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Starosta obce: Ing. Petr Toman, www stránky obce: www.oldrisov.cz

Farní úřad v Oldřišově
Farář P. Petr Knapek
tel. 704 824 803
mail: kk.petr@seznam.cz
Své záležitosti si můžete vyřídit v pondělí až pátek.
Pokud mě nezastihnete přes den, přijďte po večerní
mši svaté – rozpis je na vývěsce u fary.

Krmáš 2020

proběhne v kostele Narození Panny Marie v neděli
15. listopadu v 10 hodin.
Dožínková mše v oldřišovském kostele
Průvod mužů, žen i dětí v krojích zahájil mši
svatou, při které bylo poděkováno za úrodu. Farníci
přinesli své výpěstky, kterými ozdobili prostor
před oltářem. Po mši všichni ochutnali čerstvě
upečený chléb.
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po odpustu, kdy píšu tyto řádky, nedochází
u nás ke znatelnému výskytu nemoci Covid
a že odpust tedy nebyl tím obávaným
„startérem“ epidemie v naší obci.
Zvláštní poděkování patří Otci Petru
Knapkovi za důstojný průběh slavnostní
odpustové mše svaté k oslavě svátku narození
Panny Marie, patronky našeho kostela. Je
myslím dobré si připomenout, že odpust je,
a na to se možná trochu ve víru oslav
zapomíná, hlavně svátkem duchovním.
V oblasti investičních činností byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníku
a vozovky na ul. Hlinská, Jaselská a zpevnění
povrchu komunikace na ul. Za Humny.
Doprovodným jevem každé takové stavby je
omezení provozu na těchto komunikacích
a s tím spojené problémy. Obracím se tímto na
Vás, kteří zde bydlíte o pochopení této situace.
Věřím, že odměnou za momentální těžkosti
Vám budou obnovené chodníky a vozovka
před Vašimi domy.
Jak už jsem Vás rovněž v minulém čísle
informoval, stěžejní investiční akcí, kterou
připravujeme, je rekonstrukce bývalého
pohostinství a sálu na kulturní dům. I přes
velké problémy s dodavatelem se podařilo dokončit a předat projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, které se momentálně vyřizuje. Zároveň se v termínu podařilo podat
na ministerstvo pro místní rozvoj žádost
o dotaci v programu „Regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití“. Celý další vývoj
tohoto projektu je závislý od získání této dotace, neboť realizace tak rozsáhlé rekonstrukce
není v současné době reálná bez financování
s pomocí dotačních prostředků.
Co se týče přípravy budoucích investičních
akcí, tak pokračovaly práce na přípravě projektu „Rozšíření zámeckého parku“. Na tento
projekt by mělo být v nebližší době vydáno
stavební povolení a rovněž pro tento projekt
budeme žádat o dotaci v operačním programu
životního prostředí.
K pozitivním zprávám v oblasti investic
patří i to, že kladně byla posouzena naše žádost o dotaci na protipovodňová opatření
v naší obci, jejíž součástí je i rekonstrukce a
rozšíření obecního rozhlasu, což mimo jiné
povede k technickému zkvalitnění tohoto zařízení a zlepšení jeho kvality. Další pozitivní

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ocitáme se na přelomu třetího a čtvrtého
čtvrtletí tohoto roku. V mezidobí od předchozího vydání tohoto zpravodaje jsme mimo jiné
prožili období dovolených, přivítali jsme do
školních lavic nové žáky, společně oslavili
oldřišovský odpust a událo se toho ještě mnohem více. Bohužel všechny jmenované i další
zde neuvedené události byly ovlivněny pandemii Covid 19, s jejímiž důsledky se potýkáme dennodenně. Ačkoliv jsme na počátku
léta s úlevou vítali rozvolnění všech epidemiologických opatřeních, nacházíme se
v těchto dnech v situaci, kdy se již otevřeně
mluví o 2. vlně a jsme svědky opětovného
zpřísňování hygienických podmínek, a tím
určitého omezování osobních svobod. Tento
úvod mého příspěvku není příliš optimistický,
nicméně je to realita. Nezbývá, než se v této
situaci chovat odpovědně jak vůči sobě, tak
svým blízkým a ostatním spoluobčanům, abychom v maximální míře nepřispívali k šíření
této epidemie.
Jak už jsem uvedl v předchozím vydání
tohoto zpravodaje, ovlivnila tato situace život
na celém světě, v naší republice a tím i v naší
obci. To se projevilo rovněž v činnosti spolků,
kdy jsme se nemohli vzájemně setkávat na tradičních akcích jako např. na den dětí, myslivecké hody, hasičská slavnost atd. V podstatě
jedinou letošní akcí v zámeckém parku byly
oslavy oldřišovského odpustu. Toto byla
v tomto roce dosud jediná příležitost, kdy jsme
se mohli sejít takto hromadně v parku a společně se pobavit. Akce se těšila velmi dobré
návštěvnosti. Předpokládám, že nabízený
kulturní program rovněž návštěvníky nezklamal a díky členům místního SK Moravan měli
návštěvníci připraveno bohaté občerstvení.
Za úspěšný průběh odpustových slavností
patří velký dík všem, kteří se na jejich
přípravách a konání podíleli, především
zaměstnancům obce za přípravu zázemí,
kulturní
komisi
za zajištění
programu
a členům SK Moravan za přípravu a prodej
občerstvení po celou dobu oslav. Pozitivním
v této věci je rovněž i to, že v době cca 14 dní
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3. Smlouvu č. 8-07/2020 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci mezi Obcí
Oldřišov a panem Josefem Hadamčíkem
na výměnu zdroje tepla ve výši
200 tis. Kč.

zprávou je to, že kladně byla posouzena
rovněž naše žádost o dotaci na pořízení
nového hasičského automobilu. Toto je určitě
radostná zpráva pro naše hasiče, ale i ostatní
občany, neboť nové vozidlo určitě přispěje
ke zlepšení technického zázemí našeho hasičského sboru.
Jak jste při čtení těchto řádků poznali, je
zde, možná až příliš často, zmiňována pandemie Covid, o které slyšíte dennodenně od rána
do večera z medií a která někdy může působit
až depresivně. Stávající zhoršující se situace
tomu může napomáhat. Jsem přesvědčen, že
těmto negativním zprávám není možno podléhat. Je však nutno projevit velkou dávku
odpovědnosti s cílem ochrany zdraví svého
a všech, se kterými jsme v kontaktu. Odpovědnost a pověstný selský rozum je určitě tím
správným receptem, jak se v současné době
chovat a podřídit své aktivity. To vše pro to,
abychom se v příštích dnech, týdnech a měsících mohli pokud možno plně věnovat své
práci, svému podnikání, svým koníčkům
a snad i zábavě. K tomu Vám závěrem přeji
mnoho zdraví, sil, elánu a optimismu.

4. Smlouvu č. ERS-CZ/2019/1985 o financování mikroprojektu typu B/C realizovaného v rámci „ Fondu mikroprojektů 2014–
2020 v Euroregionu Silesia“ v programu
Interreg V-A Česká republika–Polsko na
projekt Oldřišov–Pilszcz – Oživlá historie.
5. Kupní smlouvu číslo 9420001763 o prodeji
plynovodní přípojky na ulici Zámecké 110.
6. Nabídku na změnu úrokové sazby u úvěrové smlouvy č. 10193/11/LCD ze dne
8. 4. 2011.
7. Uzavření Dodatku k úvěrové smlouvě
č. 10193/11/LCD ze dne 8. 4. 2011, kterým
se mění konstrukce úrokové sazby
na 1,82 % p. a.
Současně pověřuje starostu obce
uzavřením Dodatku.

Ing. Petr Toman – starosta

8. Dodavatele veřejné zakázky „ Zajištění
opěrné zdi rybníka na p. č. 452“ firmu
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská
2766, 738 01 Frýdek-Místek za cenu
192 tis. Kč bez DPH, včetně smlouvy o
dílo.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 16 ze dne 25. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:

9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-8016841/2 rozšíření kNN
ulice Za Humny p. č. 577 s ČEZ Distribuce,
a.s.

1. Program 16. zasedání zastupitelstva
rozšířený o body:
č. 14. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 1169/1.
č. 15. Řád veřejného pohřebiště v Oldřišově
16. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávkách
zemního plynu.

10. Rozpočtové opatření č. 5 ve schváleném
rozpočtu na rok 2020.
11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1169/1
k.ú. Oldřišov ze Státního pozemkového
úřadu na Obec Oldřišov.

2. Dodavatele veřejné zakázky „ PD pro provedení stavby - Kulturní dům Oldřišov“
firmu Atelier GHM , veřejná obchodní
společnost, Englišova 16, 746 01 Opava
za cenu 650.000,-Kč bez DPH, včetně
smlouvy o dílo.

12. Řád veřejného pohřebiště v Oldřišově.
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13. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávkách
zemního plynu uzavřené s Pražskou
plynárenskou a.s., Národní 37, Praha.

4.

Smlouvu č. 8-09/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov
a panem Romanem Mikolajským na výměnu zdroje tepla ve výši 150.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

5.

Smlouvu č. 8-10/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov
a paní Hanou Malíkovou na výměnu
zdroje tepla ve výši 200.000,- Kč.

6.

Smlouvu o zřízení služebnosti ev. č.
306/2020 s Povodím Odry, s. p. Varenská
3101/49 v rámci realizace stavby
„Novostavba chodníku na ulici Sokolovské
v Oldřišově“.

7.

Poskytnutí finančního daru pro Domov
Bílá Opava, příspěvková organizace,
Rybářská 545/27, 746 01 Opava ve výši
2.000,-Kč.

8.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě s Pojišťovacím makléřstvím INPOL a.s. pobočka
Ostrava, Na Hradbách 4, 702 00, Moravská
Ostrava.

9.

Přijetí dotace dle rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
na zpracování digitálního povodňového
plánu, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi
pro obec Oldřišov.

1. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska – západ za rok 2019, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínskazápad za rok 2019 ze strany Moravskoslezského kraje a Zprávy Kontrolní a revizní
komise při svazku obcí mikroregionu
Hlučínska -západ o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska-západ za rok 2019.
2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019
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 2019.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 17 ze dne 10. 9. 2020

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská
2766, 738 01 Frýdek-Místek.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

2.

3.

Program 17. zasedání zastupitelstva rozšířený o bod č. 16. Darovací smlouva mezi
firmou Beltramo plus a.s. Ostrava a obcí
Oldřišov

11. Zápis do obecní kroniky za rok 2019.
12. Rozpočtové opatření č. 8 ve schváleném
rozpočtu na rok 2020.

Nájemce nebytového prostoru v I.NP
v budově K Zámku 246, Oldřišov firmu
Všeobecný lékař Brno s.r.o., 1máje 67, 281
63 Kozojedy, včetně nájemní smlouvy.

13. Darovací smlouvu mezi firmou Beltramo
plus a.s., Stodolní 794/21, Moravská
Ostrava a Obcí Oldřišov.

Smlouvu č. 8-08/2020 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci mezi Obcí
Oldřišov a paní Gabrielou Miketovou na
výměnu zdroje tepla ve výši 200.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
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Zprávu finančního výboru.

2.

Zprávu kontrolního výboru.

3.

Složení pracovní skupiny pro řešení krizových situací v souladu s krizovou kartou
dokumentace pro řešení mimořádných
událostí a vedení agendy ve spolupráci
s HZS a ORP Opava.

4.

Rozpočtové opatření č. 6 a 7 ve schváleném
rozpočtu na rok 2020.
-OÚ-

či nemáme v rodině někoho, kdo je nucen
používat hygienické prostředky (pleny apod).
A jak jsme na tom v Oldřišově s tříděním
odpadů? Bohužel nutno říci, že se nemáme
moc čím chlubit. Statistika je v tomto směru
neúprosná. V naší republice existuje nespočet
obcí, kde produkce směsného komunálního
odpadu (tj. odpadu, který skončí v popelnicích) činí 120 Kg/osobu/rok. V Oldřišově to
bylo v roce 2019 cca 240 kg, což je dvojnásobek.
Co z toho plyne? Pokud to nezměníme, v budoucích létech pocítíme v plné síle finanční
dopady, vyplývající z nového zákona o odpadech. Jak tedy z toho ven? Z výše uvedených
řádků jednoznačně vyplývá, že nejrychlejší
a nejefektivnější cestou je ještě důslednější třídění odpadů, tak aby v popelnici končil jen
ten, který není možné dále vytřídit. Kdyby
tomu tak v Oldřišově bylo, nemohlo by se pak
stávat, že i v letním období jsou před domy
vystaveny v den odvozu dvě a více popelnic.
Z toho je patrné, že v Oldřišově třídíme
odpady nedostatečně, ať už z vlastního
pohodlí či nějakého jiného důvodu.

Kam s ním???
Určitě všichni znáte tuto dnes již klasickou
nerudovskou otázku. A o čem je v tomto
článku řeč? No přece o odpadu, konkrétně
odpadu komunálním. Ze všech medií se dovídáme, že svět řeší jak dál v této problematice,
aby naše planeta byla obyvatelná i pro generace příští. V této věci stanovila rovněž Evropská unie pravidla a normy pro jednotlivé
členské státy, a tedy i pro naší republiku.
Jednotlivé členské země unie musí mimo jiné
zajistit, aby do roku 2030 bylo zpětně
recyklováno 60 % všech vyprodukovaných
odpadů a v roce 2035 dokonce 65 %. Veliký
důraz je v tomto směru kladen na radikální
omezení ukládání odpadů na skládkách.
Do roku 2035 má být na skládkách uloženo jen
10% z celkového objemu vyprodukovaného
odpadu. Aby toho mohlo být dosaženo,
upravují k tomu členské státy svou legislativu.
Nejinak je tomu i v naší republice a od 1. 1.
2021 by měl vejít v platnost nový zákon
o odpadech. V něm je tlak na snižování objemu
odpadu ukládaného na skládkách vyjádřen
finančně, a to mimo jiné razantním zvyšování
ceny za uložení odpadu na skládku.
V podstatě jedinou cestou ke snižování
odpadu, který ukládáme do popelnice a který
pak končí na skládce, je jeho daleko
důslednější třídění.
Jaká je situace v naší obci? Již dlouhá léta
jsou ze strany obce vytvářeny podmínky pro
třídění odpadů. Myslím, že dnes jsou v Oldřišově podmínky pro třídění takové, že při jejich
využití není do popelnice téměř co uložit, pokud netopíme pevnými palivy (popel)

Co pro zlepšení stávajícího stavu uděláme?
a) Zastupitelstvo obce se již během tohoto roku
opět zabývá změnou systému sběru, třídění
a nakládání s odpadem s cílem motivovat
občany k lepšímu třídění odpadu. Možnosti
jsou v současné době v podstatě dvě:
1. Zachování stávajícího systému poplatku
za odpad na osobu a rok a úprava cyklu
odvozu jednotlivých komodit odpadů.
2. Změna systému poplatku tak, aby se
stal více motivační pro třídění odpadů.
Princip by spočíval např. v poplatku
za popelnici a poplatník by mohl volit
počet popelnic a počet svozů za rok, což by
mohlo být svým způsobem i motivační.
b) Nezastupitelnou úlohu zde má i každý
občan naší obce – poplatník a tvůrce odpadů.
Musíme si být vědomi, že bez změny myšlení
a odpovědnosti za své konání při nakládání
s odpadem nelze dosáhnout v této věci obratu
k lepšímu. V případě, že k těmto změnám
nedojde, plně poneseme negativní důsledky
nového zákona o odpadech.
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Sháníme fotogra�ie a předměty
pro expozici na zámku

Byl bych velmi nerad, kdyby výše uvedené
bylo Vámi čtenáři bráno jako pesimistická
úvaha, či dokonce jako bezdůvodné strašení.
To určitě není záměrem tohoto článku. Jedná
se o jakousi rekapitulaci stávajícího stavu
s pohledem do budoucna a nastíněním cesty,
kterou bychom se měli ubírat, aby nás na jedné
straně negativně neovlivnily důsledky odpadového zákona, ale hlavně, abychom změnou
myšlení v nakládání s odpady přispěli ke zlepšení životního prostředí pro naši a hlavně
budoucí generaci. V tomto směru budeme rádi
i za Vaše iniciativní podněty.

Stálá výstava, pojednávající o životě v Oldřišově v dobách minulých, bude umístěna na
zámku. Z informačních panelů, videonahrávek
pamětníků i vystavovaných předmětů se
návštěvník dozví, jak se život v Oldřišově měnil během různých historických období.
K obohacení výstavy můžete přispět fotografiemi staveb, prací na polích, řemesel a jiných
dovednosti zdejších obyvatel; nebo zapůjčením
drobných předmětů či starých dokumentů,
pohlednic. Kontaktujte, prosím, obecní úřad
nebo Radima Lokoče (tel. 776 602 644).

Ing. Petr Toman

Žlutý pytel na odpad
Móda první republiky v Muzeu
Hlučínska

V následujícím výčtu se dočtete, co do něj
patří.

První republika skoncovala s korzety
a nastolila éru podprsenek. Začala se zkracovat
délka sukní ale i vlasů. Do dámského šatníku
najednou pronikly pánské prvky, jako byly
kravaty, saka či kalhoty. Elegance v této době
zkrátka získala zcela nový význam. Pokud vás
zajímá móda z období první republiky, určitě
byste si neměli nechat ujít výstavu, jež prezentuje velmi zdařilé repliky dámských,
pánských i dětských oděvů. Dozvíte se, jak takové šaty vznikají, co je pro dané období
typické, ale také jaké se používaly látky
a střihy. Kdo stále tápe, v čem spočívá rozdíl
mezi šifonem, tvídem či žoržetem, bude mít po
návštěvě hlučínské výstavy jasno. Zkrátka
nepřijdou ani děti, pro něž je připravena interaktivní dílna, ve které si budou moci vyzkoušet například způsoby tkaní. Veškeré
prezentované oděvy jsou věrnými replikami
prvorepublikových originálů. Vyrobila je konzervátorka textilu z Muzea Těšínska Ludmila
Březinová a plně při tom respektovala materiály i technologii výroby. Výstava lahodí
lidskému oku, přináší spoustu zajímavých
informací a nabízí možnost vyzkoušet si některé činnosti spjaté s výrobou oděvů.
Na hlučínském zámku bude k vidění do konce
listopadu 2020.

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ
OBALY - 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, čisticích
prostředků), obalový polystyren,
plastové hračky, atd.
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína,
atd.
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami
(vypláchnuté konzervy), plechovky
od piva a jiných nápojů, drobné kovové
předměty z domácností, sprejové
nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.
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Dopravní situace před školou

přemístit do tříd. Nedojde pak ke shromažďování žáků před školou, což je v rozporu s epidemiologickými opatřeními.

Silniční provoz před naší školou v ranních
hodinách je neúnosný. Potýkali jsme se s touto
problematikou již v minulých letech, avšak
v souladu s opatřeními, která musíme činit
v souvislosti s Covidem 19, je více než nebezpečný. To, že kolem školy několikrát denně
projede nákladní auto či traktor, asi příliš
ovlivnit nemůžeme. Ve spolupráci s OÚ
v Oldřišově však byla vykonána nezbytná
opatření, jež by měla zvýšit bezpečí hlavně dětí
v okolí školy, dopravní značení ukládající snížení rychlosti, zpomalovací retardér, přechod
pro chodce a byla rovněž vyznačena parkovací
místa zejména pro zaměstnance školy. V době
od 7:30 do 8:00 hodin zde projede několik
desítek aut, které přivážejí své děti do školy,
za deštivého počasí se počet aut zdvojnásobuje.
Spěchající rodiče – řidiči vytvářejí před školou
nepřehledné a pro děti velmi nebezpečné
situace, zmatek, různě se zde otáčejí, couvají,
vjíždějí na parkovací místo pro postižené,
nechávají studený nastartovaný motor „čadit“
na volnoběh a dítě doprovázejí až k hlavnímu
vchodu. Děti tak přicházejí do školy a dýchají
nečistoty z výfuků aut, některé se bojí před
školou pohybovat. Mnohdy jsme byli svědky
i toho, že jiné děti přicházející do školy pěšky
svou neopatrností vstoupily projíždějícímu
vozidlu přímo do cesty. Nebo kolem dětí
na přechodu projelo auto, aniž by dodržovalo
nutnost zastavení před přechodem, pokud jsou
na něm chodci. Mnohokrát bylo zaznamenáno,
že děti, které jezdí do školy na kole nebo na
koloběžce, nepoužívají cyklistické přilby a nerespektují dopravní předpisy, kličkují po silnici
zleva doprava.
V souvislosti s výše napsaným vás, vážení
rodiče a zákonní zástupci dětí, prosíme a zároveň žádáme o dodržování těchto pravidel:

3. Cyklisté i koloběžkáři jsou účastníci
silničního provozu a je nezbytně nutné,
aby měli povinné bezpečnostní vybavení.
Každému z nás jsou již od dětství vštěpována základní pravidla slušného chování, je
nám připomínáno, co je neslušné, nevhodné,
nezákonné či dokonce zdraví a životu nebezpečné. A právě bezpečné chování na silnici by
mělo rovněž patřit mezi tyto základní dovednosti. Je důležité upevnit u dětí bezpečné
chování v dopravním provozu. Je potřeba, aby
se děti naučily samostatně a bezpečně pohybovat po ulicích, vyhodnotit dopravní situace
a případná nebezpečí. Doufám, že chápete
naše rozhodnutí apelovat na vás touto cestou.
Pevně věřím, že vše zvládneme i v této nelehké
době.
za ZŠ Oldřišov Mgr. Miroslava Halámková
za obec Oldřišov Ing. Petr Toman

Zprávy z mateřské školy
Nový školní rok jsme zahájili v počtu
53 dětí ve třech třídách. Názvy tříd zůstaly
stejné – nejmenší děti jsou Berušky, pak máme
Motýlky a nejstarší předškoláci jsou Včelky.
Pedagogický sbor má celkem 6 zaměstnanců, o děti se dále starají 2 správní zaměstnankyně a o nejmenší děti pomáhá pečovat
chůva. Provoz je také nezměněn a trvá od 7,00
do 16,00 hodin.
Přes koronavirovou situaci se snažíme
naplnit školní vzdělávací program také zajímavými akcemi, jako jsou například divadla
v MŠ (v omezeném režimu), dále plánujeme
návštěvu moštárny a návštěvu útulku pro psy
a kočky v Opavě.
Také jsme letošní školní rok zahájili
netradičně bez třídních schůzek, které jsme
nahradili jinou formou, a to písemnou, kdy
rodiče do svých e-mailových schránek obdrželi
informace, které by se dověděli na třídních
schůzkách. S rodiči v této době více komunikujeme telefonicky a formou e-mailů.

1. Zákonní zástupci a další doprovázející
osoby, které přivážejí děti autem, by
neměli zajíždět až k budově školy, ale měli
by je nechat vystoupit u smuteční síně.
Odtud mohou bezpečně po chodníku dojít
až ke škole.
2. Posílejte děti do školy na 7:45, kdy jsou
vpuštěny do šaten a i hned se mohou
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V novém školním roce byl mateřské škole
schválen projekt Šablony III. pro MŠ Oldřišov
ve výši 288 151,00 Kč. Je určen k posílení pedagogické podpory – chůvy v MŠ a k organizování projektových dnů v MŠ. Projekt bude
trvat 2 roky.
V MŠ se snažíme důsledně dodržovat
všechna opatření, která směřují k zamezení
výskytu nemoci, o které se denně dovídáme
ze sdělovacích prostředků. Děti jsme s tímto
problémem přiměřenou formou seznámili,
ale ze všech sil se snažíme, aby se v MŠ cítily
jako vždy, aby MŠ byla pro ně místem pohody
bez stresu a strachu.
Přeji všem krásné podzimní dny.
Magda Sedláčková, ředitelka MŠ Oldřišov

Vanessa Jasníková vybojovala 3. místo
v soutěži MTBcross (archiv ZŠ Oldřišov)

Zprávy ze základní školy
Školní rok byl zahájen na naší škole dne
1. září velmi netradičně. Vše způsobila hygienická opatření v souvislosti s covidem 19.
Velmi nás to mrzelo zejména kvůli našim prvňáčkům, kterých je v letošním roce 16. Celkový
počet žáků ve škole je nyní 171. Kromě
oldřišovských žáků k nám dojíždějí žáci ze
Služovic, Hněvošic, Pustých Jakartic a Opavy.
Pro zajímavost uvádím, že v roce 2013 jsme
měli 108 žáků. Za 7 let se tedy jejich počet
zvýšil takřka o 60.
Všudypřítomná
hygienická
opatření
značně utlumila naše plánované aktivity. Mezi
nimi i ozdravný pobyt pro žáky vyššího
stupně, na který jsme získali dotaci 130 tisíc Kč.
Náhradní termín bude pravděpodobně v měsíci dubnu.
Vybraní žáci naší školy nás reprezentovali
v cyklistické soutěži MTBcross, která se uskutečnila na Stříbrném jezeře v Opavě. Melanie
a Vanessa Jasníkovy obsadily 3. místo, Samuel
Stříbný a Vanesa Ludwigová 4. místo.
V konkurenci všech opavských škol jsme
obsadili krásné 4. místo.

V následujících měsících plánujeme
uskutečnit dvě větší akce. Obě probíhají ve
venkovním prostředí. První z nich je akce
s názvem „72 hodin dobrovolnických prací“
a účastní se jí žáci vyššího stupně. Podstatou
bude úklid okolí školy, školního sadu a dalších
potřebných venkovních prostor. Je to akce tradiční, která probíhá již sedmým rokem
na území celé republiky, a školy se do ní
přihlašují dobrovolně. Akce je pořádána
Českou radou dětí a mládeže.
Soutěž „Geošifra“, pořádaná Střední
průmyslovou školou stavební v Opavě, je druhou tradiční akcí, která nás čeká. Vybraní žáci
naší školy v rámci soutěže plní jednoduché
úkoly z geodezie, ke kterým potřebují znalosti
zejména z geometrie a zeměpisu. V minulých
letech jsme v této soutěži vždy dosahovali
skvělých výsledků a pevně věříme, že tomu
nebude jinak ani letos.
Koncem tohoto roku končí volební období
Rady školy. V průběhu měsíce listopadu,
v rámci třídních schůzek, proběhnou volby do
Rady školy. Podrobnosti vám včas sdělíme.
Chtěli bychom požádat všechny zákonné
zástupce našich žáků, aby pravidelně sledovali
webové stránky školy, kde jsou zveřejňovány
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konkurenci získal oldřišovský zámek zvláštní
cenu poroty „Za záchranu historické
památky“.

aktuální informace. Různá nařízení, opatření,
karantény apod. začínají platit obvykle již
od následujícího dne, a proto volíme tuto nejrychlejší formu, jak informovat co nejvíce rodičů. Pochopitelně vás budou neprodleně
informovat i třídní učitelé vašich žáků. Zabráníme tak šíření nepravdivých informací, které
mohou napáchat mnoho škody.
Přejme si, abychom tuto situaci zvládli
zejména ve zdraví a při zachování zdravého
rozumu.
Miroslava Halámková, ředitelka ZŠ Oldřišov

Moravskoslezský kraj �inančně
podpoří rekonstrukci chodníků
Na ulici Hlinská a Jaselská probíhá rekonstrukce a budování nových chodníků. V rámci
zajišťování finančních prostředků jsme podali
žádost o dotaci v programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Naše žádost byla kladně posouzena a kraj tak pomůže financovat tuto rekonstrukci dotací ve výši cca 400 000,- Kč. Díky
vstřícnému přístupu kraje k potřebám rozvoje
menších obcí v našem regionu budeme moci
zvýšit dopravní bezpečnost a zlepšit vzhled
této části naší obce.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo dne 29. 9. 2020 ve večerních hodinách
v hotelu Imperiál Ostrava za účasti vedení
MSK. Při předávání ceny ocenil předseda poroty především kvalitu provedené práce při
opravách zámku, navrácení historického
vzhledu této budově, navrácení života
do tohoto
objektu
jako
společenského
kulturního a samosprávního centra obce.
Vysoce ocenil rovněž celkové prostředí
s přilehlým zámeckým parkem.
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Oldřišovský zámek oceněn
v architektonické soutěži

Cena J. M. Olbricha
Spolek Za Opavu pořádal architektonickou
soutěž o cenu J. M. Olbricha. Do finále této
soutěže bylo v letošním roce nominováno
13 významných projektů – rekonstrukcí, které
byly realizovány v letech 2018 a 2019 v okrese
Opava. Mezi nimi i oldřišovský zámek, který
se ani v této soutěži neztratil. V kategorii
hlasování veřejnosti obsadil krásné 2. místo.
Ocenění projektu rekonstrukce zámku
hned ve dvou prestižních architektonických
soutěžích je především vyjádřením úcty a díků
všem, kteří se o zdárnou rekonstrukci zámku
jakkoliv zasloužili a přispěli tak nejen
k vytvoření
nového
centra
obce,
ale
i k propagaci Oldřišova za jeho hranicemi.

V letošním roce se naše obec přihlásila
s projektem
rekonstrukce
zámku
hned
do dvou architektonických soutěží.
Stavba roku Moravskoslezského kraje
První z nich byla soutěž o stavbu roku
Moravskoslezského kraje (MSK). Hlavním
cílem soutěže je prezentace a propagace
kvalitních projektů a staveb realizovaných
na území Moravskoslezského kraje, jakož
i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich
tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Do
14. ročníku této soutěže bylo přihlášeno
celkem 50 projektů z celého kraje. V takto silné
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Starosta Petr Toman přebírá ocenění za stavební úpravy zámku v soutěži Stavba roku MSK 2019.

Nová kniha Anny Malchárkové
Vychází pod názvem „Zapadlé dny“. Autorka
v ní popisuje dnes již zašlé hlučínské tradice
a zvyky, které jsou úzce spjaty s křesťanskými
svátky. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol
podle ročních období. V kruhu tradiční rodiny
prožijeme s dětmi celý kalendářní rok od
příchodů Tří králů, draní peří, masopust, přes
postní dobu až do Velikonoc. Pak přichází léto,
poutě, žně a postupně přejdeme do mlžného
podzimu bohatého na úrodu. Ke konci roku
čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit
Vánoce a rozloučíme se na Silvestra.
Ve vyprávění nebude chybět ani svatba,
pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes už
téměř nepoužívané a zapomenuté. Součástí
knihy jsou i pohádky, které vždy k dětem
patřily. Kniha mladým lidem přiblíží dobu
nedávno minulou a pamětníky vrátí o mnoho
let zpátky do dětství.
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Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov – periodický tisk územního samosprávného
celku (vychází jako občasník 4 – 5krát ročně)
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