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Stavění máje (foto Obec Oldřišov)

dobrého pocitu přispění ke zkrášlení obce máte
možnost získat takto i odměnu finanční.
Do těchto dní přijal tuto výzvu jeden občan, za
což mu vyjadřuji své poděkování.
V prvním letošním vydání obecního
zpravodaje jsem Vás, vážení spoluobčané,
mimo jiné informoval o investičních akcích,
které byly již v letošním roce zahájeny nebo
které zahájeny budou. Dovolte, abych krátce
přiblížil stávající stav investičních akcí:
a) Stavební úpravy zámku – je
dokončena vodorovná izolace objektu proti
vzlínající vlhkosti, jsou vyzděny vnitřní příčky,
provedena vodorovná i svislá kanalizace,
vodovod, dokončuje se elektroinstalace, a to
jak slaboproud, tak silnoproud, provádí se
plynoinstalace, upravují se okenní otvory pro
montáž oken a připravuje se vše pro provedení
vnitřních omítek. Celkově je na této stavbě
k 30. 4. 2018 proinvestováno 9,6 mil. Kč.
b) Víceúčelové hřiště u ZŠ – v době,
kdy píši tento článek, jsou dokončeny všechny
zemní práce, je položen tartanový povrch
běžecké dráhy, provádí se stavba oplocení,
plocha hřiště je připravena k pokládce
konečného povrchu, jimž bude umělý trávník,
a v neposlední řadě se dokončují terénní
úpravy kolem celého hřiště. Jaksi nad rozsah
projektu byla uložena do země kabeláž pro
osvětlení celého areálu. Pokud nenastane
nějaký
podstatný
zvrat
v klimatických
podmínkách, bude stavba ukončena a předána
do konce měsíce května. K 30. 4. 2018 bylo
na této stavbě proinvestováno 1,2 mil. Kč.
c) Novostavba chodníku na ul. Sokolovské – v posledním čísle zpravodaje jste byli
informování, že byl vybrán dodavatel stavby.
Smlouva o dílo je již podepsána a vlastní práce
by měly být zahájeny v měsíci červnu tohoto
roku.
d) Cyklostezka Oldřišov – Opava –
vedle hodnoticí komise posoudil kladně tento
projekt i programový výbor MAS Hlučinsko.
Dále byl projekt předložen ke kontrole
řídícímu orgánu, jimž je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Je reálný předpoklad, že bylli
projekt
schválen
hodnotící
komisi
i programovým výborem, bude požadovaná
dotace na tento projekt poskytnuta. Proto bylo
v těchto dnech vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Z došlých pěti nabídek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jaro, které bývá
nazýváno nejkrásnějším ročním obdobím, se
pomalu blíží ke svému závěru. Jaké bylo to
letošní, je velmi subjektivní hodnotit. Ti, co
preferují hodně sluníčka a tepla bez deště,
mohou být určitě spokojeni. Na druhé straně
drobní pěstitelé, zahrádkáři i zemědělci, kteří
očekávají od jara i dostatečné množství
dešťových srážek pro bohatou příští úrodu
z takového průběhu jara určitě moc radosti
nemají. Obecně se nejen naše obec, ale i mnohé
další regiony potýkají se značným suchem, ale
doufejme, že letošní jaro výrazně nevybočí
z dlouholetých
statistik.
Zároveň
spěje
nezadržitelně ke svému závěru tento školní
rok, z čehož nepochybně největší radost mají
naši nejmladší. Dopřejme jim této radosti
a popřejme jim i nám všem, aby nadcházející
prázdniny splnily všechna očekávání.
Dovolte mi však, vážení spoluobčané,
abych se ještě krátce vrátil do doby, kdy píšu
tyto řádky. V těchto dnech se potýkáme
s fenoménem, který jsme v minulých letech
řešit nemuseli, tím je nedostatek pracovníků
obce. Jedná se především o sezonní pracovníky
pro sečení trávy na obecních pozemcích v době
bujné vegetace, což je právě nyní, dále pak
úklid obce. V minulých letech tyto práce byly
zajišťovány mimo jiné pracovníky, kteří na
obci vykonávali tzv. veřejně prospěšné práce.
Jednalo se o nezaměstnané evidované na
úřadu práce. Těmto obec v součinnosti
s úřadem práce poskytla zaměstnání. Takto
pracovali v obci v minulých letech cca 3–4
pracovníci ročně. Současná všeobecně známá
situace na trhu práce z důvodu velmi nízké
nezaměstnanosti je prostě taková, že na veřejně
prospěšné práce se podařilo získat pouze
jednoho pracovníka, což je pro rozsah prací,
které je nutno zajistit, velmi málo. Z toho
důvodu není současný stav v udržování
obecních ploch takový, jak bychom si všichni
přáli. Využívám proto i těchto řádků abych se
obrátil na Vás, jimž není vzhled obce lhostejný
a kterým to umožňuje zdravotní stav, přijďte
pomoci uklidit a zkrášlit svou obec. Jedná se
o práci na dohodu. Je vhodná jak pro pracující,
tak studenty či seniory. Může probíhat
po dohodě i v odpoledních hodinách a vedle
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byla dle stanovených kritérií hodnoticí komisi
vybrána a následně zastupitelstvem obce
schválena společnost Silnice Morava, s. r. o.
Vysoutěžená cena stavby činí 4,6 mil. Kč vč.
DPH a stavba by měla být ukončena do konce
letošního roku.
Kulturní a společenskou sezonu zahájil
Klub stolních tenistů, a to tradičním stavěním
máje v zámeckém parku. Díky příznivému
počasí se akce těšila přízní velkého počtu
návštěvníků, kteří tak prožili příjemný
společný večer a měli příležitost dobře se bavit.
Jménem pořádajícího spolku děkuji všem, kteří
se akce účastnili a podpořili tak činnost tohoto
spolku. V třetí květnovou neděli jsme pozvali
všechny naše maminky do tělocvičny ZŠ,
abychom jim popřáli k jejich svátku. Pro tuto
příležitost jsme do obce pozvali divadelní
soubor z Hlavnice, který si pro naše
oslavenkyně připravil představení pod
názvem Kytička humoru. Věřím, že soubor
svým vystoupením potěšil všechny přítomné
a přispěl k dobré náladě a optimistické
atmosféře nedělního odpoledne. Konec května
zase patřil kácení máje.
Využívám rovněž této příležitosti, abych
Vás pozval na další kulturní, sportovní
a společenské akce, které se v nejbližší době
uskuteční:
1)
Dne
16.
června
Vás
zvu
do zámeckého parku, kde se uskuteční tradiční
„Setkání bez hranic“ s polskou obcí Pilszcz.
V tomto roce si program pro Vás účastníky
připravili žáci ZŠ Oldřišov a ZŠ Pilszcz a dále
se můžete těšit na vystoupení hudebních
skupin z Polska a Česka, a to až do večerních
hodin. V letošním roce je tato akce jednou
z aktivit česko-polského projektu pod názvem
„Žijeme a tvoříme bez hranic“. Jeho součástí
jsou i workshopy v obou školách a zájezd
seniorů do Polska. Tento projekt je
spolufinancován
dotací
z programu
přeshraniční spolupráce, jehož poskytovatelem
je Euroregion Silesia.
2) Dne 27. června se uskuteční
slavnostní otevření nového víceúčelového
hřiště za tělocvičnou ZŠ. I pro tuto příležitost
připravujeme ve spolupráci se ZŠ kulturně
sportovní program, aby všichni návštěvníci
mohli tuto část dne prožít příjemně a zároveň
aktivně.

Podrobně o obou těchto i dalších akcích
Vás budeme informovat včas na webových
stránkách obce, prostřednictvím obecního
rozhlasu a na obecních vývěskách. Již nyní se
těším na setkání s Vámi nejen u těchto
příležitostí.
Vážení spoluobčané, závěrem mého
úvodníku mi dovolte popřát Vám do blížícího
se období dovolených hodně sluncem
prohřátých dnů, společné prožitých radostí
odpočinku a co nejméně potíží při překonávání
každodenních překážek, které život často
přináší.
Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 32 z 28. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. a) revokaci usnesení č. 31/6.

b) Dodavatele pro veřejnou zakázku
„Novostavba
chodníku
na
ulici
Sokolovské“ firmu Silnice Morava, s. r. o.,
Revoluční 904/30, Pod Bezručovým
vrchem, Krnov.

2. Dodavatele pro veřejnou zakázku „Sběr,

svoz a odstraňování SKO v obci Oldřišov“
firmu Marius Pedersen, Průběžná 1940/3,
Hradec Králové.

3. Dodavatele pro veřejnou zakázku „Stavební

úpravy zámku v Oldřišově – slaboproud
a EZS“ firmu
SECURITY TECHNOLOGIES, a. s., Komprdova 4333/20, 615 00
Brno.

4. Dodavatele

pro
veřejnou
zakázku
„Rozšíření Zámeckého parku v Oldřišově“
firmu Ing. František Zábojník – Zahradní
architektura, Jeřabinová 1424, 768 61
Bystřice pod Hostýnem.

5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro

veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště ZŠ
Oldřišov“ s firmou
MERAT, s. r. o.,
Zahradní 1069, 687 51 Nivnice.

6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově , včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká
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stavební společnost, spol. s.
U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.

r.

o.,

přípojek inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká
stavební společnost, spol. s. r. o., U Zbrojnice
588, 691 56 Hrušky.

7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro

veřejnou
zakázku
„Projektová
dokumentace - Stavební úpravy zámku“
s firmou Slezská projektová společnost,
spol. s. r. o., Olomoucká 9/8, 746 01
Opava.

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu
č.IV-12-8015087/1, Oldřišov,
ul.
Zámecká na přípojku NN zámek s ČEZ
distribuce.

8. Smlouvu

o
zajištění
přeložky
plynárenského zařízení pro veřejnou
zakázku
„Stavební
úpravy
zámku“
s GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1,
602 00 Zábrdovice.

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č.IV-12-8015176/2, Oldřišov, ul.
U Naplatek na rozšíření k NN-Hloušek
s ČEZ distribuce.

9. Darovací smlouvu mezi Obcí Oldřišov
a p. Tomášem
kanalizaci.

Pastorem,

na

dešťovou

6. Přijetí dotace a uzavření
Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na projekt
„Výstavba
a rekonstrukce trasy pro pěší
na ul.
Sokolovské v obci Oldřišov“.

10. Rozpočtové opatření č. 4.
11. Prodejní cenu kompostu ve výši 500,-- Kč/t,
včetně DPH a cenu za pronájem zasedací
místnosti v budově obecního úřadu za cenu
100,-- Kč/hod. včetně DPH.

7. V souladu s § 67 a § 68 zákona č.128/2000
Sb. o obcích počet volených zastupitelů pro
volební období 2018–2022 pro Obec Oldřišov
v počtu 9.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 33 ze 17. 5. 2018

8. Přijetí dotace na stavbu víceúčelového
hřiště z rozpočtu MMR .

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Program 33. zasedání zastupitelstva
doplněný
o bod č. 12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na protipovodňová opatření – propustek
s firmou Rosis s.r.o., Vrchní ul. Opava,
bod č. 13. Plán rozvoje sportu,
bod č. 14. Závěrečný účet Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska-západ za rok 2017,
bod č. 15 Stanovy Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska-západ,
bod č. 16 Smlouva o financování
projektu s názvem „Žijeme a tvoříme bez
hranic“.

9.
Přijetí
z OPŽP.

dotace na

separaci

odpadu

10. Rozpočtové opatření č. 5.
11. Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo
na propustek s firmou Rosis,s.r.o Vrchní 43,
747 05 Opava.
12. Plán rozvoje sportu v obci Oldřišov.
13. Smlouvu o
zřízení věcného břemene
č. 8800087165_1/VB/P
s GasNet
s.r.o.
Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem
na přeložku plynu.

2. Dodavatele pro
veřejnou zakázku
„Cyklostezka Oldřišov-Opava“ firmu Silnice
Morava, s. r. o., Revoluční 904/30,
Pod Bezručovým vrchem, Krnov.

14. Předložený návrh Stanov Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska-západ.
15. Smlouvu o financování projektu s názvem
„Žijeme a tvoříme bez hranic“, reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001369.

3. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo
na
„Stavební úpravy zámku v Oldřišově , včetně
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

počínání. Ukazuje se však, že slovní ani
písemná upozornění nemají valného, a hlavně
dlouhodobějšího účinku. Proto jsme požádali
o pomoc při řešení tohoto nešvaru Policii ČR.
Počátkem května jsem situaci projednal
s vedoucím Obvodního oddělení PČR Kravaře.
Výsledkem jednání je dohoda, že příslušníci
Policie ČR budou od počátku měsíce června
tohoto roku při namátkových pochůzkách obcí
provádět záznamy (fotografie) o vozidlech
parkujících na chodníku, či komunikací, kde
není parkování možné. Tyto záznamy pak
budou předány ke správnímu řízení
na příslušný odbor Magistrátu města Opavy
k přestupkovému řízení s možností udělení
finančního postihu.
Vážení spoluobčané, považujte tento
článek jako další, v této chvíli poslední,
pokus řešit výše uvedený nešvar dohodou
bez ukládání finančních postihů. Zároveň je
to informace pro ty, kteří dál budou parkovat
svá vozidla na veřejných komunikacích
v rozporu
se
zákonem
o
provozu
na pozemních komunikacích, že jim hrozí
reálné
nebezpečí
postihu
v rámci
přestupkového řízení.
Ing. Petr Toman
starosta obce

1. Závěrečný
účet
Svazku
obcí
mikroregionu Hlučínska-západ za rok
2017, včetně veškerých příloh.
-elk-

Chodník PATŘÍ chodcům,
NE autům
Už sám název chodník je odvozen
od slova chodit, a tím je předurčen způsob jeho
použití. V naší obci byly v minulých letech
investovány nemalé finanční prostředky do
rekonstrukce chodníků a oprav místních
komunikací. Cílem této snahy bylo zlepšit
technický stav chodníků a komunikací, zlepšit
vzhled obce, ale hlavně, a to zdůrazňuji,
zlepšit bezpečnost chodců pohybujících
se v obci. Je možno bez nadsázky říci, že se
záměr daří a v současné době je převážná část
těchto komunikací hlavně v centru obce
po rekonstrukci.
Mnozí majitelé vozidel v obci však nectí
pravidlo, že chodník je určen chodcům a
využívají je k parkování svých vozidel. K tomu
je dle mého názoru vede jen pohodlí a
neochota zaparkovat svého „čtyřkolového
miláčka“ v garáži či parkovacím stání na svém
pozemku. O tom, že se jedná o pohodlí, svědčí
to, že v podstatě každý vlastník má u své
nemovitosti garáž nebo parkovací stání, kde
může své vozidlo bezpečně zaparkovat. Co
může být horšího, než když na chodníku
parkují vozidla a chodci, vč. dětí, seniorů či
matek s kočárky, musí vstupovat do vozovky,
aby obešli auta parkující na chodníku. Tím
několikanásobně vzrůstá nebezpečí vzniku
dopravní nehody. Když už vozidlo není
parkováno přímo na chodníku, tak stojí na
místní komunikaci. Zde je toto parkování
nebezpečné hlavně tehdy, parkují-li vozidla
v zatáčce, na hranicích křižovatek či v místě,
kde vozovka nemá dostatečnou šířku. Toto
všechno je přestupkem proti dodržování
zákona o provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Tímto dlouholetým nešvarem
se několikrát zabývalo i zastupitelstvo obce.
Výsledkem
bylo
písemné
upozornění
majitelům vozidel o tomto protiprávním

Zprávičky z naší školičky
Vážení rodiče, příznivci naší školy,
obyvatelé Oldřišova,
je před námi již posledních 6 týdnů
školního roku 2017/2018. Je to období nejenom
boje o lepší známky, zejména pro žáky 8.
ročníku, kterým se vysvědčení započítává na
přihlášky na střední školy, ale také období škol
v přírodě,
školních
výletů
a
dalších
mimoškolních akcí zejména v česko-polském
projektu.
V týdnu od 18. do 22. 6. budou žáci
nižšího i vyššího stupně na školách v přírodě.
Upozorňujeme rodiče, jejichž děti se
nezúčastní školy v přírodě, že v tomto týdnu
nebude provoz školní družiny. Dne 25. 6. se
bude konat závěrečná pedagogická rada a
29. 6. bude slavnostně ukončen školní rok
v tělocvičně školy. Nový školní rok 2018/2019
bude zahájen v pondělí 3. 9.
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kterou si rodiče mohli prohlédnout a zapůjčit
odbornou či dětskou literaturu. Navštívili jsme
také knihovnu v ZŠ Oldřišov. Dále jsme nabídli
rodičům zapojit se do dění v mateřské škole,
a to formou četby pohádek před odpoledním
spaním. Některé maminky tuto možnost
využily, a dokonce i vícekrát.
V měsíci dubnu jsme zahájili pro
přihlášené děti kurz plavání. Přihlásilo se
22 dětí, se kterými paní učitelky jezdí každý
pátek do bazénu Bully v Kravařích. O plavání
se stará plavecká škola Hastrmánek.

Dne 17. 4. proběhl na naší škole zápis
dětí do první třídy nového školního roku.
K zápisu se dostavilo 23 dětí. Zákonní zástupci
4 dětí požádali o odklad školní docházky,
takže v 1. ročníku zasedne do školních lavic
19 žáků.
V měsíci květnu byli žáci 2. a 6. ročníku
poučeni o požární prevenci příslušníky
Hasičského záchranného sboru v Opavě a žáci
7. třídy o škodlivosti alkoholu. Dále proběhly
exkurze na třídičce odpadů v Chlebičově a na
čističce odpadních vod v Oldřišově. Obě akce
spadaly pod Den Země, který probíhal
i v měsíci dubnu, kdy žáci uklízeli okolí školy.
Žáci vyššího stupně zhlédli představení Kytice
ve Slezském divadle v Opavě.

Nejstarší děti navštívily Planetárium
v Ostravě, vydaly se na Den otevřených dveří
do Slezské nemocnice v Opavě. Den otevřených
dveří se konal u příležitosti Dne tísňové linky
155. Děti mohly nahlédnout do zákulisí práce
záchranářů.
Další zajímavou akcí v MŠ bylo sférické
kino v MŠ. Jedná se o nejnovější zábavněvzdělávací instrument. Sférický projekční
systém uvnitř pojízdné kupole skýtal dětem
neuvěřitelný pohled. Děti se ocitly v kouzelném
prostoru a připadaly si, jako by byly přímo pod
hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Promítání
bylo využito jako velmi zajímavý doplněk
k ozvláštnění výuky v zajímavém
360°
formátu.
V květnu jsme slavili Den matek.
Pro maminky děti v časovém předstihu
vyráběly levandulová mýdla a přáníčka. Celá
školka byla slavnostně vyzdobena na
očekávanou
návštěvu
maminek.
Děti
maminkám předvedly krátké programy.
Ve třídě u Včelek společně s maminkami děti
vyráběly prstýnky a korálky. Ve třídě u Berušek
si děti s maminkami zatančily, zahrály hry a
u malého pohoštění jsme si všichni v dobré
náladě popovídali.
Třída Motýlků besídku pro maminky
odložila, a to z důvodu vysoké nemocnosti dětí.
V MŠ se objevila nemoc planých neštovic,
a nejvíce dětí onemocnělo z motýlí třídy.
Třetího května se v MŠ konal zápis dětí
do MŠ na nadcházející školní rok 2018/2019.
V den zápisu bylo přijato 14 žádostí
o předškolní vzdělávání v MŠ Oldřišov.
Krásné dny vám všem přeje
Magda Sedláčková

Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem rodičům, kteří absolvovali 2 přednášky
v rámci projektu Výzvy 22. První se týkala dětí
s podpůrnými
opatřeními
a
druhá
kyberšikany.
Pokud ještě nevíte, kam s dětmi
o prázdninách, nabízím vám v termínu od
20. 7. do 1. 8. dětský tábor v Karlovicích, kde
pracuji jako hlavní vedoucí. V případě zájmu
se na mě můžete obrátit.
Miroslava Halámková

Zprávy z mateřské školy
Nejdůležitější událostí, která v těchto
měsících mateřskou školu potkala, byla
nahlášená inspekční kontrola, která v MŠ
proběhla 21. 3. – 23. 3. 2018.
Předmětem inspekční činnosti bylo
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání poskytované naší
mateřskou školou, zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu MŠ a
jeho souladu s RVP PV, dále kontrola
dodržování školského zákona a souvisejících a
prováděcích
právních
předpisů.
Vše dopadlo výborně, paní inspektorky byly
spokojené, závěrečné hodnocení proběhlo
za přítomnosti pana starosty. Inspekční zpráva
je k nahlédnutí v MŠ, na OÚ Oldřišov
a na stránkách České školní inspekce.
V březnu jsme pro rodiče připravili v MŠ
Týden knihy. Byla otevřena naše knihovna,
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Zprávy Rodinného centra MYŠKA

Vice
informací
najdete
na facebookových stránkách RC Myška nebo na tel. č.
605 866 906.
Jiřina Kurková, RC Myška

Rodinné centrum působí na Hlučínsku
již od roku 2007. Letos je to již deset let, co
začala nová příležitost pro rodiče s dětmi
docházet na aktivní předškolkové cvičení.
Nejdříve se centrum jmenovalo RC
Náschvalníček, pak se přejmenovalo na RC
Skřítek. Vedení bylo tenkrát v Ostravě. Protože
v Ostravě firma zanikla, vzala jsem si vše pod
svá křídla a založila tak od září roku 2010 RC
Myška, které i nadále úspěšně působí
v Hlučíně, Dolním Benešově, Kravařích,
Bolaticích,
Štěpánkovicích,
Oldřišově,
Kobeřicích,
Bohuslavicích.
Do cvičení dochází děti již od 6týdnů
věku
dítěte.
V těchto
skupinkách
se
soustředíme na správný psychomotorický
vývoj. Od roku dítěte do 3,5let již zařezujeme
do hodin pohybovou část, rozumovou část,
cvičení na balonech, procvičujeme jemnou
motoriku, kreslíme, zpíváme.
Jaká pozitiva naše cvičení má?
Maminky se navzájem poznají a předají si
různé informace. Nově přistěhovalé se tak
zařadí do chodu dané vesnice. Děti mají
příjemnější vstup do školky, protože již mají
kamarády. Máme také pozitivní ohlasy školek,
na děti, které navštěvovaly naše hodny. Jsme
speciálně vyškoleni a dokážeme poradit
rodičům, když si myslíme, že není něco
v pořádku. Doporučíme pomoc rehabilitačního
střediska nebo psychologické poradny. Moc
nás těší, když naši radu přijmou a pak jsou
rodiče i děti spokojení.
Do cvičení nám také dochází děti, které
mají problém zařadit se do kolektivu. Některé
nemluví nebo špatně mluví, bojí se, křičí a jsou
moc aktivní. Je to různé. Jsme rádi, za tyto
odvážlivce,
kteří
přijdou
mezi
děti
s normálním vývojem. Protože po měsíci
pravidelné týdenní docházky již vidíme velké
změny. Ty to děti se krásně posouvají vpřed,
dělají pokroky a po roce nebývá mezi dětmi
tak velký rozdíl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem rodičům, kteří již do našich hodin
docházeli a dochází.
Srdečně chci pozvat všechny, co se nyní
o nás dozvěděli.

Sokolský sportovec roku 2017
Na konci dubna byly v pražském
Tyršově sokolském domě vyhlášeny výsledky
ankety Sokolský sportovec roku. Nejlepším
individuálním sportovcem se stal vzpěrač Jiří
Orság ze Sokola Karolinka. Oldřišovská
občanka Barbora Malíková zvítězila v kategorii
mládeže do 18 let.
„Již po několikáté vyhlašování této
ankety prokázalo, že Sokol má ohromný
potenciál pro výchovu špičkových sportovců
a že jeho tradice nebyla zapomenuta,“
zdůrazňuje starostka České obce sokolské
(ČOS) Hana Moučková.
Zdeněk Kubín z ČOS dodává, že
k vítězství Barboře přispělo především její
první místo v Mistrovství světa v atletice do 17
let a v Mistrovství ČR žen v běhu na 400 m.
Barboře srdečně blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů!
Gabriel Juchelka

Dětský maškarní ples
aneb Marťani v Oldřišově
Sdružení maminek Rozárky uspořádalo
v březnu maškarní ples pro děti. Tělocvična
základní školy se proměnila na nekonečný
vesmír, který obydlely děti v kostýmech
planet, kosmonautů a mimozemšťanů. Během
soutěží a her se seznamovaly s naší Sluneční
soustavou a souhvězdími. Tatínci si také
na chvíli vyzkoušeli skafandry, aby se
na několik okamžiků stali kosmonauty
a pomohli dětem při další hře. V závěru plesu
se losovaly ceny z tomboly a díky štědrosti
dárců všichni získali výhru.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou
plesu pomáhali! Poděkování také patří těmto
sponzorům:
Sdružení maminek Rozárky, Obec Oldřišov
Větrná elektrárna Oldřišov, Jan Mrázek, Petr Gletník
SK Moravan, ODV – Dostálovi, SDH Oldřišov
Oldřišovka Speciál, Jindřich a Markéta Klapetkovi
Karel Steuer, Michal Jasník, Marie Papežová
Hostinec u Pardů, Kamil a Petra Čagalovi
Hana a Jiří Lokočovi, Jana a David Cimingovi
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krajského poháru. Zápas se hrál ve vysokém
tempu, už ve 4. minutě se po samostatném
průniku prosadil zblízka Patrik Žídek.
V osmnácté minutě tentýž hráč poslal centr
do šestnáctky, kde si míč do branky před
dotírajícím Dřizgevičem srazil do vlastní sítě
hráč soupeře. Jedenáct minut před koncem
zápasu se z hranice šestnáctky prosadil
technickou střelou k tyči Dominik Fišer
a stanovil výsledek utkání na 3:0.
Po vyhraném zápase s Jakubčovicemi
jsme postoupili do finále Krajského poháru, ve
středu 13. 6. se v Šilheřovicích utkáme s FK
Staříč. A celkový vítěz tohoto poháru se
kvalifikuje do celorepublikového MOL Cupu
(kde loňským finalistou byl SFC Opava).
Zážitek z tohoto utkání měli i naši malí
fotbalisté, kteří mužský tým doprovázeli nejen
při nástupu, ale také při závěrečných oslavách.
V poločase navíc také odehráli utkání proti týmu
z Budišova.
Celý záznam utkání je k vidění
na klubových stránkách www.skmo.cz.

Restaurace na Stolárně, LM Nápoje
Patrik Wieder – Okrasné školky Oldřišov
Stanislav Molnár, Latoň Wieder – Maso uzeniny
Žaneta Demelová – výroba svíček, Blanka Lokočová
Pavla Benešová, Pavla Hluchníková, Lumír Kočí
Zdeňka Godulová – Kadeřnice
P. Bohumil Vícha, strejda Vaťo :)

Jana Dušková

Likvidace biologicky
rozložitelného odpadu
V minulých letech jsme se v naší obci
zaměřili na sběr a likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu prostřednictvím projektů
na
vybudování
kompostárny
a pořízení
kontejnerů s nosičem za traktor ke snadnější
manipulaci s bioodpadem. Byla tím završena
dlouhodobá snaha řešit problematiku biologicky
rozložených odpadů v obci a následně využít
kompost pro vlastní potřeby obce, občany a ke
zlepšení kvalit půdy v okolí obce. Nastavený
systém sběru bioodpadu, tzn. 3 sběrná místa
v obci se 2 kontejnery – listí, tráva, drobné
větvičky do jednoho a větve většího průměru do
druhého kontejneru – se nám osvědčil. Na všech
stanovištích v obci je odpad správně vytříděn,
obsluha proto nemá větší problémy při jeho
dalším zpracování na kompost. Patří za to
poděkování všem odpovědným uživatelům.
Problematickým
místem
zůstává
kontejner na bioodpad na hřbitově. Abychom
mohli zpracovat zelený odpad ze hřbitova,
umístili jsme zde jeden z kontejnerů na
bioodpad. Na zbylý odpad (kelímky od svíček,
vázy, květináče atd.) jsme poskytli velký černý
plastový kontejner, který jsme řádně označili.
Bohužel se opakovaně stává, že v kontejneru na
bioodpad jsou vyhozeny také plastové kelímky,
květináče apod. Zaměstnanci obce pak musí tuto
příměs vytřídit přímo na místě nebo při
zpracování v kompostárně, což je časově také
náročné a zvyšuje to náklady na nakládání
s odpady.
Žádáme Vás proto, abyste všechen
odpad na hřbitově roztřídili do přistavených
kontejnerů. Děkujeme.
Radim Lokoč

V létě slavíme 90 let od založení klubu

SK Moravan bude v létě slavit devadesát
let od svého založení. K této příležitosti
připravujeme na sobotu a neděli 23.–24. června
bohatý doprovodný program, který bude
upřesněn na plakátech. Již nyní můžeme
prozradit, že se budou konat tři mládežnické
turnaje nebo se na našem hřišti odehraje
přípravné utkání mezi SFC Opava a Vítkovicemi.
Vrcholem oslav bude nedělní bohatá tombola
s více než 50 cenami (např. LED televize, iPhone,
tablet atd.).
Losy v ceně 10 Kč budou k dostání
na hřišti SK Moravan během domácích zápasů,
případně můžete oslovit členy výboru, kteří
budou mít losy u sebe.
Lubomír Strouhal

Úspěch malých hasičů
Družstvo mladších žáků SDH Oldřišov
ve složení Štěpán Valčík, Melanie Jasníková,
Adam Rohovský, Jáchym Lokoč, Radim Lokoč,
Vanessa Jasníková, Adam Hanke pod vedením
Lucie Hankové a Víta Cimingy obsadilo
na pohárové
soutěži
v
Holasovicích
v konkurenci
20
družstev
1.
místo.
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Soutěž O Pohár města Opavy zná
svého vítěze

Oldřišovský tým před několika set diváky
na stadionu SFC Opava porazil Budišov nad
Budišovkou 3:0 a postoupil do semifinále
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27. 5. Kravaře - Pohádkové odpoledne.
27. 5. Hněvošice - Běžecký den Hněvošice.
Do 27. 5. - Hlučín: Výstava: Udělej si sám!
Kam- vDenlétě
na Hlučínsku?
31. 5. Hlučín
s Integrovaným
záchranným
systémem.

23. 6. Hať - 50. let výročí ZŠ a MŠ Hať.
23. - 24. 6. Sudice - Odpust.
23. - 24. 6. Oldřišov - 90. let založení SK Moravan.
24. 6. Markvartovice - Hravé dopoledne.
24. 6. Bělá - Odpust.
29. 6. Děhylov - Zahájení zahrádkářského posezení.
29. - 30. 6. Hlučín - Super den.
30. 6. Služovice - Mastné huby - festival dobrého
jídla a pití.
30. 6. Hať - Den partnerských obcí.
30. 6. Děhylov - Zvěřinové hody na chatě MS Děhylov.
30. 6. Kobeřice - Jezdecké závody.
30. 6. Rohov - Rohovský odpust.
30. 6. Kozmice - Turnaj v kopané žáků „O pohár
starosty obce“.

ČERVEN
1. 6. Kravaře - Dětský den v Aquaparku Kravaře.
1. 6. Šilheřovice - Kácení máje, májová veselice.
1. 6. Bolatice, Ostrava - Hošťálkovice, Oldřišov
- Kácení máje.
1. 6. Sudice - Smažení vajec.
1. 6. Darkovice - Noční hasičská soutěž (NHHL).
1. - 3. 6. Hlučín - Mezinárodní výstava kosatců
a pivoněk.
Dolní Benešov
- Sportovní den města Dolní 30. 6. Ostrava Petřkovice - Petřkovický Bigboš
1. - 3.9.6.6.Chlebičov
- MOTOSRAZ.
a Guláš Fest.
Benešov.
2. 6. Hať - Hafest.
30. 6. - 1. 7. Štěpánkovice - Sportovní slavnost.
6. Štěpánkovice
- Den
2. 6. 9.
Štěpánkovice
- Jarní
ples.obce.
9.
10.
6.
Velké
Hoštice
Místní
všeobecná
výstava
2. 6. Velké Hoštice - Zámecké slavnosti (dětský den).
ČERVENEC
2. 6. drobného
Darkovice zvířectva.
- Kácení máje.
1. 7. Hněvošice - Odpust.
10.
6.
Kravaře
Běh
zámeckým
parkem.
2. 6. Bolatice - Kácení máje na Borové.
5. 7. Závada - Obecní slavnosti.
6. Hať
- Odpust.
2. 6. 10.
Sudice
- Dětský
den.
5. 7. Bohuslavice - Turnaj v malé kopané.
10.
6.
Ludgeřovice
Hasičská
soutěž.
2. 6. Kravaře - Slezský pohár, Prajzská rely.
6. - 8. 7. Štěpánkovice Albertovec - Mistrovství ČR
15. 6. Rohov
- Letní setkání
3. 6. Hněvošice
- Hasičská
soutěž -seniorů.
Moravskoslezský
ve voltiži.
16.
6.
Dobroslavice
Divadlo
v
parku.
pohár.
7. 7. Služovice - Sportovní slavnosti, Vrbecký odpust.
6. Oldřišov
- Setkání
bez hranic.
3. 6. 16.
Rohov
- Memoriál
H. Hluchníka.
7. - 8. 7. Strahovice - Hasičské slavnosti.
16.
6.
Dolní
Benešov
Zábřeh
Den
dětí
na
letišti,
7. 6. - 19. 8. Hlučín - Výstava: Fenomén IGRÁČEK.
7. - 8. 7. Štěpánkovice - Odpust na Svobodě.
Letecký den.
9. 6. Dolní Benešov - Sportovní den města Dolní 30. 6. Ostrava Petřkovice - Petřkovický Bigboš
8. 7. Hlučín - Festival kultury a hlučínských řemesel.
16. 6. Ludgeřovice - Letní slavnost obce.
a Guláš Fest.
Benešov.
8. 7. Kobeřice - Myslivecké hody.
16. 6. Šilheřovice - Pivní slavnost.
30. 6. - 1. 7. Štěpánkovice - Sportovní slavnost.
9. 6. Štěpánkovice - Den obce.
13. - 14. 7. Chlebičov - Myslivecké dny.
17. 6. Darkovice - Den otců - Fatertag (na hrázi).
9. - 10. 6. Velké Hoštice - Místní všeobecná výstava
13. - 15. 7. Kobeřice - Sportovní slavnost.
17. 6. Bohuslavice - Hasičská slavnost.
ČERVENEC
drobného zvířectva.
20. 6. Ostrava Hošťálkovice - T-Mobil Olympijský běh. 13. - 15. 7. Hlučín - Prajzská řezbářská show, pivní
1. 7. Hněvošice - Odpust.
10. 6. Kravaře - Běh zámeckým parkem.
slavnosti.
22. 6. Velké Hoštice - Letní kino.
5. 7. Závada - Obecní slavnosti.
10. 6. Hať - Odpust.
14. 7. Kravaře - Pivní slavnosti.
22. - 24. 6. Velké Hoštice - Odpust.
5. 7. Bohuslavice - Turnaj v malé kopané.
10. 6. Ludgeřovice - Hasičská soutěž.
22. 6. - 24. 6. Vřesina - Turnaj tří konců a sportovní 14. 7. Velké Hoštice - Sportovní den.
6. - 8. 7. Štěpánkovice Albertovec - Mistrovství ČR
15. 6. Rohov - Letní setkání seniorů.
14. 7. Oldřišov - Myslivecké hody.
slavnosti.
ve voltiži.
16. 6. Dobroslavice - Divadlo v parku.
23. 6. Hněvošice - Turnaj mini žáků v kopané 15. 7. Bohuslavice - Myslivecká slavnost.
7. 7. Služovice - Sportovní slavnosti, Vrbecký odpust.
16. 6. Oldřišov - Setkání bez hranic.
20. 7. Bohuslavice - Noční Hlučínská hasičská liga.
o pohár starosty obce.
16. 6. Dolní Benešov - Zábřeh - Den dětí na letišti, 7. - 8. 7. Strahovice - Hasičské slavnosti.
23. 6. Ostrava - Hošťálkovice - Hošťálkovická pouť. 20. - 22. 7. Chuchelná - Sportovní slavnost.
7. - 8. 7. Štěpánkovice - Odpust na Svobodě.
Letecký den.
21. 7. Hněvošice - Myslivecké hody.
23. 6. Markvartovice - Pohádková cesta.
8. 7. Hlučín - Festival kultury a hlučínských řemesel.
16. 6. Ludgeřovice - Letní slavnost obce.
27. - 28. 7. Bělá - Noční hasičská soutěž a hasičský
23. 6. Hlučín - Streetbasketbal.
8. 7. Kobeřice - Myslivecké hody.
16. 6. Šilheřovice - Pivní slavnost.
víkend.
23. 6. Hať - 50. let výročí ZŠ a MŠ Hať.
13. - 14. 7. Chlebičov - Myslivecké dny.
17. 6. Darkovice - Den otců - Fatertag (na hrázi).
27. - 29. 7. Strahovice - Sportovní slavnosti.
23. - 24. 6. Sudice - Odpust.
13. - 15. 7. Kobeřice - Sportovní slavnost.
17. 6. Bohuslavice - Hasičská slavnost.
23. - 24. 6. Oldřišov - 90. let založení SK Moravan. 27. - 29. 7. Bohuslavice - Anenské slavnosti.
20. 6. Ostrava Hošťálkovice - T-Mobil Olympijský běh. 13. - 15. 7. Hlučín - Prajzská řezbářská show, pivní
28. 7. Darkovice - Odpoledne s hasiči.
24. 6. Markvartovice - Hravé dopoledne.
slavnosti.
22. 6. Velké Hoštice - Letní kino.
28. - 29. 7. Štěpánkovice - Zahrádkářská slavnost.
24. 6. Bělá - Odpust.
14. 7. Kravaře - Pivní slavnosti.
22. - 24. 6. Velké Hoštice - Odpust.
29. 6. Děhylov - Zahájení zahrádkářského posezení. 29. 7. Vřesina - Myslivecké odpoledne.
22. 6. - 24. 6. Vřesina - Turnaj tří konců a sportovní 14. 7. Velké Hoštice - Sportovní den.
29. - 30. 6. Hlučín - Super den.
14. 7. Oldřišov - Myslivecké hody.
slavnosti.
30. 6. Služovice - Mastné huby - festival dobrého SRPEN
23. 6. Hněvošice - Turnaj mini žáků v kopané 15. 7. Bohuslavice - Myslivecká slavnost.
3. - 4. 8. Oldřišov - Hasičská slavnost.
jídla a pití.
20. 7. Bohuslavice - Noční Hlučínská hasičská liga.
o pohár starosty obce.
4. 8. Sudice - Sportovní slavnost.
30. 6. Hať - Den partnerských obcí.
23. 6. Ostrava - Hošťálkovice - Hošťálkovická pouť. 20. - 22. 7. Chuchelná - Sportovní slavnost.
30. 6. Děhylov - Zvěřinové hody na chatě MS Děhylov. 4. 8. Rohov - Strassenfest.
21. 7. Hněvošice - Myslivecké hody.
23. 6. Markvartovice - Pohádková cesta.
4. 8. Vřesina - Oslava založení TJ.
30. 6. Kobeřice - Jezdecké závody.
27. - 28. 7. Bělá - Noční hasičská soutěž a hasičský
23. 6. Hlučín - Streetbasketbal.
4. 8. Hlučín - Guláš fest.
30. 6. Rohov - Rohovský odpust.
víkend.
23. 6. Hať - 50. let výročí ZŠ a MŠ Hať.
30. 6. Kozmice - Turnaj v kopané žáků „O pohár 5. - 10. 8. Chlebičov - Dětský stanový tábor.
27. - 29. 7. Strahovice - Sportovní slavnosti.
23. - 24. 6. Sudice - Odpust.
10. - 12. 8. Kravaře - Kutský odpust.
starosty obce“.
23. - 24. 6. Oldřišov - 90. let založení SK Moravan. 27. - 29. 7. Bohuslavice - Anenské slavnosti.
28. 7. Darkovice - Odpoledne s hasiči.
24. 6. Markvartovice - Hravé dopoledne.
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28. - 29. 7. Štěpánkovice - Zahrádkářská slavnost.
24. 6. Bělá - Odpust.

víkend.
27. - 29
27. - 29
28. 7. D
28. - 29
29. 7. V

SRPEN
3. - 4. 8
4. 8. Su
4. 8. Ro
4. 8. Vře
4. 8. Hlu
5. - 10.
10. - 12

Moravskoslezský kraj
spolufinancuje výstavbu
chodníku na ul. Sokolovské

pomoci se podstatně zlepší podmínky
sportovního vyžití hlavně žáků naší školy, ale
i ostatních zájemců o zdravý životní styl.
Ing. Petr Toman, starosta

Vážení spoluobčané, jak už jste byli
dříve informováni, jedna z investičních akcí,
kterou budeme v letošním roce realizovat je
výstavba chodníku na ul. Sokolovská. Jak víte,
jedná se o velmi frekventovanou komunikaci a
proto je chodník pro pěší na této ulici
z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců velmi
žádoucí. Jelikož vlastní finanční prostředky
obce
jsou
omezené,
požádali
jsme
Moravskoslezský kraj o dotaci v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Žádost naší obce byla hodnoticí komisí kladně
posouzena a dotace ve výši 289 718,-- Kč
pro tento účel byla poskytnuta. Díky
vstřícnému přístupu kraje k potřebám rozvoje
našeho regionu se budou chodci na této ulici
pohybovat bezpečně.
Ing. Petr Toman, starosta

Žijeme a tvoříme bez hranic
O tomto projektu jste se mohli dočíst
v úvodníku starosty obce. Díky podpoře
z prostředků
přeshraniční
spolupráce
euroregionu Silesia můžeme letos prožít
společné Setkání bez hranic v sobotu 16. 6.
v zámeckém parku v Oldřišově.
Dále jsou připraveny workshopy
ve školách pro žáky z Oldřišova i Pilszcze, a to
jak
sekání
kulturní,
tak
sportovní.
Do některých aktivit se budou moci zapojit i
dospělí.
Pro seniory z naší obce i z partnerské
Pilszcze je připraven na sobotu 18. 8. výlet do
malebného polského města Kłodzsko. Toto
město má bohatou historii. Toto město patřilo
v průběhu dějin Polákům, Němcům i Čechům,
ne nadarmo je znakem města bílý dvouocasý
(český) lev. Český král Jiří Poděbradský udělil
Kłodzsku výsadu, a to že dal městu titul
samostatného hrabství. Stalo se tak v roce 1459.
Za vlády Habsburků patřilo město
k monarchii, ale po prohraných pruských
válkách bylo, podobně jako např. naše území,
přičleněno k Prusku. V Kladsku se nachází
množství architektonických památek. Jednou
z největších atrakcí je pevnost rozprostírající se
na Pevnostní hoře, která tam byla postavena na
místě hradu. Dále gotický most ze 14. století,
(jakási zmenšenina Karlova mostu) nebo
překrásný goticko-barokní kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Díky projektu navštíví senioři
vše více jmenované a také park miniatur
Minieruroland (na 40 modelů významných
evropských staveb).
Gabriel Juchelka

Dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj podpoří rozvoj sportu
v naší obci
Jedná ze stěžejních investičních akcí
letošního roku v naší malebné obci je výstavba
víceúčelového hřiště u základní školy.
Po takovémto stánku pro všestranné sportovní
vyžití už nejen žáci a pedagogové naší školy,
ale i my všichni ostatní voláme. Již v minulém
roce byla dokončena projektová dokumentace
a scházelo jen zajistit finanční prostředky,
pomocí nichž by mohla být stavba
zrealizována. Proto jsme využili výzvy
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
a podali žádost o dotaci v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Naše žádost byla kladně posouzena a na tento
projekt byla poskytnuta dotace ve výši
1 790 812,-- Kč. Celkové náklady stavby pak
činí 2 824 316 Kč vč. DPH. Díky této finanční
11

 Placená inzerce

Věcné dary z Oldřišova už pomáhají
potřebným
V březnu proběhla v Oldřišově dobročinná
sbírka věcí pro neziskovou organizaci Moment charity
shops. Vybralo se 524 kg věcí, převážně oblečení.
„Ráda bych poděkovala všem obyvatelům
Oldřišova za jejich darované věci, protože díky pěkným
darům, které prodáme, můžeme následně finančně
podpořit naše partnerské organizace – denní stacionář
Žebřík, mobilní hospic Ondrášek, Kola pro Afriku, Save
Elephants a koalici na ochrani biodiverzity – CCBC.
V loňském roce jsme na jejich konta věnovali více než
milion korun. Opravdu moc děkujeme, bez vás by to
nešlo,“ dodává ředitelka Moment charity shops, Simona
Honsová.
Moment charity shops má v moravskoslezském regionu v současné době sedm obchodů (6 v Ostravě a 1
v Karviné). Pokud budete mít ve svém šatníku pěkné věci, které již neupotřebíte, ale víte, že ostatní si je ještě
koupí, můžete je pro Moment odevzdat v kterémkoliv jejich obchodů. Více na www.moment-ops.cz.
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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