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Vážení a milí občané Oldřišova!
Letošní Tříkrálová sbírka se od těch předchozích zásadně lišila. Velice
si vážíme všech, kteří nám pomohli tuto mimořádnou sbírku ve Vaší
obci uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do
pokladniček nebo poslali peníze na tříkrálový účet. S vděčností za
každý dar Vám můžeme sdělit, že se

ve Vaší obci vybralo 34 825 Kč.
Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla úctyhodných
1 637 235 Kč, (což jsou dvě třetiny loňské částky), budou opět sloužit
seniorům a vážně nemocným pacientům, kterým naše terénní služby
pomáhají v domácím prostředí, a pomohou nám s přestavbou sociálně
terapeutické dílny Radost, která slouží lidem s mentálním postižením
a lidem s chronickým duševním onemocněním.
Děkujeme Vám, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé.
Chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale
především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

P.S. Až do konce dubna je možné zúčastnit se sbírky online přispěním
na tříkrálový účet 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

sledky pandemie mohou ovlivnit i hospodaření obce. Zde jsem měl na mysli projednávání
vládního daňového balíčku, dopadů pandemie
na stav státní pokladny, což vše se může negativně promítnout do plánovaných příjmu rozpočtu
obce. I z toho důvodu přijalo zastupitelstvo obce
na svém únorovém zasedání rozpočtové opatření
šetřící provozní náklady obce. Jednalo se o opatření i nepopulární, ale s cílem zajistit prostředky
na financování investičních akcí, které zastupitelstvo pro letošní a příští rok schválilo.

právě využíváte možnost začíst se do úvodních řádku prvního letošního čísla našeho obecního zpravodaje. Využívám této příležitosti k tomu, abych se
s Vámi podělil o postřehy ze života těchto dní a zároveň Vás informoval, co na nejbližší období v obci
připravujeme.
Je to už více než rok, co se celý svět a každý z nás
setkává a je nucen žít v prostředí, jehož dosud nedílnou součástí je velmi zákeřná pandemie coronaviru. Situace je o to smutnější, že naše republika
patří k evropským zemím, které jsou touto nemocí zasaženy nejvíce. Nechci polemizovat, čím je to
způsobeno, zda neúspěšnými opatřeními vlády,
neodpovědností mnohých z nás k dodržování nařízených opatření či z důvodů jiných. To nechávám na vyhodnocení odborníků v oblasti hygieny.
Neoddiskutovatelným faktem však zůstává to,
že tato nebezpečná infekce zastavila veškerý kulturní a společenský život a to rovněž v naší obci.
To se projevilo již v převážné části roku loňského
a pokračuje v prvních měsících toho letošního.
Nemohli jsme se setkávat na tradičních akcích
v parku, svou aktivitu musely zastavit veškeré
spolky v obci. Byl rovněž silně omezen život duchovní. Toto vše se negativně zapisuje do života
občanů. Stávající situace je sice, co se týče počtu
osob bojujících s touto chorobou v nemocnicích,
stále kritická, nicméně poslední statistické údaje dávají naději, že je pandemie přece jenom snad
na ústupu. Věřím, že zásluhu na tom má i odpovědné dodržování hygienických opatření. Definitivní obrat však dle mého přesvědčení, a je to asi
i poslední naděje, přinese až proočkování celé
naší populace. Mám spolu s Vámi pevnou víru
a naději, že v průběhu tohoto roku se i díky očkování podaří radikálně omezit negativní důsledky
pandemie. Tím se život zase přiblíží do stavu, kdy
se budeme moci opět scházet, bavit se a společně radovat. Toto si v této chvíli přejme, věřme
v to a odpovědným přístupem k vlastnímu zdraví
a zdraví svých blízkých naplňujme.

K těm nejvýznamnějším patří Kulturní dům Oldřišov. Kam jsme v tomto projektu od počátku tohoto
roku postoupili?
Na konci loňského roku byla dohotovena projektová dokumentace pro realizaci a výběr zhotovitele stavby. Dne 5. 2. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V pondělí
15. 3. 2021 hodnotící komise vyhodnotila nabídky
uchazečů, kterých bylo celkem devět. Z uchazečů
o tuto zakázku nejlépe splnila hodnotící kritéria
společnost Ostravské stavby a.s. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 22. 3. 2021 schválilo
rozhodnutí hodnotící komise a tím i tohoto dodavatele stavby. Dle této nabídky činí rozpočtové
náklady stavby 29 990 559,23 Kč bez DPH. Větší část tj. 70 % uznatelných nákladů bude financováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
a to z programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, zbytek cca 10 mil. Kč bude
hrazeno z rozpočtu obce.
Jedním z projektů, na jehož průběhu se negativně
podepsala pandemie coronaviru, je Stálá expozice
o historii obce. Ta měla být slavnostně otevřena
v listopadu loňského roku. Hygienická situace
však neumožňovala takováto hromadná setkání,
proto bylo na základě souhlasu poskytovatele dotace, kterým je Euroregion Silesia, otevření přesunuto
na květen.Ani stávající situace však nedává příliš
velkou šanci na uskutečnění slavnostního otevření
za fyzické účasti občanů. Proto jako záložní řešení
připravujeme virtuální ukázku expozice a jakmile
to situace umožní, setkáme se společně při slavnostním otevření.

V minulém čísle obecního zpravodaje, jsem Vás
informoval, že lze očekávat, že negativní dů-
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Dalším projektem, jehož realizace je v tomto roce
podpořena dotací, je pořízení nového hasičského vozidla. Na tento projekt obec získala dotaci
od Ministerstva vnitra ČR ve výši 450 000,- Kč.
V současné době jsou zpracovány technické požadavky na vozidlo, které podléhají schválení
ministerstva, což nyní probíhá. Zároveň byla podána žádost na Krajský úřad MSK o poskytnutí
druhé části dotace ve výši 225 000,- Kč. Celkové
předpokládané náklady na pořízení vozidla činí
cca 1 200 000,- Kč. Obec tak tento projekt bude financovat ze svého rozpočtu částkou cca 525 000,Kč. Stávající vozidlo naší jednotky SDH již není
v dobrém technickém stavu. Je určitě pozitivní
zprávou, že po několika letech se podařilo získat
dotační prostředky na financování nového vozidla,
což jistě přispěje ke zvýšení prestiže a akceschopnosti zdejší jednotky.

řízení s cílem vydání stavebního povolení. Předmětem projektu je úplná demolice stávajících šaten, jejichž technický stav prakticky neumožňuje
rekonstrukci, a následná novostavba šaten nových
na tomtéž místě. Projekt tohoto rozsahu bude investičně náročný, proto bude obec společně s budoucím uživatelem, tj. SK Moravan usilovat o získání dotačních prostředků na jeho realizaci.
Již za několik málo dní budeme slavit velikonoční
svátky, největší svátek křesťanů. V nich si všichni věřící připomínají umučení Ježíše Krista, jeho
vzkříšení, obnovují víru a naději v konečné spasení.
Ať jsou všem tyto svátky i v letošním roce posilou
v současné nelehké době, oporou a nadějí do dnů
příštích.
Závěrem mi dovolte, Vážení spoluobčané, Vám
poděkovat za Váš odpovědný postoj k současné
epidemiologické situaci a do dalších dnů popřát
hodně zdraví, elánu a optimismu při překonávání
každodenních překážek.	


Ing. Petr Toman - starosta

Novým projektem, který je nyní ve fázi zpracování projektové dokumentace, je projekt výstavby
šaten a sociálního zázemí SK Moravan Oldřišov.
V těchto dnech byla dokončena projektová dokumentace, která bude nyní předána ke stavebnímu

Z usnesení zastupitelstva
obce Oldřišov č. 20
ze dne 17. 12. 2020

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu
„Oldřišov - Pilszcz - Oživlá historie“, reg. číslo
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001985.
3. Smlouvu č. 8-18/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Obce Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 200.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 20. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod:
č. 5. Smlouva o poskytnutí kotlíkové půjčky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 11 v kompetenci starosty
v rozpočtu na rok 2020.

Z usnesení zastupitelstva
obce Oldřišov č. 21
ze dne 11. 2. 2021

vě o zřízení věcného břemene /služebnosti/
a smlouvě o právu provést stavbu č. IE-12-8007067/006 s ČEZ Distribuce, a.s.
2. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 32 865/18
s Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500
09 Hradec Králové.
4. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 21. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod:
č. 14. Výroční zpráva o poskytnutí informací
dle zák. č. 106/1999 Sb.
č. 15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě budoucí smlou-

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sbor dobrovolných hasičů Oldřišov ve výši
28.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 1/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Myslivecký spolek Chmulovec Oldřišov
ve výši 18.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 2/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro KST Oldřišov, z.s. ve výši 14.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 3/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z.s.ve výši 138.000,Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 4/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Oldřišov, z.s. ve výši 12.000,-Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 5/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení maminek Rozárky, z.s. ve výši
6.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 6/2021.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Oldřišov, z.s. ve výši
6.000,-Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 7/2021.

11. Poskytnutí individuální investiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z.s. ve výši 180.000,Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace
č. 8/2021.
12. Smlouvu o odvádění odpadních vod v souladu
s platnou legislativou.
13. Dodatek č. 11 ke Směrnici o cestovních náhradách č.8/2010.
14. Smlouvu č. 8-19/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obce Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 200.000,-Kč.
15. Smlouvu č. 8-20/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obce Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 150.000,-Kč.
16. Smlouvu č. 8-21/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obce Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 150.000,-Kč.
17. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8014538/VB03 s ČEZ Distribuce, a.s.
18. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8016841/1 s ČEZ Distribuce, a.s.
19. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-128002300/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s.
20. Rozpočtové opatření č. 1.
21. Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2020.
22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene /služebnosti/
a smlouvě o právu provést stavbuč. IE-128007067/006 s ČEZ Distribuce, a.s.

Z usnesení zastupitelstva
obce Oldřišov č. 22
ze dne 22. 3. 2021

2. Dodavatele veřejné zakázky Kulturní dům Oldřišov firmu Ostravské stavby a.s., Karolíny
Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz za cenu
29.990.559,23,- Kč bez DPH, včetně smlouvy
o dílo.
3. Dodavatele veřejné zakázky TDS a koordinátor BOZP pro stavbu Kulturní dům Oldřišov
pana Ing. Jiřího Ausficíra, 9. května 269, 747 61
Raduň za cenu 28.000,- Kč bez DPH měsíčně,
včetně smlouvy o dílo.
4. Smlouvu na autorský dozor pro stavbu Kultur-

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 22. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod: č. 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-8028062/1, Oldřišov, Opavská 17, přípojka kNN s ČEZ Distribuce a.s.
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ního domu v Oldřišově s firmou Atelier GHM
veřejná obchodní společnost, Englišova 16, 746
01 Opava.
5. Dohodu na projekt „Za fajnu zabavu v dědině“
se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha – Nové
Město.
6. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 304/2021.
7. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028062/1, Oldřišov, Opavská 17, přípojka kNN s ČEZ Distribuce a.s.


Obecní úřad

Zápis dětí do 1. třídy
Vážení rodiče,

stupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými
opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném
provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad
příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se
v takovém případě přeruší a ředitel školy současně
stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná
doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví
v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

přiblížila se doba zápisu do 1. třídy pro školní rok
2021-2022, který se týká i Vašeho dítěte. Vzhledem
k mimořádné situaci se ředitelství školy rozhodlo vyhlásit zápis do 1. třídy v rozšířeném termínu
od 12. 4. do 30. 4. 2021.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou
platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je
důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám
jednotlivých rodin.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
• do datové schránky školy, číslo datové schránky: wg7mqez
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, emailová adresa: zsoldrisov@seznam.cz
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
adresa: Základní škola Oldřišov, okres Opava,
příspěvková organizace, Sokolovská 11, Oldřišov 747 33
• osobním podáním ve škole nebo vhozením
do schránky školy, která je umístěna vedle
hlavních dveří.

Formuláře k (žádost o přijetí, žádost o odklad) naleznete na webu školy.
Protože víme, že zápis do 1. třídy je za přítomností dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, chceme vám nabídnout i tuto možnost.
Za všech okolností je však nutné dodržet v dané
době platná mimořádná protiepidemická opatření. Rodiče, kteří chtějí absolvovat s dítětem zápis
osobně v dané třídě a s paní učitelkou, která prakticky ověří jejich schopnosti, dovednosti a znalosti,
se mohou přihlásit prostřednictvím emailové pošty nebo telefonicky (774 971 721). Společně se pak
domluvíme na termínu a hodině v daném období
od 12. 4. – 30. 4. 2021 tak, aby nedocházelo k vyšší
koncentraci osob v prostorách školy.

K zápisu zákonní zástupci dokládají:
• žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
• kopie rodného listu dítěte, a to buď v digitální
podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie)
• žádost o odklad dítěte

Těšíme se na vás a předpokládáme, že vše společnými silami zvládneme ve prospěch našich dětí –
budoucích prvňáčků.



K žádosti o odklad školní docházky zákonný zá-
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Mgr. Miroslava Halámková, ředitelka
Základní školy Oldřišov

Velikonoce dávají naději
Drazí farníci, spoluobčané a přátelé,

rakterů a odhalování toho, co je v nás. Je čas,
kdy jsme vstoupili reálně do světa nemocných,
do světa různých omezení, pravidel, vyčlenění,
bezmoci i vzteku a nervozity. Je čas prozření –
kdo je kdo a kdo jaký je. Je čas boje s nebezpečným virem, je čas boje s tím, co je v nás špatného, je čas nenadávat na to, co nesmím, ale hledat,
co můžu. Je čas naučit se vidět a přijímat pomoc
a být za ni vděčný. Je čas, který nám Hospodin
svěřil, a my jsme ti, kteří svými skutky rozhodujeme, jaký bude svět.

blíží se největší křesťanské svátky, kdy budeme slavit Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, na něž
jsme se od Popeleční středy připravovali odříkáním a rozjímáním o utrpení Pána. Kristus vstal
z mrtvých a při každé mši svaté znovu zažíváme toto velikonoční tajemství. Díky nekonečné
lásce a dobrotě našeho Boha jsme byli zachráněni
ze smrti a otevřelo se nám nebe.
Letošní Velikonoce znovu prožíváme v jistém
omezení a ve složitých opatřeních, kterým mnohdy nerozumíme. Počet účastníků bohoslužby je
od Vánoc omezen na určité minimum. Bohužel
nemůžeme prožívat tajemství Ježíšovy smrti
a zmrtvýchvstání během liturgie v kostele všichni společně jako jedna velká farní rodina. Farníci jsou nyní rozděleni do čtyř skupinek, které se
na bohoslužbách střídají.

Velikonoční svátky se slavily v různých dějinných
událostech, radostech i pohromách (např. na Velikonoce v dubnu 1945 probíhaly v okolí Oldřišova boje a na velikonoční pondělí se uskutečnil
na obec letecký nálet). Svátky vždy promlouvaly
do oné konkrétní situace. Letošní Velikonoce jsou
stejné, a přece trochu jiné. Dny Svatého týdne
a Velikonoc vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí. Bohoslužby jsou omezeny na určitý počet
účastníků, je zakázán společný zpěv, některé části obřadů se nemohou konat, ale podstata Velikonoc se nezměnila. Bůh je stále se svým lidem.
Ať už v dobách minulých nebo v současnosti,
vždy ústřední postavou života a světa je Bůh.

Od jara minulého roku nastal čas velkých změn
mnohých zažitých vzorců chování. Pomalu si
zvykáme, že už to není tak, jak jsme byli zvyklí.
Uvědomujeme si, že jsme přišli o mnoho, co jsme
dříve považovali za samozřejmost, a dnes to
vnímáme jako vzácnost. Tak např. v tomto čase
je zakázán společný zpěv během bohoslužby.
Už během Vánoc nám chybělo si s radostí zazpívat „Narodil se Kristus Pán“ a nyní jak rádi bychom si spolu zazpívali „Kristus vstal z mrtvých
aleluja!“

Velikonoce nám ale vždy dávají NADĚJI. Naději, že vždy po Velkém pátku plném bolesti přijde
Velikonoční jitro vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Ježíš dokáže zvítězit tam, kde už všichni složili
ruce v klín a nemají sílu jít dál. Ježíš dovede vlít
radost a naději do situací, kdy nikdo z nás nedoufá, že by to ještě mohlo dopadnout dobře. To jsou
Velikonoce.To je Ježíšovo poselství – NEBOJ SE,
DŮVĚŘUJ MI. JÁ TĚ PŘECE NIKDY NEOPUSTÍM.

Žijeme v nelehké a složité době. Podíváme-li
se blíže na dějiny, žádná doba nebyla jednoduchá, každá doba měla své složitosti, své bolesti,
byly války, pronásledování, nedostatek, útisk.
Nic z toho my nezažíváme, z tohoto pohledu se
máme lépe. Ale pandemická celosvětová situace nás nutí k zamyšlení. Lidé začali žít v obavách o své zdraví a život. A smutek přichází
tehdy, když covid-19 mnohým poškodil zdraví
a někteří této nemoci podlehli nebo jiní ztratili někoho blízkého. Někteří také musí řešit složitou finanční situaci, nedostatek klasického
vzdělávání ve školách a další jiné problémy.

Přeji Vám, aby Bůh byl vždy Vaší oporou.
Ze srdce Vám přeji požehnané Velikonoce, hodně radosti, pokoje a dobrého zdraví.


P. Petr Knapek, farář

PS: Pokud někdo z farníků není zatím zařazen do určité skupinky, může o to kdykoli požádat.

V této pandemické době nastal čas tříbení cha-
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Ordinace praktického
lékaře pro dospělé
V současné tíživé pandemické situaci jsou kladeny zvýšené nároky i na zdravotnický personál
oldřišovské ordinace především v dopoledních
hodinách. Ze strany občanů se nám dostává zpětné vazby o problémech s telefonickým kontaktem
na ordinaci. Po projednání této záležitosti se zdravotníky Vás žádáme, abyste v případě nutnosti
telefonického kontaktu přednostně využívali času
odpoledních ordinačních hodin. Budete-li se telefonicky obracet na ordinaci v těchto odpoledních
hodinách, je mnohem větší pravděpodobnost, že
se dovoláte a Vaše záležitost bude moci býti telefonicky vyřízena. Jménem zdravotnického personálu
ordinace děkujeme za Vaše pochopení.

Všeobecný praktický lékař pro dospělé:
K Zámku 246, 747 33 Oldřišov
lékař: MUDr. Tomáš Vais, MUDr. Jaromír Svačina
sestry: Tereza Štěbrová, Kateřina Havrlantová
tel.: 553 762 107
Volejte přednostně v odpoledních hodinách, kdy je
přítomna sestra.
e-mail: praktik1.oldrisov@vseobecnylekar.cz

Ordinační hodiny:
Pozvaní
sestrou

Pozvaní
lékařem

7.30–11.00

11.30–16.00

Úterý

7.30–11.00

11.30–17.00

Středa

8.00–11.00

11.00–12.00

7.30–11.00

11.30–15.00

Pondělí

7.00–7.30

Akutní pacienti
pouze
po předchozím
objednání

Čtvrtek

7.00–7.30

Pátek

7.00–9.00

13.00–18.00

Pouze pro objednané a pozvané pacienty (prohlídky preventivní, pracovní…) na pozvání sestrou či
lékařem: pondělí 7.00–7.30 a 11.30–16.00, úterý 11.30–17.00, středa 11.00–12.00 a 13.00–18.00, čtvrtek
7.00–7.30 (pouze sestra) a 11.30–15.00, pátek 7.00–9.00.
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Placení poplatků za popelnice, psy
Placení poplatků za odpad a psy se z důvodu nepříznivé pandemické situace posouvá na 1. 4. 2021
s tím, že je možné platit už nyní, a to pouze bankov-

ním převodem po telefonické domluvě na obecním
úřadě (tel. 553 762 219) za účelem získání informace
o výši poplatku a přidělení variabilního symbolu.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ

OLDŘIŠOV
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2021)

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

19.1.
16.2.
16.3.
27.4.
25.5.
22.6.

ČERVENEC

30.3.

lichý týden

ÚNOR
BŘEZEN

5.1.
2.2.
2.3.
13.4.
11.5.
8.6.

úterý

LEDEN

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY -

6.7.
3.8.
14.9.
12.10.
9.11.
7.12.

20.7.
17.8.
28.9.
26.10.
23.11.
21.12.

31.8.

vše do jednoho pytle !!!

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
PLASTY
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky,
plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice,
šamponů, pěny do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků), obalový polystyren,
plastové hračky, atd.
TETRAPACK A KOVOVÉ OBALY
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd., kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy),
jiných nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly čajových svíček, atd.

14. ledna
2. února
23. února
16. března

6. dubna
27. dubna
18. května
8. června

29. června
20. července
10. a 31. srpna
21. září

plechovky od piva a

12. října
2. listopadu
23. listopadu
14. prosince

PAPÍR
sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
ANO: noviny, časopisy,
reklamní letáky, atd..

katalogy, neznečištěné

NE !!!: kopírák, voskovaný
odpad, atd..

9. března

papír, hygienické

papírové sáčky,

kartony, krabice, kancelářský

potřeby, papír znečištěný

15. června
15. prosince

potravinami,

papír, knihy, sešity,

použité plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný

11. srpna

5. října

UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod. !!!

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

sobota 13. března 2021

sobota 23. října 2021
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obalový papír,

Úhrady na úřadě nově i platební kartou
V zájmu rozšiřování služeb občanům byl v letošním roce na obecním úřadě nainstalován platební
terminál. Tím se rozšiřuje možnost platit úhrady
poplatků i prostřednictvím platební karty. Nemusíte již tedy nutně při platbě poplatků v kanceláři
obecního úřadu používat hotovost, ale jste-li vlastníkem platební karty, můžete tuto využít k úhradě
poplatků za popelnice, psy a všech plateb, které
na obecním úřadě budete hradit.

komfortu plateb, navíc tato bezkontaktní forma přispívá i k opatřením proti šíření epidemie coronaviru.
V rámci výše uvedeného upřednostňujeme tento
způsob platby v kanceláři obecního úřadu a děkujeme Vám předem za jeho využívání.


Ing. Petr Toman

Cílem dostupnosti platebního terminálu na obecním úřadě bylo (vedle rozšíření služeb) zlepšení

Sběr použitých baterií
V naší obci jsme v roce 2020 vytřídili 48 kg použitých baterií. Z toho množství bylo recyklací získáno 31 kg kovonosných druhotných surovin.
Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme
za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří
se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!

Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme zhruba 45 procent baterií,
které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina.
Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem
2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité
baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni
ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin.

Recyklace baterií
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší,
půdu, podzemní a povrchové vody. Jestliže baterie
recyklujeme, šetříme nerostné zdroje a nemusíme
životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Sběrné nádoby na použité baterie jsou umístěny
v obchodě Hruška, na sběrném dvoře, na obecním
úřadě i ve škole.


Ecobat s. r. o.

Elekroodpad vytříděný v Oldřišově v roce 2020
Oldřišovští občané v roce 2020 odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci starý elektroodpad
o hmotnosti 3,76 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,67 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos vytříděného odpadu vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
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Elektrowin a. s.

Obec Old išov
I : 00300527

48 kg použitých baterií.
31 kg kovonosných druhotných surovin,
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OBEC OLDŘIŠOV
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44,88
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83

22 698,15

22 699
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6 289

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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