
O tom, že se nám práce daří, svědčí i letošní úspěch v projektu
„Měníme školu s IKEA“, ve kterém jsme získali společně s devíti dalšími školami příspěvek 10 000, – Kč na naše aktivity
za projekt „Do látkové tašky hop, igelitu dáme stop“. Jelikož
se tento projekt umístil mezi čtyřmi nejúspěšnějšími projekty mateřských, základních a středních škol v ČR, získali jsme
bonus v hodnotě 13 750,-Kč na pořádání výletu pro Ekotým.
O tom, že zapojení do programu Ekoškola má smysl svědčí
zážitky dětí, jejich komentáře při prezentacích, i praktické
činy a znalosti. Ekoškola určitě napomohla ke stmelení rodičů
a zaměstnanců MŠ, umožňuje rodičům i dětem společně plánovat, vymýšlet, hodnotit. Společně jsme udělali velký kus práce. Obohatili jsme školní zahradu o vrbové iglú, vrbový tunel,
který sloužil dětem ke hrám několik let, o již zmíněné jezírko,
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skalku, stojan na ptačí krmítka, hmyzí domečky, záhony na
bylinky aj. Celému Ekotýmu také moc děkuji.
Velkou motivací v naší práci byly a jsou hlavně děti. Vymýšlíme a plánujeme pro ně takové činnosti, hry, exkurze, divadla
a aktivity, které je zajímají, baví, učí a motivují k dalším činům
a prožitkům. Na otázku: „Co se dětem ve školce líbilo“, odpovídaly např.: „Jak jsme pekli brambory.“ „Jak jsme byli u pana
starosty.“ „ Jak jsme dělali závody v zimě a jezdili na lyžích.“
Právě kladná odezva a spokojenost dětí je největší odměnou
pro každého učitele. Poděkování patří tedy právě dětem za jejich spontánnost a dětskou upřímnost.
Neodchází se mi z mateřské školy lehce, ale na druhé straně s dobrým pocitem, že jsem se práci věnovala naplno a jednala vždy čestně (jak říkáme s dětmi fér). Zanedlouho si tedy
společně řekneme: „Ahoj školko …“ Všem přeji krásné letní
dny, příjemně strávenou dovolenou a dětem dlouhé prázdniny.
Lenka Punčochářová

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování paní učitelce Lence Punčochářové za její neúnavné působení v naší
mateřské školce.
Leni, vděčíme Ti za úžasné zázemí, které jsi ve školce
vybudovala, i bez větší finanční podpory, za spoustu akcí,
které jsi pro děti za podpory rodičů uspořádala, každoročně např. halloween, den čarodějnic, dětský den, ale
také Vánoční nadílku, kdy za přispění sponzorů mohl
Ježíšek přinést dětem spoustu krásných dárků. Také za
velký úspěch v programu Ekoškola, kde jsi s naší školkou
znovu obhájila tento titul, a spoustu dalších akcí, aktivit
a programů. Pracovala jsi se srdcem na dlani, měla jsi
ráda všechny děti bez rozdílu a ony měly rády Tebe.
Leni, děkujeme Ti za vše a přejeme Ti, aby nová školka byla pro Tebe stejně krásná jako ta naše.
				
Rodiče a děti

Číslo 2/2019

Naši senioři nám mládnou
– celé jaro v pohybu

Naši senioři tentokrát poslali do našeho zpravodaje množství fotografií ze sportovních akcí, jichž se účastnili. A to je
výborné. Pohyb by měl být samozřejmou součástí života každého z nás. I když to zní paradoxně, jednou ze zbraní proti
stáří a únavě je pohyb. Pohyb stimuluje krevní oběh, posiluje
srdce, čistí plíce, prokrvuje pokožku, zvyšuje pružnost šlach
i svalů, vyplavuje endorfiny, čili hormony štěstí. Proto se všichni na fotografiích usmívají.
A jakých sportovních aktivit se během jara naši senioři
účastnili?
V březnu nás pozval Klub osadníků Třemešek na bowling
do Best sportcentra v Olomouci. Někteří z nás byli na bowlingu už poněkolikáté a těm, kteří byli letos poprvé, se bowling
tak zalíbil, že co nevidět určitě pojedeme znovu.
V dubnu kromě pravidelného čtvrtečního cvičení jógy
a tajči někteří pilně trénovali nejrůznější soutěžní disciplíny na
IV. Krajské sportovní hry seniorů v Olomouci, které proběhly
22. května. A musíme se pochlubit: ze 40 pětičlenných soutěžících družstev byla hned dvě družstva z Oskavy. Mezi silnou,
dokonce mezinárodní konkurencí, se naše družstva neztratila.
A na začátku června nás na pétanque pozvali na oplátku
senioři z Úsova. Nikdo z našich pěti čtyřčlenných družstev si
na rozdíl od dvou minulých klání pohár vítěze neodnesl, ale
i tak to byla povedená akce a těšíme se na další.
Příště se, doufám, připojíte i Vy. Mezi námi sportují šedesátníci, sedmdesátníci i osmdesátníci. Věřte, že budete čilejší,
soběstačnější, zdravější a veselejší. Už se těšíme.
					 Anna Beránková

Strana 9

Strana 10

Pozvánka do divadla pro
všechny seniory v obci

I letos pořádá Moravské divadlo v Olomouci mimořádné
odpolední představení pro seniory nad 60 let. Tentokrát pojedeme v pondělí 7. října na operetu Hledám děvče na BOOGIE
WOOGIE.
Revuální operetu napsal Josef Stelibský, který je autorem
čtrnácti operet a hudbu složil k více než padesáti prvorepublikovým filmům. Libreto operety upravil Antonín Procházka,
který kdysi napsal:
„Kdybych si mohl vybrat, v které době bych chtěl žít, byla
by to právě třicátá léta. A nemusela by být ani celá. Stačilo by
do chvíle, než sem vpochodoval ten odpornej chlápek s knírkem. Myslím, že třicátá léta, se svou společenskou noblesou,
kulturní úrovní, literárními kavárnami a jazzem, by mi zkrátka
slušela. Tuším přesně tehdejší atmosféru – byla to doba, kdy
slušnost nebyla slabost a galantnost nebyla poklesek. Kam se
poděli všichni ti herci ve fraku, všichni ti komici, kam odešel
Oldřich Nový? Čím to, že jsou všechny ty filmy, přes svou naivitu, pořád ke koukání?“

Představení začíná v 18 hodin a pojedeme autobusem pana
Vrby. Autobus pojede v 15:40 hod. z Bedřichova, přes Třemešek a z Oskavu. Návrat předpokládáme kolem 21 hodin opět
s rozvozem.
Informace o přihláškách najdete na nástěnce klubu seniorů
u prodejny Jednota v Oskavě.
Anna Beránková
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Výlet do Kroměříže
Kulturní komise uspořádala první květnovou sobotu výlet
do Kroměříže na zahradnickou prodejní výstavu Floria Jaro
2019. Na výstavišti jsme si mohli nakoupit květiny, přísady,
okrasné a ovocné stromy a keře a mnoho dalšího. Většina
z nás této příležitosti využila a pořídila si nové rostliny do
svých zahrad a domů.
Odpoledne jsme navštívili zámek Čechy pod Kosířem. Klasicistní zámek je veřejnosti zpřístupněn teprve od roku 2016
a mohli jsme zde mimo jiné obdivovat i díla Josefa Mánesa,
který na zámku často pobýval. Přilehlý zámecký park patří
mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Zámek i park jsou tedy skvělým místem pro prázdninové rodinné výlety.
		
Vladislava Navrátilová, kulturní komise

Číslo 2/2019

Noc s Andersenem

Páteční noc 29. března 2019 byla zážitkem pro dvacet tři
dětí – čtenářů místní knihovny, kteří se zúčastnili podesáté
celostátní akce,,Noc s Andersenem“. Děti zažily noční dobrodružství v podobě čtení příběhů, soutěží, her, vyrábění a překvapení. Tématem pro letošní rok byly nejznámější postavy
z pohádkových knížek, které v minulosti vydalo nakladatelství
Albatros, které v roce 2019 slaví 70 let své činnosti. Malí spáči
se tak potkali třeba s Křemílkem a Vochomůrkou, vílou Amálkou, Rumcajsem a Mankou. Společně zasadili u knihovny strom,,Pohádkovník“
Spát v knihovně mohou jen ti nejlepší čtenáři, kteří jsou
tak odměněni za pilnou docházku, půjčování knih a za účast
na dalších aktivitách knihovny.
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Májka 2019

Tak jako každý rok jsme
prožili chvilku napětí (někdo
i hrůzy), aby se vše povedlo a májku
jsme postavili. Každý rok se totiž
opakuje stejná scéna. Májku nazdobíme, přivážeme panáka a pak se
zvedá. A teď přichází chvíle napětí.
Zvládnou to chlapi nebo se něco nepovede! Připadá nám, že se jich sejde
každý rok o něco méně a dá jim to
čím dál více práce. Kde jsou všichni
mladí, silní muži? Dříve stavěli májku svobodní mládenci, dnes je tam
skoro nezahlédneme. A to je velká
škoda, protože tradice by se měly
dodržovat. I ta čarodějnice byla letos
za dámu – přesto jí to nepomohlo
a stejně shořela.
Měsíc uběhl jako voda a my jsme
se opět sešli na kácení naší májky.
Letos souběžně probíhal také triatlon Šumvaldský ŠUTR, kterého se
zúčastnili i zástupci z naší obce včetně starosty Standy Hýbnera. Tímto
bych jim všem chtěla poděkovat za reprezentaci obce, protože
ostudu nám rozhodně neudělali. Jen tak dál!
My se už můžeme těšit na příště. Opět prožijeme chvíle
napětí při stavění a za měsíc při kácení. Ale to není důležité.
V podstatě jde hlavně o to, abychom se všichni sešli a prožili
spolu pěkné odpoledne v této uspěchané době. Tak za rok zase
na shledanou!
					
Věra Kyselá
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Vítání občánků

Od loňského května do dubna tohoto roku se v naší obci
narodilo 9 dětí. Rodiče sedmi z nich přijali naše pozvání
a přišli v sobotu 11. května 2019 společně se svými ratolestmi
do obřadní síně obecního úřadu na slavnostní vítání. Proslovu se tradičně ujal pan starosta Stanislav Hýbner. O hudební
složku se postaraly Hanka a Zuzana Doubravovy a zahrály
všem přítomným krásné melodie z pohádek. Děti obdržely
dárek, maminky kytku a slavnostní přivítání bylo zakončeno
společnou konverzací nad malým občerstvením. Moc děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a ještě
jednou přejeme všem dětem do života jen to nejlepší.
Za kulturní komisi Vlaďka Navrátilová

Oskavský zpravodaj

Ve dnech voleb oslavil pan
J. Mičjan 90. narozeniny, ke gratulaci
došlo přímo ve volební místnosti
na obecním úřadě v Oskavě.

Číslo 2/2019
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Společenská kronika
Jubilanti za období leden–červen

V naší obci oslavili v letošním
roce významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým byl kulturní komisí předán dárkový balíček:
80 let – 3 osoby
85 let – 2 osoby
90 let – 1 osoba
92 let – 1 osoba
93 let – 1 osoba
95 let – 2 osoby

Úmrtí za období prosinec 2018–květen 2019
Bedřich Dobrozemský  	
Blanka Langerová         	
Helena Demčáková      	
Jan Kotrlý			
Věra Macečková  		
Jan Kaštyl       		
Jana Mihová			

ve věku 89 let
ve věku 51 let
ve věku 98 let
ve věku 72 let
ve věku 66 let
ve věku 87 let
ve věku 81 let

Narozené děti v období leden–květen

Od ledna do května 2019 jsme v naší obci přivítali 7 dětí,
5 holčiček a 2 chlapečky:
Narodili se:
Markéta Provázková
Ema Kodešová
Marie Anna Klemešová
Josef Köhler
Jakub Marek
Tereza Knappová
Sofie Dokoupilová

Ukliďme Česko 2019

Dobrovolnická úklidová akce probíhá na území celé České
republiky a naše obec se jí pravidelně zúčastňuje. Cílem akce
je uklidit nepořádek na veřejných místech, který tam nechávají
naši nezodpovědní spoluobčané a návštěvníci.
Dobrovolníci se sešli v sobotu 6. dubna 2019 před budovou
obecního úřadu, rozdělili si trasy a vyrazili sbírat odhozené
odpadky. A že jich bylo. Odměnou za jejich práci pro obec ve
svém volném čase byl pro ně kromě skvělého pocitu z dobře
odvedené práce také první letošní opečený špekáček.
Moc děkuji všem, kteří letos přišli a udělali naši Oskavu
čistější. Poděkování patří i všem ostatním, kterým záleží na
čistém prostředí a během celého roku zcela zdarma uklízejí
veřejná prostranství v naší obci.
Vladislava Navrátilová, kulturní komise
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Co si přečteme
(nebo nepřečteme)
v archívech o Oskavě

Historie oskavských vesnice je velmi zajimavá. V latinsky
psaných listinách patří Lybina morawancalis, Mostkov, Trziebochyně, Trziemessko a Mladenowicz pod úsovské panství a jsou v majetku moravských markrabat a českých králů.
Bedřichov neexistoval, vznikl v 16 století a pod názvem „Fridrichsdorf“ patřil vždy pod janovické panství. Stansyn (Oskava) s údolím řeky „Oskáwia“ spolu s Meroteinem, Plukutem,
Brzewenczem a „stránkou“ v Lybin morawancalis patřil vždy
pod panství „Czisté Slemeno“ pozdější „Schonwald“. A Nemrlov vznikl mezi roky 1564–1588. Nejstarší písemný záznam
o Oskavě je z roku 1358 v latinsky psaných „zemských des –
kách“ kdy si „Drslaus de Schonwald“ připisuje do svého majetku „median Stansyn“ a „castro Rabstayn“. „Castro Rabstayn
si v roce 1398 Proček z Kunštátu připisuje do svého majetku
na panství Janovice.
V latinském textu je vesnice „Willa“ a median znamená
střed, středisko něčeho a tady se pravděpodobně jedná o lokalitu hledání a zpracování železných rud, ale v žádném případě
se nejedná o klasickou vesnici.			
V zemských deskách pro rok 1381 je záznam kdy „Henrich
de Schonwald“ převádí na svého syna „Jana de Schonwald“
svůj podíl na vesnicích „Willa Plukut, Brzewencze, Merotein,
Libina morawská a Stanczyn. Zde je poprve přímo jmenována
vesnice Stanczyn.
V letech 1381–1464 je v latinsky psaných zemských deskách
zapsáno mnoho majetkových změn na panství Schonwald (ale
také Sonwald), i převod panství na rod pánů ze „Zwole“, ale
nikdy není jmenován Stanczyn. Je jen zmiňován mlýn (mollendino) na „Oskawii“, ale Oskava protéká šumvaldským katastrem a je pravděpodobné, že mlýn stál v Šumvaldě.
1464 Johannes senior a Hinko ze Zwole prodávají Zbyňkovi ze Zwole svůj majetek a je zapsána „wes Schonwald,
Pinkutie, Brzewenecz, Morawská Libina, hamer na Oskawii
a thawerna Stanczin“, ale ne „wes Stanczin To znamená, že se
nejedná o klasickou vesnici, ale o lokalitu kde se využívá les,
spád vodního toku a zpracovávají železné rudy.
V roce 1492 „Markwardus ze Zwole“ prodává „Przibikowi
Mládenczowi z Miliczina swé wlastní zboží diediczné – swuoj
dwuor s twrzisczem w Šumwaldie, we wsy s kostelním podaczim a podaczy obraz swaté Marie Magdaleny tak jakož jsem to
sam držal w tey wsy Šumwaldie, we wsy Plukutie to czo sem ja
tu miel a držál, we wsy Brzewenczy to czo sem tu miel a držál,
we wsy Libinie na malé stráncze to czo sem tu ja miel a držál,
w Šumwaldie mlyn na Oskawie a hamr na Oskawii to czo sem
tu ja miel a držál a požíwal s roli ornou i neornou... a s mnoha
dalšími podrobnostmi.
Páni z Miličína pokračují v rozvoji oskavské lokality, silně se zadlužují o čemž svědčí časté záznamy v česky psaných
zemských deskách a „půhonných knihách“ až jednotliví členové rodu z Miličína postupně v letech 1530 až 1546 prodávají
šumvaldské panství pánům z Boskovic a na Černé hoře – majitelům úsovského panství.
Páni z Boskovic a na Černé hoře zavádí na svém panství
urbář, který se sice nezachoval ale je zmiňován v urbáři z roku

Oskavský zpravodaj
1564. „Registra sprawnii panstwí ausowského obnowena za drzenni jeho milosti, Urozeného pána, pana Albrechta Cziernohorského z Boskowicz a na Czierné horzie, nejwyzšího sudího
margrabstwí moravwského leta panie“ 1564.		
T a t e n c z y n i e – tak se jmenuje Oskava v tomto urbáří a je zde vyjmenováno 5 osob „usedlýxh“ – Wáwra Wospálek, Fait Kacz, Paul Kopf, Ambroz Zemánek a Filip Dytrych.
Ale je zde také text: „W pusté wsy jsou postaweny dwa hamry
a pila k rucze jeho milosti. Przy tom sou osedli osob pyet a dawaji plat.
V urbáři z roku 1588 se Oskava jmenuje „Tenczin“ má
22 „osedlých“, a Jirzik Šneydar „drzí slowo rychtího a ostatní
jsou: Bartl Maular, Falcz Kornar, Anka Zemánkowa, Hons Rykar, Merta Feylar, Mocz Stoja, Jakůb Albrecht, Andres Haška,
Jirgk Hadenreich, Urban Hejný, Nykl Vintar, Kryštof Peykar,
Jůra Zemánků, Filip Dytrych, Andres Lastensneyder, Jokl
Proczkar, Jokl Kop, Zyma Šmachtl, Tomas Lastensneydr, Feyt
Mocz a Falcz Suchy.
V tomto urbáří je i text: „W tey wsy sou pansky dwa hamry
dobrzie wystaweny ze wšemy potrziebamy przi nich a nad každym hamrem jest nadymacz neb rybniczek, také sou troje puchwerky a také jest k tiem hamrům rud zielezných s dostatkem
na gruntech ausowských, a také od štoly plynkoutské urbury.
Przi tiech hamrzych jest pyla panská na kderez se kládí rzezie
na desky“.
V pozdějších gruntovních knihách které vedou rychtáří
není zmínka o panském majetku, ale existují 3 knihy „Smluv
kupních na dominikální reality panství úsovského“ a z nich se
dá určit že jeden hamr stál v místě dnes neužívaného objektu horního závodu „Moravolen“ a že jej 20. září 1767 koupil
majitel usedlosti (v roce 1771 dostala popisné číslo 7) Johann
Georg Preysz od Josepha Wenzla Lichtensteina a zároneň
koupil „Brettsag muhle“ – pilu s pozemky která v roce 1771
dostala popisné číslo 8 a byla vedle horního závodu za dnešní
autobusovou zastávkou až k řece Oskavě.
Druhý hamr stál v místě dnešního kostela nebo vedle kostela v areálu dolního závodu a 31. března 1767 jej Joseph Wenzl Lichtenstein jako „Hamer hutten muhl“ prodává Antonu
Kopovi který ji přemění v malou usedlost a která v roce 1771
dostává popisné číslo 35.
Mimo výše uvedené hamry Lichtensteinové prodávají
1. 1. 747 „Oskauer Niedern hamer“ Thomasi Drexlerovi
z Nemrlova budoucí Oskava 26, 31.8.1767 prodávají „Oskau
Wekauste Hammer“ Carlu Braunerovi a ten jej přestavěl
na „Schenkhaus“ budoucí Oskava 34, 27. 6. 1764 prodávají
„Oskauer Rohr hutten“ budoucí Oskava 52, 1. 2. 1767 prodávají „Gusz Hutten“ budoucí Oskava 53, a také 30. 9. 1767
prodávají „Oskau verkauste gusz schaferhause“ budoucí Oskava 54.
V roce 1610 je založena na úsovské farnosti matrika pro
celé úsovské panství, ale v období třicetileté války je nepravidelně vedena, je psána česky s „nepředstavitelným škrabopisem“. Až v letech 1650–1652 je pěkně čitelná a Oskava je
vedena jako „Hutten“.
V roce 1652 je postaven kostel v Hradečné kam spadají
vesnice kolem Hradečné a Oskavy a v letech 1652–1655 je
vedena česky pro vesnice Mostkow, Mladoniow, Trziemesek,
Nemrlow, Hutten a ostatní vesnice. Od roku 1655 je psána
německy pro vesnice Moskelle, Ellend, Tschimischl, Bláden-
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sdorf, Hutten a ostatní německy psané vesnice. A proč tomu
tak je? Lichtenštejnové jako majitelé úsovského panství si dávají svůj majetek do pořádku po třicetileté válce a v roce 1655
dosazují své nové úředníky ze svých jiných panství a zároveň
zavádi na svém panství němčinu jako úřední jazyk a proto dochází k přejmeno – vání názvů vesnic a příjmení obyvatel do
němčiny.A tak pohledem například do matriky zjistíme, že
Pospíšil je najednou Pospischil, Januška je Januschka, Kopeček je Kopeczek, Doležel je Doleschel, Lukeš je Luckes nebo
Lukas, Michálek je Michalke a můžeme uvést mnoho dalších
příkladů. 			
V této souvislosti je nutno uvést i vývoj pojmenování vesnice Oskava. Z původního Stansyn na Stanczin, v roce 1564 na
Tatenczynie, v roce 1588 na Tenczin, po roce 1610 na Hütten,
od roku 1655 na Hütten oder Oskau, od roku 1678 na Oskau
a po roce 1945 Oskava. Řeka Oskava je původně „Oskawia“,
od roku 1655 Oskau a po roce 1945 Oskava a od roku 1655 je
od řeky odvozován název vesnice.
Německé kroniky a z nich opisující české kroniky uvádí,
že slovo „Askau“ pochází z doby Kvádů – ale z období Kvádů
nejsou dochovány žádné písemnné záznamy, území Moravy
je řídce osídleno a horské oblasti Jeseníků a Beskyd nejsou
osídleny vůbec.		
V lánovém rejstříku z roku 1678 je Oskava vedena jako
„Dorf Hutten oder Oskau“ a je uvedeno 25 usedlíků jako
„Hauszler“ – chalupníci.
V urbáři úsovského panství z roku 1734 je Oskava vedena
jako „Dorf Oskau“ a je zde uvedeno s rychtářem 19 sedláků,
2 mlynáři a 26 domkářů – to je 47 usedlíků.
V rektifikačních aktech z roku 1749 je Oskava vedena
jako „Dorf Hutten oder Oskau“ a je zde uváděno 49 usedlíků
z toho 25 sedláků (podle finančních povinností malí sedláci)
a 24 domkářů. Přílohou je seznam usedlíků s přiznáním hlavní
hospodářské činnosti. Z 25 sedláků jako hlavní zemědělskou
činnost uvádí jen 19 z nich. Jinak je v Oskavě 6 tkalců, 4 hospodští, 4 krejčí, 3 mlynáři, 3 obchodníci, 3 obuvníci, 3 vdovy
bez uvedení činnosti, 1 řezník, 1 truhlář, 1 ženský krejčí a 1 chudý nemajetný. K tomu je evidováno 9 podruhů, kteří žíjí a pracují na usedlostech a nichž 6 uvádí, že pracují v zemedělství,
1 je krejčí a 2 pravděpodobně tesaři (písmo špatně čitelné).
Tato rektifikační akta z roku 1749 nám ukazují, že doba hamrů dávno pominula a jak vidíme z knih kupních smluv z let
1751–1817 a z let 1767–1818 Lichtensteinové poměrně levně
prodávají to co z hamrů zbylo. A velmi zajimavé je, že nikdo
neuvádí jako hlavní činnost práci v lese ani jinou lesnickou
činnost.					
Nejstarší gruntovní kniha je z let 1724–1815 a je vedena
pro „Oskau oder Hutten“. Evidence je vedena ve složkách
(několik listů je vyhrazeno pro jednotlivou usedlost) je psána
v časovém pořadí jak docházelo k majetkovým změnám na
jednotlivých usedlostech. Popisná čísla jsou zavedena v roce
1771 a ve starších záznamech jsou dopsána. Z textu se dovíme
mnoho o majitelích usedlostí, o velikosti a vybavení usedlostí,
o nárocích výměnkářů, o prodeji a dědění usedlostí, o splácení
a obligacích a mnoho dalších informací.
V roce 1757 je v Mladoňově dostavěn kostel a vzniká farní
úřad pro Mladoňov, Oskavu, Václavov a Třemešek.
Roku 1771 jsou zavedena popisná čísla. Číslo 1 dostává
usedlost u křižovatky na Třemešek, další čísla jsou přidělována
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usedlostem a domkům po pravé straně cesty Oskavou až ke
křižovatce na Mostkov kde je popisné číslo 25. Od Nemrlova
po druhé straně cesty začíná popisné číslo 26 a končí před
Bedřichovem popisné číslo 51 a zpět od Bedřichova po Třemeškou křižovatku jsou popisná čísla 52 až 61 a toto číslo udává počet domů v Oskavě v roce 1771.
V roce 1778 vzniká farní úřad v Oskavě, v roce 1783 je
přifařen Elend (Nemrlov) a v roce 1784 je přifařen Mostkov
(Moskele).					
V letech 1799–1884 je vedena druhá gruntovní kniha pro
vesnici „Oskau“ a postupem let jak počet domů narůstal je
zde evidováno 110 domů. Rokem 1884 gruntovní kniha končí
a evidence je převedena na předchůdce dnešního katastrálního úřadu.
V letech 1824–1843 jsou vyhotoveny „Císařské povinné
otisky map stabilního katastru – je to klasická katastrální
mapa Oskavy s tabulkou o počtu parcel a výměře v hektarech jedno – tlivých druhů pozemků: Oskava má 117,31 ha
orné půdy, 46,38 luk, 17,71 pastvin, 32,65 ostatní plochy
a 735,63 lesní pozemky a celková výměra činí 949,68 ha.
Lesy z větší části obhospodařoval majitel panství Úsov Johann Lichtenstein a rozlohu 145 hektarů obhospodařovala
jako majitel obec Dolní Libina (celou levou stranu Oskavy
od křižovatky na Třemešek až k Bedřichovu). Za 181 ha zem.
pozemků přes 20 ha obhospodařují majitelé z Dolní Libiny, 10 ha rychtář z Most – kova, 1 sedlák z Oskavy má přes
20 ha, 2 sedláci mají přes 10 ha, 11 sedlákú obhospodařuje
těsně přes 5 ha a 8 sedláků hospodaří na méně než 5 ha.
V roce 1835 vykupuje zavedená textilní firma Norbert
Langer ze Šternberka usedlosti č.p. 32, 35, 36 a chaloupku
p.č. 33 a zahajují výstavbu své textilní továrny v Oskavě. V následujících letech firma vykupuje usedlost č.p. 30 a chaloupku
p.č. 31 a získává tak velký prostor ve středu vesnice Oskava.
Za Rakousko–Uherska je v letech 1857–1910 prováděno
sčítání obyvatel a v některých letech chov hospodářského dobytka a obhospodařovaných ploch dle jednotlivých plodin. Za
Oskavu se sčítací archy nedochovaly.
V roce 1868 Alois Zenzinger, Johann Heinrich, Franz
Schwarzer a Karl Beil zakládají společnost na bělení a kupují
usedlost č.p. 7, která je v místě bývalého hamru. Po letech do
společnosti vstupuje Vinczencz Gross. Ve vedení společnosti
dochází ke sporům, jednotliví majitelé vystupují ze společnosti
a v roce 1891 vdova po Vinczenczi Grossovi prodává společnost Johanu
V letech 1870 a 1871 z důvodů rozšíření výroby ve firmě
Norbert Langer, zvyšováním přepravy zboží a surovin a stavbou železniční tratě z Olomouce přes Uničov do Šumperka
dochází k potřebné a důkladné rekonstrukci silnice z Libiny
do Oskavy.
V roce 1918 vzniká Československá republika a obyvatelé
budoucích „Sudet“ požadují připojení k poraženému Německu a obyvatelé Oskavy nejsou vyjímkou.		
V roce 1921 provedeno sčítání obyvatel Československé
republiky. V Oskavě sčítáno ve 127 domech 270 bytů a v nich
832 obyvatel německé národnosti a 12 české národnosti, to
je celkem 844 obyvatel. Ale mnoho oskavských obyvatel německé národnosti má krásná německá příjmení: Kulhaj, Trampisch, Hájek, Pošepný, Michalke, Kobsa, Blechta, Massiczek,
Strnadel, Pawlík, Peter, Horký, Machold, Urban, Souček, Do-
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stál, Měřil a u dalších můžeme diskutovat. V roce 1936 po
18 letech Českoslovenka je v Oskavě otevřena česká škola která je ale již v roce 1938 uzavřena, protože české obyvatelstvo
pod nátlakem opouští Oskavu.
1. 10. 1938 – Odtržení „Sudet“ v první etapě je ustanovena
správní jednotka „Sudetoněmecké území“ a 21. 11. 1938 se stávají integrální součástí nacistického Německa. Většinou jsou
odvo – láni starostové a radní, kteří svým způsobem spolupracovali za první republiky s českými úřady a jsou nahrazení
jmenovanými a způsobilýmí příslušníky NSDaP.
17. 5. 1939 je provedeno sčítání obyvatel v Sudetech. V Oskavě se všichni obyvatelé hlásí k německé národnosti a po
zákonných procedurách postupně všíchni získávají říšskou
příslušnost. 28.8.1939 jsou zavedeny potravinové lístky pro tři
kategorie obyvatelstva a stanoveny povinnosti pro obyvatelstvo.						
Rok 1938 a obsazení sudet v oskavských vesnicích probíhá poměrně v klidu, protože české obyvatelstvo poměrně brzy
odchází a tak nevznikají národnostní problémy. Oskavské továrny po zahájení války postupně přechází na válečnou výrobu
(i obě textilky), mnoho mladých mužů je povoláno do armády a bezpečnostních složek a i ženy nastupují do armádních
a zdravotních služeb. Postupně se nedostává pracovních sil
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a mnoho Čechů nečeká až budou totálně nasazení na nucené práce do Německa a nastupují do preferovaného zbrojního
průmyslu a zemědělství A protože ani to nestačí jsou v sudetech (říšské území) zřizovány ubytovny, tábory a lágry pro vojenské zajatce na stavební činnost a pro práce v zemědělství
a Oskava se svým okolím není.
Přichází rok 1945 a válka končí. A jako vždy v minulosti
někdo válku vyvolá a zahájí, někdo válku vyhraje a pak určuje
pravidla hry. Každá válka je strašná pro všechny zůčastněné
strany, ale „Rudá armáda“ nepřišla osvobozovat (to říkáme
my), ale porazit Německo, pomstít se prosazovat svůj vliv
v Evropě a také určovat poválečná pravidla hry.
O Oskavě je napsáno několik kronik i nějaká ta kniha.
Když jsou psány v dané době je pravdě – podobné, že popisují
skutečnou historii. Když jsou psány po určité době a někdy ze
vzpomínek obyvatel nebo jsou přizpůsobeny době vzniku je
pravděpodobné, že jsou trochu nepřesné a nepravdivé.
Závěr: V Oskavě je během let vybudováno 6 vodních náhonů a na jich je postaveno nejméně 11 provozoven – hamrů, pil
a mlýnů – a některé jsou po roce 1945 ještě v provozu. Vzpomenou si občané Oskavy – zejména ti starší – odkud, kudy
a kam jsou vedeny jednotlivé náhony a jaké provozovny jsou
kde umístěny na těchto vodních náhonech?

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

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz • Své příspěvky zasílejte na e–mail: oskavaknihovna@tiscali.cz,
případně odevzdejte v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
Ročník 19, číslo 2, vydáno v Oskavě dne 3. 7. 2019. Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje: 20. 9. 2019.
evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: 00303101
Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk • www.reprotisk.cz

