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Zprávičky
naší sovičky

V naší obci žijí hned dva mistři republiky v atletice,
Barbora Malíková a Tadeáš Formánek, na fotografii spolu s trenérkou Janou Gellnerovou.
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Uvnitř zpravodaje mimo jiné naleznete…

Naši školu navštívili stážisté z Číny, Taiwanu, Jordánska, Indonesie a Gruzie, na snímku před
(foto archiv ZŠ Oldřišov)
budovou Slezského divadla s žáky naší školy, více na str. 5.

V MŠ děti slavily maškarní rej, více na str. 6.

(foto archiv MŠ Oldřišov)

Muzeum Hlučínska v Hlučíně zve až do 11. 6. 2017 na unikátní výstavu
pozoruhodných pokrývek hlavy Dámy a pánové, držte si klobouky!
Muzeum má otevřeno po – pá: 8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
a v neděle 9:00 – 11:30 a 14:00 – 17:00 hodin.
-elk2

obce. V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby, a pokud toto
proběhne bez komplikací, bude stavba
zahájena ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
2. Oprava místních komunikací – stejně jako
v roce loňském budeme i v letošním roce
pokračovat v opravě povrchu vozovek,
podél nichž byly v minulých letech
dokončeny opravy chodníků. Letos se
konkrétně jedná o ul. Svobody, tj. úsek
od obecního úřadu ke kostelu. Na tuto akci
jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj, kde obec může v případě
úspěšnosti získat dotaci ve výši až 1 mil.
korun. Celkové rozpočtové náklady opravy
ul. Svobody činí 2,4 mil. Kč vč. DPH.
3. Chodník na ul. Sokolovská – cílem
výstavby tohoto chodníku je zlepšit
bezpečnost chodců, především dětí, kteří
tuto ulici využívají pro cestu do školy,
kostela a centra obce. Chodník bude
vybudován podél plotů občanů bydlících
na této ulici. Vzhledem k tomu, že na části
ulice je komunikace úzká, bylo jednáno
s dotčenými vlastníky pozemků o odprodeji části jejich pozemků pro výstavbu
tohoto chodníku. Nedošlo však k dohodě se
všemi, proto bude nutné realizovat
variantu druhou, při které bude nutné
provést zásah do koryta potoku, tekoucího
po druhé straně komunikace, aby tuto bylo
možno rozšířit a celá komunikace tak měla
požadované parametry. Počátkem roku
proběhla
jednání
s vlastníkem
této
vodoteče, jímž je povodí Odry a byly
dohodnuty podmínky, které projektant
musí
zapracovat
do
projektové
dokumentace. Tato je v současné době
zpracovávána.
Proběhne-li
vše
bez
komplikací, je v plánu na podzim letošního
roku zahájit práce na úpravě koryta potoka.
V rozpočtu obce je letos pro tuto akci
vyčleněno 1,35 mil. Kč.
4. Víceúčelové hřiště – v listopadu loňského
roku byla podána v pořadí již třetí žádost
o dotaci na ministerstvo školství. Bude-li
žádost kladně vyhodnocena a obdržíme-li
dotaci, bude projekt realizován v průběhu
letních měsíců tohoto roku a předpokládané náklady činí 4,3 mil. Kč.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě otvíráte v letošním roce první
„jarní“ vydání obecního zpravodaje, v němž
Vám přinášíme nové informace o dění v obci
i o plánech, které si zastupitelstvo předsevzalo
plnit v tomto roce.
Od počátku letošního roku proběhla dvě
veřejná zasedání zastupitelstva obce. To, o čem
zastupitelstvo
na
těchto
zasedáních
rozhodovalo a na čem se usneslo, se můžete
dočíst na jiném místě v tomto zpravodaji.
Nejvýznamnějším
projednávaným
bodem byl rozpočet obce na rok 2017.
Schválením rozpočtu má obec základní
dokument,
kterým
jsou
stanoveny
předpokládané příjmy, ale hlavně je dáno to,
jak obec s těmito příjmy naloží. Díky dobrému
hospodaření s finančními prostředky v roce
2016 jsme vytvořili dobrý základ i pro letošní
rok, kdy z loňského roku převádíme do toho
letošního přebytek 6 mil. korun, i díky tomuto
přebytku byl letošní rozpočet schválen ve výši
24 307 561,-- Kč. Vedle provozních nákladů
na chod základní a mateřské školy, chod
obecního úřadu a obce, plánujeme vložit
finanční prostředky v roce 2017 do těchto
aktivit:
1. Stavební úpravy zámku – jak už jste byli
v minulosti informováni, je tato akce,
a shodlo se na tom i zastupitelstvo obce,
stěžejním projektem nejen tohoto, ale
i příštích cca dvou let. Práce na přípravě
tohoto projektu byly zahájeny již před
několika lety a v loňském roce, kdy na
projekt bylo vydáno stavební povolení,
byly zahájeny i první konkrétní práce
(demolice),
které
obec
provádí
prostřednictvím zaměstnanců obce, čímž
ušetří
nemalé
finanční
prostředky.
Ze zpracovaného
rozpočtu
vyplývají
celkové náklady ve výši 31,4 mil. Kč vč.
DPH. Financování této akce má obec v této
chvíli zajištěno na jedné straně úvěrem
u České spořitelny ve výši 20 mil. Kč.
Smlouvu o poskytnutí úvěru zastupitelstvo
schválilo na svém březnovém zasedání.
Zbývající částka bude hrazena z rozpočtu
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 22 z 16. 2. 2017

5. Cyklostezka Oldřišov – Opava –
v průběhu roku 2016 bylo na projekt
vydáno územní rozhodnutí, následně byl
proveden převod pozemků nutných
pro stavbu z pozemkového úřadu na obec.
V únoru tohoto roku byla podána žádost
na vydání stavebního povolení, čímž byly
splněny podmínky pro podání žádosti
o dotaci v programu IROP. Výzva k podání
žádosti má být vyhlášena v dubnu tohoto
roku. Bude-li žádost kladně posouzena,
bude možno na jaře 2018 stavbu zahájit.
Předpokládané rozpočtové náklady činí
4 mil. Kč
6. Svoz biologicky rozložitelného odpadu –
pro zajištění odvozu odpadu na nově
zřízenou obecní kompostárnu podala obec
žádost o dotaci v programu OPŽP
na nákup nosiče kontejnerů a kontejnery.
V případě úspěšnosti bude pořízen nosič
kontejnerů a kontejnery pro svoz odpadu
na kompostárnu. Očekávaný objem investic
je 700 tisíc Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Žádost o přidělení sociálního bytu
a nájemní smlouvu na nájemní byt
č. 1 v budově č. p. 90, ulice Hlinská
v Oldřišově.
2. Záměr směny pozemků.
3. Měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněných
členů
zastupitelstva
s platností od 1. 3. 2017.
4. Hospodářskou činnost od 1. 3. 2017
na provoz kompostárny.
5. Směrnici č. 20/2017 o účtování
hospodářské činnosti.
6. Cenu 400,-- Kč za 1 tunu biolog.
rozložitelného odpadu bez DPH pro
externí dodavatele.
7. Zrušení Zásad zastupitelstva obce
o vytvoření a použití účelového fondu
na podporu přechodu z nekvalitního
způsobu vytápění včetně směrnice.
8. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro:
a. SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Oldřišov ve výši 44.000,-- Kč.
b. Římskokatolickou farnost Oldřišov ve výši 150.000,-- Kč.
c. Myslivecký spolek Chmulovec
Oldřišov ve výši 25.000,-- Kč.
d. KST Oldřišov, z. s., ve výši
20.000,-- Kč.
e. SK Moravan Oldřišov, z. s.,
ve výši 200.000,-- Kč.
f. ZO Českého zahrádkářského
svazu Oldřišov, z. s., ve výši
15.000,-- Kč.
g. Sdružení maminek Rozárky, z. s.,
ve výši 10.000,-- Kč.
9. Rozpočet obce na rok 2017.
10. Výroční
zprávu
o
poskytování
informací za rok 2016.
11. Pokračovat
v přípravě
projektové
dokumentace a vybudování propustku
pouze na pozemku obce p. č. 755
a souběžně s dotčenými orgány jednat
o odstranění naplavenin a majiteli
pozemků
o
případné
dohodě
majetkového vypořádání p. č. 729/3.

Vedle prostředků na investice a opravy
výše uvedené je v rozpočtu pamatováno
i na zájmové složky v obci, jejichž činnost bude
v tomto roce podpořena z obecního rozpočtu
částkou 314 tisíc Kč. Stejně jako v loňském roce
bude poskytnuta dotace i Římskokatolické
farnosti Oldřišov ve výši 150 tisíc Kč
na opravy
budovy
kostela,
tvořící
neodmyslitelnou
dominantu
obce.
Se schváleným zněním rozpočtu se můžete
seznámit
na
obecním
úřadě,
popř.
na internetových stránkách obce.
Doufám, že příjmy rozpočtu dosáhnou
plánované výše, a budeme tak moci realizovat
v letošním roce plánované investice. K tomu,
aby se nám i v letošním roce podařilo zase
o něco zkrášlit naši obec, budeme potřebovat,
vážení spoluobčané, i Vaši spolupráci, pomoc
a pochopení.
Vážení spoluobčané, co nevidět budeme
slavit Velikonoce – svátky vzkříšení Ježíše
Krista. Prožijme následující dny včetně svátků
velikonočních v radosti, spokojenosti, klidu,
porozumění, ohleduplnosti a vzájemné úctě.
Ing. Petr Toman
starosta obce
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 23 z 9. 3. 2017

na stavbě
Stavební
úpravy
zámku
v Oldřišově včetně přípojek inženýrských
sítí.

Dne 16. 2. 2017 na vlastní žádost Jany
Vltavské zanikl její mandát v zastupitelstvu
obce. Ze zákona vyplývá, že po jeho uvolnění
nastupuje náhradník téže strany. Prvním
náhradníkem strany „Oldřišovská budoucnost“ je Vít Ciminga, kterému vznikl mandát
ze zákona následující den, tj. 17. 2. 2017.
Na jednání ZO Oldřišov dne 9. 3. 2017 toto
potvrdil složením slibu.

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

Opis vodoměru pro výpočet
stočného

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Vážení občané, připomínáme vám, že
máte možnost zasílat stavy vodoměru
pro výpočet stočného prostřednictvím emailu na adresu: ucetni@oldrisov.cz,
a to
vždy ve čtvrtletních intervalech:

1. Smlouvu
o
poskytnutí
úvěru
č. 0430930419/LCD
mezi
Českou
spořitelnou, a. s., a Obcí Oldřišov
na akci Stavební úpravy zámku v Oldřišově.
2. Střednědobý výhled rozpočtu na rok
2018 a 2019.
3. Směnu pozemku p. č. 626/5 v k. ú.
Oldřišov.
4. Zrušení dobrovolného svazku obcí
s názvem Dobrovolný svazek obcí
Opavsko, IČ 71294864, se sídlem
Podolská 156, Hradec nad Moravicí,
747 41 s likvidací.
5. Dopis pro TQM-holding s. r. o. o rozhodnutí ZO Oldřišov a schvaluje
úhradu prokazatelné ztráty provozovateli linkové osobní autobusové
dopravy – TQM-holding s. r. o.,
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava pro rok
2017 pouze do výše z roku 2016, tedy
73.388,-- Kč.
6. Vybudování protipovodňového propustku pouze na pozemku obce p. č. 755
v k. ú. Oldřišov.
7. ZO volí členem finančního výboru Víta
Cimingu.
8. ZO volí členem kulturní komise Víta
Cimingu.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. BSMPOZ27/1135/17 pro
stavbu Cyklostezky Oldřišov – Opava
a Smlouvu o právu provést stavbu.
10. Ing. Jiřího Ausficíra, 9. května 269,
747 61 Raduň na základě výsledku
výběrového řízení technickým dozorem
stavebníka a koordinátorem BOZP

k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.

Prosím, využijte této možnosti co
nejvíce.
Těm, kteří nemají možnost zaslat stav
vodoměru e-mailem, bude opis proveden
obecním zaměstnancem.
Zdeňka Hartošová

Zprávičky z naší školičky
Projekt EDISON
V týdnu od 6. do 10. 2. se našim žákům
vyskytla jedinečná příležitost seznámení se ze
stážisty z různých koutů světa. Na naši školu
přijeli na stáž tito studenti: Eddi z Číny, Sone
z Taiwanu, Mo z Jordánska, Delia z Indonesie
a Natia z Gruzie. Žáky od 1. do 9. ročníku
seznamovali stážisté s geografickými údaji,
faunou a florou, státním zřízením a životem ve
svých zemích. Dali nám nahlédnout do svých
kultur a my jim zase na oplátku do kultury
naší. A jako bonus vše probíhalo jako
konverzace v angličtině, a protože je u nás
angličtina od 1. třídy, žáci v tom neviděli
problém. A pokud by si přece jen nerozuměli,
tak přispěchali na pomoc učitelé. Stážisté se
u nás poprvé setkali se sněhem a zamrzlým
rybníkem, kde si mohli vyzkoušet první
bruslení ve svém životě, navštívili společně
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projektu, který trvá 2 roky, chceme rozjet
společná setkání rodičů s odborníky na dané
problémy dětí a následně i jazykové
vzdělávání v jazyce německém pro pedagogy.
Finanční zajištění projektu je ve výši 507 tisíc
Kč, tato částka nám bude poskytnuta z MŠMT.

s námi představení muzikálu Noc na Karlštejně ve Slezském divadle a podívali se
do našeho kostela, kde si mohli zahrát
na varhany. Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala panu faráři Bohumilu Víchovi
za vlídné přijetí stážistů a také vedení obce
v čele s panem starostou Petrem Tomanem,
který pozval stážisty k neformálnímu setkání.
Vzhledem k mládí stážistů došlo k navázání
velmi přátelských vztahů mezi žáky a studenty
z Asie a k neformálním rozhovorům mezi nimi
a v tom vidím velký klad tohoto projektu
s nadějí, že nebudeme v tomto rozděleném
světě hodnotit lidi podle barvy pleti a víry, ale
zásadně podle jejich skutků.

Zápis do 1. třídy
V tomto roce musíme počítat se změnou
školského zákona týkající se zápisu dětí
do 1. ročníku s nástupem od 1. 9. 2017. Zápis
na naší škole se bude konat 24. 4. 2017.
Upozorňujeme všechny rodiče, kteří uvažují
o odkladu povinné školní docházky u svého
dítěte, aby si všechna nutná potvrzení obstarali
pokud možno již před tímto datem. Školský
zákon sice posunul termín zápisu o 3 měsíce,
nikoli však termín pro dodání dokladů
pro odklad, který zůstal do 31. 5. 2017.
Pro úplnost
uvádím
patřičné
doklady:
doporučení dětského lékaře na odklad
a doporučení
některé
z pedagogickopsychologických poraden v okolí.
Miroslava Halámková

Zprávy z mateřské školy

Zahraniční stážisté na zamrzlém zámeckém rybníce.
(foto archiv ZŠ Oldřišov)

V prvním novém měsíci roku 2017 žila
ještě celá školka vánoční dobou.

Projekt: Výzva č. 22 Rovný přístup
ke kvalitnímu primárnímu vzdělání

V prvním týdnu jsme navštívili výstavu
betlémů ve Velkých Hošticích. Na tuto akci jely
všechny děti. Cestu si nejvíce užily nejmenší děti
z I. třídy – Berušky, které jely autobusem na
výlet poprvé. Na zámku nás přivítaly
pořadatelky ze seniorského klubu, které nás
nejen provázely místnostmi, ale také si pro děti
připravily pohoštění v podobě cukroví
a perníčků.
Výstava byla bohatá, viděli jsme betlémy
z různých materiálů a různých velikostí. Betlémy
byly vyrobeny ze dřeva, sádry, papíru,
keramiky, z vosku či z kukuřičného šustí. Děti
však nejvíce obdivovaly betlém vyrobený z lega
a z perníku.

Škola od 1. 2. 2017 zahájila projekt s názvem:
Učitel – žák – rodič a jejich vzájemná
spolupráce. Součástí tohoto projektu je
přítomnost školního asistenta v hodinách
u žáků
s individuálním
plánem.
Toto
personální zajištění pro nás po dobu letošního
školního roku vykonává Zuzana Jüstelová.
Dále se ve škole rozjely čtenářské kluby
a kluby zábavné logiky, o které je mezi dětmi
velký zájem, což nás těší. Čtenářské kluby
vedou paní učitelky Lazecká, Kudělásková
a Drabčíková, kluby zábavné logiky pak paní
učitelky Nosková, Kanovská a pan učitel
Kupka. Projekt nám pomůže vybavit školu
novými knihami a dalším metodickým
materiálem,
který
rozvíjí
čtenářskou
dovednost, dále pak společenskými hrami,
zaměřenými na rozvoj logického myšlení
a komunikačních
dovedností.
V průběhu

Také jsme zavítali do farního kostela
Narození Panny Marie v Oldřišově, kam nás
pozval a výstavkou betlémů provedl P. Bohumil
Vícha. Děti viděly pozoruhodné betlémy, ale
také obraz z motýlích křídel, který všechny
hodně zaujal.
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Přímo do mateřské školy k nám zavítalo
divadlo Štenberk s pohádkami.
Dětem se také moc líbil interaktivní
program Střediska volného času v Opavě
s tématem maškarního plesování.
V únoru jsme si šli všichni zasportovat
do tělocvičny ZŠ Oldřišov. Děti si velké prostory
ke cvičení velmi užily.
V týdnu od 13. 2. – 17. 2. byl naplánován
pohádkový týden.
Hned první den třída nejmenších dětí
zahrála ostatním třídám pohádku o Veliké řepě.
Pohádka se dětem moc povedla a všechny děti
vzaly své role velice odpovědně a vážně.
Pohádku s dětmi nacvičila paní učitelka Zuzana
Reslová a chůva Karin Wernerová. Odměnou byl
dětem potlesk všech dětí i paní učitelek.
V úterý a v pátek dětem chtěly předvést
své pohádky ostatní dvě třídy, nakonec byly
pohádky odloženy pro vysokou nemocnost dětí.

30 ks bezpečnostních vestiček pro děti. Tyto
vestičky dětem oblékáme při procházkách,
abychom byli dostatečně viditelní v silničním
provozu. Bylo nám přislíbeno ještě dalších
alespoň 20 kusů tak, abychom měli vesty
pro všechny děti.
Otázka bezpečnosti dětí je stále více
aktuální a v dnešní době potřebná, proto jsem
podala návrh na pořízení videozvonků
pro bezpečné otevírání dveří. Po domluvě
s vedením OÚ se situace bude řešit o letních
prázdninách.
Před zápisem dětí do MŠ proběhne 26. 4.
od 15 do 16 hodin informační setkání rodičů
se svými dětmi, budou si moci prohlédnout
mateřskou školu a vyzvednout žádost o přijetí
do MŠ. Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2017/2018
se pak uskuteční 3. 5. 2017 od 12 do 16 hodin.
Zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněnou
žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní
úkon, proto doporučujeme rodičům příchod bez
dětí. Kromě žádosti je třeba přinést potvrzení
pediatra, průkaz totožnosti zákonného zástupce,
rodný list dítěte a osoby se státní příslušností
mimo území EU prokáží oprávněnost pobytu na
území ČR dle platných zákonů
Přeji Vám krásné dny.
Magda Sedláčková

Ve středu 15. 2. jely dvě třídy nejstarších
dětí na návštěvu do MŠ Kobeřice. Paní učitelky
a děti z této školky nás pozvaly na pohádku
o Sněhurce a trpaslících. Pohádka se dětem moc
líbila. Pro všechny účinkující jsme měli
připravený malý dáreček – sladkosti a pastelky.
V době plesů ani naše školka nemohla
zůstat pozadu, a proto jsme pro děti připravili
maškarní rej, který probíhal v mateřské škole.
Každá třída měla připraven program s veselými
hrami. Nakonec se všechny třídy sešly u Včelek,
kde děti předvedly své masky, společně si
zatančily a rej ukončily vystřelením konfet. To
bylo radosti!
V lednu i v únoru jsme pokračovali
s organizováním setkávání pro rodiče, které jsou
hrazeny z projektu Šablony, o kterých jsem Vás
již informovala. V pořadí již III. přednáška byla
o agresivitě předškolních dětí pod vedením
Mgr. Silvie Quisové, Ph.D. Na IV. přednášku
v únoru byla pozvaná Mgr. Zuzana Pavelová,
která informovala rodiče o tom, jak je důležité
rozvíjet u předškolních dětí grafomotoriku.
V MŠ jsme se také zabývali návrhem
rozpočtu pro MŠ pro rok 2017. Z tohoto důvodu
jsem byla pozvaná na pracovní schůzku finanční
komise Obce Oldřišov. Obecním zastupitelstvem
byl naší MŠ schválen rozpočet ve výši 572.000,-Kč.
V těchto dnech se naší MŠ podařilo získat
finanční dar M&M reality holding v podobě
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Získání nových znalostí
a zkušeností přímo v reálném
prostředí firem, s tím přichází
projekt Vzdělávání praxí…

Připravuje se učebnice
přírodovědy Hlučínska
V loňském roce se Sdružení obcí
Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na tvorbu
metodických materiálů a pracovních listů pro
výuku
přírodovědy
a
přírodopisu
na Hlučínsku.
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO
na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce
roku 2018 a jeho součástí budou aktivity jako
podrobná
analýza
environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
na Hlučínsku s workshopem a sběr dat
a průzkum lokalit pro regionální výuku
EVVO. Postupně budou ve spolupráci
s pedagogy a s dalšími odborníky na EVVO
připravovány stěžejní výstupy projektu –
metodické materiály a pracovní listy pro
výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2.
stupeň základních škol zaměřené na tematické
celky:
geologie,
říční,
lesní,
sídelní
a zemědělská krajina. Všechny materiály
budou obsahovat základní charakteristiky
těchto ekosystémů se specifickým zaměřením
na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality
a místa), tedy připraveny na míru pro výuku
EVVO na základních školách v našem regionu.
Před samotným tiskem materiálů
proběhnou
workshopy
k jednotlivým
tematickým celkům a evaluace zvolených
metod a postupů odzkoušením ve výuce
na školách. V rámci závěrečné konference pak
budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři
EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními
materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme
jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku
EVVO na Hlučínsku i vhodný základ
pro budoucí aktivity v této oblasti.

Smyslem tohoto projektu je pomoci
znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit
jejich úroveň kvalifikace, a tím se na trhu práce
snadněji uplatnit.
Konkrétně je projekt určený lidem
starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace,
uchazečům o zaměstnání, rodičům na/po
rodičovské dovolené nebo například lidem nad
50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně
vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem,
kde pak také samotnou praxi pod vedením
zkušeného
mentora
absolvují.
Kromě
získaných
zkušeností
přináší
projekt
účastníkům
také
případnou
možnost
budoucího uplatnění v dané firmě.
Na druhé straně se do projektu zapojují
firmy
z celé
České
republiky
(tzv.
poskytovatelé vzdělávání praxí), které vypisují
jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak účastí
na
projektu
vyzkouší
potencionálního
zaměstnance
v praxi,
ověří
mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci
vynaložených
nákladů
na vzdělávání praxí.
Pro veškeré dotazy, individuální
poradenství a případnou pomoc s registrací
jsou uchazečům, účastníkům i poskytovatelům
vzdělávání praxí ve všech krajích k dispozici
Regionální projektoví manažeři.
Uchazeči o účast v projektu a firmy se
mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz.
Další
informace
naleznete
také
na facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího
vzdělávání,
příspěvkovou
organizací
Ministerstva práce a sociálních věcí, a je
financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Mgr. Tomáš Odstrčil
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MOMENT – VRACÍ STARÉ VĚCI
DO ŽIVOTA A POMÁHÁ TAK
POTŘEBNÝM

DOBROČINNÁ SBÍRKA

ZAPOJTE SE V BŘEZNU I VY!
Věděli jste, že darováním jedné tašky pro
vás již nepotřebných, ale stále pěkných,
funkčních a zachovalých věcí a následným
prodejem v síti second handů Moment,
pomůžete například nevyléčitelně nemocným
lidem umožnit hodinu a půl života doma
pod zdravotnickým dohledem?

Provětrejte vaši domácnost, vaše šatníky
a darujte nám věci, které už nepotřebujete.
CO MŮŽETE DAROVAT?

OBLEČENÍ – KABELKY – BOTY – TEXTIL –
BIŽUTERII – HRAČKY – SKLO – PORCELÁN –
KERAMIKU – SPORTOVNÍ POTŘEBY –
ELEKTRONIKU – KOLA – A DALŠÍ…

A to není zdaleka vše.
V roce 2012 totiž vznikl v Ostravě projekt,
který je založen na principu dárcovství
a dobrovolnictví.
Pod
značkou
Moment
provozuje v moravskoslezském regionu zatím
7 second handů, kde se za symbolickou částku
prodávají věci, které lidé darují buď do těchto
obchodů, nebo v rámci pořádaných sbírek.
Chcete se zapojit také? V BŘEZNU máte
možnost!
„Cílem založení dobročinných obchodů
Moment, je pomáhat lidem co nejméně náročnou
cestou. Lidé z celého okolí nám darují věci, které
se jim již mohly okoukat, staly se pro ně
nepotřebnými, ale protože jsou stále pěkné,
funkční a zachovalé, jednoduše se prodají těm,
kteří je naopak využijí. Dárci darují, kupci koupí
a výtěžek z prodeje putuje potřebným.
Konkrétně na 4 neziskové organizace, jejichž
zakladatelé jsou z Moravskoslezského regionu,“
upřesňuje
Simona
Honsová,
ředitelka
dobročinné organizace Moment.

KOHO PODPOŘÍTE:
Jedna taška darovaných PĚKNÝCH věcí
znamená pro partnerské neziskové organizace,
které Moment podporuje, například tyto
možnosti:
• Pro Hospic Ondrášek:
Hodina a půl života doma pro nevyléčitelně
nemocné, pod zdravotnickým dohledem.
• Pro Stacionář Žebřík:
Objednávku expresivních terapií, jako např.
muzikoterapie nebo canisterapie pro
handicapované klienty denního stacionáře
Žebřík.
• Pro Kola pro Afriku:
Transport jednoho kola do Afriky a umožnění
pravidelné školní docházky jednomu dítěti
na několik let.
• Save Elephants:
Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu,
který je speciálně vycvičen na odhalování
pytláků slonoviny.

Monika Chwastková

Akce pro seniory, zájezd
na muzikál a Den matek

SVOZ V NAŠÍ OBCI PROBĚHNE

Vážení spoluobčané, tak jako v uplynulých letech, budou mít senioři z naší obce
možnost navštívit kulturní akci IUVENES URBI
– Pohodové odpoledne pro seniory, kterou
připravuje v opavském kině Mír SRPŠ
při Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě.
Akce se koná ve čtvrtek 4. května 2017.
Kulturní komise dojednala s Národním
divadlem
moravskoslezským
vstupenky
pro naše občany (nejen seniory) na muzikálové
představení Jesus Christ Superstar.

dne 22. 3. 2017 od 8:00 hodin.
Svážet se bude za každého počasí.

KDE: Použijte prosím tašky či pytle na odpad
a položte před branku svého domu. Pro lepší
přehlednost
můžete
označit
nápisem
MOMENT.
www.moment-ops.cz
Facebook – dobročinný second hand
mobil: 770 100 327
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Tato nejslavnější rocková opera 20. století
bude hrána ve čtvrtek 11. května 2017 od 18:30
hodin v ostravském divadle Jiřího Myrona, jako
obvykle bude zajištěna přeprava autobusem.
O termínech prodeje vstupenek a jejich ceně vás
budeme informovat prostřednictvím obecního
rozhlasu.
Den matek oslavíme v sobotu 13. května
2017 odpoledním představením ve školní
tělocvičně. O podrobnostech budete informováni.

Neměl jsem však žádnou techniku, to vše jsem se
musel naučit. Stal jsem se tedy členem
atletického oddílu TJ Sokol Opava a mou
trenérkou se stala paní Jana Gellnerová.

Paní Gellenrová
Barboro…

však

trénuje

i

tebe,

Barbora: Ano, trénuje nás oba. Je to výborná
trenérka, která se nám vždy snaží vyjít vstříc.
Ráda bych ji i touto cestou za vše, co pro nás
dělá, poděkovala.

Gabriel Juchelka

Tadeáš: Já paní trenérce také velmi děkuji za její
podporu. Bez ní bych nedokázal to, co se mně
zatím podařilo.

Barbora Malíková
a Tadeáš Formánek, atletičtí
mistři jsou z Oldřišova!
Vídáme je na ulicích naší vesnice, ale
možná o nich nevíme, že jsou nejlepší z celé
republiky ve sportu, kterému se věnují, a tím je
atletika – běh. Barbora Malíková i Tadeáš
Formánek patří k velkým sportovním nadějím
České republiky.
Český filosof a teolog Dominik Pecka
údajně řekl, že sport je poezie pohybu a činu.
Myslím, že pro běh to platí dvojnásobně, najít
odhodlání rozběhnout se a běžet. Barbora
i Tadeáš to odhodlání mají, a co víc, daří se jim
výborně. Jsem rád, že vám, milí čtenáři, můžeme
přinést rozhovor s oběma z nich.

Barbora s trenérkou J. Gellnerovou na mistrovství Ostravě.

Když jsme u trenérky, tak nám prosím
prozraďte, jak často trénujete a jak ty tréninky
vypadají?

Barboro, Tadeáši, myslím, že tuto otázku
dostáváte často, ale nemohu se nezeptat: Kdo
a kdy vás přivedl ke sportu, konkrétně k běhání?

Tadeáš: Trénuji asi 4–5krát týdně, tréninky trvají
okolo hodiny a půl.

Barbora: Ke sportu mě přivedli rodiče, přáli si,
abych se více hýbala a nevěnovala se jen svým
koníčkům, u kterých jsem spíš jen seděla. A já
jsem chtěla dělat nějaký individuální sport,
zajímaly mě bojové sporty nebo běhání. Protože
bojové sporty se moc rodičům nezamlouvaly,
začala jsem běhat. To bylo v roce 2011, kdy mně
bylo necelých 11 let.

Barbora: Tréninky nejsou stále stejné, například
jednou týdně chodíme do posilovny. Jinak je na
začátku tréninku rozklus, to naběháme přes
kilometr, pak máme protahovací cvičení, tzv.
abecedu, běháme rovinky, třeba 100 metrů na 60
až 70 % našeho výkonu a většinou stejně jako
abecedu s meziklusem, pak už zbývá na trenérce,
co v tréninku půjdeme, jestli kopečky nebo třeba
vázané dvoustovky či starty. Každý trénink je
jiný, na konci máme 1 až 2 kilometry výklus
a pak zase protahovací cvičení.

Tadeáš: U mě to bylo trošku jiné, já jsem asi
od roku 2011 dělal karate a v roce 2015 jsem se ve
své základní škole zúčastnil školních atletických
závodů, na kterých si můj pan učitel tělocviku
David Růžička všiml, že mám výborné časy
v běhu, doporučil mi tedy, abych začal trénovat.

Tak to naběháte skoro 4 kilometry?
Barbora: (s úsměvem) Někdy i přes 9 kilometrů.

A bylo těžké najít si trenéra?

Tak to si ani nedokážu představit, co vlastně
pro vás sport znamená?

Tadeáš: Právě, že vůbec ne. Dokonce jsem měl
více nabídek, protože mé výsledky byly dobré.
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Tak to blahopřeji. Myslím, že je na čase,
abychom si teď popovídali o těch medailích
sportovních, víte vůbec, kolik jich máte?

Barbora: Určitě je pro mě sport koníčkem, ale
také pro mě znamená přátelé, zábavu. Chci
ve sportu něčeho dosáhnout a zapsat se tak
do sportovní historie.

Tadeáš: Ani jsem je nikdy pořádně nepočítal, ale
je jich několik desítek.

Tadeáš: Řekl bych asi to stejné, co Bára. Díky
sportu jsem si našel mnoho kamarádů –
sportovců z celé republiky.

Barbora: Myslím, že něco kolem padesáti.
To je opravdu pozoruhodné. Poslední medaile
jste získali v těchto dnech, vaše úspěchy byly
medializovány. Řekl bych, že únor patřil tobě,
Barboro, a počátek března zase Tadeášovi.
Barbora: Dalo by se to tak říct, Tadeáš závodí
za starší žactvo a já už za starší, takže za dorost.
Ve dnech 18. a 19. února bylo v Ostravě
Mistrovství republiky dorostu a juniorů
v atletice. Ve finále jsem zaběhla 400 metrů
v čase 54,51 s, tím jsem vytvořila nový národní
halový dorostenecký rekord a získala jsem titul
mistryně republiky.
Ale ten rekord jsi sama za týden překonala…
Barbora: Ano, ve dnech 25. a 26. 2. jsem byla
v Praze na Mistrovství ČR mužů a žen v atletice,
protože jsem splnila limit, mohla jsem se této
soutěže zúčastnit taky já jako dorostenka. Tam
jsem v rozběhu uběhla 400 metrů v čase 54,22 s,
a tak jsem národní rekord vylepšila. Ve finále
jsem pak čtyřstovku uběhla ještě v lepším čase
54,20 s, a získala jsem tak 2. místo v ženách
a posunula o 2 setinky svůj den starý národní
rekord. První místo obsadila o 6 let starší
Marcela Pírková.

Tadeáš s trenérkou Janou Gellnerovou na mistrovství v Praze.

Takže závody pro vás nejsou jen sportovním
kláním, ale také místem, kde se setkáte
s kamarády?

Barbora: Přesně tak.
A máte vůbec čas na kamarády z okolí, nebere
vám sport všechen volný čas?
Tadeáš: Samozřejmě na kamarády mám čas také,
asi bych netvrdil, že nemám prostor pro jiné
aktivity než sportovní. I když toho času je určitě
méně, protože o víkendech bývají závody.
Barbora: Volný čas mám, ale určitě míň než moji
vrstevníci.
Ale, Barčo, ty jsi říkala, že ses před běháním
věnovala „nepohybovým koníčkům“, máš tedy
stále ještě jiné koníčky než běh?
Barbora: Ano, jednou týdně chodím na ZUŠ
na Solné ulici v Opavě na výtvarku. Zvlášť mě
baví keramika a linoryty. Mám dokonce jednu
medaili z polské Toruně, kde bývá každý rok
Celosvětová dětská kreativní a výtvarná soutěž.

Barča na stupních vítězů na mistrovství v Praze.

Barčo, myslím, že bychom měli ještě
do zpravodaje napsat, že jsi tabulkově nejlepší
na světě…
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Tadeáš: Chtěl bych letos zaběhnout 60 metrů
pod 7 sekund.

Barbora: V kategorii do 18 let v běhu na 400
metrů jsem v tabulkách na 1. místě z celého
světa.
To je úžasné, gratuluji; ale tvé výkony, Tadeáši,
jsou také excelentní. Pověz nám prosím o tvém
březnovém úspěchu.
Tadeáš: Ve dnech 4. a 5. března se v Praze konalo
Mistrovství České republiky v atletice starších
žáků a žákyň, kde jsem se stal dvojnásobným
mistrem ČR – na 60 m v čase 7,18 s a na 150 m
v čase 17,31 s.

Barbora: Chtěla bych se dostat na mistrovství
světa v Nairobi do 17 let a na mistrovství Evropy
v Györ do 16 let.

Tadeášovy zlaté medaile z mistrovství republiky za 60 a 150 m.

Abychom si udělali představu, jaká je asi
konkurence na mistrovství republiky?

Tadeáš: V každé disciplíně běželo 30
závodníků, jsou to však vítězové z nižších
soutěží z celé republiky.
Oba dva jste deváťáci, blíží se přijímací
zkoušky, jak se vám daří skloubit sport a školu
a na jaké škole byste chtěli dále studovat?
Tadeáš: Já mám na vysvědčení vyznamenání,
podal jsem si přihlášku na Slezské gymnázium
v Opavě, po kterém bych chtěl dále pokračovat
ve studiu v Dukle Praha na vojenské škole.

Barboro, Tadeáši, děkuji vám za rozhovor
a přeji vám nejen jménem svým, ale určitě
i jménem našich čtenářů, aby se vám vaše sny
vyplnily, přeji úspěšné zdolání přijímacích
zkoušek a věřím, že v některém z příštích čísel
našeho zpravodaje budeme moci přinést
informace o vašich dalších úspěších.

Barbora: Já mám na vysvědčení samé jedničky,
a protože bych
jednou
chtěla studovat
architekturu, podala jsem přihlášku na opavskou
stavební průmyslovku.

Oběma držím palce, aby vám vaše vysněné
studium
vyšlo,
a
také
blahopřeji
k vynikajícím školním výsledkům. Pojďme
se vrátit ke sportu, jaké ještě máte sportovní
cíle?

Gabriel Juchelka
Fotografie poskytli Barbora Malíková a Tadeáš Formánek.

Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov (vychází jako občasník)
Odpovědný redaktor – Mgr. Gabriel Juchelka
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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