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Klidné a požehnané
svátky vánoční, hodně štěstí,
pevné zdraví a mnoho úspěchů
v roce 2019
přeje za Obec Oldřišov
Ing. Petr Toman
starosta

PF

Vše nejlepší, hodně zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019
Vám přejí
hasiči Oldřišov

Zprávy oldřišovské farnosti
Mše svaté o Vánocích 2018
24. 12. 15.00 hod. Oldřišov
17:00 hod. Služovice
22.00 hod. Oldřišov

25. 12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

31.12. 15.00 hod. Oldřišov

1.1.2019

26.12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

Výstava betlémků je od 24.12.2018 do 2.2.2019 vpředu před lavicemi našeho kostela Narození Panny
Marie v Oldřišově. Je možno ji zhlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou a ihned po každé mši
svaté.
Drazí přátelé!
Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2019 Vám všem
přeje a vyprošuje
P. Bohumil Vícha, farář
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto
dnech
prožíváme
závěr
adventního času, což je neklamným znamením
blížících se vánočních svátků a konce letošního
roku. To je určitě dobrou příležitostí ohlédnout
se jaký tento rok končící osmičkou vlastně byl.
Myslím, že bez nadsázky můžeme říci, že byl
rokem mnoha událostí. Celá naše republika si
připomínala významné milníky naší historie,
tedy roky 1968, 1948, 1938, ale především
výročí sta let od vzniku Československé
republiky v roce 1918. Toto významné výročí
jsme si připomněli rovněž několika akcemi,
které se uskutečnily v naší obci. Vrcholem
oslav této události byl pak slavnostní průvod
obcí za účasti místních spolků a Vás občanů,
mše svatá v našem kostele, zasazení stromu
republiky v zámeckém parku, vernisáž
výstavy místních umělců v tělocvičně ZŠ
a koncert pěveckého sboru Křižkovský.
Díky projektu „Žijeme a tvoříme
bez hranic“,
jenž
byl
realizován
a spolufinancován z programu přeshraniční
spolupráce Interreg V – A, byla připravena
spolu s polskou obcí Pilszcz řada aktivit, jichž
jste se mohli zúčastnit, a každý z nás se mohl
do některé z připravených akcí zapojit. Ať už
to byl sportovní den žáků z Pilszcze
a Oldřišova ve zdejší základní škole, či setkání
bez hranic v zámeckém parku, nebo zájezd pro
seniory do polského Kladska a rovněž malířské
plenéry žáků ZŠ z Pilszcze a Oldřišova. Díky
jednotlivým aktivitám jsme se mohli
i s polskými přáteli společně setkávat a věřím,
že i dobře bavit. I zde patří upřímné díky
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na realizaci tohoto projektu a přispěli tak
k tomu, že společenský a kulturní život
i v tomto roce pulzoval neutuchajícím tempem.

Celá obec tak důstojně oslavila
nejvýznamnější výročí tohoto roku. Za
přípravu těchto akcí bych chtěl poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na jejich
organizaci podíleli. Zvláštní poděkování pak
patří paní Janě Zechové, která přišla
s myšlenkou výstavy děl místních umělců a
osobně celou akci organizačně zajišťovala. Ale
oslavy 100 let od vzniku ČSR nebyly zdaleka
jedinou událostí, jimiž naše obec v právě
končícím roce žila.

O to, abychom se v Oldřišově nenudili,
se tradičně postaraly i místní spolky, které
rovněž svými tradičními akcemi, jako jsou
plesy, slavnosti, sportovní turnaje, přednášky
apod., podpořily kulturní vyžití Vás všech
občanů. Proto i členům spolků coby
organizátorům těchto akcí patří naše upřímné
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poděkování, neboť bez jejich dobrovolnické
činnosti by byl život v naší obci značně
ochuzen.

To, že má Oldřišov tolik tvořivých
obyvatel, mne, a jsem přesvědčena, že i Vás,
příjemně překvapilo.
Přes nepříznivé počasí tuto zajímavou
výstavu navštívil velký počet obyvatel, což
svědčí o jejich zájmu o dění v obci. Protože bez
Vašeho zájmu by pořádání takových akcí nemělo
smysl.
Rovněž děkuji pracovníkům obecního
úřadu a základní školy za aktivní přístup
při přípravě této akce, dále za pomoc děkuji
Sdružení maminek Rozárky.

Rok 2018 byl svým způsobem
výjimečný i rozsahem investičních akcí. O těch
jsem
Vás
podrobně
informoval
již
v předchozích vydáních zpravodaje. Jen
pro připomenutí uvádím krátce: dokončení
propustku u hřiště SK Moravan, multifunkční
hřiště u ZŠ, novostavba chodníku a oprava
komunikace na ul. Sokolovské, cyklostezka
Oldřišov – Opava a probíhající stavební
úpravy zámku. Tyto projekty přispějí jak
ke zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů, tak
ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití
žáků ZŠ, ale i dospělých a v neposlední řádě
zlepší celkový vzhled naší krásné obce.

Jana Zechová

Vzhledem k tomu, že nejkrásnější
svátky roku, svátky vánoční, jsou již skutečně,
jak se říká, za dveřmi, dovolte mi, Vážení
spoluobčané, vyslovit toto přání. Ať jsou pro
Vás přicházející svátky svátky štěstí, radosti,
vzájemného setkávání a obdarovávání. Vaše
domovy ať provoní purpura a vánoční
cukroví, ať jsou naplněny láskou, dětem ať oči
září radostí z dárků od Ježíška. Všem Vám
přeji hojnost Božího požehnání a společně
oslavme slavnost narození Ježíše Krista při mši
svaté v našem kostele.
Ing. Petr Toman
starosta obce

Vernisáž výstavy k výročí
100 let republiky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou poděkovat všem,
kteří propůjčili svá díla pro tuto výstavu.
Děkuji žákům mateřské a základní školy,
B. Janíkové, Z. Wiltavskému, M. Bitomské,
P. Hankemu, D. Mertové, A. Jarkulišové,
G. Kleinovi (in memoriam), J. Stárkovi,
J. Burdovi, M. Mikolajské, R. Baránkovi,
Z. Altmanové, B. Bolacké, M. Paverovi,
M. Wiedrové, Z. Jarkulišovi a panu P. Žídkovi
z Vrbky.
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Z usnesení z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 25. 10. 2018

na stavbu
cyklostezky Oldřišov
Opava.
3. Rozpočtové opatření č. 10.

–

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 2 z 26. 11. 2018

1. Obecní zastupitelstvo volí v souladu s § 84
odst. 2 zákona o obcích:
a) Starostou obce p. Ing. Petra Tomana,
uvolněného člena zastupitelstva
obce
b) Místostarostou obce p. Mgr. Radima
Lokoče, Ph.D. neuvolněného člena
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění

2.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) složení slibu všech přítomných
členů zastupitelstva podle § 69 odst.
2 zákona o obcích

3.

3. Obecní zastupitelstvo zřizuje:
a) finanční výbor - tříčlenný
b) kontrolní výbor - tříčlenný
c) kulturní komisi - čtyřčlennou

4.

4. Obecní zastupitelstvo volí do funkce:
a) předsedy
finančního
výboru
p. Ing. Eduarda Svobodu
b) člena
finančního
výboru
p. Mgr. Gabriela Juchelku a p.
Víta
Cimingu
c) předsedy kontrolního výboru p. Julia
Jadrného
d) člena kontrolního výboru p. Mgr.
Simonu Drabčíkovou a p. Ing. Lukáše
Kašparčíka
e) předsedy kulturní komise p. Antonína
Ševiora
f) člena kulturní komise p. Mgr. Gabriela
Juchelku, p. Mgr. Simonu Drabčíkovou,
p. Víta Cimingu

5.

vodovodu a plynovodu s firmou Homola
a. s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava –
Kunčičky.
Kupní smlouvu na nemovitost, komunikaci,
inženýrské sítě
a
veřejné osvětlení
s Mojmírem Homolou.
Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8013787/1, Oldřišov,
634/4, 7RD, Homola, rozšíření NN
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín.
Pronájem nebytového prostoru – místnosti
č. 1.06, 1.07, 1.08, 10.9 v 1. nadzemním
podlaží
budovy
hasičské
zbrojnice
ul. Hlinská čp. 90 Sboru dobrovolných
hasičů Oldřišov.
Pronájem nebytového prostoru – místnosti
v 1. nadzemním podlaží budovy moštárny
na pozemku p.č.456 v k. ú. Oldřišov
Základní
organizaci
Českého
zahrádkářského svazu Oldřišov.

6. Smlouvu

o
poskytnutí
finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území MSK veřejnou
linkovou dopravou na přechodné období
od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava.

7. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na „Stavební

ZO schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Oldřišov v souladu
s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva obce,
včetně neuvolněného místostarosty
pro nové volební období v dosavadní
výši s účinností od 1.11.2018.
2. Dodatek
č.1
ke Smlouvě o dílo
s firmou
Silnice Morava s.r.o.,
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,

úpravy zámku v Oldřišově, včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká
stavební společnost spol. s. r. o., U Zbrojnice
588, 691 56 Hrušky.
8. Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací pro období 2019 – 2028.
9. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 –
2021.
10. Aktualizaci č. 1 „Kalkulace pro výpočet
ceny stočného pro rok 2018“.
11. Cenu stočného na rok 2019 ve výši 31,-Kč/m3 včetně DPH.
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
13. Stanovení ceny podnikatelům za svoz
odpadů na rok 2019 ve výši 4.200,-- Kč
/nádoba + DPH.
Stanovení ceny za svoz odpadů na rok 2019
pro lékaře ve výši 2.500,-- Kč/nádoba +
DPH.
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018
o místních poplatcích.
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Oldřišov.
16. Dodavatele veřejné zakázky „Změna č. 1
Územního plánu obce Oldřišov“ firmu
Urbanistické
středisko,
s.r.o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba za
cenu 314.600,-- Kč včetně DPH.
17. Rozpočet obce Oldřišov na rok 2019 viz
zápis.
18. Plán inventur na rok 2018.

poplatku, ta zůstala beze změny a činí
500 Kč/osobu a rok. V článku 6 pojednávajícím
o úlevách byl rovněž zachován odstavec 3
písm. a) v němž se uvádí, že občanům
používajícím k vytápění svých nemovitostí
ekologicky šetrné zdroje se poskytuje úleva ve
výši 50 Kč.
Jakým způsobem bude možno tuto
úlevu uplatnit?
Poplatník, který bude chtít při platbě
poplatku uplatnit výše uvedenou úlevu, doloží
písemným dokladem, že skutečně k vytápění
své nemovitosti používá ekologicky šetrný
zdroj. Tím dokladem bude předávací protokol
od firmy, jež Vám zařízení dodala
a namontovala, popř. faktura od dodaného
zařízení, dále fotografie instalovaného zdroje
energie.
Tímto
opatřením
zastupitelstvo
pokračuje ve snaze podpořit ty, kterým není
lhostejný stav ovzduší v naší obci. Zvláště
v současné době, kdy již naplno běží topná
sezona je opět patrné, že i přes určité zlepšení
je čistota ovzduší stále velmi neuspokojivá.
To se určitě projevuje na zdravotním stavu nás
všech, ale hlavně našich dětí. Zvláště v topné
sezoně se projevuje nárůst respiračních
onemocnění, způsobených do značné míry
kvalitou ovzduší. Věřím, že Vám není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme a že i ti
z Vás, kteří doposud využívají k vytápění
svých
nemovitostí
zastaralých
a neekologických zařízení, ať už z jakýchkoliv
důvodů, využijí i různých dotačních možností
a vybaví svou nemovitost moderním
zařízením, které je šetrné k životnímu
prostředí a přispějí tak i ke zlepšení čistoty
ovzduší v obci. Za to Vám již předem děkuji.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 3 z 13. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Na 3. zasedání Zastupitelstva obce Oldřišov byl
schválen plán obnovy vodovodů a kanalizací
v Oldřišově, byl projednán dodatek smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy zámku
v Oldřišově – slaboproud a EZS“.
S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-elk-

Zastupitelstvo nadále podpoří
ekologické vytápění domů

Ing. Petr Toman
starosta

Jedním
z bodů
programu,
který
zastupitelstvo
projednávalo
na
svém
listopadovém, zasedání byla i Obecně závazná
vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systémů shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívaní a odstraňování
komunálního odpadu. Co se týče výše

Stavba cyklostezky byla
spolufinancována Evropskou unií
Jednou z významných investic, která
byla v letošním roce realizována, je stavba
Cyklostezky Oldřišov – Opava. Ta, jak už sám
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Ve středu 5. 12. nás navštívil Mikuláš
s anděly a čerty. Letos se o mikulášskou
nadílku postarali žáci 9. třídy ZŠ. Program se
žákům moc povedl, děkujeme.
V dalších adventních dnech jsme v MŠ
malovali baňky, pekli cukroví či perníčky,
nezapomeneme si ozdobit vánoční stromeček a
u toho zpívat koledy. V letošním roce nás čeká
vánoční nadílka až po vánočních prázdninách,
protože Ježíšek naděluje jen jednou v roce, a to
je 24. prosince, kdy děti ve školce nebudou.
Ale o to více se mohou těšit na dárky 3. 1. 2019,
kdy se opět mateřská škola otevře.
A chcete vědět, jak se dětí těší
na Vánoce?
Děti odpovídají v anketě:
Otázka: Co jsou Vánoce?
„Rozbalování dárečků.“ (Alžbětka),
„Že se zdobí stromeček.“ (Simonka)

název vypovídá, bude sloužit především
cyklistům jako přístupová komunikace
do Opavy. Díky této komunikaci se zvýší
především bezpečnost cyklistů, neboť jim
umožní vyhnout se při cestě do Opavy resp.
do Oldřišova velice frekventované komunikaci
první třídy č. I/46. Celkové investiční náklady
stavby činily 4,9 mil. Kč. Tuto akci byla naše
obec schopna ufinancovat jen díky dotaci
z prostředků EU v rámci Integrovaného
regionálního
operačního
programu
pro aktivitu Cyklodoprava. Tento program je
administrován
prostřednictvím
MAS
Hlučínsko.
Výše
dotace
činí
95
%
z uznatelných nákladů stavby.
Přeji tedy všem cyklistům i chodcům,
kteří tuto cyklostezku budou používat při cestě
do Opavy, a turistům, kteří ji využijí
k návštěvě naší obce, ať tato komunikace
slouží dlouhá léta svému účelu a k plné
spokojenosti všem uživatelům.

Otázka: Kdo je Ježíšek a jak vypadá?
„To je ten, kdo přináší dárečky, nevím, jak
vypadá.“ (Alžbětka)
Otázka: Jak se chystáte na Vánoce doma?
„Maminka venku zdobí ozdobami a já jí
pomáhám.“ (Natálka)
„Maminka vybere fusekli, kterou dáme
za okno.“ (Štěpán)
„Taťka vybírá stromeček.“ (Natálka)
„Taťka omotá světýlka kolem domu.“ (Štěpán)

Zprávy z mateřské školy

Adventní doba v mateřské škole
Advent od latinského slova adventus
znamená „přicházející“.
Od tohoto výrazu je odvozena adventní
předvánoční doba čtyř týdnů a příprav
na samotné vánoční svátky. Je to doba
očekávání narození Ježíška.
V naší mateřské škole se po rušném
podzimu také připravujeme na tyto svátky.
Advent jsme zahájili výzdobou celé
školky. Letos je v duchu andílků, protože
každý z nás je pro někoho andělem. Každé dítě
si z papíru vyrobilo andílka a všechny jsou
k vidění v prostorách chodeb naší školky.
Začátek
prosince
jsme
zahájili
vystoupením nejstarších dětí na vítání malých
občánků. Děti přivítaly nejmenší občánky
písněmi a tanečkem.
Další
vystoupení
děti
čekalo
na rozsvícení
vánočního
stromku
před obecním úřadem.

Otázka: Víš, co je betlém?
„To se narodí Ježíšek.“ (Kristýnka).
„Jesličky, v kterých spinká Ježíšek.“ (Anička)
Otázka: Znáš nějaké vánoční tradice?
„To jsou takové dřevěné obchůdky, které stojí
na chodníčkách a prodává se tam punč nebo
maso.“ (Anička)
Zdobení stromu.“ (Nicolas)
Otázka: Kdo může o vánocích vidět „ zlaté
prasátko“ ?
„Ten, do nebude jíst oběd na Štědrý den.“
(Ema)
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Otázka: Co jíte na štědrovečerní večeři?
„Rybu, dýňovou polévku a už nic.“
(Kristýnka).

Navázali tak na činnosti, které byly součástí
týdenního
pobytu
Zhluboka
dýchat
v Karlovicích zaměřeného na kvalitu a čistotu
ovzduší.
Hlavním podnětem k tomuto průzkumu
byl narůstající provoz na silnici před školou.
To, že zde několikrát denně projede nákladní
auto či traktor, asi příliš ovlivnit nemůžeme.
Již několikrát proběhla jednání mezi vedením
obce a firmami, jejichž vozidla zde projíždějí,
avšak bez viditelného zlepšení. Byla vykonána
alespoň některá nezbytná opatření jako
dopravní značení ukládající snížení rychlosti,
zpomalovací retardér, přechod pro chodce
a byla rovněž vyznačena parkovací místa.
Nicméně rozhodli jsme se, že alespoň
zmapujeme provoz osobních aut, neboť se
jedná především o vozidla, jimiž přivážejí
rodiče nebo prarodiče své děti do školy.
Z proběhlého průzkumu vyplynulo, že denně
v době od 7:15 do 8:00 hodin zde projede
v průměru 25 aut, které přivážejí cca 29 dětí.
Různě se zde otáčejí, vjíždějí na parkovací
místo pro postižené, nechávají studený
nastartovaný motor „čadit“ na volnoběh a dítě
doprovázejí až do šatny. Děti tak přichází
do školy a dýchají nečistoty z výfuků aut.
Opravdu stále platí – zdravý venkov? Často se
navíc jedná o rodiče, kteří bydlí jen pár set
metrů od školy. Mnohdy jsme byli svědky
i toho, že jiné děti přicházející do školy svou
neopatrností vstoupily projíždějícímu vozidlu
přímo do cesty. Nebo i kolem dětí na přechodu
projelo auto, aniž by dodržovalo nutnost
zastavení před přechodem, pokud jsou na něm
chodci.
Na webových stránkách školy a třídních
schůzkách byli rodiče a zákonní zástupci
opakovaně požádáni, aby své děti, pokud je
přivážejí autem, nechali vystoupit u smuteční
síně. Odtud mohou bezpečně po chodníku
dojít až ke škole.
Děkujeme velmi všem z vás, kteří jste
toto opatření vzali na vědomí a staráte se tak
o bezpečí nejen dětí svých, ale nás všech.

„Kapra, polévku, řízek.“ (Teo)
„Rybu a salát.“ (Jirka)
Za mateřskou školu Vám přeji pokojné
a spokojené vánoční svátky, ať pro Vás není
důležité, co najdete pod stromečkem, ale
koho u stromečku budete mít.
Magda Sedláčková
ředitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky
Průzkum provozu dopravy před základní
školou

sim, tk
Ve dnech 15. – 19. 10. a 22. – 26. 10. 2018
se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do průzkumu
dopravního provozu před naší školou.
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Momentky z prvorepublikového
jarmarku připraveného ZŠ

Staré sklo do nových tašek
Naše obec se zapojila do projektu
Autorizované obalové společnosti EKOKOM, a. s., jehož cílem je zlepšení třídění skla
v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma
do Vašich domovů novou zelenou tašku
pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je
určen pro oblasti, kde je zaveden tzv.
individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob
třídění zmíněných dvou komodit do třídících
nádob umístěných přímo u domů nebo
do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je
zvýšení
množství
vytříděného
skla
v kontejnerech,
které
jsou
umístěny
na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho
bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct
sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto
sbírané sklo pak vhazujte do zelených a bílých
kontejnerů instalovaných v naší obci. Spolu
s taškami obdržíte také informační leták
s informacemi o správném třídění skla
v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc
vybrané domácnosti dotazovány formou
krátkého dotazníku, a to za účelem ověření
míry jejich zapojení do třídění skleněných
odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašku obdržíte při placení poplatku
za odvoz odpadu v roce 2019.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm
nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
prakticky donekonečna. Starým sklem se dá
nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby nového skla ze starého
je velká úspora energie, která může činit
až 90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských
písků.
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Sdružení obcí Hlučínska
Ohlédnutí za rokem 2018

Nejčastěji se z recyklovaného skla
vyrábí lahve na minerálky, pivo apod.
Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové
tabulové sklo. A z odpadního skla se ve
specializovaných továrnách vyrábí tepelné
izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je
materiál, který je vhodný jako izolační zásyp
okolo domů, nebo jako izolace základové
desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo
se může použít i bez nutnosti tavení jako
přísada do speciálních druhů betonů
a brusných hmot.

V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska
opět plným kulturních a společenských akcí,
projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji
a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová
sezóna, a proto ani letos nemohl chybět Bál
Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec
Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo v březnu
v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci
kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již
podesáté představily folklorní a taneční soubory a
kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již
tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu,
aby si pro diváky připravily zážitek v podobě
duchovní hudby. Organizace Setkání schol regionu
Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo
ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo již tradičně
„Darování krve se starosty Hlučínska“, které se
zúčastnilo
několik
desítek
občanů
nejen
z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro
Sdružení obcí Hlučínska opět
úspěšným v oblasti zisku
dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos
finanční podporu na realizaci projektů „Manažer
regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši
20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel
2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer
regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši
100 000 Kč).

Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických
i nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby apod.
Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo

V prosinci 2018 byla ukončena projektu
„Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, a to
vydáním metodických materiálů a pracovních listů
o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály
obdržely pro účely výuky přírodovědných
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souborů,
občanům,
spolkům,
organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým
způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a
propagaci regionu.

předmětů všechny základní školy v regionu.
Projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí České republiky. Rozpočet
projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020
Kč).

Mgr. Lenka Osmančíková

V roce 2018 pokračovala realizace také
česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“.
V rámci projektu postupně dochází k mapování
výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich
likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto
rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do
Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt
získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším
česko-polským projektům patří projekt „Hledání
ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr
historických fotografií, fotografické workshopy a
výstavy fotografií. Projekt končí v prosinci 2018 a
schválená
výše
dotace
činí
13 815,77 Eur.

Sofie Cimingová a Nela Latoňová jsou
mistryněmi světa v disko tancích
Švédské Orebro v říjnu hostilo světové
klání v disko tancích – IDO World Disco
Dance Championship 2018. Sofie Cimingová
a Nela Latoňová spolu s celým týmem
na tomto mistrovství tancovaly ve formaci
CRAZY PLANET a vybojovaly titul mistryň
světa 2018!
Účast na mistrovství byla nevšedním
zážitkem nejen pro děvčata, ale i jejich
maminky, které je na světové mistrovství
doprovázely.
Sofinka tančí disko tance v taneční škole
Dance4Life od svých tří let a Nelinka od sedmi
let. Taneční škola Dance4Life byla založena
v roce
2008,
její
vedoucí,
trenérkou
i choreografkou je paní Daniela Reisová.
V současné době školu navštěvuje asi 200
tanečníků ve věku od tří do 24 let.

V listopadu 2018 byl zahájen projekt
„Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci
kterého vzniknou nové propagační materiály o
Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky
regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento
projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské
projektu
jsou
spolufinancovány
z
Fondu
mikroprojektů
Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko.

Z operačního programu Zaměstnanost se
podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat dotaci na
projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“,
prostřednictvím kterého jsou zpracovávány
strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21
v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude
pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí
2 243 306,25 Kč.

Více informací o regionu Hlučínska,
aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem
úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem
starostům
a
starostkám
z Hlučínska
a spolupracujících polských gmin, vedoucím

Dlužno podotknout, že se stejnou
taneční formací získala děvčata v červnu titul
vicemistryň Evropy.
Nela od září tančí v kategorii juniorek
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a Sofie pokračuje v kategorii dětí, navíc tančí
extraligu za malou skupinku dětí a při
obrovské konkurenci týmů si jejich skupina
stále drží zlatou příčku.
Sofince i Nele blahopřejeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalších tanečních kláních.
-elk-

medailí, což je o 5 více než v roce 2014. Na této
prestižní sportovní akci bojovali i dva naši
občané – atleti Barbora Malíková a Tadeáš
Formánek, o kterých jsme v obecním
zpravodaji přinášeli průběžně informace
po celý rok. Od našeho posledního rozhovoru
uběhlo půl druhého roku, proto jsme opět
požádali Barču a Tadeáše o rozhovor
pro Zprávičky naší sovičky.
Barčo, asi není třeba zmiňovat, v jaké
kategorii soutěžíš, ale přece jen pro pořádek.
V jakém sportu a v jaké kategorii jsi soutěžila
a jak ses v Argentině umístila.
B: Závodím v atletice v běhu na 400 m,
kategorii U18. V Buenos Aires jsem obsadila
1. místo.
Gratuluji, to je úžasné! Pokud se nepletu, své
konkurentky jsi předběhla s více jak
sekundovou převahou, což je opravdu hodně…
B: Děkuju moc! Nejprve jsem ani nečekala, že
bych po tak dlouhé sezoně mohla vyhrát. Je to
jak sen.
Tadeáši, v jaké kategorii jsi soutěžil ty a jak
ses umístil?
T: Závodil jsem v kategorii U18 na trať 100 m,
kde jsem soupeřil se 39 závodníky z celého
světa. Nakonec jsem se umístil na 17. místě,
s nejlepším časem 10,59 s.
Také blahopřeji. Když jsme spolu mluvili
naposled, rozhodovali jste se o svém
středoškolském studiu. Vím, že oba studujete,
co jste si vybrali. Prozraďte prosím i našim
čtenářům, jaké obory studujete a jak se Vám
při studiu daří skloubit učení a náročný
trénink?

Rozhovor s oldřišovskými atlety
a olympioniky z Letní olympiády
mládeže
Letošního roku probíhal největší
sportovní svátek juniorů. Argentinské Buenos
Aires hostilo III. Letní olympijské hry mládeže.
Mezi čtyřmi tisící sportovci bylo i 52 českých
sportovců, kteří v tomto světovém klání
bojovali o medaile. Češi nakonec získali 13

B: Tak já chodím do druháku na SPŠ stavební
v Opavě. Škola je časově náročná, hlavně
výkresy, ale skloubit se to dá. Učitelé berou
ohledy a dávají mi čas na dohnání všech testů.
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T: Přemýšlel jsem, na jakou školu bych rád šel,
a nejvíc se mi líbilo obchodní lyceum
na opavské Obchodní akademii a SOŠ
logistické. Chtěl jsem školu s nějakým
zaměřením, tak jsem si vybral právě lyceum.
Na škole se mi líbí hodně. Jak zaměřením
studia, tak i tím, že mě to i baví. I mí učitelé
jsou velmi tolerantní vůči mé absenci a dá se
s nimi v pohodě domluvit.

T: Letošní sezona byla pro mě velice úspěšná.
Hned ze začátku jsem splnil v Opavě limit na
Mistrovství Evropy v maďarském Györu, kde
jsem skončil na 11. místě. Poté jsem získal dva
titulky mistra ČR na trať 100 m a 200 m. Tím
jsem si zajistil místo na mezistátním utkání
v Ptuji, kde jsem vyhrál 100 m a třetí místo na
200 m. A na úplný závěr sezóny jsem se dostal
na Olympiádu mládeže, kde, jak jsem zmínil,
skončil na 17. místě na světě.

A jak se Vám na škole líbí, byla to správná
volba?

Myslím, že Vy sami na sebe můžete být
opravdu hrdi, a nejen Vy, ale i Vaše trenérka,
rodiče a všichni, kteří Vám fandí, k těm se
samozřejmě řadím nejen já, ale věřím, že
i všichni Oldřišované. Můžeš nám, Barčo,
prosím říct, jak se připravujete na příští
sezonu?

B: Pokud bych se měla rozhodovat znova, tak
bych se nejspíše rozhodla stejně, protože
na gymplech bych se nechtěla učit pro mě tolik
zbytečných předmětů. Takže asi ano, byla to
správná volba.

B: Tak po více než měsíčním volnu jsme se
s trenérkou pustily do naběhávání na další
sezonu. S Tadeášem jsme absolvovali zátěžové
testy i s dalšími vyšetřeními a 16. 12. jedeme
na kratší soustředění do Nymburku. V únoru
jsou halové závody. V březnu máme krátké
soustředění v Jeseníkách a snad odletíme
na 10 – 14 dnů do tepla, poté už začne hlavní
sezona 2019.

T: Škola mě baví, jednoznačně to byla správná
volba.
III. Letní olympiáda mládeže však nebyla
jedinou soutěží, kde jste výborně umístili.
Můžete prosím v krátkosti letošní sezonu
shrnout.
B: Tak na začátku halové sezony jsem měla si
myslím dobře našlápnuto, bohužel jsem byla
přes obě halová mistrovství ČR nemocná. Na
dráze se mi na dorostenecké republikové
soutěži (MČR) podařilo na 800 m překonat 26
let starý národní dorostenecký rekord časem
2:03,51. Splnila jsem 3× A + 1× B limit na
Mistrovství Evropy U18. Na ME U18 v Györu
jsem si doběhla pro zlatou medaili na 400 m
časem 52,66 a tím vylepšila rekord šampionátu
a taktéž národní dorostenecký rekord, který
jsem držela z minulého roku + jsem tímto
časem splnila limit na „dospěláckou“ Evropu.
Také jsem zde běžela štafetu 100+200+300+400
a s holkami jsme doběhly pro stříbrnou
medaili. Po krátké pauze a dále naběhávání
a problémem s bolestí zad jsme odcestovali na
YOG (mládežnickou Olympiádu) v Buenos
Aires, kde jsem běžela 400 m (zde se sčítaly
časy 2 běhů – v obou jsem vyhrála) a pověsila
si na krk zlatou medaili.

Dovolte, abych náš rozhovor skončil osobní
otázkou. Jaké budou Vánoce u olympioniků
Barbory Malíkové a Tadeáše Formánka?
Mohou si tak vrcholoví sportovci dovolit
pořádnou porci kapra, bramborového salátu
a cukroví?
B: Vánoce budou ve znamení trávení času
s rodinou a přáteli, ale samozřejmě budeme
mít tréninky a budu dohánět školu. Na kapra
s bramborovým salátem se těším celý rok!
Jasně, že můžou.
T: Naprosto souhlasím s tím, co řekla Barča.
Také si rád dám kapra i salát.
B: Ještě bych chtěla prostřednictvím Sovičky
Vám všem, co jste fandili, drželi palečky,
podporovali i následně gratulovali, moc
poděkovat, protože o to je ta atletika hezčí,
když fandí a raduje se celá vesnice!
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T: Také já děkuji Oldřišovanům za jejich
podporu a fandění. Budeme se snažit i v příští
sezoně dělat čest nejen našemu oddílu, ale
i naší obci.
Děkuji za rozhovor, přeji požehnané Vánoce
a do nového roku Vám oběma i Vašim blízkým
mnoho radosti, úspěchů osobních, studijních
i sportovních! A už teď se těším na další
články a rozhovory o Vašich úspěších.
Gabriel Juchelka
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 Placená inzerce
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Oldřišovská scholička vás zve na

JESLIČKOVOU POBOŽNOST,
která se bude konat v kostele Narození Panny Marie v Oldřišově.

6. 1. 2019 v 16:00
Děti vám předvedou vánoční pásmo doprovázené vánočními písněmi.

Tříkrálový koncert Dětského pěveckého sboru DOMINO
se uskuteční v kostele Narození Panny Marie v Oldřišově
v neděli 13. 1. 2019 od 16 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
Těšit se můžete na nádherný hudební zážitek v podání čtyřiceti hudebníků.
Srdečně zveme!

Důležité informace obecního úřadu
Uzavření úřadu na přelomu roku
Obecní úřad bude od pátku 21. 12. 2018 do pátku 4. 1. 2019 včetně uzavřen.
Otevřeno bude od 7. 1. 2018.
Stav vodoměrů
Žádáme občany, aby stavy vodoměrů pro výpočet stočného zasílali mailem na adresu:
ucetni@oldrisov.cz tentokrát již v týdnu od 17. 12. 2018. Pracovníci obce pak budou
opisovat zbývající vodoměry nejpozději 2. 1. 2019. Děkujeme.
Výběr poplatků
Poplatky za odvoz odpadu a poplatky za psy se budou vybírat až od března
2019. Děkujme za pochopení.
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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