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Oldřišovští žáci se v tomto roce vypravili i na Lysou horu. ZŠ se ohlíží za uplynulým rokem na str. 7.

Zprávy oldřišovské farnosti
Mše svaté o Vánocích 2017 – farnost Oldřišov
24. 12. 15.00 hod. Služovice
22.00 hod. Oldřišov

25. 12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

31.12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

1.1.2018

26.12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

Výstava Betlémků je od 24.12.2017 do 2.2.2018 vpředu před lavicemi našeho kostela Narození Panny
Marie v Oldřišově. Je možno ji zhlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou a ihned po každé mši
svaté.
Drazí přátelé!
Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2018 Vám všem
přeje a vyprošuje
P. Bohumil Vícha
Odpust (pouť) a krmáš v roce 2018
Farní kostel Narození Panny Marie Oldřišov:
odpust
neděle
9.9. v 10.00 hod.
krmáš
neděle
18.11. v 10.00 hod.

Kaple Narození sv. Jana Křtitele Služovice:
odpust
sobota
23.6. v 16.00 hod.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie Služovice:
odpust
neděle 19.8. v 8.15 hod.
krmáš
neděle 26.8. v 8.15 hod.

Kaple Navštívení Panny Marie Vrbka:
odpust
sobota
7.7. v 16.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni. P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Oldřišově
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s nosičem kontejnerů slouží svému účelu.
Chtěl bych ještě jednou navázat na svůj článek
v minulém zpravodaji a apelovat na Vás,
abyste do kontejnerů odkládali jen odpad,
pro který
jsou
tyto
nádoby
určeny,
tj. biologicky rozložitelný odpad. První měsíce
provozu ukazují, že tomu tak je, za což Vám
děkuji.
Pozitivní změna se udála v posledním
období i ve snaze získat finanční prostředky
na vybudování
multifunkčního
hřiště
za tělocvičnou základní školy. Naše žádost
o dotaci z „Programu obnovy a rozvoje
venkova“,
jehož
vyhlašovatelem
je
Ministerstvo pro místní rozvoj, byla úspěšná.
Jelikož v podmínkách pro poskytnutí dotace je
nutnost zahájit práce ještě v letošním roce, bylo
již zrealizováno výběrové řízení na dodavatele,
jimž se stala společnost MERAT, s. r. o.
Vysoutěžená cena projektu činí 2.558.303,-- Kč
vč. DPH, z čehož 75 % bude pokryto z výše
uvedené dotace. Do konce letošního roku firma
provede část výkopových zemních prací.
Po vleklých problémech, vyvolaných
především složitým jednáním s vlastníkem
plynových sítí v obci, byla v listopadu
zahájena stavba protipovodňových opatření,
která spočívá hlavně v rekonstrukci propustku
u fotbalového hřiště. Před pár týdny dodavatel
konečně zahájil výkopové práce, a pokud se
rapidně nezmění klimatické podmínky, měl by
být nový propustek položen do vánočních
svátků
Jak se můžete dočíst dále, zastupitelstvo
obce na listopadovém zasedání schválilo mimo
jiné rozpočet na rok 2018. Tímto dokumentem
zastupitelstvo rozhodlo, do jakých projektů
bude investovat finanční prostředky, jež bude
mít obec v příštím roce k dispozici. O plánu
investic na rok 2018 najdete bližší informace
na jiném místě tohoto zpravodaje.
Nacházíme se v době adventní, v době,
kdy se všichni připravujeme na svátky
vánoční. Stejně jako v minulých letech i letos
jsme se o první adventní neděli sešli na dvoře
obecního úřadu, abychom rozsvítili vánoční
strom. Při té příležitosti bych chtěl ještě jednou
poděkovat žákům i pedagogům základní
a mateřské školy, kteří si pro tuto příležitost
připravili krásný program, jímž nám všem
přiblížili
neopakovatelnou
atmosféru

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Prožíváme dny posledního měsíce
kalendářního roku, což je neklamným
znamením blížících se nejkrásnějších svátků
v roce, a to svátků vánočních. Je to zároveň
příležitost k bilancování, jaký ten letošní rok,
který se nezadržitelně blíží ke svému závěru,
vlastně byl. Každý z nás se takto určitě zamýšlí
v kruhu své rodiny a já využívám tohoto
prostoru v obecním zpravodaji, abych tak
učinil i z pohledu života v obci.
Ten z pohledu investičních akcí navázal
na roky předcházející a rok 2017 je, dle mého
názoru, možno hodnotit minimálně jako
dobrý. Nebudu zde v této chvíli vyjmenovávat
vše, co se v oblasti investic podařilo od
počátku roku zrealizovat, neboť jsem se snažil
Vás průběžně informovat v průběhu roku
v jednotlivých zpravodajích. Dovolím si však
krátce Vás seznámit s akcemi, které byly
realizovány od září tohoto roku, kdy bylo
vydáno předchozí číslo tohoto zpravodaje,
do těchto dní.
Jako první je třeba zmínit, že plynule
pokračuji práce na projektu Stavební úpravy
zámku. Jak máte možnost sami vidět, má
objekt již zcela nový krov včetně bednění
a nyní již se ujali své práce pokrývači. A právě
při demontáži nás, jak už to při opravě starých
budov bývá, čekalo nemilé překvapení.
Projektová dokumentace předpokládala „jen“
částečnou výměnu krovů, s tím, že část bude
sanována a ponechána. Při demontáži střešní
krytiny a bednění se však ukázalo, že zub času
již tak poškodil stávající krov, že je nutná jeho
celková výměna. Rovněž bylo dokončeno
statické zajištění celého objektu a probíhají
práce na novém stropu v 1. nadzemním
podlaží. Od zahájení stavby do konce
listopadu bylo již na této akci profinancováno
3,8 mil. Kč.
V měsíci říjnu tohoto roku byl
finalizován projekt „Separace odpadů v obci
Oldřišov“. Jeho obsahem byl nákup nosiče
kontejnerů a tří kontejnerů pro svoz biologicky
rozložitelného
odpadu
na
obecní
kompostárnu. Jak jste určitě zaregistrovali,
kontejnery byly rozmístěny po obci a spolu
3

10. Směrnici č. 16/2017 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
11. Darovací smlouvu s panem Tomášem
Pastorem, 30. dubna
1636/19, 702 00
Ostrava na finanční dar v hodnotě
400 tis. Kč.

vánočních svátků. Poděkování patří i členkám
sdružení maminek Rozárky, které pro všechny
přítomné připravily hřejivé občerstvení, které
v mrazivém podvečeru přišlo všem vhod.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva
naší obce, jménem všech zaměstnanců
obecního úřadu i jménem svým popřál, ať jsou
nadcházející svátky vánoční, jejichž hlavním
symbolem je narození Ježíše Krista, i pro Vás
svátky zaslouženého klidu a odpočinku, Ať je
prožijete ve zdraví, v radosti se setkáním se
svými nejbližšími. Ať se pokoj, mír, úcta
a vzájemná láska uhostí ve Vašich domovech
nejen ve sváteční dny, ale po celý příští rok.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 7 v kompetenci
starosty.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 29 ze dne 21. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově, včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká
stavební společnost, spol. s r. o.,
U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.
2. Rozpočet obce Oldřišov na rok 2018.
3. Přistoupení obce Oldřišov do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46
a § 84 odst. 2 písm. e. zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky
a
u kl á d á
starostovi obce vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva
obce.
4. Poskytnutí souhrnné odměny při kumulaci
funkcí neuvolněných zastupitelů obce.
5. ZO stanovuje svým neuvolněným členům
za výkon
funkce
měsíční odměny
v následujících částkách:
Místostarosta:
9.500,-- Kč
Předseda výboru/komise: 2.100,-- Kč
Člen výboru:
1.800,-- Kč
Člen komise:
1.200,-- Kč
Odměny budou poskytovány od 1.1.2018.
V případě
nástupu
náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých
funkcí
bude
odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.

Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 28 ze dne 19. 10. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o spolupráci mezi obcí Oldřišov
a Statutárním městem Opava týkající se
Cyklostezky Oldřišov – Opava.
2. Smlouvu o právu provést stavbu garáže –
Vítězslava
a
Kristiny
Wernerových,
Sokolovská 6, 747 33 Oldřišov.
3. Záměr směny pozemku p. č. 382/3 a 378/2
v k. ú. Oldřišov, viz příloha
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a právu provést stavbu
s Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49,
701 26 Ostrava.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
propustek s firmou Rosis, s. r. o, Vrchní 43,
747 05 Opava.
6. Investiční záměry Základní školy Oldřišov,
příspěvkové organizace.
7. Investiční záměry Mateřské školy Oldřišov,
příspěvkové organizace.
8. Dodavatele
veřejné
zakázky
stavby
„Víceúčelového hřiště Oldřišov“ firmu
MERAT, s. r. o., Zahradní 1069, 687 51
Nivnice.
9. Finanční příspěvek na lyžařský výcvik
ve výši 1.500,-- Kč na žáka a lyžařkou
školičku ve výši 1.000,-- Kč na žáka
pro školní rok 2017/2018 pro žáky
s trvalým bydlištěm v Oldřišově.
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tyto členy: Mgr. Gabriela
a Ing. Eduarda Svobodu.

6. Záměr
pronájmu/pachtu
pozemků
ve vlastnictví obce Oldřišov viz příloha.
7. Dodavatele
projektové
dokumentace
pro provedení stavby na veřejnou zakázku
„Cyklistická stezka Oldřišov – Opava“
Ing. Jana Gemelu, 793 15 Lichnov 147.
8. Střednědobý výhled na léta 2019–2020.
9. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro DomA – domácí asistence Hlučínská
739/1, 747 27 Kobeřice ve výši 5.000,-- Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 9/2017.
10. Rozpočtové opatření č. 11.
11. Plán inventur na rok 2017.
12. Poplatek za svoz odpadů pro rok 2018
ve výši 500,-- Kč/osobu, úlevu od poplatku
ve výši 50,-- Kč/osobu občanům do 6 let
věku.
Občanům,
kteří
k vytápění
svých
nemovitostí využívají ekologicky šetrné
zdroje, úlevu od poplatku ve výši 50,-- Kč.
13. OZV č. 1/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
14. Stanovení ceny podnikatelům za svoz
odpadů na rok 2018 ve výši 4.200,-Kč/nádoba + DPH.
Stanovení ceny za svoz odpadů na rok 2018
pro lékaře ve výši 2.500,-- Kč/nádoba
+ DPH.
15. Cenu stočného na rok 2018 ve výši
28,-- Kč/m3 , včetně DPH.
16. Aktualizaci číslo 1. „Kalkulace pro výpočet
ceny stočného pro rok 2017“.
17. Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce
mezi obcí Oldřišov a SK Moravan Oldřišov.
18. Zapracování žádosti pana Ing. Patrika
Wiedera, Hlinská 35, 747 33 Oldřišov
ze dne 19.10.2017 týkající se změny využití
ploch p. č. 108/1, 111/2, 108/3, 114/1,
110/1, 111/1, 113/1 v k. ú. Oldřišov
na zemědělskou a lesnickou výrobu
do návrhu změny ÚPD připravovaného
na základě žádosti obce o pořízení změny
ze dne 4.5.2017.

Juchelku

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 30 ze dne 11. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově, včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká
stavební společnost, spol. s r. o., U Zbrojnice
588, 691 56 Hrušky.
2. Cenový návrh svozové firmy Marius
Pedersen, a. s., na rok 2018.
3. Přijmout bezúplatné plnění dle smlouvy
o bezúplatném převodu movitých věcí mezi
Sdružením obcí Hlučínska a obcí Oldřišov
a schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu movitých věcí mezi Sdružením
obcí Hlučínska a obcí Oldřišov, na základě
které Sdružení obcí Hlučínska od 1.1.2018
bezúplatně převádí ze svého majetku
soubor movitých věcí do majetku obce
Oldřišov.
4. Zrušení
školské
komise
k 31.12.2017 v souladu s § 84 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
5. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro
Myslivecký
spolek
Chmulovec
Oldřišov, Opavská 360, Oldřišov ve výši
10.000,-- Kč na preventivní přeléčení srnčí
zvěře a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
individuální
neinvestiční dotace č. 10/2017.
S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-elk-

Kam budou směřovány finanční
prostředky obce v roce 2018?

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Vážení občané, jak se můžete dočíst
v jiných článcích tohoto zpravodaje, schválilo
zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání
rozpočet obce na rok 2018. Jedná se o základní
a nejdůležitější dokument, neboť stanoví, jak
bude naloženo s finančními prostředky obce
a na jaké účely budou obecní finance v roce

1. Rozpočtové opatření č. 9 a 10 v kompetenci
starosty.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. Z řad zastupitelů obce do rady Základní
školy Oldřišov, příspěvková organizace,
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k hustotě provozu je ohrožena bezpečnost
hlavně dětí, kteří tuto komunikaci používají
k cestě do školy. Pro tento účel je v rozpočtu
plánována částka ve výši 2.700.000,-- Kč.
Ne
posledním
projektem,
který
za určitých okolností můžeme zahájit v příštím
roce, je výstavba cyklostezky Oldřišov –
Opava. Již v předcházejícím zpravodaji jsem
Vás informoval, že připravujeme žádost
o poskytnutí dotace. Žádost byla podána
v měsíci říjnu do programu Rozvoje venkova,
jehož vyhlašovatelem je Místní akční skupina
Hlučínsko. V této chvíli prošel prvním
hodnocením a splnil podmínky formálních
náležitostí a přijatelnosti. V případě celkově
kladného hodnocení projektu a poskytnutí
dotace budeme moci stavbu na podzim
příštího roku zahájit. Rozpočtové náklady
stavby činí 5 mil. Kč vč. DPH, přičemž 90 %
nákladů může být pokryto uvedenou dotací.
V rozpočtu obce je za uvedených podmínek
na tuto stavbu rezervováno pro příští rok
670.000,-- Kč.
Na výše uvedené projekty je v rozpočtu
obce na příští rok rezervováno cca 25 mil. Kč,
což je od roku 2011 kdy probíhala rozsáhlá
výstavba splaškové kanalizace, největší objem
investic realizovaných v jednom kalendářním
roce.
Podaří-li se všechny uvedené záměry
uskutečnit, změní se, jak doufám, tvář obce
o kousek k lepšímu a život v obci se pro nás
všechny stane příjemnějším a pestřejším.

2018 použity. S podrobným zněním rozpočtu
se můžete seznámit na elektronické úřední
desce obce, viz odkaz
http://www.oldrisov.cz/e_download.php?file
=data/uredni_deska/obsah567_1.pdf&original
=Rozpo%C4%8Det%20%20na%20rok%202018.
pdf
Ze schváleného rozpočtu vyplývá
skutečnost, že obec by měla hospodařit v roce
2018 s finančními prostředky v celkové výši
45.730.000,45.73. 000,-- Kč.
Kč. Do tohoto objemu jsou
započteny i finanční zdroje z úvěru ve výši
20 mil. Kč, který má obec sjednán na opravy
zámku.
Vedle provozních výdajů na provoz
a údržbu obecního úřadu, školy, školky,
ostatních objektů v majetku obce, na údržbu
zeleně a úklid v obci, na provoz splaškové
kanalizace, na podporu činnosti místních
spolků atd. jsou tímto rozpočtem schváleny
i finanční prostředky na investiční akce, které
chceme v příštím roce realizovat.
Na prvním místě je to projekt Stavební
úpravy zámku, který, jak víte, byl již zahájen
v letošním roce a v roce 2018 bude na této
stavbě prostavěno více jak 20 mil. Kč, čímž
bude provedena převážná část prací, které
projekt zahrnuje, a věřím, že na konci roku
2018 se stav této budovy podstatně změní
k lepšímu.
Druhou stavbou, která byla rovněž
zahájena již v letošním roce, je výstavba
víceúčelového hřiště u základní školy. Jak už
jsem
uvedl
v úvodním
slově
tohoto
zpravodaje, činí celkové náklady stavby
2.558.303,-- Kč vč. DPH. Termín ukončení díla
je květen 2018 a obec i škola tak získá zcela
nový sportovní areál, který rozšíří možnosti
sportovního vyžití jak žáku ZŠ a MŠ, tak široké
veřejnosti.
Dalším projektem, na který jsou
v rozpočtu rezervovány finanční zdroje, je
výstavba nového chodníku na ul. Sokolovské,
který zahrnuje vedle stavby nového chodníku
i celkovou rekonstrukci vozovky na této ulici
s jejím částečným rozšířením. Realizací tohoto
projektu
dojde
k podstatnému
zvýšení
bezpečnosti pěších, kteří jsou v této chvíli
nuceni využívat přímo vozovku a vzhledem

Ing. Petr Toman, starosta

Zprávy z mateřské školy
Adventní doba v mateřské škole
A je tady zase doba adventní, plná
očekávání z nadcházejících Vánoc. Zahájili
jsme ji vystoupením dětí u obecního vánočního
stromečku.
Pak následovalo „čertování“ ve školce.
Děti se na tento den hezky připravily,
v převlecích za čertíky očekávaly příchod
Mikuláše a anděla. A opravdu za námi
do školky přišli! Mikuláš otevřel svou velkou
knihu, ve které měl zapsáno, jak se děti
6

ve školce chovají. Trošku děti pokáral, ale také
pochválil a obdaroval všechny malým dárkem,
ve kterém děti našly perníček, ovoce a malou
sladkost.

pouštění lodiček po vodě, krájení jablíčka,
ochutnávka cukroví a malá nadílka dárečků.
Budou to didaktické pomůcky a hračky
k námětovým hrám ve školce. Dětskou formou
dětem přibližujeme pravý důvod Vánoc, který
nespočívá jen v dárcích.
Děti
umí
ocenit
čas
strávený
v přítomnosti rodičů, prarodičů a dalších členů
rodiny protkaný láskou, pozorností tak, aby
všichni byli šťastni, že jsou spolu. To jsou ty
pravé Vánoce – svátky klidu.
Přeji Vám všem, abyste nadcházející
svátky prožili v pokoji.
Magda Sedláčková
ředitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky
Vážení rodiče, příznivci naši školy,
obyvatelé Oldřišova,
přijměte pozdravy v tomto adventním
čase. Naše škola si na adventní čas připravila
novou výzdobu oken, chodeb i jednotlivých
tříd a tradiční adventní zpívání, které probíhá
každý pátek.
Žáci naší školy se zúčastnili nebo teprve
budou účastnit různých akcí, které si pro ně
připravili jejich učitelé. Ve dnech16. – 17. 11.
proběhla akce s názvem „Noc duchů“ určená
pro žáky vyššího stupně. Ti, kteří přinesli
výrobek vztahující se k Halloweenu – vyřezané
dýně, strašidla, duchy, mohli ve škole přespat
a zažít strašidelný program. Obdobná akce se
chystá 14. – 15. 12., kdy přenocují ve škole děti
z čtenářského klubu a dozajista zažijí velké
dobrodružství. V sobotu 9. 12. je školou
organizován výlet pro děti do Prahy
na vánoční trhy a muzikál Šíleně smutná
princezna. Žáci 1. – 4. ročníku zhlédnou
v předvánočním
týdnu
v kině
filmové
představení Přání k mání a žáci 5. – 9. ročníku
představení Paddington 2. Na závěr pak
proběhnou vánoční besídky v jednotlivých
třídách. Vyučování bude ukončeno ve čtvrtek
21. 12. a žáci se opět vrátí do svých lavic
ve středu 3. 1. 2018.

V nadcházející době pro rodiče ještě
připravujeme vánoční besídku. Rodičům
zazpíváme a zatančíme. Pak společně s nimi
napíšeme dopis Ježíškovi, který pošleme
pomocí balónků do oblak. Rodičům chceme
tak připravit příjemnou atmosféru v tomto
předvánočním hektickém shonu.
V posledním týdnu před Vánocemi
máme pro děti připravené sváteční vánoční
dopoledne. Připomínáme dětem tradice, jako je
7

Oldřišov bohužel řadí. Vše další bude záležet
na vyhlášených projektech na rok 2018.
Dne 20. 11. proběhly volby do školské
rady na období 2018 – 2020. Seznam zvolených
a jmenovaných je níže. Touto cestou mi
dovolte poděkovat paní Markétě Fabiánové
a paní Olze Wernerové za práci v minulé
školské radě.
Na závěr mi dovolte, abych vám
popřála za zaměstnance a žáky naší školy
pohodu
v čase
vánočním
a
mnoho
spokojenosti
v roce
2018.
Zejména
nezapomeňte na tuto moudrost: „Domácnost
má být tak čistá, aby byla zdravá, a tak
špinavá, aby byla šťastná.“

fotografie z opavských vánočních trhů

Miroslava Halámková

Rada školy pro období
1. 1. 2018 – 31. 12 2020
členové navrženi zřizovatelem:
Mgr. Gabriel Juchelka
Ing. Eduard Svoboda
členové zvoleni zákonnými zástupci:
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
Lucie Valčíková

fotografie z besedy o lidských právech

členové zvoleni zaměstnanci školy:
Mgr. Tomáš Kupka
Mgr. Pavlína Ludwigová

Upozorňujeme rodiče na ukončení
čtenářských klubů a klubů zábavné logiky
a deskových her k 31. 1. 2018. V nejbližších
dnech obdržíte nabídku agentury Kroužky
Ostrava, kde budete moci vybrat dětem
kroužky v odpoledních hodinách, pokud
budete chtít adekvátní náhradu za ty již
ukončené. Ukončené kluby měly finanční
dotaci z Výzvy 22 pouze na dvě pololetí.
V rámci této výzvy máme dále možnost
připravit společná školení rodičů a učitelů
a zde vás chci požádat o sdělení témat, která
by vás zajímala. Na tyto akce bude vždy
pozván odborník na dané téma a vy osobně
s ním můžete probrat problémy, které vás
trápí. O těchto akcích budete včas informováni.
Za uplynulý kalendářní rok získala
škola na projektech částku 649.529,-- Kč.
I v následujícím roce chceme získat účast
v dalších projektech. V současné době čekáme
na výsledek projektu „Zhluboka dýchat“, který
se zabývá ekologickými pobyty v přírodě
pro žáky ze znečištěných oblastí, ke kterým se

Školská komise ukončí svou činnost
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo naší obce rozhodlo
na svém zasedání 11. 12. o zrušení školské
komise ke dni 31. 12. 2017. Její dosavadní
předseda se stal členem Školské rady Základní
školy Oldřišov.
Při iniciování vzniku školské komise
před několika lety bylo dohodnuto, že členové
školské komise nebudou členy školské rady.
Dalším důvodem ke zrušení školské komise
byl i fakt, že žádný z občanů Oldřišova nikdy
nepodal žádný oficiální podnět, v němž by
členové školské komise měli plnit úlohu
prostředníků.
A
vytvoření
platformy
pro komunikaci rodiče – obec – škola bylo
hlavním motivem zřízení školské komise.
Členové školské komise se i přesto
scházívali a zaobírali se problémy týkajícími se
8

Sdružení obcí Hlučínska
Ohlédnutí za rokem 2017

školství a mládeže. Dovoluji si připomenout,
že školská komise stála v posledních letech
u prázdninových výletů pro děti, u loňské
fotografické soutěže, u vzniku kroužku
flétničky a její členové se pravidelně scházeli
na jednáních s ředitelkou MŠ, popř. i ZŠ.
Dovoluji si touto formou vyjádřit slova
poděkování za spolupráci členkám a členovi
školské komise paní Veronice Dedkové, Lucii
Mrázkové a panu Juliovi Jadrnému.
K 31. 12. 2017 bude zrušena e-mailová
schránka skolska-komise-oldrisov@seznam.cz,
mnohé z úkolů školské komise přebírají
členové kulturní komise, na které se v případě
potřeby můžete obrátit, předsedou je pan
Antonín Ševior, členy Vít Ciminga a Gabriel
Juchelka.
Přeji Vám všem, zvláště pak rodičům,
dětem a pedagogům mateřské i základní školy
požehané prožití Vánoc a vše dobré
do následujícího roku. K dětem a mládeži
si dovolím směřovat slova římského myslitele
Petronia: Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe! Tak,
ať se Vám to daří!
Gabriel Juchelka
předseda školské komise

Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska
opět rokem plným akcí, aktivit a projektů
směřujících k rozvoji a propagaci regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení
podílelo
a
podpořilo
řadu
kulturních
a společenských akcí. Začátek února byl tradičně
spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl
v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo
v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci
kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně
již podeváté představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. Podzim pak proběhl
ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již
tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol
a chrámových sborů. Organizace Setkání schol
regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice,
Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska
proběhlo v Hati.

Strašidýlkování
Sdružení maminek Rozárky uspořádalo
v měsíci říjnu již tradiční akci pro děti –
Strašidýlkování. V parku si děti opekly špekáčky,
rozsvítily lampionky a po setmění pokračovaly
průvodem po strašidelně vyzdobených ulicích
Zámecká, Hlinská a Svobody, kde na ně čekala
i „opravdová“ strašidla. Poté se konalo v parku
ohňové vystoupení umělecké skupiny Akáda.

I v roce 2017 podpořilo sdružení akci
„Darujte krev se starosty Hlučínska“, které
se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.

Děkujeme
všem,
s uspořádáním této akce.

kteří

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo
k úspěšným
žadatelům
o
dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned
3 finanční podpory, a to na realizaci projektů
„Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace
ve výši 20.000 Kč), „Festival kultury a hlučínských
řemesel 2017“ (dotace ve výši 86.578,45 Kč)

pomáhali

Sdružení maminek Rozárky
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a „Manažer regionu Hlučínska
dotace ve výši 80.000 Kč).

II“

způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji
a propagaci regionu.

(zálohová

Mgr. Lenka Osmančíková

Připravované projekty Sdružení obcí
Hlučínska

V letošním roce byla zahájena realizace
projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
v rámci kterého sdružení připravuje vydání
metodických materiálů a pracovních listů pro účely
výuky přírodovědných předmětů na základních
školách v regionu. Projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí České
republiky a výše dotace může dosáhnout
až 843.020 Kč.

Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci
dalších projektů také v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými partnery - gminami Kietrz, Krzanowice
a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko.

V realizaci projektů plánuje sdružení
pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými
gminami
Kietrz,
Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie probíhala letos intenzivní
příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin
na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož
realizace bude zahájena v lednu 2018. V rámci
projektu dojde ke komplexnímu zmapování
výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich
likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu
mikroprojektů
Euroregionu
Silesia
v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko. Sdružení může na projekt získat dotaci
až ve výši 18.520,72 Eur.

Začátkem roku 2018 by měl být zahájen
projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého
proběhnou
např.
fotografické
workshopy
pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy
historických i současných fotografií z regionu nebo
tvorba česko-polského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje
vytvořit nové propagační materiály. Jejich příprava
by měla být zahájena na podzim příštího roku tak,
aby byly připraveny na turistickou sezónu 2019.
Pokud bude projekt „Hlučínsko a polské gminy se
představují“ finančně podpořen dotací, můžete se
těšit také např. na letní soutěž zaměřenou
na poznávání regionu.

Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani
na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové
a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého
vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech
členských a spolupracujících obcí a měst regionu.

Sdružení využívá k získání financí také
dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským
krajem. Z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude
sdružení žádat o dotaci na práci projektového
manažera.

Více informací o regionu Hlučínska,
aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem
úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem
starostům
a
starostkám
z Hlučínska
a spolupracujících polských gmin, vedoucím
souborů,
občanům,
spolkům,
organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým

Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu
kultury a hlučínských řemesel, a to v neděli 8. 7.
na Mírovém náměstí v Hlučíně. O dotaci na festival
má Sdružení obcí Hlučínska zažádáno v rámci
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Programu podpory aktivit v oblasti
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Olympiádě dětí a mládeže konečně v běhu na
60 metrů pokořil 7 sekund a s časem 6.93 s.
vybojoval zlato.

kultury

Mgr. Lenka Osmančíková

Omalovánka obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska nezapomíná ani
na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové
a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého
vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech
členských a spolupracujících obcí a měst regionu.
K zakoupení je v kanceláři Obecního úřadu
Oldřišov za 10,-- Kč.
-elk-

Zastupitelé obce jsou hrdi na naše mladé
atlety, proto Barboře, Tedeášovi, ale i Michaele
Jurczekové na svém zasedání 19. 11. předali
atletická trička se znakem naší obce.

Úspěchy mladých oldřišovských atletů
O úspěších mladých oldřišovských atletů
jste se mohli průběžně dočítat na stránkách našeho
zpravodaje. Barboru Malíkovou jsme měli možnost
před nedávnem vidět i v České televizi v pořadu
Altet roku. Barbora, která letos v Nairobi vyhrála
mistrovství světa do 17 let v běhu na 400 metrů,
získala prestižní ocenění Objev roku.

Našim mladým sportovcům přejeme, aby
pro ně byl rok 2018 rokem samých sportovních
úspěchů.

Tadeáši Formánkovi se také výborně dařilo,
Českou republiku reprezentoval na chorvatském
mistrovství ve Varaždinu a za čas 11.03 s. získal
zlato v běhu na 100 metrů a na brněnské

Gabriel Juchelka
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Ohlédnutí se za historicky prvním plesem seniorů
Historicky první ples oldřišovských seniorů se
konal v soboru 21. října v tělocvičně místní
základní školy. K tanci a poslechu hrála kapela
Kobeřanka, pro naše seniory bylo připraveno
bohaté občerstvení a zajímavá tombola.
S odstupem týdnů je třeba hodnotit ples
seniorů za velmi zdařilý, máme naději, že se

i v budoucnu budou konat akce podobného
charakteru.
Jelikož mnozí senioři nemají přístup
k internetu, kde by si mohli momentky z plesu
prohlédnout, přinášíme několik fotografií
i na stránkách našeho zpravodaje.
Gabriel Juchelka
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Senior
Point
Opava
Co u nás najdete:

● Vyškolenou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné
informace, např. o místních seniorských sdružení a spolcích
● Informace z oblasti bezpečnosti, prevence
např. formou přednášek či besed
● Klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
● Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS
● Posezení s drobným občerstvením
● Přístup k počítači s internetem ● Nabídku volnočasových aktivit
● Bezplatné specifické konzultace –
např. v oblasti práv
(na objednání)

Kde nás najdete:
Rolnická 29, Opava
tel.: 770 138 187
e-mail: opava@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz

Máme pro Vás
otevřeno:
Čtvrtek: 7.30 – 16.00

Projekt Senior Point
podporuje Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Aktivita je realizována v rámci projektu
Moravskoslezského kraje „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji”.
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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Žádost o registraci
SENIOR PASU

Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Kartu získejte ZDARMA:
■ Telefonicky – na číslech

840 111 122 • 725 534 865
■ E-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
■ Registrace online – na www.SeniorPasy.cz

Jméno

■ Poštou – vyplněný formulář zašlete na adresu

Senior Point, U Tiskárny 1
702 00 Ostrava

Příjmení
Ulice, č.p.

+420 596 104 222 • Čtvrtek 09:00 - 14:00

Město
PSČ
Telefon
E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

■ ZŠ

■ SŠ

■ VŠ

Zájmy (zaškrtněte):
■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra,

Vaše karta bude připravena
za 4 týdny od odeslání registrace

Bezplatná slevová karta
Celoroční slevy od 5 do 50 %

manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

■ Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura
■ Hudba ■ Móda ■ Vzdělávání ■ Motorismus
■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)

Pro kontrolu si ZDE můžete poznamenat
datum odeslání Vaší žádosti:

Bonusové a sezónní slevy

Datum odeslané registrace: .........................................................................

Prohlášení o pravdivosti údajů:
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
V
dne

Projekt financuje Moravskoslezský kraj

Sun Drive Communications s.r.o.
e-mail: info@seniorpasy.cz
tel.: +420 840 111 122 • +420 725 534 865

www.SeniorPasy.cz

Podpis

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro realizaci projektu Senior Pas v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů Uvedením e-mailu
klient souhlasí v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. se zasíláním informací
elektronickou poštou.

Projekt financuje:

Projekt realizuje:

Placená inzerce 
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Pro každého od 55 let

Placená
inzerce

Muzeum Hlučínska zve na výstavy Život aristokratických dětí a Betlémy
Po dvě stě letech se na hlučínském zámku opět usídlila aristokracie. A nejen tak ledajaká. Z celého
království sem přijely hračky šlechtických dětí, aby mohly být prezentovány na výstavě o výchově
a vzdělávání urozených dětí od jejich narození až po dospělost. Exponáty, které jsou na výstavě k vidění, jsou
zcela autentické a často velmi vzácné. Návštěvníci uvidí technické hračky z přelomu 19. a 20. století, historické
učební pomůcky a sportovní potřeby, puzzle z roku 1880 nebo naučné a vzdělávací stolní hry. Dívky jistě
zaujmou malé porcelánové servisy i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné děti bude zjištění, že bohaté děti
byly často velmi přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen občas a za odměnu. Zcela běžně se domluvily
několika jazyky, a ještě zvládaly společenské chování. Společně s vánoční výstavou o životě aristokratických
dětí připravilo Muzeum Hlučínska prezentaci dvou vyřezávaných betlémů z dílen známých řezbářů Horsta

15

Benka a Gerharda Jandy. Betlémy nepatří k nejmenším, společně zabírají celou místnost a jsou zajímavé
zejména tím, že je autoři zasadili do hlučínských reálií. Obě výstavy budou k vidění v Muzeu Hlučínska
do 4. 2. 2018.

-elk-

Benka a Gerharda Jandy. Betlémy nepatří k nejmenším, společně zabírají celou místnost a jsou zajímavé
zejména tím, že je autoři zasadili do hlučínských reálií. Obě výstavy budou k vidění v Muzeu Hlučínska
do 4. 2. 2018.

-elk-
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Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov (vychází jako občasník)

Odpovědný
redaktorobce
– Mgr.
Gabriel (vychází
Juchelka jako občasník)
Zprávičky naší sovičky
– zpravodaj
Oldřišov
Redakce
si
vyhrazuje
právo
redakčních
úprav
a krácení textů.
Odpovědný redaktor – Mgr. Gabriel Juchelka
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
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