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Slovo starosty
I přes tuto složitou situaci ubíhá život v naší obci
dál, díky Bohu v míru. Určitě dobrou zprávou
je to, že pandemie Covid 19, která velmi negativ
ně ovlivňovala život nás všech v uplynulých dvou
letech, se snad blíží ke svému konci, a tak doufá
me, že se život navrátí do stavu před pandemií.
I tak epidemiologická situace značně ovlivnila život
na počátku tohoto roku, jednak ve školách, pod
nicích a zároveň opětovně omezila kulturní život
v obci, což se projevilo mimo jiné zrušením plesové
sezóny v obci.

Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tyto řádky našeho zpravodaje,
nacházíme se v těžkém období, kdy celá Evropa
a téměř celý svět se potýká s dopady hrůzného vá
lečného konfliktu, vyvolaného snahami ruských
politiků o ovládnutí sousední Ukrajiny.
V prvních dnech tohoto roku jsme si jako každo
ročně všichni společně přáli mimo jiné hodně zdra
ví, štěstí, pokoje, klidného žití ve světě bez válek
a bídy. Neuplynuly ani dva měsíce a my žijeme
v situaci, kterou si určitě nikdo z nás neuměl před
stavit ani v tom nejhorším snu. Sledujeme s obava
mi osudy ukrajinského národa, který bojuje proti
velké bojové přesile za svou zem a svobodu. I přes
tuto těžkou a složitou situaci však přece jen žije
naděje a víra v brzké ukončení válečného běsnění.
Tuto naději nám dává odhodlání ukrajinského ná
roda bránit svou svobodu a solidarita národů celé
Evropy, které se postavily za spravedlivý boj Ukra
jiny. Obrovská solidarita a snaha pomoci jednak
hmotnou i finanční podporou bojujícímu národu,
uprchlíkům z Ukrajiny a neutuchající tlak světové
veřejnosti na světové politiky je tou nadějí, že tito
budou nuceni odložit zbraně a zasednout k jedná
ní s cílem zastavit nesmírné utrpení ukrajinského
lidu a řešit tuto složitou mezinárodní situaci ces
tou diplomatického jednání. Toto musí být jediná
cesta k ukončení současné složité situace pro kaž
dého z nás, kdy i my žijeme v obavách o zdraví
a životy svých blízkých a o budoucnost jako ta
kovou.Na všem tom hrůzném, co se na Ukrajině
děje, se ukazuje naštěstí i pozitivní stránka lidstva,
a to že každé zlo, vyvolá ještě větší vlnu dobra.
To se projevilo v obrovském vzedmutí vlny soli
darity národů celé Evropy vůči trpícímu národu
Ukrajiny. Je potěšitelné, že tomu bylo v celé naší
republice a rovněž v naší obci. Velká většina z Vás,
drazí spoluobčané, vyjádřila své odhodlání pomoci,
a to jak formou hmotných darů v humanitární sbír
ce pořádané naší obcí ve spolupráci s paní Olenou
Moysevych, tak formou finanční pomoci. O tom
blíže v jiné časti tohoto zpravodaje. Za tuto nezišt
nou pomoc patří všem velké poděkování a hluboká
úcta.

V oblasti realizace investičních akcí pokračuje re
alizace v současnosti největšího projektu, a to vý
stavba kulturního domu. Stavba do současné doby
pokračuje i díky přístupu dodavatele a všech zain
teresovaných úspěšně. Prakticky jsou zhotoveny
vnitřní rozvody vody, plynu, ústředního vytápění,
elektrorozvody, rozvody slaboproudu, betonáže
podlah, realizují se vnitřní omítky a kolemjdoucí
rovněž vidí, že probíhá vnější zateplování objektu,
na střechu je pokládána finální krytina. Dosavadní
postup stavby tak dává optimismus v to, že stavba
bude dokončena v dobré kvalitě a v termínu.
Jak jste se mohli dočíst v posledním loňském zpra
vodaji, schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na le
tošní rok, který plánuje realizovat v tomto roce další
projekty, z nichž vybírám:
a) Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi v obci Oldřišov – tento
projekt se skládá ze dvou částí:
1) Rekonstrukce – modernizace místního rozhla
su, což představuje náhradu stávajícího rozhlasu
za kompletně nový. Zastupitelstvo schválilo do
davatele, kterým je společnost VoiceSys, s. r. o.
z Nymburka. Celkové náklady rekonstrukce činí
2 339 734 Kč vč. DPH.
2) Zpracování digitálního protipovodňového plánu.
Rovněž pro tuto část schválilo zastupitelstvo doda
vatele, kterým je společnost Crisis Consulting, s. r. o.
Uherské Hradiště. Celkové náklady na tento proti
povodňový plán činí 176 055 Kč vč. DPH.
b) Novostavba technického zázemí v zámeckém
parku – již na svém únorovém zasedání schválilo
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zastupitelstvo obce dodavatele stavby, kterým byla
na základě výběrového řízení společnost Fichna
Hudeczek, a. s. z Píště. Vzhledem k nedostatku
pracovních kapacit však společnost od zakázky
odstoupila a neuzavřela smlouvu o dílo. Proto
na březnovém zasedání zastupitelstvo obce tuto
situaci projednalo a schválilo nového dodavatele,
kterým je společnost Ostravské stavby, a. s. Celkové
náklady stavby budou činit 3 466 850 Kč vč. DPH.
Realizací této stavby získá obec a především orga
nizátoři společenských akcí (spolky) v zámeckém
parku lepší podmínky pro přípravu a výdej občer
stvení a stavba určitě přispěje ke zlepšení prostředí
v parku. Pro tento projekt zastupitelstvo schválilo
zároveň službu Technický dozor investora, kterým
bude Ing. Jiří Ausficír. Náklady na tuto službu činí
18 150 Kč /měsíc vč. DPH.

k výběru zhotovitele, tak aby projekt mohl být za
hájen cca v polovině roku.
Nyní nezbývá doufat a činit vše co je v našich mož
nostech pro to, aby byla co nejrychleji ukončena
nynější těžká mezinárodní situace a nic tak nebrá
nilo k realizaci výše uvedených projektů. Zároveň
máme naději a současná hygienická situace nám
k tomu napomáhá, že budeme moci v letošním roce
zase obnovit kulturní život v obci a naplnit tak plán
kulturních akcí, který obec sestavila ve spolupráci
s místními spolky. S jeho obsahem se můžete sezná
mit na webových stránkách obce.
Závěrem mi, Vážení spoluobčané, dovolte popřát
nám všem rychlé ukončení války na Ukrajině, ře
šení tohoto konfliktu i všech jiných výhradně míro
vým jednáním. Vyvíjejme tlak na světové politiky,
aby veškeré konflikty řešili diplomatickým jedná
ním – nikoliv zbraněmi a utrpením lidí.

c) Rozšíření zámeckého parku – na část projektu
je nyní podána žádost o dotaci, jež by měla dopo
moci financovat tento projekt. Poté přistoupíme



Ing. Petr Toman, starosta

5. Dodavatele veřejné zakázky „Technické zá
zemí v zámeckém parku v Oldřišově“ fir
mu Fichna‑Hudeczek, a. s. Opavská 535/17,
747 18 Píšť za cenu 2 779 432,80 Kč bez DPH,
včetně smlouvy o dílo.
6. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev.
č. 700/2021 s firmou Hagemann, a. s., Hradní
27/37, 701 00 Ostrava týkající se nákupu hasič
ského auta.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 8800096569_1/VB/P ke stavbě „PRELA,
Oldřišov – Svobody 110, Plynovodní přípoj
ka“ s firmou s firmou GasNet, s. r. o. Klišská
940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem.
8. Dofinancování sociálních služeb pro OASA
nezisková, o. p. s., Dohnálkova 3052/15,
746 01 Opava formou finančního daru ve výši
4.000 Kč.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 104/2021
mezi obcí Oldřišov a Ostravskými stavba
mi, a. s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava
‑Přívoz.
10. Dodatek č. 13 ke Směrnici o cestovních náhra
dách č. 8/2010.
11. Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2021.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 34 ze dne 10. 2. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 34. zasedání zastupitelstva doplněný:
– o bod č. 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 104/2021 mezi Obcí Oldřišov a Ostravské
stavby, a. s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00
Ostrava‑Přívoz.
– bod č. 11. Dodatek č. 13 ke Směrnici o cestov
ních náhradách č. 8/2010.
– bod č. 12. Výroční zpráva dle zákona 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2021
– bod č. 13. Dotace společenským organizacím.
2. Darovací smlouvu č. 500/2022 s Nadací Pav
la Novotného, Vrchní 280, 747 32 Chlebičov
na finanční dar ve výši 32.000 Kč pro nákup de
fibrilátoru.
3. Darovací smlouvu č. 501/2022 s Nadací Pavla
Novotného, Vrchní 280, 747 32 Chlebičov, je
jímž předmětem je darování defibrilátoru.
4. Darovací smlouvu č. 502/2022 s Nadací Pav
la Novotného, Vrchní 280, 747 32 Chlebičov
ve výši 5.000 Kč na provozní a mzdové náklady.
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12. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Oldřišov ve výši
50.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestič
ní dotace č. 1/2022.
13. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Myslivecký spolek Chmulovec Oldřišov
ve výši 33.000 Kč a zároveň schvaluje veřejno
právní smlouvu o poskytnutí individuální ne
investiční dotace č. 2/2022.
14. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro KST Oldřišov, z.s. ve výši 22.000 Kč a záro
veň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskyt
nutí individuální neinvestiční dotace č. 3/2022.
15. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro
SK Moravan Oldřišov, z.s. ve výši 253.000 Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 4/2022.
16. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Základní organizaci Českého zahrádkář
ského svazu Oldřišov z.s. ve výši 15.000 Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 5/2022.
17. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení maminek Rozárky, z.s. ve výši

18.

19.

20.
21.

10.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestič
ní dotace č. 6/2022.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Českomoravský svaz chovatelů poštov
ních holubů, místní spolek Oldřišov, z.s. ve výši
10.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestič
ní dotace č. 7/2022.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Římskokatolickou farnost Oldřišov ve výši
80.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestič
ní dotace č. 8/2022.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 ve schváleném
rozpočtu na rok 2022.
Úpravu termínu plnění smlouvy o dílo na zpra
cování projektové dokumentace pro stavbu
„Rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu
na ul. Za Humny vč. intenzifikace ČOV v obci
Oldřišov“ s firmou KONEKO spol., s. r. o. Vý
stavní 2224/8, 709 00 Ostrava‑Mariánské Hory
s termínem do 30. 4. 2022 a pověřuje starostu
podpisem dodatku smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 12/2021 ve schváleném
rozpočtu na rok 2021.
4. Počet volených zastupitelů pro volební období
2022-2026, dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v počtu 9 členů.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo VB
15876/IV-12-8022845/Oldřišov, p. č. 999/126,
rozšíření kNN s Čez Distribuce, a. s.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo VB
17974/IV-12-8023285/Oldřišov, p. č. 999/127,
rozšíření kNN s Čez Distribuce, a. s.
7. Prodloužení pronájmu nebytových prostorů
2.NP, Opavská 199 dle předložené nabídky
za cenu 611 Kč/m2/rok.
8. Finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši
25.000 Kč s tím, že finanční dar bude zaslán
s variabilním symbolem 222 (dary pro obě
ti konfliktu na Ukrajině) na bankovní účet
č. 2800779701/2010 Diecézní charity ostravsko

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 35 ze dne 10. 3. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 35. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod 12. Změna dodavatele veřejné zakázky
„Technické zázemí zámeckého parku v Oldři
šově“.
2. Dodavatele veřejné zakázky „Vybudování va
rovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obec Oldřišov“ firmu Voice
Sys, s. r. o. Boleslavská třída 138/10, 288 02
Nymburk za cenu 1.933.665 Kč bez DPH, včet
ně smlouvy o dílo.
3. Dodavatele veřejné zakázky „Zpracování di
gitálního povodňového plánu“ firmu Crisis
Consulting, s. r. o. za cenu 145.500 Kč bez DPH,
včetně smlouvy o dílo.
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

‑opavské se sídlem Ostrava, Moravská Ostra
va, Kratochvílova 931/3.
Smlouvu č. 8-28/2022 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla
ve výši 200.000 Kč.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 8-06/2019 o poskyt
nutí návratné finanční výpomoci.
Dodavatele veřejné zakázky „Technický dozor
investora na stavbě „Novostavba technického
zázemí v zámeckém parku v Oldřišově“ fir
mu Ing. Jiří Ausficír, 9. května, Raduň za cenu
15.000 Kč bez DPH, včetně smlouvy o dílo.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou
zakázku „Kulturní dům „s firmou Ostravské
stavby, a. s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00
Ostrava‑Přívoz.
Dohodu o ukončení nájmu na bytovou jednot
ku B2 na adrese Hlinská 90, Oldřišov.
Vyloučení dodavatele veřejné zakázky „Tech

nické zázemí zámeckého parku v Oldřišově„
na základě oznámení o odstoupení a pro ne
součinnost firmu Fichna‑Hudeczek, a. s. Opav
ská 535/17, 747 18 Píšť.
15. Dodavatele veřejné zakázky „Technické zá
zemí v zámeckém parku v Oldřišově“ firmu
Ostravské stavby, a. s., Karolíny Světlé 958/11,
702 00 Ostrava‑Přívoz za cenu 2.865 165,15
bez DPH, včetně smlouvy o dílo.
16. Rozpočtové opatření č. 2/2022 ve schváleném
rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Poskytnutí příspěvku pro projekt Hultschiner
‑Soldaten, z.s. Třešňová 37, 747 23 Bolatice
‑Borová.
2. Poskytnutí příspěvku pro Linku bezpečí, z.s.
3. Poskytnutí příspěvku pro Centrum pro zdra
votně postižené, Liptovská 21, 747 06 Opava.


Obecní úřad

Ukrajina potřebuje naši pomoc
Nic jiného neovlivňuje současné světové dění
více jako válečné události na Ukrajině. Tato země
je nyní vystavena tvrdé agresi ze strany Ruska. Den
ně jsme zavaleni informacemi o tragických událos
tech v této těžce zkoušené zemi. Zároveň však vní
máme velké odhodlání ukrajinského národa bránit
svou zemi a svobodu. Toto odhodlání a statečnost
vyvolaly obrovskou vlnu solidarity minimálně
celé Evropy. Rovněž v naší republice vyjadřují ob
čané podporu Ukrajině, a to především organiza
cí humanitárních sbírek – hmotných i peněžních.
Tato solidarita se projevuje mezi občany velkých
měst i malých obcí. Nejinak tomu bylo a je i v naší
obci. Krátce po rozpoutání válečného konfliktu
proti Ukrajině jsme se v pondělí 28. února setkali
na obecním úřadě s naší spoluobčankou ukrajinské
národnosti paní Olenou Moysevych, abychom spo
lečně připravili humanitární sbírku a zároveň do
hodli její obsah. Ještě tentýž den byla sbírka veřej
ně vyhlášena. Již od prvního dne občané přinášeli
na sběrné místo věci určené k pomoci válkou těž
ce zkoušenému národu Ukrajiny. Do posledního
dne konání sbírky tak bylo sběrné místo zaplněno

přikrývkami, povlečením, zdravotnickými potře
bami i drogerií. V pátek 4. března byla sbírka na
ložena na dodávkový automobil a odvezena přímo
na Ukrajinu těm nejpotřebnějším. Rovněž dopravu
sbírky na Ukrajinu zajistila paní Moysevych pro
střednictvím své rodiny. Přístupem Vás občanů
obce se prokázalo, že ani nám není osud Ukrajiny
lhostejný a že alespoň takto vyjadřujeme tomuto
národu svou podporu. Za toto patří všem, kteří
se do sbírky jakkoliv zapojili upřímné poděkování
a hluboká úcta za postoj k těžce zkoušenému náro
du. Naše zvláštní poděkování pak patří paní Ole
ně Moysevych za spolupráci při organizaci sbírky
a zajištění dopravy až na Ukrajinu.
Vedle poskytnutí materiální pomoci byla mož
nost poskytnout ukrajinskému národu i pomoc
formou finančních sbírek. Tyto organizovaly
příslušné charitativní organizace a určitě jsme
se do nich zapojili i my občané Oldřišova. Finanč
ní sbírka proběhla i v našem kostele, kde se vybra
lo úctyhodných 76 000 Kč. Rovněž zastupitelstvo
obce vyjádřilo solidaritu ukrajinskému národu
a na svém posledním zasedání schválilo finanč
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ní pomoc ve výši 25 000 Kč, která byla odeslána
na účet Diecézní charity ostravsko‑opavské se síd
lem v Ostravě. Výše uvedené je důkazem toho,
že ani občanům naší obce není lhostejný osud Ukra
jiny a jeho lidu a alespoň takto vyjadřuje podporu

jeho čestnému boji za svobodu.
Za tento postoj a solidární cítění patří všem dárcům
obdiv, hluboká úcta a poděkování.


Ing. Petr Toman, starosta

Veřejná sbírka věcí pro Ukrajinu, dary občanů Oldřišova (OÚ)

Zprávy z mateřské školy
V začátku nového roku 2022 nás dvakrát postihla
karanténa z důvodu covidu ve třídě Včelky.

Ze všech plánovaných témat, které jsme připravi
li v rámci ŠVP, děti nejvíce zaujal program Zimní
olympijské hry. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely,
jaké to je být sportovcem. Vyzkoušely si curling,
biatlon, krasobruslení, skoky na lyžích, hokej, jízdu
na bobech, snowboarding, a to vše v prostředí MŠ.
Všichni naši sportovci podali vynikající výkony,
které byly oceněny medailemi.

Proto byly všechny plánované akce zrušeny. Také
naplánovaná schůzka s rodiči budoucích školáků
byla zrušena a byla nahrazena individuálními po
hovory s rodiči a webináři, které proběhly z inici
ativy MAS Hlučínsko a to zcela zdarma. Z mnoha
možností si rodiče mohli pro své předškolní děti
vybrat např. z těchto témat:

Velké poděkování si zaslouží také paní učitelky
za skvělou a náročnou přípravu celé olympiády,
od slavnostního zahájení až po ukončení her.

• Neklidé a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole
• Důslednost, nebo bezpodmínečná láska?
• Školní zralost aneb je moje dítě připraveno
do školy?

V nejbližších dnech nás čekají následující akce:
•
•
•
•
•

Pro děti přijela do MŠ divadla – Kašpárkův svět
s pohádkou „Když se čerti ženili“ a divadlo Letadlo
s pohádkou „Průzkumníci v Africe“. Také nás na
vštívila paní herečka Ivana Lebedová v rámci pro
jektu „Lidé se zajímavou profesí čtou dětem“.
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Čisté zoubky, organizuje MAS Hlučínsko
divadla v MŠ
návštěva místní knihovny
maškarní rej v MŠ
program „Sadařův rok“ v MŠ s následným vý
jezdem do Sosnové s exkurzí do výrobny Vita
minátoru a procházkou po naučné stezce

• výjezd do Raduně s velikonoční prohlídkou
zámku
• v květnu plánujeme oslavu Dne matek v MŠ

Na závěr bych ráda poděkovala firmě PROFIBA
BY, která nás již podruhé obdarovala sponzorským
darem ve formě puzzlíků. Poděkování také patří
MAS Hlučínsku za „Kostkoviště s příslušenstvím
a Hrací stěnou“ v hodnotě 19 980 Kč.

Zápis pro nové děti pro školní rok 2022/2023
proběhne distančně od 2. 5.–6. 5. 2022, ale také
prezenčně osobním podáním žádosti dne
4. 5. 2022 v MŠ Oldřišov. Bližší informace a tis
kopisy k vyplnění najdou zájemci na stránkách:
http://materska‑skolka‑oldrisov.webnode.cz.

Děkuji i rodičům za jakýkoli dar pro děti (papí
ry apod.). Váš zájem a náklonnost nás moc těší.
Za celý kolektiv děkuji.


Magda Sedláčková, ředitelka MŠ

Děti navštívily knihovnu v Oldřišově (archiv MŠ)

Účastníci olympijských her v MŠ (archiv MŠ)

Olympijské hry. Děti lyžují v mateřské škole (archiv MŠ)

Zprávičky z naší školičky
V posledních týdnech se chod školy začínal vracet
do normálních kolejí. Jen co opadla hrozba vyplý
vající z epidemiologické situace a žáci si mohli uží
vat jarních prázdnin, nastala další rána v podobě
útoku Ruska na Ukrajinu. Žáci jsou velmi zvídaví
a chtějí si ve škole o všem, co s tím souvisí, poví
dat. Chápu, že někteří rodiče se snaží uchránit své
děti před všemi informacemi, které se valí na nás
ze všech stran a jsou všudypřítomné. Škola
má k dispozici jasné metodické pokyny z MŠMT,
podle kterých v debatách s dětmi postupujeme. Ni

koho neděsíme, jen vysvětlujeme to, na co se nás
žáci sami ptají a snažíme se je uklidňovat a motivo
vat k solidaritě a pomoci.
Měsíc březen byl odjakživa měsícem knihy. I my
jsme na tuto tradici letos navázali v plné síle.
Již v únoru po delší odmlce proběhla recitační sou
těž. Žáci sami vyrobili plakáty k této soutěži a přišli
s nápadem ji uspořádat v slavnostním duchu v ob
řadní síni oldřišovského zámku. Recitátorů bylo
nadmíru, diváků taktéž, ať již rodinných příslušní
ků nebo spolužáků. Ani jedno místečko nebylo vol
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né a ani jedno oko suché při některých výkonech
našich mladých recitátorů. Žáci byli rozděleni do tří
kategorií podle věku, v každé z nich byli oceněni tři
recitátoři. Poděkování patří všem, kteří se zúčastni
li, ať již jako účinkující nebo jako organizátoři. Vítězi
jednotlivých kategorií se stali: Timo Vitula, Daniela
Tutková a Radim Lokoč. Budou reprezentovat naši
školu v okrskovém kole v Opavě.

užívat v hodinách různých předmětů. Škola dbá
na modernizaci této techniky ve škole, která souvisí
s revitalizací školství v oblasti ICT. Od měsíce led
na až do srpna bude pokračovat doučování žáků,
ať už celých skupin nebo jednotlivců. Ve škole
je do tohoto projektu zapojeno 10 učitelů, kteří jsou
ochotni v odpoledních hodinách se žákům věno
vat. Mohou však pouze doporučovat a nikoli nu
tit. Záleží tedy na zákonných zástupcích žáků, zda
svolí s doučováním svého dítěte.

Další akcí k měsíci knihy je otevření školní knihov
ny po celý březen. Žáci si mohou o přestávkách
do knihovny chodit číst, potkávat se s kamarády
a vyměňovat si zážitky z četby. Uvidíme a doufá
me, že všemi těmito akcemi se zvedne čtenářská
gramotnost našich žáků.

Zápis do 1. ročníků se uskuteční 7. a 8. 4. 2022
od 12.00 do 18.00 hodin. Povede ho paní učitelka
Milena Stoklasová, která již spolupracuje s Mateř
skou školou v Oldřišově. Všechny důležité infor
mace ohledně zápisu určené pro zákonné zástupce,
kterých se to týká, sledujte na webových stránkách
školy. Dále zde budete mít i všechny patřičné doku
menty, které jsme vám taktéž připravili k převzetí
v mateřské škole.

V následujícím měsíci máme nachystáno mnoho
dalších akcí, které jsou různého charakteru. Žáci
3. ročníku navštívili v odpoledních hodinách filmo
vé představení Tajemství staré bambitky II, které
jim bohužel před Vánoci odpadlo. Žáci 5.–9. ročníku
se mohou těšit na barevný týden související se svát
kem Svatého Patrika, žáci 8. a 9. ročníku oslaví Me
zinárodní den čísla Pí a všichni žáci od 1.–9. ročníku
se přidají k akci s názvem Škola v pohybu.

Všem přeji v rámci možností klidný nástup jara
a pevně věřím, že se budeme setkávat ve šťastněj
ších a radostnějších časech.
 Miroslava Halámková, ředitelka základní školy

Ve vzdělanostních aktivitách to budou olympiá
dy biologická a z českého jazyka v jednotlivých
ročnících vyššího stupně. Konečně se může rozjet
naplno projekt, který máme společně se Střední
průmyslovou školou stavební v Opavě a je určen
pro žáky 7. a 8. třídy. Co se týče dalších projektů,
tak se v současné době ukončuje projekt Šablony II.
a naplno se rozjel projet Šablony III, kde žáci mo
hou navštěvovat opět kluby, ať už čtenářské nebo
kluby deskových her zaměřené na rozvoj logické
ho myšlení. Část financí z tohoto projektu uhradi
la nákup deseti kusů iPadu, které budou žáci po

Úspěšní recitátoři školní soutěže (archiv ZŠ)

Úspěšní recitátoři školní soutěže (archiv ZŠ)

Zaplněná obřadní síň při recitační soutěži základní školy (archiv ZŠ)

8

Starší žáci Oldřišova kralovali
v Malých Hošticích o pohár
statutárního města Opavy
Na velmi kvalitně obsazeném turnaji se naši borci
utkali postupně se všemi účastníky. Nepoznali hoř
kost porážky a s přehledem si zajistili prvenství.

Také mladší žáci se o týden dříve zúčastnili stejné
ho turnaje, v němž obsadili pěkné 3. místo.
Pořadí klubů v soutěži mladších žáků
1. TJ Vítkov
2. SK Viktorie Chlebičov
3. SK Moravan Oldřišov

Pořadí klubů v soutěži starších žáků
1. SK Moravan Oldřišov
2. FK Slavia Opava
3. FK Těrlicko

Individuální cenu nejlepšího hráče získal Kristián
Kallo.

Individuální cenu nejlepšího střelce turnaje získal
Matěj Bortlík s 18 střelenými brankami.

Hráčská sestava: Adam Rohovský, Dominika Hor
níčková, Alex Horníček, Václav Kovalčík, Prokop
Lattoň, Kristián Kallo.

Hráčská sestava: Vojta Axman, David Jadrný, Ma
těj Bortlík, Erik Ulička, Samuel Kupka, Ondřej No
vobilský, Matěj Kalíšek, Kristián Kallo.



Starší žáci SK Moravan (archiv SK)

Ondřej Samek a Radek Kallo, trenéři žáků

Mladší žáci SK Moravan (archiv SK)

Zimní příprava v SK Moravan
Muži – v rámci zimní přípravy zatím odehráli čtyři
přípravná utkání. V rámci soustředění, které probí
halo ve Staré Vsi u Rýmařova, se utkali s divizním
Bruntálem, který porazili vysoko 8:4 (naše branky
Bořucký 3, Š. Továrek 3, Kubalák, Mezera). V dru
hém zápase jsme prohráli s Kobeřicemi 3:6 (naše
branky Dřizgevič, Š. Továrek, Hlaváček). Ve třetím
utkání tým podlehl Hlučínu U19 4:2 (naše branky

Strakoš 2). Zatím poslední střetnutí s Kozmicemi
znamenalo porážku 3:2 (naše branky Píšala, Šma
lec). Generálku před startem soutěží odehrajeme
12. března proti rakouskému SV Albrechtsberg
na hřišti ve Velkých Hošticích. První soutěžní utká
ní nás čeká v sobotu 19. března v Petřvaldu. První
domácí zápas je na pořadu dne až v neděli 3. dubna
od 15:30, kdy hostíme Pustou Polom.
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Dorost – má v rámci přípravy naplánovaný jeden
zápas v sobotu 26. března proti Strahovicím. Start
sezóny ho pak čeká 2. dubna od 15:30 doma proti
Malým Hošticím.
Mladší a starší žáci – velmi úspěšně si v přípravě
vedou naši žáci. Do série turnajů „O pohár statu
tárního města Opavy,“ které se konaly v hale v Ma
lých Hošticích na přelomu ledna a února, zasáhly
oba žákovské týmy. Každého z turnajů se zúčast
nilo šest kvalitních týmů. Mladší žáci v konkurenci
Chlebičova, Vítkova, Bohuslavic, Hradce n. Mora
vicí a Budišova n. Budišovkou obsadili třetí místo.
Ještě většího úspěchu dosáhli starší žáci, kteří tur
naj, na kterém se postupně střetli se Slavii Opava,
Vítkovem, Bohuslavicemi, Dolním Benešovem
a Hněvošicemi, vyhráli. Pro úplnost, mladší žáci
začínají sezónu v neděli 24. dubna od 14:00 doma
proti Březové, starší žáci hrají ve stejný den v 14:15
v Hněvošicích.

Fotbalová školička – aktuálně čítá 16 dětí, kteří
se zábavnou formou učí základním pohybovým
dovednostem, spolupráci v kolektivu a pomoci
nejrůznějších her, soutěží a cvičení se v nich snaží
me rozvinout pozitivní vztah ke sportu a zejména
k fotbalu. Děti se naučí samostatnému přemýšlení
a rozhodování. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě
do této školičky připojilo, neváhejte kontaktovat
trenéry Jana Žídka nebo Kamila Čagalu.
„Školička se zúčastnila turnaje v Dolním Benešově a přátelského utkání v Kravařích, kde si děti vyzkoušely konfrontaci s jinými kluby. A děti si samy dokázaly, že to, jak
trénují a zlepšují se, jim dělá největší radost. Protože obě
akce měly velkou kvalitu a s jejich přístupem, nasazením
a fotbalovými dovednostmi jsme byli my trenéři nadmíru
spokojeni,“ dodalo trenérské duo.



Ing. Tomáš Lavický
ekonom klubu, člen výkonného výboru

Stolní tenisté slaví postup
Po dvou letech, kdy byla soutěž z důvodu pande
mie pozastavena, se hráčům Oldřišova podařilo
postoupit do I. třídy okresního přeboru. Naši obec
reprezentovalo mužstvo ve složení Tomáš Burda,
Lukáš Gebauer, Rostislav Matyščák, Petr Prášilík
a Tomáš Pardy, který se stal vůbec nejúspěšnějším
hráčem soutěže s úspěšností přes 95 %, což je vyni
kající výsledek.

Přestože je I. třída OP velmi kvalitní soutěž, věříme,
že svými výkony budeme minimálně vyrovnaný
mi soupeři pro ostatní družstva
Veškeré
podrobné
informace
na https://stis.ping‑pong.cz/


Hráči stolního tenisu (archiv KST)
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naleznete
Petr Prášilík

Dotace na výměnu
tepelného zdroje

na pevná paliva nesplňující
požadavky současné legislativy
Dotace je možno čerpat na dvou úrovních.
A to jako, Nová zelená úsporám (ve výši 50 %
ze způsobilých výdajů) a kotlíkovou dotaci (ve výši
95 % ze způsobilých výdajů).

Kotlíkovou dotaci z Nová zelená úsporám lze čerpat na:
• výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4.,
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
• výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní
zdroj tepla pro vytápění
• výměnu elektrického vytápění za systém s tepel
ným čerpadlem s elektrickým pohonem
• výměnu plynového vytápění za systém s plyno
vým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kom
binované výroby elektřiny a tepla využívající jako
palivo zemní plyn pro bytové domy

Kotlíková dotace z Nová zelená úsporám, lze
v rámci jedné žádosti požádat i o další podporu
např. zateplení, využití dešťové vody. O tuto dotaci
může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovi
tosti, rodinného domu, bytové jednotky nebo trvalé
obývaného rekreačního objektu.
Tepelné zdroje, které jsou podporovány touto dotací:

Rodinný dům
(Kč)

Bytový dům
(Kč/b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

-

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody

100 000

-

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV
systému

140 000

-

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

-

-

30 000

Nový zdroj tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Mezi způsobilé výdaje patří: nákup a instalace no
vého tepelného zdroje a souvisejících prvků, úpra
vy spalinové cesty, měření a regulace, napojení
a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže

a ohřívače na teplou vodu. V rámci Nová zelená
úsporám může žadatel získat bonus za kombinaci
s jinými opatřeními.
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Seznam výrobků a technologií, které lze použít, na
jdete na internetových stránkách https://svt.sfzp.cz,
kde si můžete vybrat nový zdroj k vytápění. Pokud
si vyberete jiný zdroj tepla, pak musíte doložit certi
fikát se splňujícími technickými parametry vámi vy
braného zařízení. Dále pak je na internetových strán
kách
https://novazelenausporam.cz/specialiste
seznam dodavatelských firem či odborníků
pro pomoc s dotací.

částku 170 900 Kč, tzn. 14 242 Kč na osobu za měsíc.
Příjmy se nedokládají v případě že, žadatel:

Žádost může podat každý po splnění podmínek
programu a to elektronicky na www.novazele
nausporam.cz od 12. října 2021. Pro konzultace lze
využít krajská pracoviště SFŽP, bezplatnou infolin
ku 800 260 500 nebo email: info@sfzp.cz.

O dotaci bude možno žádat pravděpodobně nejdří
ve od dubna roku 2022. Termín vyhlášení 4 výzvy
Kotlíkových dotací je však nutno sledovat. Podpora
se vztahuje na výměnu realizovanou již od 1. led
na 2021. Žádost bude možné podávat na krajském
úřadě, kde lze využít i odborné poradenství. Tato
výše dotace na nový zdroj tepla se vztahuje pouze na tepelné zdroje uvedené v tabulce s danými
limity:

• a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají sta
robní či invalidní důchod 3. stupně
• je nezletilý nebo student denního studia
do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti
• v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti
o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení (není nutno po celou dobu)

Kotlíková dotace, je financována z EU a je určena
pro nízkopříjmovou domácnost, která splní pod
mínky pro její čerpání. Tedy že, její průměrný čistý
příjem na člena domácnosti za rok 2020 nepřesáhl

Nový zdroj tepla
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu
Plynový kondenzační kotel

Podpora EU (Kč)
130 000
130 000
100 000

Do způsobilých výdajů lze zahrnout: stavební práce,
dodávky a služby související s realizací, včetně úpra
vy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy,
na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkouš
ky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projekto
vá dokumentace.

Včetně příspěvku MSK (Kč)
137 500
137 500
107 500

Důležité webové stránky: www.sfzp.cz/dotace‑apujcky/kotlikove‑dotace
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí,
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Ing. Albert Červeň; tel.: 553 756 872; e‑mail:
albert.cerven@opava‑city.cz

Více informací můžete získat na emailu:
kotliky@msk.cz nebo speciální telefonní lince
595 622 355. Případně můžete kontaktovat pracovní
ka nebo si s ním sjednat schůzku, jejich seznam najde
te zde https://lokalni‑topeniste.msk.cz/kontakty.

Ing. Miluše Kudělová; tel.: 553 756 873; e‑mail:
miluse.kudelova@opava‑city.cz
Ing. Marie Skřontová, Ph.D.; tel.: 553 756 836; e‑mail:
marie.skrontova@opava‑city.cz
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Osobní asistence
prožít přes nějakou smyslovou aktivitu příjemný zá
žitek. Podělím se s Vámi o jeden nápad. Například
do misky napustit vodu, přidat Jar a pomocí brčka
nafoukat veliké množství bublin a vyzvat dotyčné
ho klienta, aby tyto bubliny praskal rukama nebo
je dával do druhé misky. Lidé, kteří mají ztuhlé ruce,
je díky této aktivitě většinou dokáží na chvíli uvolnit.
Tato aktivita je, s trochou improvizace, vhodná také
pro imobilní osoby.

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Osobní asistence z pohledu osobní
asistentky – Práce je výzva i zábava
Posláním naší organizace je pomáhat osobám
se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocit
li v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc
a podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku
či aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný čas. Jed
nou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASIS
TENCE. Jedná se o terénní sociální službu, kdy osob
ní asistentky dochází do domácností klientů a tam
jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou - s ohledem
na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami zvládat.
Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hy
gienou, přesuny, přípravou stravy, zajištění nákupu
a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto základ
ních sebeobslužných činností plní osobní asistentky
také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje
a podporuje. Mít někoho, kdo provází a zpříjemňuje
denní rutinu, je velmi důležité.

Je vhodné vyplňovat dny aktivitami, které nevyža
dují přílišnou fyzickou námahu či dlouhodobé úsi
lí, ale hlavně radost. V každém ročním období lze
přiblížit nějakou aktivitu i lidem imobilním. Jak?
Třeba tak, že na skládací stůl či podnos, jež se po
staví stabilně do postele daného člověka, položíme
jeho oblíbené či známé předměty. Pokud jsou ven
ku opadané listy, kaštany či květiny můžeme pou
žít i ty. V zimě pak nasbíráme sníh do lavoru a hurá
na stavbu sněhuláka. Život je výzva a na osobních
asistentkách je to, aby vnesly radost či zpestření
do těch 24 hodin, kdy aspoň část dne může člověk
na lůžku prožít jiným způsobem a být vytržen
z nudy či deprese. Každý člověk se rád cítí užitečný,
a každý pozitivní zážitek je přínos vzájemně mezi
lidmi.

Na to, jak může vypadat osobní asistence, se podí
vejme očima naší osobní asistenty.
Představte si zaměstnání, které Vás natolik naplňuje,
že Vás baví vstávat do práce a usmíváte se i během
dne. Mám obrovské štěstí, že takovou práci mohu
vykonávat. Pracuji jako osobní asistentka Centra pro
zdravotně postižené. Práce osobní asistentky je velice
různorodá a nuda opravdu nehrozí. Kromě běžných
úkonů, jako je pomoc s osobní hygienou, podávání
stravy, donáška nákupu, úklid domácnosti, pro
cházka či doprovod k lékaři, mohou osobní asistent
ky zpestřit život svým klientům tím, že jim umožní

Bližší informace o organizaci a nabízených služ
bách naleznete na našich webových stránkách
www.czp‑msk.cz, telefonicky či osobně na pracovišti.
KONTAKT
Detašované pracoviště OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: +420 553 734 109
E‑mail: czp.opava@czp‑msk.cz
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Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Obec Oldřišov
IČ: 00300527

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 141 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 104 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Z-BOX nově i u nás!

Starostové obcí a měst Hlučínska ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou Opava

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

vyzývají všechny spoluobčany k darování krve v rámci akce

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Hematologicko-transfuzním oddělení

4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava

5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Ředitelství ZŠ Oldřišov sděluje, že

ZÁPIS
do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023 se uskuteční

7. a 8. dubna 2022
Zápis se bude konat v budově školy v prostorách 2. třídy

v době od 12.00 do 18.00 hod.
K zápisu si prosím přineste:
-

Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Zápisový lístek
Žádost o přijetí (odklad)

Těšíme se na vás.
V Oldřišově, dne 7. března 2022
Mgr. Miroslava Halámková, ředitelka školy

Dětský
maškarní ples
Kdy: 9. dubna od 14.30 hodin
Kde: v tělocvičně Základní školy v Oldřišově
Tombola a občerstvení zajištěno
Pořádá Sdružení maminek Rozárky

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 01/2022, vydáno dne 25. 3. 2022
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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