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Slovo starosty

vlastními silami. Věřím, že i přes tyto problémy se
dílo podaří zdárně a hlavně kvalitně dokončit.
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych využil
této příležitosti a pozval Vás na společenské a
kulturní akce, prostřednictvím nichž se můžeme
v nejbližší době opětovně setkávat a společně se
dobře bavit. První a největší z nich je oldřišovský
odpust. Ten jako velký duchovní svátek všech nás
farníků je i významným kulturním počinem. I letos je
v zámeckém parku připraven bohatý kulturní
program, na jehož přípravě má hlavní podíl kulturní
komise obce. Doufám, že volba účinkujících se ukáže
jako šťastná, a když k tomu připočteme tradiční
lunapark a výborné občerstvení, které opět připraví
naši sportovci, tak věřím, že na tuto událost budeme
ještě dlouho a rádi vzpomínat. Podrobný program
letošního odpustu najdete dále v tomto zpravodaji.
Hned následující sobotu po odpustu se pak společně
setkáme při slavnostním otevření zámku, o němž
jsem se již dříve zmínil. I při této příležitosti pro Vás
kulturní komise zajistila kulturní program po celé
odpoledne a večer. Místní spolky se postarají o to,
abyste po celou dobu konání akce, neměli hlad a
žízeň. Nezbývá než si přát a doufat, aby při těchto
událostech vládlo příznivé počasí, a tím se naplní
jejich hlavní cíl, společně se setkat, navázat nová
přátelství, třeba s novými spoluobčany naší obce, a
všichni se dobře pobavit.
V letošním roce si naše farnost připomíná
jedno výročí, a to 210 let od postavení místního
kostela zasvěceného svátku Narození Panny Marie.
Toto výročí si připomeneme i konáním dalšího
ročníku Setkání schol regionu Hlučínska. Toto se
uskuteční v sobotu 5. října a již teď Vás všechny
na tuto událost zvu. V průběhu tohoto setkání
vystoupí deset mladých pěveckých sborů – schol a
nabízí tak jedinečnou příležitostí zaposlouchat se
do krásných tonů duchovní hudby, zapomenout
na denní shon a stres a načerpat novou energii.
A ještě jedno, dalo by se říci půlkulaté, výročí
si naše obec letos připomíná, a to 785 let od první
písemné zmínky o obci Oldřišov. Takže všechny
slavnosti a kulturně společenské akce jsou dobrou
příležitostí připomenutí si tohoto jubilea.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
prožíváme v této době poslední dny letošního léta.
Věřím, že jste krásných dnů tohoto ročního období
využili k odpočinku a k regeneraci svých fyzických i
psychických sil. Letošní léto k tomu dalo hodně
příležitostí, neboť počasí tomuto období dovolených
skutečné přálo. Měsíc září je však také časem, kdy
žákům a studentům skončily prázdniny a oni se opět
vracejí do svých tříd. Všem přeji, aby se jim v novém
školním roce dařilo, aby jejich výsledky přinášely
radost nejen jim, ale i jejich rodičům. Zvláště bych
chtěl povzbudit naše prvňáčky a popřát jim, ať se jim
v naší škole pokud možno líbí a ať se zde naučí
mnoho pozitivního pro svůj budoucí život.
Pedagogickému sboru základní i mateřské školy
rovněž v tomto školním roce přeji hodně dobrých
výsledků v jejich nelehké práci.
A co se událo v naší obci od posledního, tj.
červencového vydání obecního zpravodaje?
Na asi nejsledovanější stavbě v obci, tj. na
rekonstrukci zámku, byly dokončeny dodávky
interiéru, tj. nábytku vč. vybavení kuchyně a všeho,
co s tím souvisí. Dne 15. 8. 2019 pak proběhlo přímo
na místě kolaudační řízení. Výsledkem toho je závěr,
že stavba nevykazuje žádné viditelné závady a je
možno ji využívat k určenému účelu. Tento závěr
rovněž svědčí o tom, že rekonstrukce je provedena ve
velmi dobré kvalitě. Nyní vrcholí poslední etapa,
kterou jsou stavební úpravy v bezprostředním okolí
zámku,
tj.
dláždění, parkoviště,
příjezdová
komunikace, chodník, veřejné osvětlení, a věřím, že
vše bude včas hotovo, tak, abychom mohli společně s
Vámi všemi zámek slavnostně otevřít, čímž budete
mít příležitost na vlastní oči se přesvědčit, jak se dílo
podařilo nejen z vnějšku, ale i vevnitř. Slavnostní
otevření připravujeme na sobotu 14. září. Pozvánku
na tuto slavnostní událost včetně programu naleznete
na jiném místě tohoto zpravodaje. Malé ohlédnutí, jak
se objekt měnil v průběhu posledních dvou let, Vám
v tomto vydání Sovičky přinášíme prostřednictvím
fotogalerie
V průběhu letošních prázdnin byly zahájeny i
dvě další menší stavby. Tou první byla výstavba
osvětlení hřbitova. Stavbu realizovala v průběhu
července firma Respol, s. r. o., a náklady na ní činily
137 tis. Kč vč. DPH. Stavba byla v termínu ukončena
a předána. Druhou stavbou pak je oprava chodníku
na hřbitově. Ta byla naplánována tak, že bude
realizována ve spolupráci pracovníků obce a
dodavatelské firmy. Jakmile však dodavatelská firma
na stavbu nastoupila, ukázalo se, že nemá praktické
předpoklady pro kvalitní provedení stavby a
spolupráce s tímto dodavatelem byla hned v zárodku
ukončena. Stavbu jsme tak nucení realizovat celou

Vážení spoluobčané, přejí Vám v příštích
dnech – v nadcházejícím období babího léta, mnoho
krásných a pokud možno slunečných dnů. Poslední
čtvrtletí tohoto roku, do kterého za pár dní
vstoupíme, ať vám přinese jen hodně pozitivních
zpráv a událostí.
Ing. Petr Toman
starosta obce
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 8 z 11. 7. 2019

8. Dohodu mezi obcí Oldřišov a p. Patrikem
Wiederem o využívání studny a vodovodu.
9. Krátkodobý pronájem kuchyně v zámku
za cenu 500,-- Kč/den + energie a voda.
10. Prohlášení o dlouhodobém pronájmu prostor
příležitostného občerstvení na zámku.
11. Záměr pronájmu udovy a p.č. 834/1 v k. ú.
Oldřišov (kabiny – hřiště).
12. Rozpočtové opatření č. 8.
13. Licenční smlouvu s firmou Ing. Arch.
Vlastimil Krčmář, Ostrava.
14. Smlouvu
o
právu
provést
stavbu
č. OP/194/r/2019/TSÚ/Si s MSK Ostrava.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ADD
interiér design s. r. o. Zahradní 693/3, 748 01
Hlučín.
2. Směnu pozemků mezi Obcí Oldřišov
a Povodím Odry v souladu s vyvěšeným
záměrem.
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu
č.
IV-12-8017005/2,
Oldřišov,
K Zámku, rozšíření k NN.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu
č.IV-12-8017285/2,
Oldřišov,
Sokolovská p. č. 70, rozšíření kNN.
5. Rozpočtové opatření č. 6.
6. Projektový záměr „Protipovodňový varovný
a informační systém obce Oldřišov“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové
starosty.

opatření

č.

7

v kompetenci

S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-elk-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Josef Barták pomohl vdechnout zámku
duši

1. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska
za
rok
2018
ze
strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy
Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2018.

Na více místech našeho zpravodaje narazíte na informaci
o otevírání zámku, to proběhne v sobotu 14. září.
Komplexní rekonstrukce zámku však není jen stavba,
fasáda, omítky, ale také její interiér. O tom, jak vypadal
interiér oldřišovského zámku v době jeho největší slávy,
prakticky nevíme, proto bylo třeba jeho vybavení řešit
v soudobém duchu. Tím, který vdechl zámku jeho „duši“ je
Ing. Josef Barták, podle jehož projektu bylo zhotoveno
vybavení celého zámku. Jsem rád, že pan Barták přijal naši
nabídku a poskytl rozhovor pro náš zpravodaj.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 9 z 22. 8. 2019

Pane Bartáku, stal jste
u zrodu společnosti
FORM CZ, která sídlí
v Kozmicích. Prakticky
každý, kdo jede do
Ostravy přes Hlučín, si
na světelné křižovatce
vpravo všimne budovy
s proskleným patrem,
na kterém jsou vystaveny některé z Vašich
výrobků. Můžete nám
Josef Barták
prozradit, jak jste se
ke svému povolání, ale i podnikání dostal?

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP
(kotlíkové půjčky).
2. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci (kotlíkové půjčky).
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou
Sasastav Group s. r. o. Kylešovská 2593/12,
746 01 Opava.
4. Dodavatele veřejné zakázky na „PD –
Kulturní dům Oldřišov“ firmu Architekti
Krčmářovi, Ostrava za cenu 695.200,-- Kč
bez DPH.
5. Smlouvu o věcném břemenu s Povodím
Odry s. p.
6. Zápis do obecní kroniky za rok 2018.
7. Záměr směny pozemků (viz informace
na úřední desce obce, pozn. redakce)

Řadu let jsem pracoval jako vedoucí projekce
v Dřevovýrobě Ostrava, což byla ve své době jedna
z mála dobrých firem v oboru. V Dřevovýrobě byl
prostor pro kreativitu, firma realizovala velké a
náročné interiéry po celém Československu. Žel
po listopadu 1989 se mnohé změnilo. Řada lidí
bez vize do budoucna usilovala o zprivatizování. To
nepřispívalo k dobré atmosféře. Uvědomoval jsem si,
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že jenom dobré řemeslo bez technologie jako na
západě nepostačí k přežití firmy s více jak 800
pracovníky. O přednosti moderní, a tenkráte pro nás
nedosažitelné, technologie jsem se jako student
přesvědčil na zahraniční praxi už o prázdninách 1968.
Proto již v dubnu 1990 jsem se rozhodl odejít
na volnou nohu. V následujícím roce 1991 jsme
s několika kolegy založili firmu FORM. Začalo to
nadějně; nebýt všech známých nedostatků té doby,
jako nevymahatelnosti práva a neuvěřitelné korupce,
mohla být firma FORM na ještě mnohem vyšší
úrovni. Podnikání firmy FORM, prodávající své
výrobky pod značkou FORM DESIGN, stojí na dvou
nohou, na atypických interiérech a na patentově
originálním sedacím nábytku.

odpovídající žulu na schodiště, včetně decentního
protiskluzového detailu.
Dovolím si nyní od Oldřišova přejít ke světu. Slyšel
jsem,
že
jste
působil
také
v zahraničí.
Předpokládám, že tvůrčí práce návrháře je stejná,
má-li být zakázka realizována u nás nebo v cizině.
Liší se ale realizace zakázek u nás a v cizině
například z pohledu vztahu mezi designerem
a klientem?
Realizoval
jsem
interiéry
v Heidelbergu,
v Dossenheimu a Mnichově. Řadu interiérů jsem
realizoval pro Aramejce v Rakousku. Rakouští
Aramejci jsou křesťanští uprchlíci z Bagdádu. Ti, pro
které jsem pracoval, byli velmi schopní a nadaní lidé.
(Utekli z Iráku po převzetí moci Saddámem
Husajnem.) Ptáte se na rozdíl, má odpověď je taková,
že všude záleží na tom kterém člověku, na tom
kterém zákazníkovi. Takže stejná jako u nás.

Vnímáte svou práci také jako svým způsobem
poslání?
Nevím, zda můžu označit svou práci za poslání, ale
to, co dělám, je pro mě nejen povoláním, ale
i koníčkem. Mám radost, že mám následovníky
ve dvou synech, kteří už před lety převzali vedení
firmy.

K Vašim koníčkům patří i výtvarné umění, Vašimi
díly jsou ozdobeny některé z knih hlučínské
básnířky a spisovatelky Jany Schlossarkové, kterou
bychom v dohledné době rádi v opraveném zámku
přivítali na autorském čtení. Je pro Vás výtvarné
umění relaxem, nebo jak nejraději odpočíváte
a nabíráte nové síly?

V Oldřišově jste zanechal hmatatelnou stopu, řekl
bych, že od přízemí až k půdě najdeme Váš rukopis.
Troufám si říct, že jste v Oldřišově nechal i kus
svého života. Jaké to bylo pracovat na interiéru
zámku,
který
patřil
k nejzdevastovanějším
na Opavsku?

V mládí jsem maloval. Dnes tu a tam kreslím
a příležitostně
ilustruji.
Nejsem
profesionál
a velkorysý kritik by mou kresbu označil za milou
než dobrou. Tak, jak kreslím, to určitě není relax,
jeden obrázek mi trvá někdy i víc než 10 hodin, profík
by to jiným uchopením tématu zvládl mnohem
rychleji.

Ač jsem hlučínský patriot, prvně jsem Oldřišov
navštívil až v souvislosti s interiérem zámku. Na kraji
obce jsem nemohl přehlédnout budovu celnice, pak
uprostřed obce rybník, park a průhledy na kostel a
zámek – tenkráte na deprimující ruinu. S architektem
Jarošem, který je autorem stavební rekonstrukce, se
známe z dřívější doby a na mě bylo posunout
návrhem interiéru výsledek ještě o něco dál.
S vědomím, že realizace celého zámku je obří dílo
pro obec velikosti Oldřišova, jsem si sám pro sebe
formuloval zadání tak, aby interiér nepřekročil
únosnou finanční mez. Vsadil jsem na design dveří,
prosklených stěn, osvětlení nástěnnými a závěsnými
svítidly, místo zářivkových přisazených ke stropu.
Našel jsem porozumění u vedení obce, u autora
stavby, stavebního dozoru i u stavební firmy. Dnes
jsem rád, že výsledek odpovídá svému poslání a je
podle mých představ.
Co bylo asi
naplňovalo?

nejsložitější

a

co

Vás

Pane Bartáku, dovolím si opět přejít k Vašemu
povolání,
k jakým
hodnotám
bychom
se
v architektuře, ale možná i v našem životě měli
podle Vás hlásit, aby to, v čem žijeme, nebylo
kýčem, který je sice líbivý, ale nemá žádný přesah,
žádné poselství…
Netroufám si posuzovat, co je a není kýč. Křiklavé
příklady snad poznám, ale sám víte, že také platí, co
kritik, to jiný názor. Já osobně považuji za povinnost
architektů, aby na úkor svého ega především
respektovali prostředí. Přitom ten respekt může
vypadat i jako kontrast, ale výsledek musí být
harmonický.
A takovou vnitřní harmonii přeji také já Vám i našim
čtenářům. Děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěchů a těším
se na setkání při slavnostním otevření našeho zámku.

nejvíce

Při zpětném pohledu si myslím, že okamžikem
pravdy bylo každé rozhodování zastupitelstva
při výběru projektanta, posuzování projektu a
nakonec při předvedení díla. Trápení bylo se změnou
osvětlení a s výběrem keramických a kamenných
dlažeb. Ve snaze ušetřit jsme absolvovali cestu
po polských stavebninách, abychom skončili u české
firmy RAKO. Nakonec se podařilo najít i barevně

Gabriel Juchelka

fotografie převzata z https://www.asb.sk/architektura/interierovy-dizajn/na-pocatku-byla-zidle

Aby zámecká klubovna nezela
prázdnotou. Výzva k seniorům…
V opraveném zámku vzniklo také zázemí
(klubovna) pro scházení občanů. Tento článek nepíši
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z pozice redaktora zpravodaje, ale z pozice
zastupitele. Dlouhodobě sleduji, že absence klubu
seniorů v naší obci je smutnou skutečností.
Moc bych si přál, a nejen já, ale i ostatní
z kolegů zastupitelů, aby vznikl fungující klub
seniorů, který by sdružoval aktivní důchodce, kteří
by mohli participovat na obecních akcích, připravovat
program pro své starší imobilní kolegy a kolegyně,
případně navštívit naše spoluobčany v domovech
pro seniory, zajít např. do mateřské školy na setkání
s dětmi atp., a především se společně dobře bavit.
Domnívám se, že v počátcích fungování klubu by
mohly pravidelné schůzky probíhat jednou či dvakrát
měsíčně, pak by se intenzita setkávání mohla upravit.
V tuto chvíli by mohl „klub seniorů“ fungovat
trojím způsobem:

nahrazeny novými, vyrobenými na míru přesně
dle velikosti šatny.
Pracovníci obce také vyspravovali omítky
a vymalovali celou místnost. Také radiátor je
vyměněn. Součástí šatny budou nové magnetické
nástěnky, na které budou paní učitelky dávat
v písemné podobě informace rodičům a na dalších
budou vystaveny výtvarné práce dětí.
Děti ze třídy Motýlci se mohou těšit na novou
kuchyňku na hraní.
U Včelek se děti dočkají nového dřevěného
stolařského ponku, který bude pořízen z dotací EU.
V nejmenší třídě u Berušek se děti budou těšit
z nových dřevěných stolů.
Celkový počet dětí v MŠ v novém školním
roce je 59. Děti budou umístěny ve třídách dle věku.

1) Stal by se „rozpočtovou“ organizací obce, ta
by uvolnila určité prostředky, ze kterých by se
financovaly aktivity klubu. Tento návrh však
nemá většinovou podporu zastupitelstva.
2) Schůdnější variantou by mohlo být založení
zapsaného spolku, který by dostával obecní
dotace na provoz, ale sám by vedl vlastní
účetnictví a podával daňové přiznání (takto
funguje většina spolků v okolí).
3) Mně osobně se v tuto chvíli zdá jako
nejjednodušší varianta tato: Klub seniorů
bude fungovat neformálně, bez nutnosti
zakládání zapsaného spolku, obec poskytne
zámeckou klubovnu. „Členové“ klubu se
budou sami podílet na financování (tzn. sami
si koupí občerstvení, zaplatí např. jízdné
do města, vstupenku na kulturní akci atp.).
Obec by však nadále ze svého rozpočtu
organizovala obecní plesy seniorů či výlety
seniorů ve dvouletých periodách, tak jak je
tomu doposud. Jen mimochodem, letošní ples
seniorů je plánován na 12. října. Už teď jste
srdečně zváni!

Krásný zbytek léta a úspěšný vstup do školky
a školákům do školy přeje
Magda Sedláčková a kolektiv učitelek MŠ

Environmentální vyúčtování 2018

Za současných podmínek se přikláním
k tomu, abyste se Vy, naše seniorky a naši senioři,
sdružili neformálně. Prosím aktivní důchodce, kteří
by si tuto aktivitu vzali na svá bedra, aby mě
kontaktovali. Věřím, že se nám společně podaří
nastartovat novou tradici setkávání občanů
v seniorském věku.
Gabriel Juchelka
zastupitel

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí. Loni jste Vy, občané naší
obce, odevzdali k recyklaci 2 231,91 kilogramů
starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky
environmentálnímu
vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,

Zprávy z mateřské školy
V průběhu letních prázdnin probíhala
v mateřské škole rekonstrukce šatny II. třídy
u Motýlků. Jako první nastoupili pracovníci obecního
úřadu, kteří demontovali dřevěné obložení a odvezli
stávající šatnové bloky z roku 1978, které budou
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o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
-elk-

protože celé oslavy se odehrávají v rámci českopolského projektu Hasiči, včera i dnes spolu. Po
soutěži malých hasičů byla připravena soutěž
amatérů, jíž se zúčastnilo kolem patnácti amatérských
týmů z Oldřišova, blízkých vesnic i Opavy. Zlatá
medaile i sud 50litrového piva, o nějž se závodilo,
zůstaly
v Oldřišově.
Zajímavým
zpestřením
programu pro děti byly projížďky obcí v polském
hasičském voze.

Nabídka spolupráce Slezské
univerzity v Opavě

V sobotu se konala soutěž v požárním sportu
v rámci Moravskoslezského poháru, na stupních
vítězů stály v ženské kategorii hasičky ze Svobody a
v mužské hasiči z Hrabůvky, ti letos zvládli útok
na místní 2B trati s úctyhodným časem 14:03, kterým
vytvořili nový traťový rekord. Také v sobotu se
představily polské hasičské týmy, které soutěžily
podle polských pravidel, což bylo pro diváky
netradičním zpestřením soutěže. Také tento den byl
připraven program pro děti: projížďka obcí polským
hasičským vozem, vědomostní kvíz s hasičskou
tematikou a dětský fotokoutek. Sobotní devátá hodina
večerní patřila losování tomboly, v níž bylo na 50 cen.

Hasičskou slavnost navštívil
rekordní počet účastníků

Po oba večery byl připraven hudební
karneval, v pátek k tanci a poslechu hrála polská
skupina Fenix z Pilszcze a v sobotu rozproudila
mnohé tanečníky opavská skupina Recept.
Starosta oldřišovských hasičů Jan Ciminga
celou akci zhodnotil slovy: „Jsem rád, že se hasičský
víkend, jimž jsme pokračovali v oslavách našeho
výročí, vydařil jak po stránce sportovní, tak kulturní,
a že dorazilo rekordní množství hostů. Mám radost
z toho, že jsme mohli návštěvníkům představit českopolskou brožuru o historii našeho sboru a o historii
spolupráce s hasiči z polské Pilszcze, a také že jsme
představili DVD s krátkým dokumentárním filmem
o našem výročí a spolupráci s Poláky.“ A o tom, že
hasičskou slavnost navštívil rekordní počet účastníků,

Pro dobrovolné hasiče z Oldřišova je letošní
rok spojen s oslavami 120 let jejich existence. První
část oslav se odehrála v květnu o svátku patrona
hasičů sv. Floriána. První srpnový víkend patřil
hasičské slavnosti, která se uskutečnila v areálu
oldřišovského zámeckého parku. Na své si přišli jak
milovníci požárního sportu, tak příznivci dobrého
jídla a skvělé hudby.
V pátek 2. srpna se představila družstva
starých pánů a žáků z České republiky, ale i Polska,
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svědčí např. i to, že pouze v pátek 2. srpna se prodalo
tolik langošů, jako v minulém roce za oba dva dny…

Díky česko-polskému projektu v září vyjedou
hasiči z Oldřišova a Pilszcze do Centra hasičského
hnutí v Přibyslavi a na podzim pak navštíví
s preventivním programem dětí ze školek v Pilszczi
i Oldřišově.
Gabriel Juchelka

Proměny zámku v době
rekonstrukce

foto archiv obce
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