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Noc kostelů v Oldřišově 12. 6. 2020

Odpust (pouť) a krmáš v roce 2020

Program v kostele Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie Oldřišov

16.00

odpust
krmáš

16.45
17.35
18.00

18.30
21.30

Hlas oldřišovských zvonů, modlitba
růžence
Mše svatá
Pozdrav pana starosty Ing. Petra
Tomana, o historii kostela promluví
Ing. Eduard Svoboda
Adorace a svátostné požehnání
(Před adorací bude možné zapálit
svíčku za zemřelé blízké osoby a
napsat úmysl modlitby – za tyto
úmysly se společně pomodlíme)
Prohlídka kostela (samostatně či
s průvodcem), možnost zahrát si Boží
karty nebo poker
Ukončení akce

neděle
neděle

6. 9. v 8.30 a v 10.00 hod.
15. 11. v 10.00 hod.

Kaple Narození sv. Jana Křtitele Služovice
odpust

sobota

20. 6. v 16.00 hod.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie Služovice
odpust
krmáš

neděle
neděle

16. 8. v 8.15 hod.
23. 8. v 8.15 hod.

Kaple Navštívení Panny Marie Vrbka
odpust

sobota

4. 7. v 16.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!
P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Oldřišově

Po celou dobu můžete zhlédnout výstavu starých
pluviálů a ochutnat mini občerstvení v zákristii
a v kapli sv. Aloise.

Znečištění Bílého potoka způsobené nepřipojením některých domácností na splaškovou kanalizaci.
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Slovo starosty
Jak už jsem uvedl úvodem, pandemie se
promítla do mnoha oborů lidské činnosti a nevyhnula se ani činnosti obecních úřadů, včetně
obecních zastupitelstev, jež značně omezila.
I v takto ztížených podmínkách jsme však
pokračovali v aktivitách směřujících k naplnění
cílů, které si vedení obce pro tento rok
vytyčilo.
V oblasti investic proběhla výběrová řízení
na dodavatele staveb a vybavení. Výsledkem
byl výběr:
a) dodavatele stavby Rekonstrukce místních
komunikací na ul. Hlinská, Jaselská, Za humny. Obsahem tohoto projektu je rekonstrukce
chodníku na ul. Hlinské, rekonstrukce vozovky na ul. Hlinská a Jaselská a zpevnění
povrchu komunikace na ul. Za humny. Pro
tuto zakázku byla vybrána firma STRABAG,
a.s. Ostrava. Celkové předpokládané náklady
stavby činí 3,47,- mil. Kč. Tyto budou financovány hlavně z rozpočtu obce, ale i formou
dotace ve výši 400,- tis. Kč z Programu obnovy
a rozvoje venkova, jejímž poskytovatelem je
Moravskoslezský kraj. Realizací tohoto projektu bude finalizována rekonstrukce hlavních
(páteřních) komunikací v naší obci.
b) dodavatele interiéru Expozice o historii obce
ve 2. patře oldřišovského zámku. Expozice
nabídne našim občanům, návštěvníkům
z okolních obcí i generacím budoucím ucelený
přehled o historii a vývoji obce, farnosti
a spolků. Stane se rovněž velmi vhodným pomocníkem pro pedagogy základní školy při
výuce dějepisu a zdrojem informací pro její
žáky a mladou generaci vůbec. Realizací tohoto projektu dojde rovněž k završení celkové
rekonstrukce zámku. Dodavatelem interiéru
bude spol ADD Interier Design s.r.o. Hlučín,
celkové náklady činí 391 654,- Kč. Tento projekt je ze 75 % financován dotací z programu
přeshraniční spolupráce INERREG V-A a to
z fondů mikroprojektů, jehož správcem je
Euroregion Silesia. Zbývající část bude hrazena
z rozpočtu obce.
c) zhotovitele projektové dokumentace Technické zázemí zámeckého parku. Předmětem
této veřejné zakázky je vyhotovení projektové
dokumentace na vybudování prodejního

Vážení spoluobčané,
ačkoliv rok 2020 již postoupil do měsíce
května, dostává se Vám do rukou teprve první
vydání obecního zpravodaje letošního roku. To
je způsobeno především pandemií koronaviru
COVID 19. Ani naše obec se nevyhnula důsledkům opatření k zabránění šíření této nemoci. Ta se neblaze promítla do života nás
všech především vyhlášením nouzového stavu
a omezením některých svobod jako např. možnosti volně cestovat, ale hlavně omezením, neli úplným zastavením podnikatelské činnosti
firem, živnostníků, ale i vzdělávací činnosti
škol a provozu úřadů. Ukázalo se, že svět a ani
naše republika nebyli na takovouto dosud neznámou pandemii připraveni. To se projevilo
především v naprostém nedostatku ochranných pomůcek a vybavení nemocnic.
Zde bych chtěl opětovně vyzvednout
a ještě jednou poděkovat a vyjádřit úctu všem,
kteří nezůstali nečinní a zapojili se do pomoci
při překonávání obtíží vyvolaných touto epidemií. Především to jsou naši dobrovolníci,
kteří bez nároku na odměnu šili plátěné
ochranné roušky. Ty pak mohly být doručeny
těm nejpotřebnějším díky dalším dobrovolnicím a zaměstnancům obce. Poděkování patří
rovněž Moravskoslezskému kraji a magistrátu
města Opavy za pomoc při zajištění ochranných prostředků pro pracovníky obce, jednotku sboru dobrovolných hasičů a hlavně za
zajištění desinfekce do jednotlivých domácností v naší obci. Díky neocenitelné pomoci
dobrovolníků, zásluhou všech, kteří jakýmkoliv způsobem neváhali pomáhat, a zároveň
i díky Vám všem, kteří jste se chovali odpovědně a snášeli i nepříjemné důsledky hygienických nařízení, můžeme dnes říci, a já mám
naději, že je tomu skutečně tak, že jsme první
boj s touto zákeřnou chorobou vyhráli.
Nyní jsme v období postupného a dlouho
očekávaného uvolňování hygienických opatření a já Vás touto cestou prosím, abyste stejně
jako dosud jednali odpovědně, abychom se
nemuseli znovu vracet do období zpřísněných
restriktivních opatření z důvodu opětovného
nárůstu epidemie.
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a skladovacího zázemí pro kulturní a společenské akce v zámeckém parku. Cílem je postavit
v příštích letech zázemí pro zkvalitnění nabízených služeb při akcích v zámeckém parku
a celkové dobudování areálu zámku a jeho
okolí. Zhotovitelem projektové dokumentace
se stala spol. Benpro s.r.o. z Bolatic. Celkové
náklady činí 98 736,- Kč a budou hrazeny
z rozpočtu obce.
Nejvíce úsilí a času však bylo věnováno
projektu Kulturní dům Oldřišov. V současné
době již měla být zpracována projektová
dokumentace pro stavební povolení. Nicméně
dodavatel je ve značném prodlení. Již několik
týdnů vyvíjíme tlak na dodavatele s cílem
dodat požadovanou dokumentaci, nejen abychom mohli vstoupit v jednání se stavebním
úřadem, ale hlavně dokončit a podat žádost
o dotaci z programu regenerace brownfieldů,
kdy pro tuto žádost je projektová dokumentace
a rozpočet povinnou přílohou. Bez zajištění
dotačních prostředků, které v tomto programu
činí 70 % uznatelných nákladů, nejsme v dohledné době schopni realizovat tak náročný
projekt, jehož náklady se budou dle předběžného odhadu pohybovat určitě v rozmezí
okolo 30 mil. Kč. Avšak i přes tyto problémy
pracují v objektu obecní pracovníci a provádějí
přípravné (především bourací) práce s cílem
snížit celkové náklady na rekonstrukci.
Další oblastí, kterou pandemie ovlivnila, je
kulturní život. Zákaz shromažďování osob na
veřejnosti neumožňuje místním spolkům organizovat jejich plánované akce. V důsledku
toho jsme se nemohli setkat na tradičně první
jarní akci v parku – stavění máje. Fanoušci
místního fotbalového klubu nemohou rovněž
podporovat svůj tým z důvodu zrušené fotbalové soutěže.
Nezbývá než věřit a odpovědným přístupem přispět k tomu, aby se život vrátil co
nejdříve zpět do normálního stavu a mohli
jsme se tak opět společně setkávat a bavit při
kulturních akcích. Doufejme, že se snad toho
brzy dočkáme.
Toto vydání obecního zpravodaje je prvním, které je zpracováno pod vedením nové
redaktorky obecního zpravodaje paní Mgr.
Michaely Lokočové. Jménem vedení obce i
jménem svým děkuji, že se tohoto nelehkého
úkolu ujala. Přeji jí v nové pozici mnoho úspě-

chů a jen pozitivních zpráv v tomto zpravodaji.
Dosavadnímu redaktorovi p. Mgr. Gabrieli
Juchelkovi tímto děkuji za obětavost a čas,
který tvorbě obecního zpravodaje věnoval,
a zároveň za spolupráci po celou dobu, kdy
tuto činnost vykonával.
Závěrem mi dovolte, Vážení spoluobčané,
Vám ještě jednou poděkovat za Váš odpovědný postoj k současné epidemiologické situaci a do dalších dnů popřát hodně elánu
a zdraví při překonávání každodenních překážek.
Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 13 ze dne 16. 1. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 13. zasedání zastupitelstva.
2. Smlouvu o zřízení služebnosti s Antonínem
a Annou Felbierovými za účelem uložení dešťové kanalizace.
3. Smlouvu o zřízení služebnosti s Natálií Wiederovou za účelem uložení dešťové kanalizace.
4. Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Odry
s. p. Ostrava za účelem uložení objektu
dešťové kanalizace.
5. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, místní spolek Oldřišov, z. s. ve výši
10.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 7/2020.
6. ZO schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Sdružení maminek Rozárky,
z. s. ve výši 10.000,-Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 6/2020.
7. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Oldřišov, z. s. ve výši 20.000,-Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 5/2020.
8. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z. s. ve výši
230.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č.4/2020.
9. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro KST Oldřišov, z. s. ve výši 22.000,-Kč
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

4.

Podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR
„Podpora revitalizace území“ z podprogramu
1/2020/117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, dotační
titul DT2-Revitalizace a rekonstrukce na projekt „Kulturní dům Oldřišov“.
5. Poskytnutí finančního příspěvku pro Hultschiner-Soldaten, z. s., Třešňová 37, 747 23
Bolatice-Borová ve výši 2.500,- Kč.
6. Mimořádnou splátku úvěru poskytnutého
Českou spořitelnou, a.s. Opava Obci Oldřišov
ve výši 2.000.000,-Kč, číslo úvěrové smlouvy
322 649 419/0800.
7. Příkazní smlouvu na Kulturní dům Oldřišov
mezi Obcí Oldřišov a Ing. Jiřím Ausficírem,
9. května 269, 747 61 Raduň.
8. Dodatek č. 10 ke Směrnici o cestovních náhradách č. 8/2010.
9. Rozpočtové opatření č. 2 ve schváleném rozpočtu na rok 2020.
10. Zastupitelstvo obce Oldřišov v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 338/2019
Sb., o odměnách členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce, včetně neuvolněného místostarosty
s účinností od 1. 3. 2020, včetně souhrnné
odměny při kumulaci funkcí viz příloha.

a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 3/2020.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Myslivecký spolek Chmulovec Oldřišov ve
výši 30.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 2/2020.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Sbor dobrovolných hasičů Oldřišov ve výši
46.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 1/2020.
Dodavatele veřejné zakázky „Kulturní dům
Oldřišov – Žádost o dotaci“ firmu SUBVENS
CZ, s.r.o., Zakoutí 60, 664 81 Ostrovačice
za cenu 190.000,- bez DPH.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na PD – Kulturní dům Oldřišov s firmou Akad. arch. Eva
Krčmářová, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava.
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP-12-8021554/VB02 Oldřišov, p. č.
14/2, Vezdenko, k NN s ČEZ Distribuce, a.s.
Výroční zprávu o poskytování informací
za rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
– západ na rok 2020 a Střednědobý výhled
rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
– západ do roku 2024.
Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2020
a Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí
Hlučínska na období 2020-2024.

1.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 15 ze dne 7. 5. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 14 ze dne 14. 2. 2020

1. Program 15. zasedání zastupitelstva rozšířený
o bod č. 27 - Dohoda o vzájemném vypořádání
mezi Akad. arch. Evou Krčmářovou a obcí
Oldřišov.
2. Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky
NN
na
kulturní
dům
č. Z_S14_12_8120074045 s ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
3. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského
zařízení - kulturní dům s firmou GasNet, s.r.o.
Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na plynovodní přípojku kulturního
domu s firmou GasNet , s.r.o. Klišská 940/96,
Kliše, 400 01 Ústí nad Labem.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

Rozpočtové opatření č. 14 v rozpočtu na rok
2019.

Program 14. zasedání zastupitelstva rozšířený
o bod č. 11 – Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na PD – Kulturní dům Oldřišov s firmou Akad. arch. Eva
Krčmářová, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava.
Dodavatele veřejné zakázky „Projektová dokumentace-Rekonstrukce a nástavba šaten
a sociálního zázemí SK Moravan Oldřišov“
firmu EUROprojekt build and technology
s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka za cenu 254.000,-Kč bez DPH.
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18. Smlouvu o výpůjčce se ZŠ Oldřišov, okres
Opava, příspěvková organizace, Sokolovská
11, 747 33 Oldřišov.
19. Zařazení území obce Oldřišov do území
působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko
z. s. na programové období 2021-2027.
20. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2019, včetně
výsledku hospodaření za rok 2019.
21. Převod hospodářského výsledku ve výši 339,-Kč příspěvkové organizace ZŠ Oldřišov takto:
Rezervní fond 339,- Kč.
22. Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2019, včetně
výsledku hospodaření za rok 2019.
23. Účetní závěrku Obce Oldřišov sestavenou ke
dni 31. 12. 2019, včetně výsledku hospodaření
za rok 2019.
24. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2019
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
25. Směrnici č.16/2020.
26. Rozpočtové opatření č. 4 ve schváleném rozpočtu na rok 2020.
27. Komisi ve složení: Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.,
Ing. Eduard Svoboda, Julius Jadrný, za účelem
přípravy a projednání Dohody o vypořádání
a narovnání se zhotovitelem projektové dokumentace Akad. arch. Eva Krčmářová
pro projekt PD-Kulturní dům.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
obce
podpisem Dohody o vypořádání a narovnání
mezi Obcí Oldřišov a Akad. arch. Eva
Krčmářová, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava
dojednané a odsouhlašené komisí ustavené
k této věci.
28. Souhlasí s vyjádřením v bodě 7. koordinovaného stanoviska vydaného MSK ve věci
ochrany zemědělského půdního fondu.

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2003
C 20/22 na dešťovou kanalizaci U Naplatek se
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3.
Dohodu o majetkoprávním vypořádání za zrušenou stavbu vodního díla – dešťová kanalizace U Naplatek evidenční číslo 0125-M-19-206
se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32 865/18
s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové.
Dodatek č. 1 na dodávky el.energie pro rok
2021 s Pražskou plynárenskou, a.s. Národní 37,
110 00 Praha.
Dodatek č. 9 na dodávky plynu pro rok 2021
s Pražskou plynárenskou, a.s. Národní 37, 110
00 Praha.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce
a nástavba šaten a sociálního zázemí SK Moravan s firmou EURO PROJEKT BUILD AND
Technology s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30
Ostrava-Hrabůvka.
Dodavatele veřejné zakázky, Rekonstrukce
MK Hlinská, Jaselská, Za Humny – firmu
STRABAG, a.s., Polanecká 827, 721 08 OstravaSvinov za cenu 2.870.988,-Kč bez DPH, včetně
smlouvy o dílo.
Dodavatele veřejné zakázky, „Vybavení expozice o historii obce“ firmu ADD Interiér
Desing, s.r.o., Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín
za cenu 391.654,01 Kč, včetně DPH, včetně
smlouvy o dílo.
Dodavatele veřejné zakázky „PD Technické
zázemí zámeckého parku.“ firmu BENPRO
s.r.o., Nádražní 743/40, 747 23 Bolatice za cenu
98.736,- Kč, včetně DPH, včetně smlouvy
o dílo.
Prominutí platby nájemného z uzavřené
provozovny Pedikúry z důvodu nařízení vlády
od 13. 3. 2020 do uvolnění epidemických opatření ve vztahu k provozované živnosti –
pedikúra, Slezská č. p. 135, 747 33 Oldřišov
paní Lucii Hankové, 9. května 232, 747 33
Oldřišov.
Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu – Rekonstrukce chodníků
komunikace Hlinská v Oldřišově.
Pachtovní smlouvu na p. č. 108/2 a 106/71
v k. ú. Oldřišov uzavřenou s Ing. Patrikem
Wiederem, Hlinská 35, 747 33 Oldřišov.
Poskytnutí finančního daru na základě Darovací smlouvy č. 13/2020 ve výši 5.000,-Kč
Nadačnímu fondu P. Novotného, Vrchní 280,
747 32 Chlebičov.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Rozpočtové opatření č. 3 ve schváleném
rozpočtu na rok 2020.

S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-OÚ-
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Nový zaměstnanec obce na pozici
Technik – mistr
Za poslední roky se značně rozšířily aktivity obce a s tím spojené zvýšené nároky na
administrativu a zajištění všech materiálně
technických a provozních náležitostí. V obci
vznikly dva nové samostatné provozní celky:
splašková kanalizace s čistírnou odpadních
vod a obecní kompostárna. Na kompostárně,
jejíž provoz znamená v podstatě příjem, nakládání a zpracování odpadu, je z hlediska
zákona náročná evidence zpracování a předávání podkladů o této činnosti odpovědným
státním orgánům v oblasti ochrany životního
prostředí apod. Toto obdobně platí i pro provoz splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod.
V oblasti provozu a údržby těchto zařízení
je třeba zajišťovat servis, údržbu, náhradní díly
a pravidelné revize technického vybavení
těchto provozních celků. Dále se zaměstnanci
obce podílejí na údržbě a opravách komunikací
(chodníků) v obci i na přípravách velkých
investičních projektů, jako byly stavební
úpravy zámku, připravovaná rekonstrukce
kulturního domu apod. Díky tomu se obci
podařilo a daří ušetřit značné finanční
prostředky. Tato činnost však rovněž vyžaduje
pracovníka, který ji organizuje, řídí, materiálně
i technicky zajišťuje a vyhodnocuje.
Vedle toho samozřejmě zaměstnanci
nadále zajišťují údržbu obecních ploch, úklid
obce a veřejně přístupných objektů ve správě
obce.
Proto již na konci loňského roku odsouhlasilo zastupitelstvo obce návrh starosty obce na
personální zajištění výše uvedeného a rozhodlo o vypsání výběrového řízení na pracovní
pozici Technik – mistr.
Na základě řízení byl hodnotící komisí na
uvedenou pozici doporučen a nakonec vybrán
pan Roman Kočí.
Několik údajů z jeho životopisu: Pan Roman
Kočí se narodil v roce 1968. Do roku 1991 žil
v Oldřišově, poté se oženil a žije se svou
rodinou v Kobeřicích. Má středoškolské
vzdělání technického směru a praktické zkušenosti s činností, jež je vyžadována na současné
pozici, včetně řízení pracovního kolektivu.

Tímto personálním opatřením jsou vytvořeny předpoklady pro lepší administrativní
a provozně technické zajištění všech provozů
a činností, které obec v současné době, ale
i v budoucnu bude muset zajišťovat.
Ing. Petr Toman

Připojení na splaškovou
kanalizaci je zákonnou povinností
Před více než rokem jste byli v březnovém
vydání tohoto zpravodaje informováni o připravovaném průzkumu ohledně napojení Vaší
nemovitosti ke splaškové kanalizaci. Pracovníci obce většinu z Vás navštívili a formou
dotazníku byl ve spolupráci s Vámi zjištěn
u Vaší
nemovitosti
stav
napojení
na
splaškovou kanalizaci. V případě nedostatků
byl dohodnut termín nápravy.
Někteří z Vás k této věci přistoupili
odpovědně a nedostatky odstranili. Zdaleka to
však nelze říci o všech. O této skutečnosti
svědčí i kvalita vody vytékající z dešťové
kanalizace, ve které už dnes nemají splašky co
dělat. Tuto skutečnost potvrzují i fotografie na
obálce tohoto zpravodaje. Fotografie byly
pořízeny v dubnu tohoto roku v době, kdy
dlouhodobě nepršelo, tudíž z dešťové
kanalizace nemohla vytékat žádná voda, natož
znečištěná. To jednoznačně svědčí o tom, že
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jako poškozování cizího majetku, což je dle
výše škody minimálně přestupkem se všemi
zákonnými důsledky.
Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že tato
„díla“ vznikají především ve večerních a nočních hodinách, což svědčí o tom, že jejich
autoři si uvědomují své protiprávní jednání. Je
tedy velmi složité zjistit jejich původce. Proto
se obracím a vyzývám ty, kteří upřednostňují
tento způsob gratulace, aby volili jinou
variantu, při níž nebude poškozován obecní
majetek.
Uvědomuji si, že tato výzva nemusí vždy
najít svého adresáta, a proto budeme nuceni
v případě nezjištění autora „díla“ vyzvat jubilanta, jemuž je takováto gratulace určena, aby
na své náklady „dílo“ z komunikace odstranil.
Apeluji na stávající a budoucí autory nápisů na
silnici, aby od této tvorby upustili a volili
vhodnější způsob, jak jubilantovi své blahopřání projevit.
Ing. Petr Toman

mnozí z vás nemají nemovitosti napojeny na
splaškovou kanalizaci!!!
Pracovníci obce budou i nadále pokračovat
v průzkumu napojení dalších nemovitostí.
Budou opětovně kontrolovány nedostatky v
napojení na splaškovou kanalizaci, které byly v
minulosti u nemovitostí zjištěny, a následně
bude dohodnut termín jejich nápravy.
Kvalitu vody ve vodotečích kontroluje
rovněž Česká inspekce životního prostředí,
jejíž pravomocí je udílet finanční sankce za
porušování zákona.
V této souvislosti je třeba si rovněž připomenout, že má-li obec vybudovanou splaškovou kanalizaci, je povinnost vlastníka nemovitosti, na které vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, připojit se k této kanalizaci.
Tato povinnost vyplývá z §3 odst. 8 zákona
č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích.
Nedodržení tohoto zákona je přestupkem
s možností udělení finanční sankce.
Vážení spoluobčané, obzvláště Vy, kteří
doposud nemáte svou nemovitost úplně připojenou ke splaškové kanalizaci, prosím
vnímejte tento článek jako další pokus z naší
strany společně vyřešit problém odvádění a
likvidace splaškových vod a jako varování
před následnými problémy vyplývajícími
z nedodržení ustanovení zákona O vodovodech a kanalizacích.
Ing. Petr Toman

Slavilo se 100. výročí vzniku
Hlučínska
U příležitosti 100.
výročí vzniku Hlučínska
uspořádalo Sdružení obcí
Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v
Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s
oslavou tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly
v regionálním duchu. Hosty už při příchodu
vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic.
Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté
zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska
s názvem „Hlučínské století“ poukazující na
klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které
opět vtipnou formou připomněly specifické
hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské
z hlediska sociologického se postarala svým
vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde
před několika lety prováděla výzkum na téma
„Mezigenerační proměny způsobu života na
Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo
rovněž ocenění osobností pamětní medailí

Informace o jubilantech
na komunikace nepatří
Stále častěji můžeme na komunikacích
v obci číst informaci, že ten či onen náš
spoluobčan slaví životní jubileum. Blahopřání
jubilantovi je určitě velice chvályhodná a pro
oslavence určitě milá společenská záležitost.
Existuje však tradiční a daleko lepší možnost –
osobní gratulace, popř. využití dalších možností (sms, mail, facebook). Místní komunikace
v obci je určena k provozu vozidel a dopravy
jako takové, nikoliv jako plocha ke zveřejňování informací. Komunikace je nemovitost a ve
většině případů ji vlastní obec. Takovéto
„zkrášlování“ obecních komunikací je hodnoceno, stejně jako sprejerství na zdech budov,
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Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní
činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto
ocenění ze strany Sdružení obcí Hlučínska
letos získali paní Ludmila Jařabová, pan
Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef
Zawadský a manželé Jaroslava a Karel
Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci a přínos pro
rozvoj Hlučínska Sdružení obcí Hlučínska
udělilo doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.,
Mgr. Radimu Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu
Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové,
Ph.D., Mgr. Adriánu Czernikovi, panu Pavlu
Kocurovi, panu Rostislavu Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční
skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ.
Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a polským gminám Kietrz,
Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie.

vystoupením postaraly také folklorní soubory
Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař
a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín.
Zlatým hřebem se na samotný závěr
oficiálního
programu
stalo
vystoupení
harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic.
K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy
výborně kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc.
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu
Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov,
Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes
Caffé s.r.o.,
Bc. Janu Waloschkovi a Pivovaru Avar za
zajištění občerstvení, účinkujícím souborům
a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková

Zápis RC Myška v Oldřišově
na školní rok 2020/2021
Zápis proběhne ve středu 2. září 2020
v 10:30 hod. v budově na ul. Slezská 135
(bývalý OÚ).
Děti budou rozděleny do různých
věkových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců;
od 6 měsíců do 1 roku; od 1 roku do 5 let).
Náplň hodin v RC Myška:
Hodiny jsou vždy doprovázeny
říkadly, písničkami a hrou.
• Děti se mohou naučit barvy, ovoce,
zeleninu, zvířátka atd.
• Dále cvičíme na balonech, svačíme,
kreslíme a zpíváme s hudebními
nástroji.
Blíže se můžete informovat u paní Jiřiny
Kurkové, tel. 605 866 906.
•

Radim Lokoč převzal Pamětní list za spolupráci
a přínos pro rozvoj Hlučínska
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které
letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku,
krátce připomněla jeho ředitelka PhDr.
Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro
zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku
popřáli např. předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů pan Josef
Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo
děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel
Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým

Spisovatelka Jana Schlossarková
a hudebník Dominik Fajkus
Na první letošní kulturní akci v oldřišovském
zámku přijala pozvání známá regionální
spisovatelka Jana Schlossarková. Četla ze
svých knížek především krátké vtipné příběhy,
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Gertrudě a Aloisi Stříbným a z tohoto světa
byla povolána v neděli 24. listopadu 2019. Paní
Inge byla spolu se svými sedmi sourozenci vychovávána ve víře, skromnosti, pracovitosti
a lásce k hudbě. I když její studium na víceletém gymnáziu v Kravařích přerušila 2. světová
válka, láska k hudbě v ní zůstala. Po válce pracovala jako šička oděvů, pak byla zaměstnána
v opavských tiskárnách, do důchodu se pak
věnovala práci pletařky pro Slezskou tvorbu.
To už bydlela v Oldřišově, ve svých 23 letech
se provdala za oldřišovského občana pana
Josefa Steuera, spolu vychovali 4 děti.
Její otec byl hněvošickým varhaníkem
v kostele sv. Petra a Pavla, po něm se stala varhanicí také ona, od Vánoc roku 1961 pak působila jako varhanice v oldřišovském farním
kostele. Hrávala také ve Služovicích. V Oldřišově jsme ji mohli slyšet doprovázet liturgii
i pobožnosti asi do roku 2007, kdy již ze zdravotních důvodů hrát nemohla.
Služba Bohu hrou na varhany pro ni byla
samozřejmostí, bylo to její poslání, které svědomitě plnila tak dlouho, dokud jí to zdraví
dovolovalo. I po mrtvičkách se znovu k varhanám vrátila a motoriku rukou znovu obnovila!
Je třeba zmínit, že do devadesátých let plnila
i úkol vedoucí scholy. Snažila se vštěpit lásku
k hudbě i mladé generaci. Nebyla jen varhanicí, ale též vedoucí chrámového sboru. Na
kolika křtech, svatbách hrála, kolika lidem zpívala při posledním loučení… Zpěv byl pro ni
službou a modlitbou…
Lásku k varhanám předala i své dceři
Marii a vnukovi Radkovi.
I když nejsem obdařen hudebním nadáním
a nemám hudební sluch, zažili jsme spolu nejednu příhodu. O jednu bych se rád podělil:
Bylo to někdy po roce 2004, když ČR vstupovala do Evropské unie, tehdy vznikla duchovní
píseň Náš Pane, spáso národů, svým Duchem
sjednoť Evropu. Zpívali jsme ji při májových
pobožnostech i v následujících letech. Jednou
jsem za ní na kůr přišel s prosbou, že bychom
na májové tuto píseň zazpívali. Samozřejmě ji
zahrála, i když notám chyběl doprovod pro
„druhou ruku“, to pro ni nebyl problém. Jen se
tak na mě podívala a řekla: „Já už jsem hrála
leccos, ale za Evropskou unii jsem ještě
nehrála…“

ve kterých se objevovalo mnoho jazykových
výrazů „po našemu“. Někteří posluchači si tak
mohli zavzpomínat na mluvu svých rodičů,
jiní si posteskli, že se toto specifické „prajzské“
nářečí vytrácí. Naštěstí jej paní Schlossarková
zachytila ve svých mnoha knihách, např.
v posledních dvou souborných vydání Co na
Prajzske se stalo, Co na Prajzske se povědalo.
Ze zámku se chvílemi ozývaly salvy smíchu,
vyvolané humornými veršovanými příběhy
z pera spisovatelky, které byly prokládány
tóny převzatých i autorských skladeb pianisty
Dominika Fajkuse. Tento mladý hudebník
a skladatel usedl za piano teprve v 18 letech.
Svou tvorbou se řadí mezi skladatele tzv. New
age doby. Vydal samostatné CD album
Dreams a Time.
ml

Dominik Fajkus (vlevo) a Jana Schlossarková

Ingeborg Steuerová
1931 – 2019
nekrolog
Jsem přesvědčen o tom, že v Oldřišově,
Služovicích, Hněvošicích a na Vrbce by se našlo jen málo lidí, kterým by jméno Ingeborg
Steuerová nic neříkalo. Znali jsme ji prakticky
všichni, neřekli jsme jí jinak než paní Inge.
Zpráva o jejím úmrtí na sklonku loňského roku
byla pro nás bolestivou ránou, ačkoliv jsme
věděli, že je vážně nemocná. Smrt paní Inge,
dovolím si to říci, s sebou přinesla konec určité
éry v oblasti kultury a hudby v naší obci.
Paní Ingeborg se dožila 88 let, narodila se
5. července 1931 v Hněvošicích rodičům
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Pozvánka na výstavu do Muzea
Hlučínska

V té písni se zpívá: „S láskou, důvěrou svěřujeme se Ti, Kriste.“ S důvěrou tedy svěřujeme milostivému Bohu i naši sestru Ingeborg
s prosbou, aby jí na věčnosti oplatil její službu
v kostele. R. I. P.
Gabriel Juchelka

Kdo nevěří, že by se renesanční zámek
mohl proměnit v plovárnu, by si rozhodně
neměl nechat ujít novou výstavu v Muzeu
Hlučínska v Hlučíně. Po celé léto nabízíme pod
mohutnými klenbami takové ochlazení, jaké
nezažijete ani na té nejskvělejší plovárně. Vaše
oči přitom jistě nepřehlédnou sbírku
historických plavek. Výstava potrvá do 15.
září.
Muzeum Hlučínska

Výsledky mladých hasičů
Malí oldřišovští hasiči soutěžili v sezóně
2019/2020 v Mladecké lize. Jarní část sezóny
byla z důvodu epidemiologické situace
bohužel předčasně zrušena a celkové výsledky
se tak počítaly z její podzimní části. Mladší žáci
skončili v tabulce na skvělém druhém místě.
Starší žáci bojovali taky statečně a skončili
celkově na čtvrtém místě. Týmům gratulujeme
a přejeme další úspěchy v příštích závodech.
Hasiči Oldřišov

Mapování a příprava projektu na
likvidaci jmelí
V posledních letech došlo v katastru obce
ke zvýšenému výskytu jmelí. V některých
případech je napadení stromů již v takové fázi,
že je ohrožena jejich životnost. Abychom
foto archiv SK Moravan Oldřišov
zabránili dalšímu šíření jmelí a pomohli
napadeným stromům, rozhodli jsme se
společně s okolními obcemi využít možnosti
Operačního programu životního prostředí,
který poskytuje finance na ořez, kácení či
náhradní výsadbu. Při mapování jmelí v našem
katastru bylo evidováno 131 napadených
stromů. nyní je na řadě projektová
dokumentace, pro kterou budeme potřebovat
souhlasy vlastníků stromů s navrženými
opatřeními. Děkujeme za spolupráci.
Pro vyřešení tohoto problému je nutné, aby
byly ošetřeny všechny evidované stromy.
Radim Lokoč

Nábor malých hasičů
Do hasičského oddílu můžete přihlásit dítě
ve věku 7-10 let (ročníky 2010-2013) každou
středu od 17:00 hodin v zámeckém parku.
Hasiči Oldřišov

Dar Slezské nemocnici v Opavě
Obec Oldřišov přispěla finančním darem
10 000 Kč Slezské nemocnici v Opavě na
pomoc při boji proti nemoci Covid-19. Ředitel
Slezské nemocnice, Ing. Karel Siebert, MBA,
osobním dopisem poděkoval starostovi
a zastupitelům obce Oldřišov za tento dar:
„Velmi si vážíme této formy pomoci, jelikož
jsme si i my vědomi toho, že Vaše současná
situace, a to nejen v oblasti napjatých
finančních
rozpočtů,
není
jednoduchá.
Darované finanční prostředky použijeme na
nákup pomůcek a zdravotních prostředků,
především pro plicní ventilaci, které jsou
jednak potřebné v souvislosti s nemocí Covid19, ale i při klasickém provozu každé
nemocnice.“
ml

Mobilní aplikace V OBRAZE
Jste vlastníky „chytrého“ mobilního
telefonu? Chcete mít on-line informace o dění
v naší obci? Pokud si na obě otázky odpovíte
ano,
můžete
využít
mobilní
aplikaci
„V OBRAZE“. Tato aplikace monitoruje
internetové stránky, a to oddíl Zprávy, Akce,
Úřední deska, Fotogalerie a veškeré nové
informace z těchto oddílů stahuje nainzerce
Váš
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mobilní telefon. Jakmile je tedy na stránkách
obce zveřejněna jakákoliv informace v některé
z těchto oblastí jako kulturní akce, obsah
hlášení místního rozhlasu atd., informuje Vás
o tom aplikace V OBRAZE prostřednictvím
Vašeho mobilního telefonu. Aplikaci si můžete
zdarma stáhnout z webových stránek obce
www.oldrisov.cz. A chcete-li vědět o dění
v okolních obcích, aplikace V OBRAZE Vám to
také umožní. Bližší informace o aplikaci
naleznete v letáku uvedeném dále ve
zpravodaji.
Galileo corporation, s.r.o.

fenkami, které mají složeny canisterapeutické
zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky
zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky
z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti
ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si
správně očistit zoubky. Každé dítě si
z edukačního
programu
Povídání
se
zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý
zoubek odnese kartáček, malý balíček
dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na
zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři
a studenti ze Střední školy hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro
Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při
Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínskozápad). Děti dostanou - jako v potravinářské
výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si přímo
samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně
měření jeho teploty. Další den jim paní učitelky
do jogurtu přidají marmeládu, kterou od
lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně
vyrobený jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet
řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání
s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit
- Malý badatel aneb Začínající chemici pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty
z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem
malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko
s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc
obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími
jednoduchými pokusy na doma. V rámci
Malého badatele mohly děti absolvovat také
zábavně-vzdělávací program Prima pokusy,
kde si zkusily vyrobit například i barevnou
chrlící sopku. Od nového školního roku
chystáme v každé mateřince polytechnické
odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve
školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili
interaktivní a vizuálně atraktivní Science show
aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky
němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit
podstatu a příčiny řady překvapivých
fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme.
Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava chystáme pro
žáky základních škol v dalším školním roce
praktické ukázky vybraných experimentů,

Projekt MAP II dává dětem
možnost nahlédnout pod pokličku
řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým)
badatelem,
profesionálním
řemeslníkem,
bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo
třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách
a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách
na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To
všechno a mnohem více si děti a/nebo žáci ze
základních a mateřských škol na Hlučínsku
mají možnost vyzkoušet a zažít díky
projektům Místní akční plán vzdělávání pro
Hlučínsko východ II a Místní akční plán
vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně
MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek
aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či
učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich
bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto
dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je
důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl.
Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na
podzim minulého roku postupně spustili
několik spřízněných aktivit pro mateřské
školy. Ve spolupráci s Českým červeným
křížem Opava pořádáme vzdělávací program
Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti
interaktivní a hravou formou osvojí zásady
první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření,
a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během
podzimních a zimních měsíců navštívila
s programem Pes přítel člověka každou školku
paní Šárka Blokeschová spolu se svými
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měřicích úloh a přístrojů používaných
v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím
jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou
formou demonstrovat fyzikálně-chemické
principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či
chování (ne)hořlavých plynů, interakce
světelného záření s látkou a další. Také žáci
základních škol si budou moci díky pestré
nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na
poli
chemie,
fyziky,
matematiky
či
přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět
i to, jak vyrobit fakírské lůžko či
nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce
zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy)
sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních
a obecních domech či školních tělocvičnách.
Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích
vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na
bezpečnost práce a požární ochranu,
pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška
vodou),
kominictví
(čištění
komínu
a seznámení se s měřicí a inspekční technikou),
životní prostředí a spalování paliv a také práci
s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí,
řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických
matic. Lektorování se ujali přímo místní
řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký
ze Služovic, profesí kominík.
Také díky zapojení místní komunity,
především díky stolaři panu Brunovi
Fabiánovi z Oldřišova, obdržely na přelomu
roku všechny mateřské školy zapojené
v projektu MAP II dětský pracovní ponk
včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do
školek jsou prvním krokem a dílčí aktivitou
(mikro)projektu s názvem Malí bajslíři
zaměřeného na rozvoj technického myšlení,
kreativity a fantazie. Do každé školky budou
průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci
dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět
několik vlastnoručních výrobků. Součástí
aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro
paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity.
Koncem loňského léta byl vyhotoven
Vlastivědný kufřík, který obdržela každá
základní škola na Hlučínsku a jehož ústředním
motivem jsou prameny. Účelem je představit
žákům spektrum různorodých pramenů, resp.

autentických substitutů z Hlučínska a jejich
prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou.

Ponk vyrobil pan Bruno Fabián z Oldřišova
Pramenů, a souvisejících tematických
okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku
naleznou třeba 3D model Landecké venuše,
historické délkové míry, soubor odlitků pečetí,
středověký pergamen, úryvky ze starých
slabikářů, výtisky starých místních novin,
jízdní řády, karikatury, propagandistické
tiskoviny k volbám, soubory historických
fotografií, fragmenty potravinových lístků,
dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce,
agitační plakáty z 50. let a další. Součástí je
také metodika a pracovní listy. Kufřík je
primárně určený pro výuku na vyšším stupni,
v rámci některých témat jej ale využijí i na
stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní
s názvem Malý mulař – je určen pro předškolní
děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím
rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých
předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací
model kaple, skleněná vitráž), fotografií
a pracovních listů se děti – za účasti lektorky
z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem
výroby pálené cihly, s povoláním zedníka
(mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.
Sestaví si dřevěný model strahovické kaple,
a poznají tak tuto stavbu podrobněji.
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divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě
neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám
současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme
moci od nového školního roku opět spustit
všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II Hana Paverová

Poděkování Charity Opava
Vážení a milí občané Oldřišova!

Aktivita Malý mulař u Motýlků v MŠ Oldřišov
Aktivita Malý mulař u Motýlků v MŠ Oldřišov

Počátkem letošního roku se mnozí z Vás
podíleli jako organizátoři, koledníci nebo dárci
na jubilejní 20. Tříkrálové sbírce. V Oldřišově
se vybralo 49 587 Kč. Na celém Opavsku pak
rekordních 2 440 484 Kč.
Z peněz, které bude mít opavská Charita z
této sbírky k dispozici, plánujeme podpořit
naše terénní služby, které pomáhají nemocným
a umírajícím v jejich domácím prostředí, dále
pak naše chráněné dílny, a také lidi, kteří se
ocitnou v krizové situaci.

Až do konce realizace MAP II, tj. do června
2021, bude autorský tým pod vedením Radima
Lokoče a Jiřího Nemináře. pracovat na
největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten
zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro
nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do
vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového
portálu.
Web
bude
nasycen
řadou
didaktických
pomůcek
a
historických
pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audioa audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace
(např. postup válečné fronty, rozrůstání
železnic či stavba vesnic), metodiky a další.
V rámci
tohoto
rozsáhlého
projektu
o Hlučínsku bude zveřejněno i množství
doposud neznámých a nepublikovaných
dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také
přímo v některých animacích či kvízech bude
typická „prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít
místní učitelé možnost prohloubit své jazykové
dovednosti v kurzech prajštiny, které povede
známá regionální spisovatelka, paní Eva
Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí
dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje
v našem regionu Místní akční skupina
Hlučínsko a jsou financované z prostředků
Evropské unie. Informace o projektu
a kompletní přehled (katalog) všech aktivit
naleznete na www.mashlucinsko.cz/projektya-vyzvy/ map-mistni-akcni-plan-ii/ či na
Facebookovém profilu Místní akční skupina
Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným

Velice si vážíme všech, kteří se do sbírky
zapojují.
Přejeme všechno dobré a mnoho Božího
požehnání v celém roce 2020 a těšíme se na
další spolupráci při TKS 2021.
Charita Opava
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Prodej kompostu
•
•

Provoz sběrného dvoru
ul. Slezská 135

na kompostárně v Oldřišově za cenu
50 Kč/100 kg.
je možné domluvit se předem telefonicky
u pana Romana Kočího, tel. 604 715 267.

Prosíme o placení přesnou částkou, nebo
drobnější hotovostí.

•
•

každou sudou sobotu od 8.00 do 11.30 hod.
každou středu od 14.30 do 15.30 hod.

Kontejner na bioodpad je zde umístěn nonstop.
-OÚ-

Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov – periodický tisk územního
samosprávného celku (vychází jako občasník 4 – 5krát ročně)
Evidence Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23676
Číslo vydání 5/2020, vydáno dne 23.
20. 5. 2020
2020
Odpovědná redaktorka – Mgr. Michaela Lokočová
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz
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