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Slovo starosty
úvodní slova navozovala pesimismus a beznaději,
i když prožité zkušenosti s pandemií žádnou radost
nepřinášejí. Nutno však připomenout, že lidstvo
po dobu své existence vždy bojovalo z mnoha ještě
těžšími epidemiemi a vždy nalezlo cestu, jak nad
nimi zvítězit. Musíme mít víru a naději, že tak tomu
bude i s pandemií Covid 19. Vždyť za dobu dvou let,
co se s ní potýkáme, už lidstvo pokročilo dopředu.
Vědci již vynalezli vakcínu, která je účinnou zbraní
proti šíření této nákazy, ale hlavně rapidně snižuje
těžký průběh nemoci, když už musíme s ní bojovat.
V čem je tedy dnešní situace odlišná a lepší oproti stavu před 12 měsíci? Hlavní odlišnost je v tom,
že již existuje a je ověřena vakcína. Četné odborné studie a hlavně statistiky dokazují jednoznačně
kladný vliv očkování na průběh onemocnění a dokazují, že jedině očkování je v této chvíli účinným
prostředkem proti šíření pandemie, a tedy návratu
k normálnímu životu. Mezi mnohými lidmi přetrvává názor, že očkování je škodlivé a že nikdy
se očkovat nenechají. Je samozřejmě svobodným
rozhodnutím každého člověka, jak v této situaci bude konat. Je však nutné si v této souvislosti
na druhé straně uvědomit, že každý má odpovědnost za ochranu svého zdraví, ale i zdraví svých
blízkých, což právě v souvislosti s výskytem pandemie nabývá důležitosti.

Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli a seznamujete se s obsahem
předvánočního a zároveň posledního letošního vydání obecního zpravodaje. To je neklamným znamením blížících se nejkrásnějších svátků v roce.
Svátků, s nimiž jsou spojovány slova jako pokoj,
láska, porozumění, vzájemné sblížení, a našla
by se jistě další. Těmito svátky si každoročně připomínáme příchod Ježíše Krista – našeho spasitele
na tento pozemský svět. Nezbývá než si přát, aby
vše, co je symbolem Vánoc, zaplnilo naše domovy
a obohatilo náš každodenní život.
Blížící se konec roku je vždy příležitostí k ohlédnutí
se zpět. Jaký vlastně právě končící rok byl? Bohužel
je nutno si přiznat, že v oblasti zdraví každého z nás
se nijak zásadně neodlišoval od roku předchozího,
tj. roku 2020. V uvedeném roce jsme se celý svět
i my všichni poprvé setkali a někteří i osobně okusili,
co přináší epidemie představovaná onemocněním
Covid 19. Na prahu letošního roku jsme si všichni
vzájemně přáli a vyjadřovali naději, ať pandemie
Covid v roce 2021 skončí a nadále neomezuje nás
všechny ve svobodě pohybu setkávání se, no zkrátka ve všem, co přináší normální život. Tato přání
a naděje však byla naplněna jen částečně především
v letním období, kdy se život přece jen přibližoval,
dá‑li se to tak říci, k normálu. Je jisté, že k tomu přispělo vynalezení vakcíny a očkování. V právě uplynulých týdnech se však situace opět zhoršila a opět
uvrhla naše žití do mnoha omezení směřujících
k zamezení dopadů této nebezpečné epidemie, která si bohužel vyžádala za dobu své existence i oběti
nejvyšší. Vývoj posledních týdnu negativně zasáhl
i do kulturního života v naší obci. V důsledku pandemie jsme byli nuceni zrušit připravované akce,
jako ples seniorů, karmašovou zábavu, rozsvícení
vánočního stromu s programem žáků naší základní
a mateřské školy, společné zpívání koled a živý betlém před zámkem v rámci akce „Česko zpívá koledy“. Tyto akce každoročně navozovaly tu nádhernou atmosféru Vánoc a naplňovaly i jeden z jejich
cílů – společně se setkávat a předávat si porozumění
a radost. O toto nás bohužel i v letošním roce pandemie připravila. Nechtěl bych však, aby tato moje

Využívám proto této příležitosti a opětovně se obracím na Vás, své spoluobčany těmito slovy: „V současné nelehké době žijte a jednejte tak, abyste svým
konáním zamezili šíření této nebezpečné nákazy,
dodržujte ověřená hygienická opatření a pokud
Vám to zdravotní stav umožňuje, neodmítejte očkování pro Covidu 19. Jen tak se budeme moci opětovně přiblížit k tomu, co představuje normální život tak, jak jsme byli zvyklí před rokem 2020.“
Významnou oblastí, kterou pandemie velmi zasáhla, byla oblast vzdělávání. To se projevilo
i ve vzdělávacích zařízeních naší obce, tj. ve zdejší mateřské a základní škole. Žáci i pedagogové
si museli osvojovat nové metody vzdělávání, značně odlišné od těch, na které byli dosud zvyklí. V této
souvislosti patří velké poděkování všem pracovníkům zdejší základní a mateřské školy. Hlavně však
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pedagogům, že i v takto složité situaci nebylo vzdělávání žáků úplně pozastaveno a chod škol a vzdělávání mládeže bylo alespoň takto zabezpečeno.

Vedle výše uvedených akcí byly realizovány přípravné práce, nutné pro další investiční akce, s jejichž realizací by mohlo být započato v roce příštím. K těm patří především rozšíření zámeckého
parku, obnova místního rozhlasu, pořízení nového
hasičského vozidla pro místní jednotku dobrovolných hasičů, výstavba kabin a sociálního zařízení
na hřišti SK Moravan, výstavba technického zázemí pro kulturní a společenské akce v zámeckém
parku. Jak vyplývá z uvedeného, čilý stavební ruch
se vlivem pandemie v letošním roce nezastavil a jinak by tomu nemělo být ani v roce příštím.

Jak už jsem uvedl výše, pandemie negativně ovlivnila kulturní a společenský život. Nejinak tomu
bylo i v naší obci. Činnost místních spolků byla radikálně omezena či úplně zastavena. Přesto se podařilo některé akce uskutečnit, jako např. fotbalové
turnaje, hasičskou slavnost, oldřišovský odpust,
slavnostní otevření expozice o historii obce a další,
které by bez zapojení spolků nemohly být realizovány. Díky nim tak společenský život úplně neustal a my jsme se mohli společně setkávat a bavit.
Za takto obětavou práci pro své spoluobčany jim
patří naše poděkování a úcta.

Závěrem mi dovolte vrátit se do současné předvánoční atmosféry a k blížícím se vánočním svátkům,
svátkům pokoje, radosti, zázraků, přání a vzájemného obdarování.

Rok 2021 – to však nebyly jen dopady pandemie Covid 19. I přes určitá omezení život v obci běžel dál.
V oblasti investiční byla zrealizována a slavnostně
otevřena v budově zámku expozice o historii obce,
která dle mého přesvědčení podává ojedinělé svědectví nám i generacím budoucím o historii a vývoji naší domoviny – obce Oldřišov. Dále byla započata jedna z největších investičních akcí posledních
let a tou je výstavba kulturního domu. Jak můžete
sami sledovat, akce úspěšně probíhá, a nenastane
‑li nic neočekáváného, bude v roce příštím úspěšně
završena.

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce, jménem všech zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým popřál neutuchající radost z narození Ježíše Krista, ať jsou tyto
svátky i pro Vás svátky zaslouženého klidu a odpočinku. Ať je prožijete ve zdraví, v radosti, ve vzájemném setkání a obdarováváni se svými nejbližšími. Ať se pokoj, mír, úcta a vzájemná láska uhostí
ve vašich domovech a celé naší obci.


Ing. Petr Toman, starosta

Rozpočet obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
letošního roku projednalo a schválilo rozpočet obce
na rok příští. Jedná se o nejdůležitější dokument,
který vedení obce každým rokem projednává,
schvaluje a tím stanoví, jak bude obec hospodařit
se svými finančními prostředky, kam bude finanční zdroje investovat a kam směřovat. Jako každý
finanční plán má i obecní rozpočet stránku příjmovou a výdajovou. Jak tedy byl schválen obecní rozpočet na rok příští?
Plánované příjmy roku 2022 tvoří hlavně:
Příjmy z výběru daní

Příjmy z poplatků, pronájmů, třídění odpadů atd.

4 621 000,- Kč
Předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1. 1. 2022

25 500 000,- Kč
Plánované příjmy celkem:

70 412 000,- Kč

Plánované výdaje roku 2022 tvoří hlavně:
Údržba a opravy komunikací

400 000,- Kč

Veřejná autobusová doprava

122 000,- Kč

Provoz kanalizace a ČOV

2 500 000,- Kč

Rezerva na provoz na kanalizace a ČOV 2 768 000,- Kč

22 598 000,- Kč

Dotace na veřejné zakázky: kulturní dům, místní rozhlas, hasičské auto, likvidace jmelí, expozice o historii
obce atd.
17 693 000,- Kč

Provoz základní školy

1 714 000,- Kč

Provoz mateřské školy

725 000,- Kč

Dotace pro spolky

418 000,- Kč

Veřejné osvětlení

540 000,- Kč

Likvidace odpadů
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1 450 000,- Kč

Správa obecního úřadu
Údržba a vzhled obce

zřejmě odvislá od mnoha faktorů. Jedním z těch důležitých je i celková ekonomická situace naší republiky, od níž se odvíjí daňové příjmy rozpočtu obce,
které tvoří významnou složku příjmové stránky
rozpočtu obce.

5 800 000,- Kč
410 000,- Kč

Investiční akce:
Kulturní dům

29 238 000,- Kč

Rozšíření zámeckého parku

7 010 000,- Kč

Obnova místního rozhlasu

2 668 000,- Kč

Nové hasičské vozidlo

1 315 000,- Kč

Za předpokladu naplnění plánovaných příjmů
budeme moci realizovat projekty, které jsou již
podpořeny z národních či evropských dotací, jako
kulturní dům, hasičské vozidlo, místní rozhlas, eliminace jmelí a rozšíření zámeckého parku, nebo
financovány z vlastních prostředků, jako vybudování technického zázemí v zámeckém parku, vybavení základní školy moderními didaktickými
pomůckami atd.

Eliminace jmelí
836 000,- Kč
Projekt. dokumentace rozšíření vodovodu a kanalizace
Za Humny
602 000,- Kč
Technické zázemí zámeckého parku

3 000 000,- Kč

Kotlíkové půjčky
1 667 000,- Kč
Ostatní: knihovna, kultura, poplatky, pojištění atd.

3 290 000,- Kč
Splátky úvěrů

2 013 000,- kč

Rezerva

1 926 000,- Kč

Plánované výdaje celkem

Realizací probíhajících či plánovaných akcí se zlepší
zázemí pro kulturní vyžití nás všech. Obec se stane
ještě více přátelštější k životnímu prostředí. Obecně
přispějí tyto projekty k dalšímu zkrášlení obce a naplnění motta „Oldřišov – krásné místo pro život.“

70 412 000,- Kč

Celkový objem finančních prostředků ve výši kolem 70 milionů korun, se kterým bude obec v příštím roce hospodařit, je z dlouhodobého hlediska
rekordní. Skutečná výše těchto prostředků je samo-
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5. Akční plán k Programu zlepšování kvality
ovzduší pro zónu Moravskoslezsko na úrovni
obce Oldřišov pro období 2022–2026.
6. Prodej zametacího stroje ZAR 12 firmě Rybář
tech s.r.o., Vavřinec-Suchdol 22, 679 13 Sloup,
včetně kupní smlouvy.
7. Nákup sněhového pluhu SB 14 od firmy Rybář tech s.r.o., Vavřinec-Suchdol 22, 679 13
Sloup, včetně kupní smlouvy.
8. Poskytnutí příspěvku Základní škole Oldřišov na lyžařský výcvik ve výši 1.500,-Kč/žáka
a lyžařskou školičku ve výši 1.000,-Kč/žáka
ve školním roce 2021/2022 pro žáky s trvalým
pobytem v Oldřišově.
9. Aktualizaci č. 1 „Kalkulace pro výpočet ceny
stočného pro rok 2021“.
10. Cenu stočného na rok 2022 ve výši 36,-Kč/m3,
včetně DPH.
11. Plán inventur na rok 2021.
12. Rozpočtové opatření č.11 ve schváleném rozpočtu.
13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8022267/1/SOBS/2021/DOČ Oldři-

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 31 ze dne 25. 11. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 31. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod:
č. 16 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-8022267/1/SOBS/2021/DOČ Oldřišov, p. č. 607/1, rozšíření kNN s ČEZ Distribuce, a.s.
č. 17 – Podání žádosti o dotaci na opravu pomníku padlým 1. světové války, včetně investičního záměru.
2. Poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši
2.000,-Kč Domovu OASA nezisková o.p.s.,
U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, včetně darovací
smlouvy.
3. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
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šov, p. č. 607/1, rozšíření kNN s ČEZ Distribuce, a.s.
14. 14. Podání žádosti o dotaci na projekt „Oldřišov – oprava pomníku padlým v 1. světové

válce“ v programu MO107290 – Zachování
a obnova historických hodnot I.
15. 15. Investiční záměr k realizaci akce „Oldřišov
– oprava pomníku padlým v 1. světové válce“.
pro Obec Oldřišov firmu ČEZ, Distribuce,
a.s. za cenu cca 4.000,-Kč bez DPH za MWh
na dobu určitou 1 rok. V případě, že ČEZ,
a.s. poptávku odmítne, schvaluje dodavatele firmu TEDOM energie,s.r.o., Klášterského
731/13, Brno-Komárov.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 32 ze dne 9. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 32. zasedání zastupitelstva.
2. Dodavatele elektrické energie na rok 2022

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 33 ze dne 16. 12. 2021

4.
5.
6.
7.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 33. zasedání zastupitelstva.
2. Rozpočet na rok 2022.
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023



a na rok 2024.
Výpůjčku nemovitého majetku p. č. 127/4
v k. ú. Oldřišov.
Rozpočtové opatření.
Kotlíkové půjčky.
Plán financování obnovy splaškové kanalizace a ČOV.
Obecní úřad

Odpady od roku 2022
Vážení spoluobčané, v minulosti jsme Vás opakovaně prostřednictvím obecních zpravodajů informovali o změnách v odpadovém hospodářství,
z titulu uplatnění nového zákona o odpadech. Naposledy to bylo v letošním listopadovém zpravodaji.

od toho, jak poplatník odpad třídí a kolik odpadu ve skutečnosti skončí v popelnicích.
Podrobně řeší tyto podmínky uvedená vyhláška.
Jak už je uvedeno výše, byly změny v této oblasti popsány v posledním listopadovém zpravodaji
včetně příkladů výše poplatků za popelnici podle
její velikosti a četnosti odvozů. Dne 30. 11. tohoto
roku jsme pro zvýšení informovanosti k problematice odpadů zorganizovali seminář pro Vás občany
naší obce. Účast na semináři nebyla příliš vysoká,
ať už to bylo způsobeno v lepším případě skutečností, že Vám je tento nový systém již dostatečně
znám, nebo v horším případě z důvodu epidemiologické situace a obav z ní vyplývajících či nezájmu
o tuto problematiku.

K této problematice přijalo zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 25. 11. 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Její
plné znění zveřejňujeme níže.
Touto vyhláškou jsou aplikovány ustanovení nového zákona o odpadech na podmínky naší obce.
Co se týče poplatku za odpad, tak hlavní rozdíl
oproti současnému stavu je následující:
• Není stanoven fixní poplatek za odpad na osobu bydlící v obci.
• Poplatek je vyměřen za nemovitost a stručně řečeno je poplatníkem vlastník nemovitosti.
• Výše poplatku za nemovitost není stanovena
fixní sazbou, ale je odvislá od množství odpadu vystaveného v popelnicích za rok. Z toho
tedy vyplývá, že výše poplatků je odvislá

Z celého semináře byl pořízen filmový záznam,
ve kterém je vše o odpadech dle nového zákona popsáno. Tento záznam je možné shlédnout
na webových stránkách obce – titulní strana, sloupec vpravo, web: www.oldrisov.cz.
Věříme, že novým systémem se podaří dosáhnout
cílů a povinnosti, které nám nový zákon ukládá.
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Zároveň takovýto způsob zaručí výraznější třídění
odpadů, tím snížení objemu odpadů ukládaných
na skládky, což v neposlední řadě přispěje ke zlep-

šení životního prostředí nás všech i generací budoucích.

Ing. Petr Toman, starosta

OBEC Oldřišov
Zastupitelstvo obce Oldřišov
Obecně závazná vyhláška obce Oldřišov č. 4/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce Oldřišov na svém zasedání dne 25. 11. 2021 usnesením č. 31/3 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Oldřišov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Oldřišov1

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na
území obce.2

(2)

Poplatníkem poplatku je3
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)

Plátcem poplatku je4
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(4)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka5.

(5)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7

1

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10j zákona o místních poplatcích
3
§ 10i zákona o místních poplatcích
4
§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích
5
§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
§ 10p zákona o místních poplatcích
7
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
2
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Parkování vozidel
na obecních komunikacích
Dlouhodobým nešvarem, který se nám v obci
nepodařilo doposud uspokojivě vyřešit, je parkování vozidel na obecních komunikacích. Majitelé
vozidel, kteří takto parkují svá vozidla, svým jednáním porušují ustanovení zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
V § 25 jsou stanoveny pravidla pro zastavení
a stání na pozemních komunikacích. V odstavci
3) tohoto paragrafu je dáno:

snižuje bezpečnost provozu na těchto komunikacích, zhoršuje jejich průjezdnost a tím i plynulost dopravy. Navíc v současném zimním období
značně stěžuje, místy i zabraňuje odklizení sněhu
a údržbě komunikací.
Apelujeme tedy na vlastníky motorových vozidel, kteří se dopouštějí přestupku proti zákonu
nesprávným parkováním svých vozidel, aby tato
parkovala na svých pozemcích v souladu s příslušným zákonným ustanovením. Dáváme Vám
opětovně touto cestou na vědomí, že pokud nedojde k nápravě, budeme nuceni tyto přestupky
řešit podnětem na Odbor přestupků Magistrátu
města Opavy.

„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy“.
Při parkování vozidel na obecních komunikacích
dochází tedy tímto k porušení minimálně uvedených ustanovení předmětného zákona a majitel
vozidla se dopouští přestupku.

Věřte, že řešit tyto přestupky nám nedělá žádné
potěšení a raději bychom tuto energii vynakládali na aktivity vedoucí k rozkvětu obce. Věřím,
že si apel, který zaznívá z tohoto článku, vezmete k srdci a do budoucna se vyhnete tomuto porušování zákonných ustanovení s vědomím,
že vykonáte něco pozitivního i pro své spoluobčany a obec.

Ing. Petr Toman, starosta

Na tyto nedostatky jsme už upozorňovali buď
přímo adresně dopisem majitelům těchto vozidel, či obecně cestou místního rozhlasu, popř.
prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Parkování vozidel na obecních komunikacích

Zprávy z mateřské školy
Adventní dobu jsme v MŠ zahájili zajímavým setkáním.

Dokonce nám vepsal věnování do jím ilustrované
knížky Špalíček pohádek a říkadel, kterou máme
v naší školce.

První bylo s paní Lenkou Rožnovskou, pedagožkou, autorkou pohádek pro děti, které vycházejí v časopisu Sluníčko a vydávají se i knižně. Její
projekty mají za cíl prohloubit čtenářské kompetence u předškolních a mladších školních dětí.
V naší MŠ paní Rožnovská zajímavou formou
dětem představila svou knihu Já, štěně.

V rámci školního vzdělávacího programu připravily paní učitelky pro děti týdenní program
k svatému Martinovi. Děti se naučily písně a básně o sv. Martinovi, školku jsme ozdobili vločkami a všichni jsme se těšili na sníh, kterého jsme
se nakonec dočkali.

Druhé setkání bylo s českým ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem, který ilustroval přibližně 130 knih. Jeho interaktivní program byl moc zábavný a všem dětem se moc líbil.

Nejstarší děti poctivě připravovaly program
s názvem O ztracené hvězdě betlémské, se kterým jsme chtěli vystoupit při příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromku. Koronavirová
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opatření náš záměr překazil, přesto jsme program
předvedli alespoň ostatním dětem v naší školce. Za obecní úřad náš program zhlédl také pan
Radim Lokoč. Po představení děti obdaroval dárky za jejich píli při nacvičování.

Nyní se připravujeme na nejkrásnější svátky
– na Vánoce. Celou školku již máme svátečně
vyzdobenou, děti si již nazdobily stromečky.
Ve školce znějí koledy, vyrábíme různé ozdoby,
adventní věnce, pečeme perníčky a povídáme
si o tradici Vánoc.

Další dny jsme prožili v duchu čekání na Mikuláše, anděla a čerta. Pro děti jsme připravili den
s názvem Nebe, nebíčko – peklo, peklíčko. Čekání
se vyplatilo. Přiletěl nás navštívit anděl, přiběhl
i čert a děti se radovaly z malé nadílky.

Všichni moc doufáme a přejeme si, ať blížící
se Vánoce prožijeme ve zdraví se svou rodinou.
To přeji i vám všem. Krásné a požehnané Vánoce.


Magda Sedláčková, ředitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky
Dovolte mi, abych vás informovala o epidemiologické situaci na naší škole. V současné době ke dni
8. 12. chybí 81 žáků z počtu 172. Žáci 1. ročníku
jsou v karanténě od 29. 11., 5. ročník byl poslán
do karantény 8. 12. Vždy se karanténa týká žáků,
kteří přišli do kontaktu s pozitivním žákem
a nejsou očkování nebo v ochranné lhůtě 180 dnů
po prodělání nemoci Covid, popřípadě absolvují
PCR test s negativním výsledkem v daném termínu. Podrobnější informace najdete na webových
stránkách školy. Žáci 4. ročníku jsou na distanční
výuce, kromě dvou, kteří chodí do školy. Chod
prezenční výuky ovlivňuje zdravotní stav učitelů. V současné době jsou ve stavu nemocných
2 učitelky. Pokud by se nemocnost pedagogů
zvýšila, byla by organizace vyučování velmi komplikovaná, protože nejsme tak velká škola, abychom byli schopni vše odsuplovat. Pevně věřím,
že se tak nestane. Při pondělním testování vždy
nacházíme několik pozitivních žáků a předáváme
jejich seznam na hygienu. Jedině ta pak může nařídit karanténu. Ředitel školy nemůže rozhodovat o tom, kdo půjde do karantény, ale na druhou
stranu škola určitě může zavolat rodičům a sdělit
jim, že v jejich třídě vyšel jejich spolužákovi pozitivní antigenní test, a požádat je, aby své dítě preventivně nechali doma do doby, než budou mít
další informace od hygieny. Pak už bude záležet
na rodičích, jak se k tomu postaví. Hygiena reaguje na naše hlášení po 8 až 10 dnech.

ukončeno v úterý 21. 12. Na středu 22. 12. je již
dlouhodobě vyhlášeno ředitelské volno z provozních a organizačních důvodu. V případě,
že MŠMT změní termín vánočních prázdnin, což
je nepravděpodobné, budeme zákonné zástupce
informovat v co možná nejkratším termínu.
Abychom zachovali ve škole atmosféru přicházejících Vánoc, nerezignovali jsme na tradiční
akce, které s tím souvisejí. 9. ročník si připravil
pro všechny žáky Mikulášskou nadílku a obešel všechny třídy, kde rozdával jak sladkosti, tak
i uhlí. Žáci společně se svými učiteli vyzdobili vánočními motivy jak okna, tak chodby a třídy. Poslední den školy pak proběhnou ve všech třídách
vánoční besídky.
Již druhým rokem chci za základní školu vám
všem popřát – žákům, jejich rodičům, pedagogům a správním zaměstnancům školy, jakožto všem občanům Oldřišova – mnoho zdraví
a osobní spokojenosti a hlavně normálnosti v následujícím roce. Zatím se to nevyplnilo, ale pevně
věřím, že se nám společnými silami podaří překonat veškeré nástrahy a komplikace, které přinese
rok 2022.
Na závěr mi dovolte použít slova klasikova: „Nic
na světě nám nepatří, jenom čas.“ Všem přeji
v příštím roce smysluplné využití času, plné radosti a uspokojení z dobře provedené práce.


Upozorňujeme všechny zákonné zástupce,
že vyučování v tomto kalendářním roce bude
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Miroslava Halámková, ředitelka ZŠ

Dárky v krabici od bot
Letos probíhá 11. ročník charitativní akce zvané
„Krabice od bot“. Tato předvánoční akce má za cíl
potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem
udělají děti i dospělí, kteří připraví dárkový balík a odnesou na některé ze sběrných míst, odkud
se přerozdělují potřebným. Vloni tak mělo hezčí
Vánoce více než 50 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku
pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické,
jedna z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních
služeb v ČR. Sběrné místo na internetových stránkách (www. krabiceodbot.cz) informuje o tom, kolik dárků je aktuálně zapotřebí pro kluky a kolik
pro holky v určitém věku (od narození až do 17 let).

i Služovice) se tak celkem sešlo 102 dárků.
Ve středu 1. 12. jsme plnou dodávku dárečků zavezli na sběrné místo Diakonie do Ostravy-Vítkovic. Odtud budou předány dál dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo z azylových
domů. Jelikož není žádné sběrné místo na Opavsku, budeme pro příští rok iniciovat jeho zřízení pro
obyvatele Opavy a bližšího okolí.
Chtěl bych vám všem, kteří jste dárky připravili, jménem Diakonie srdečně poděkovat. Děkuji
také oldřišovským hasičům a Obecnímu úřadu
za pomoc při odvozu dárků.
Některá přání a životní potřeby se do krabice
od bot nevejdou. Kdo si přeje pomoci, může využít také Krabici online, která pomáhá dětem a rodinám v nouzi během celého roku a po celé republice
(www.krabiceodbot.cz).

Jsem rád, že se mi podařilo tuto akci přiblížit a vysvětlit v naší farnosti. Lidé se tak mohli přihlásit
a vybrat si, jestli připraví dárečky mladší či starší dívce nebo klukovi. Balíčky mohly obsahovat
hračky, knížky, hry, školní potřeby, oblečení, kosmetiku, sladkosti apod. Krabice pak byla zabalena
do vánočního papíru. Někteří se rozhodli, že připraví ne jeden, ale hned několik dárků. O této akci
jsem informoval v neděli 21. 11. a do 30. 11. mi mohli farníci dárek předat. Z naší farnosti (Oldřišov

Přeji vám, všem farníkům a spoluobčanům, ať vás
a vaše rodiny prozáří uklidňující a posilující Boží
světlo vyzařující z tváře Ježíška položeného v jeslích
a na klíně Panny Marie. Přeji hodně Božího požehnání, dobrého zdraví, radosti a pokoje.


P. Petr Knapek, farář

SK Moravan v zimní přestávce
Všechny naše týmy – 3 mládežnické a jeden mužský – mají aktuálně zimní přestávku. Žákovské
týmy si ji obvykle vyplňují startem na různých turnajích, bohužel za současných podmínek je jejich
konání nejisté a pořadatelé je ruší (příkladem zrušený turnaj v Chlebičově, kterého se mělo minulý
týden zúčastnit 11 týmů). Další turnaje by měly být
po novém roce, ale bližší informace k nim zatím nejsou.

SV Albrechtsberg. O přesných termínech utkání
vás budeme informovat na plakátech v obecních
vývěskách a na klubovém webu a facebooku. Jarní
část sezóny v Krajském přeboru by měla začít v sobotu 19. března.
Co se týká společenských akcí, v plánu je Silvestrovský fotbal mezi výběry Svobodných a Ženatých
(pátek 31. 12. od 10 hod., hřiště SK Moravan), 12.
ročník Zimní šipkařské ligy O pohár firmy Autodíly Michalčík (pátek 7. 1. od 18 hodin, hostinec Moravan). Sportovní ples (plánovaný na sobotu 22. 1.
od 20 hodin, tělocvična ZŠ Oldřišov) se s největší
pravděpodobností konat nebude.

Tým dorostu začne zimní přípravu v průběhu
února, soutěžní zápasy by pak měly být na konci března. Muži začínají zimní přípravu 28. ledna,
v první polovině února se pak vydají na soustředění na obvyklé místo do Staré Vsi u Rýmařova.
Během přípravy se utkají s Bruntálem (v rámci soustředění), Hlučínem U19, Kozmicemi a rakouským
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Za Výkonný výbor klubu
Ing. Tomáš Lavický

Omezení požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce schválilo na svém listopadovém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích v obci. Cílem této vyhlášky je přispět k
ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a k zajištění mravního vývoje dětí
a mladistvých v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů,
na vybraných veřejných prostranství. Níže přinášíme výpis z této vyhlášky, vymezující místa, kde
je požívání alkoholu zakázáno. Úplné znění vyhlášky naleznete na úřední desce obce.

2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů před objekty určenými k poskytování zboží
(místní prodejna potravin Hruška – pozemky
parc. č. 409/1, 409/4 a 629/1 k. ú. Oldřišov,
řeznictví Wieder – pozemek parc. č 626/1 k. ú.
Oldřišov) a služeb (budova obecního úřadu –
pozemky parc. č. 106/11, 105/1, 105/3, 105/5,
105/6 a 105/7, k. ú.Oldřišov) a kulturního vyžití v obci (kulturní dům – pozemek parc. č. 627
a 1/2 k. ú.Oldřišov).
3. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů
na veřejně přístupných dětských hřištích (Dětské hřiště v zámeckém parku – pozemek parc.
č. 100/1 k. ú. Oldřišov, Dětské hřiště na ul.
U Naplatek – pozemek parc. č. 291/29 k. ú.
Oldřišov), plochách sloužící k odpočinku (Zámecký park – pozemky parc. č 98/1, 98/2, 99,
100/2 100/6, 100/7, 1171/2, k. ú. Oldřišov, park
u Hasičské zbrojnice – pozemky parc. č. 452,
455, 457/1) a sportovištích (Multifunkční hřiště u základní školy – pozemky parc. č. 698/1,
698/2, 698/4, 698/5, 732/2 a 31/2 k. ú. Oldřišov, sportovní areál SK Moravan – pozemky
parc. č. 833/1, 833/2).
4. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů
v prostorách kolem restauračních zařízení (restaurace Na Stolárně – pozemek parc. č. 298/3
k. ú, Oldřišov, pohostinství Moravan – pozemek parc. č.833/1 k. ú. Oldřišov.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.
2. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném
prostranství se rozumí požívání alkoholického
nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem.
3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej
otevřené láhve nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.

Čl. 4
Výjimky
1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů
na vymezených plochách veřejného prostranství se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna
každého roku.
2. Zákaz se nevztahuje v provozní době na restaurační zahrádky, které jsou součástí provozoven.
3. Zákaz se nevztahuje na plochy veřejného prostranství v případě konání kulturních, sportovních či společenských akcí.

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území obce (zastávka „U hřiště“ – pozemek parc.
č.1164/17 k. ú. Oldřišov, zastávka „U lihovaru“
– pozemek parc.č.1164/6 k. ú.Oldřišov, zastávky „U kříže“ – pozemek parc. č.1164/3 k. ú. Oldřišov).
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Obecní úřad

Bohoslužby během Vánoc
pátek 24. 12.
sobota 25. 12.
neděle 26. 12.	

22:00
10:00
10:00

Provozní doba o vánocích 2021
Obecní úřad bude v době od 20. 12. 2021
do 31. 12. 2021 z důvodu dovolené
UZAVŘEN
Provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.
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Tříkrálová sbírka
Vážení a milí obyvatelé Oldřišova, zdravím vás
z Charity Opava.

je pro rodiny často také finančně náročnou záležitostí - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec
úhrad zdravotních pojišťoven. Naším záměrem
je také pomoc mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast
schváleného investičního projektu, jehož cílem
je vybudování a vybavení nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.

Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala tradicí, totiž
k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování po domácnostech. Přesto byla
štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha dobrovolníků, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat
netradičním způsobem, skutečně obdivuhodná.
Sbírka tak opět mohla pomoci tisícům potřebných lidí.

TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16.
ledna 2022. Jsme rádi, že se koledníci z vaší obce
rozhodli do následující sbírky opět zapojit a věříme, že vše provedou tak, aby vám koledování
přineslo radost.

Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných darů v tomto roce
podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská
služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem
k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG,
ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší,
účelněji vybavené prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem s mentálním
znevýhodněním z celého Opavska.

Připravujeme se na různé možnosti průběhu
sbírky podle aktuální situace v lednu. Pokud
by se ukázalo, že klasické koledování není možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladniček, které budou připraveny v obchodech,
na úřadech, v kostelích apod. A také bude
možné přispět na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS pro Charitu Opava 777988012.
(Viz QR kód platby.)
Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme
pokojné Vánoce a do nového roku mnoho naděje,
Božího požehnání a všechno dobré.

Dary z následující sbírky máme v plánu využít
na pomoc seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemocné
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Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2022
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Ilustrátor Adolf Dudek v MŠ. (foto MŠ)

Mikuláš u Včelek. (foto MŠ)

Mikulášská nadílka u Motýlků. (foto MŠ)
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Místní včelaři při příležitosti mše ke svatému Ambroži, patronu včelařů.

Obecní Mikuláš navštívil místní děti. (foto Vít Ciminga)

P. Petr Knapek s dárky z Oldřišova v rámci charitativní akce Krabice od bot.
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 12/2021, vydáno dne 16. prosince 2021
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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