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Informace z farnosti – Odpust a krmáš v roce 2019
Farní kostel Narození Panny Marie Oldřišov:
odpust
neděle
8. 9. v 8.30 a v 10.00 hod.;
Kaple Narození sv. Jana Křtitele Služovice:
odpust
sobota
29. 6. v 16.00 hod.
Kaple Nanebevzetí Panny Marie Služovice:
odpust
neděle
18. 8. v 8.15 hod.;
Kaple Navštívení Panny Marie Vrbka:
odpust
sobota
6. 7. v 16.00 hod.

krmáš

neděle 17. 11. v 10.00 hod.

krmáš

neděle 25. 8. v 8.15 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Bohumil Vícha

Nejstarší občanka Oldřišova
Nejstarší občanka naší obce paní Anežka Kremserová v lednu
oslavila půlkulaté narozeniny, úctyhodných 95 let. V době vydání
zpravodaje tráví nějaký čas v opavské nemocnici. Navštívili jsme ji
však a poprosili o krátký rozhovor. Paní Anežka vzpomíná
na Oldřišov a pozdravuje čtenáře našeho zpravodaje. Na naši otázku,
jaký je její recept na dlouhověkost, odpověděla, že těžká práce
(vzpomíná na léta strávená na státním statku a v JZD), každé ráno
hrnek čerstvého nadojeného voňavého mléka a život z víry.
Paní Anežce přejeme brzké uzdravení, hojnost Božího
požehnání a vše dobré do dalších let.
Gabriel Juchelka

Memoriál Richarda Wagnera
V pátek 28. 12. 2018 se v Oldřišově uskutečnil již pátý ročník Memoriálu Richarda Wagnera
ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 28 hráčů ve dvou kategoriích – aktivní a rekreační hráči.
V kategorii rekreační hráči obsadil první příčku Daniel Hartoš a v kategorii aktivních hráčů zvedl
nad hlavu vítězný pohár Tomáš Pardy. I hráči na dalších příčkách nepřišli zkrátka a téměř každý si
odnesl alespoň malou věcnou cenu, čímž rovněž děkujeme sponzorům.
Největší díky však patří hráčům a organizátorům celé akce, kteří se i letos postarali o skvělou
atmosféru a sportovní zážitek.
(AW)
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novým nábytkem. V měsících červnu až červenci
bude vybavena kuchyň odpovídajícím gastro
vybavením. V letních měsících pak proběhne
poslední etapa stavebních úprav zámku, a to
vybudování přístupového chodníku a příjezdové
komunikace od ul. Opavské, vybudování
dláždění
včetně
veřejného
osvětlení
a
parkovacích ploch před budovou zámku. Pak už
snad nic nebude bránit tomu, abychom celý
zrekonstruovaný areál společně slavnostně
otevřeli a převzali do užívání. Všechny tyto
vyjmenované práce si vyžádají ještě hodně úsilí a
rovněž finančních prostředků. K realizaci všeho
výše uvedeného to bude cca 18,7 mil Kč. Se
všemi těmito výdaji však schválený rozpočet
počítá a prostředky pro tento účel jsou v něm
rezervovány.
Budova bývalého pohostinství U Pardů jak jistě víte, v loňském roce rozhodlo
zastupitelstvo obce o koupi tohoto objektu, který
je již nyní ve vlastnictví obce. V této souvislosti
by se dalo říci, že jednu velkou rekonstrukci,
myšleno budovu zámku, máme skoro za sebou a
druhá již začíná. Ano, je tomu skutečně tak,
neboť stejně jako u zámku pracují již
zaměstnanci obce na tomto objektu a provádějí
zde demoliční a přípravné práce pro budoucí
nové využití tohoto objektu. To vše se děje
s cílem ušetřit finanční zdroje obce. A jaké tedy
bude nové využití této budovy v centru obce?
Záměr zastupitelstva je přebudovat tento objekt
tak aby mohl plnit hned několik funkcí. Stěžejní
bude rekonstrukce stávajícího sálu, tak aby
vyhovoval současným i budoucím požadavkům
pro konání plesů, tanečních zábav, divadelních
představení
a
dalších
kulturních
akcí
pořádaných jak obcí, tak i místními spolky. Aby
tomu tak mohlo být, musí mít tento objekt
i odpovídající zázemí, tj. šatny pro návštěvníky,
ale i účinkující, prostory (kuchyň) pro přípravu
občerstvení na různé společenské akce, prostory
pro rodinné oslavy svatby, menší společenské
akce a v neposlední řadě i parkovací plochy
u tohoto objektu. Za tím účelem byl
na posledním zasedání zastupitelstva vybrán
dodavatel architektonické studie, který zpracuje
několik
variant
architektonického
řešení.
Z jednotlivých
variant
pak
bude,
jak
předpokládám i za účasti Vás občanů, vybráno
řešení nejlepší. Z výše uvedeného je zřejmé, že
budova bude sloužit mnoha účelům, a z toho
důvodu je důležité, aby tuto víceúčelovost
zahrnoval i budoucí název tohoto objektu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, právě se Vám
naskýtá možnost pročíst si nové číslo obecního
zpravodaje – první v letošním roce, ve kterém
přinášíme nové informace o dění v obci. Máme
za sebou první dva měsíce letošního roku a
nacházíme se v měsíci březnu, měsíci v němž se
ujme své vlády jaro a věřme, že tomu nebude jen
podle kalendáře, ale i ve skutečnosti.
Před pár dny skončila i letošní plesová
sezona. Organizátoři i v této sezoně věnovali
přípravě svých plesů velké úsilí a je škoda, že
jejich snaha nebyla vždy opětována dostatečnou
účastí návštěvníků. I přesto měla úroveň všech
plesů velmi dobrou úroveň a ti z nás, kteří se jich
zúčastnili, se určitě dobře bavili. Na konci letošní
sezony považuji za svou milou povinnost
poděkovat všem pořadatelům plesů za jejich
obětavou práci spojenou s organizací plesů.
Zároveň jim přeji, aby i přes dílčí neúspěchy
nepolevovali ve své aktivitě, a věřím, že jejich
snaha a nové nápady při přípravě plesů příštích
přinesou očekávané ovoce. Poděkování však
patří i Vám návštěvníkům plesů, neboť svou
účastí utvrzujete pořadatele plesů, že stojí za to je
i nadále pořádat.
Zastupitelstvo obce již koncem listopadu
loňského roku schválilo rozpočet obce na rok
2019. Díky rozumnému přístupu zastupitelstva
k hospodaření s finančními prostředky obce,
díky dobrému plnění daňových příjmů obce a
v neposlední
řadě
i
získání
finančních
prostředků z různých dotačních titulů byl stav
finančních prostředků na bankovních účtech
obce k 31. 12. 2018 ve výši 13,2 mil. Kč. Tyto a
další prostředky, se kterými počítá rozpočet obce
pro letošní rok, budou využity na tyto investiční
akce:
Stavební úpravy zámku – co se týče této
největší současné investice, je stav následující –
v tomto měsíci budou ukončeny vnitřní práce
v objektu a do konce května bude dokončena
vnější fasáda a tím bude stavba ukončena. Co se
zde bude dít dále? V jarních měsících budou
na zahradě směrem západním od zámku až
k ulici zámecká vysázeny ovocné stromy a
záhony květin, čímž vznikne zámecká ovocná a
okrasná zahrada. Později se tato zahrada propojí
s ul. Zámeckou parkovým chodníkem a věřím,
že se tím rozšíří možnosti pro relax a odpočinek
všech návštěvníků celého areálu. V měsíci dubnu
až květnu bude celý interiér zámku vybaven
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Nabízí se hned několik názvů, jako Obecní dům,
Kulturní dům, Společenský dům a snad i jiné.
Zastupitelstvo proto rozhodlo oslovit i Vás
občany, abyste formou ankety, navrhli
odpovídající název objektu. Anketa je zveřejněna
na poslední stránce tohoto zpravodaje. Již v této
chvíli si dovoluji Vás vyzvat k aktivnímu
zapojení se do této ankety, neboť čím více se Vás
do ankety zapojí, tím větší bude její vypovídající
schopnost a je předpoklad, že konečný název
bude podporován nejširší vrstvou Vás občanů
Oldřišova, a o to přece jde. Za Vaši aktivitu v této
věci Vám děkuji předem.
Mimo dvou výše uvedených akcí jsou
v rozpočtu obce rezervovány prostředky na další
investice jako Novostavba chodníků na ul.
U Naplatek – jedná se o chodníky před nově
budovanými rodinnými domky v této lokalitě.
Dále pak Novostavba chodníků na ul. Zámecká.
Ze všech těchto plánovaných akcí je zřejmé, že co
se týče investic, tak v Oldřišově se v letošním
roce opět nudit nebudeme a zase se o krůček
přiblížíme k cíli vybudovat obec přitažlivou, kde
se lidem dobře žije.
Jak pevně věřím tak nuda nebude
panovat ani ve sféře kulturního, společenského či
sportovního života obce. Na sklonku roku
minulého zpracovala kulturní komise obce ve
spolupráci
s
místními
společenskými
organizacemi plán kulturních akcí. Tento opět
zahrnuje pestrou paletu akcí, která nabízí
každému z nás mnoho možností kulturního a
společenského vyžití.
Závěrem svého úvodního slova mi,
Vážení občané, dovolte i vzhledem k blížícím se
velikonočním svátkům popřát Vám, abychom
dny příští prožívali ve spokojenosti, klidu,
vzájemném porozumění, ohleduplnosti a
vzájemné úctě.
Ing. Petr Toman
starosta obce
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 4 ze 14. 2. 2019

13.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor
dobrovolných hasičů Oldřišov ve výši 61.000,Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 1/2019.
2. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Myslivecký spolek Chmulovec Oldřišov
ve výši 30.000,- Kč a zároveň schvaluje

14.
15.
16.
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veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 2/2019.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro KST Oldřišov, z.s. ve výši 22.000,- Kč a
zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 3/2019.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z.s. ve výši 230.000,Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 4/2019.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro
Základní
organizaci
Českého
zahrádkářského svazu Oldřišov z.s. ve výši
20.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 5/2019.
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení maminek Rozárky, z.s. ve výši
10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 6/2019 .
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, místní spolek Oldřišov, z.s. ve výši
10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 7/2019 .
Dodavatele
veřejné
zakázky
„Studie
kulturního domu na ulici Zámecká, Oldřišov“
firmu Architekti Krčmářovi, Tyršova 1761/14,
702 00 Ostrava za cenu 45.000,-Kč, bez DPH
Dodavatele veřejné zakázky „Gastro vybavení
zámku v Oldřišově“ firmu
Potravinomont
s.r.o., Sušilova 1264/45, 750 00 Přerov za cenu
429.000,- Kč, bez DPH.
Dodavatele veřejné zakázky „Vstup do sklepů
zámku v Oldřišově“ firmu David Ciminga,
Opavská 329, 747 33 Oldřišov za cenu 99.545,Kč, bez DPH.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově , včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká stavební
společnost spol. s r. o. U Zbrojnice 588, 691 56
Hrušky.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy zámku v Oldřišově
– slaboproud a EZS“ s firmou SECURITY
TECHNOLOGIES a.s. Komprdova 4333/20, 615
00 Brno.
Pacht části
pozemku
p.č. 291/12 v k.ú.
Oldřišov viz příloha.
Rozpočtové opatření č. 2.
Dodatek č. 9 ke Směrnici
č. 8/2010
pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800084272 1/VB/P
ke s stavbě Prel, A
Oldřišov – Zámecká, plynovodní přípojka
s GasNet, s.r.o. Klišská 940/96, Kliše, 400 01
Ustí nad Labem.

17. Smlouvu

stav napojenosti jednotlivých nemovitostí v obci
na splaškovou kanalizaci. V příštích dnech a
týdnech Vás navštíví zaměstnanci obce
s dotazníkem, kdy společně s Vámi tento
dotazník vyplní. Cílem této dotazníkové akce je
projednat s Vámi skutečný stav napojení Vaší
nemovitosti na splaškovou kanalizaci. V případě,
že ne všechny splaškové vody jsou odváděny do
splaškové kanalizace, je cílem této akce najít
společně především technické řešení k nápravě
tohoto stavu.
Obracím se na Vás, vážení spoluobčané,
s vírou, že Vám není lhostejné v jaké obci, žijeme
a jakou obec předáme příštím generacím, a že
k naší snaze napravit některé nedostatky se
postavíte vstřícně. Jak už jsem sdělil úvodem
tohoto článku, každý z nás má svou nemovitost
napojenou na splaškovou kanalizaci. Každý
z nás platí obci coby provozovateli kanalizace
náklady na její provoz formou stočného. Myslím,
že přispívám-li finančně na provoz nějakého
zařízení, mám právo jej plně využívat a toho
docílíte úplným napojením své nemovitosti na
splaškovou kanalizaci, což je na druhé straně
i naše zákonná povinnost.
Závěrem Vás chci jménem zaměstnanců
obce, kteří Vás v příštích dnech navštíví,
i jménem svým poprosit o vstřícný postoj k této
dotazníkové akci a konstruktivní přístup
s cílem nalézt v případě potřeby oboustranně
přijatelné východisko.

o
zřízení věcného břemene služebnosti č.IZ-12-8000751/3 Oldřišov, p.č. 71,
Promet real , přel.vNN s ČEZ Distribuce , Děčín.
18. Přijetí dotace v rámci dotačního programu
„Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol“ a souhlasí
s uzavřením
smlouvy
o
poskytnutí
dotace
s Moravskoslezským krajem.
19. Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2018.
20. Schvaluje podle § 11 a odst.3 zákona 301/2000
Sb. o matrikách, jménu a příjmení, místo pro
konání sňatečných obřadů – zasedací místnost
v I. poschodí v budově Obecního úřadu
Oldřišov, Slezská 135, Oldřišov. Sňatečným
dnem je sobota. Snoubenci projeví vůli, že
vstoupí do manželství před starostou nebo
místostarostou obce dle zákona č. 301/2000 Sb.
§ 11 a odst. 1b vzhledem k tomu, že Oldřišov
není matriční obec.

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

Průzkum napojení na splaškovou
kanalizaci
Vážení spoluobčané, naše obec již více jak
7 let provozuje splaškovou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Cílem této rozsáhlé investice,
kterou obec realizovala za finanční podpory
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, bylo
mimo jiné zlepšit i čistotu povrchových vod
ve vodoteči Bílý potok, který naší obcí protéká a
jeho funkcí je mimo jiné odvádět vody dešťové,
nikoliv
splaškové.
Po dokončení
stavby
splaškové kanalizace jsme všichni připojili své
nemovitosti na tuto inženýrskou síť a v důsledku
toho by se ve zmíněném potoku neměly splašky
vůbec objevovat. Skutečnost však není takto
idylická a čas od času se v této vodoteči
splaškové vody objevují. O tom svědčí zabarvení
a někdy i zápach vody v této vodoteči. Nad
kvalitou vody ve vodotečích dohlíží Česká
inspekce životního prostředí, jejíž inspektoři naši
obec v minulosti rovněž navštívili a jejich
inspekce se budou v budoucnu určitě opakovat.
V případě zjištění skutečnosti, že v potoce
protékají i splaškové vody, hrozí naší obci
nemalá finanční sankce.
Abychom se vyhnuli nepříjemnostem
výše popsaným, připravujeme průzkum, jehož
cílem je získat informace, jaký je vlastně skutečný

Ing. Petr Toman

Kotlíkové dotace nově –
dostupné všem
Vytápíte svůj rodinný dům či byt starým
kotlem na tuhá paliva?
Víte že kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy
mohou být používány jen do 1. 9. 2022?
Chcete vyměnit svůj starý kotel na tuhá
paliva za nový ekologický zdroj vytápění,
zlepšit tak sobě i svým blízkým kvalitu ovzduší,
které dýcháte, ale nemáte dostatek finančních
prostředků na tuto výměnu?
Jestliže na výše uvedené otázky
odpovídáte ano, pak kotlíková dotace nově je
pro Vás to nejlepší řešení.
Moravskoslezský
kraj
připravuje
v současné době 3. výzvu pro podávání žádosti
o dotaci v programu kotlíkové dotace – počátek
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Finanční prostředky na poskytování
úvěrů obdrží obec ze Státního fondu životního
prostředí. O tyto prostředky musí obec požádat.
Abychom mohli o tyto finanční
prostředky požádat, potřebujeme znát celkový
počet zájemců, kteří hodlají provést výměnu
starého kotle na tuhá paliva prostřednictvím
nového 3. kola kotlíkové dotace v roce 2019.
Za tímto účelem byl připraven krátký
dotazník, který najdete na konci zpravodaje.
Zájemce o výměnu kotle jej vyplní a doručí
na obecní úřad v Oldřišově nejpozději
v termínu do 22. 3. 2019.
Jaká jsou pozitiva tohoto řešení?
a)
Občan – žadatel
•
V době realizace výměny starého
kotle za nový zdroj nepotřebuje žádné vlastní
finanční zdroje.
•
Po obdržení dotace použije získané
prostředky jako první splátku úvěru, zbytek
úvěru splácí formou pravidelných bezúročných
splátek po dobu max. 10 let. Maximální výše
jedné splátky 2000 Kč.
•
Žadatel získá nový ekologicky
i ekonomicky šetrný zdroj vytápění dle
stanovené normy a na úvěru nezaplatí ani
korunu navíc.
•
Žadatel přispěje ke zlepšení kvality
ovzduší v obci.
b)
Obec – poskytovatel úvěru
•
Formou bezúročné půjčky pomáhá
řešit
svým
občanům
výměnu
starého
nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový
šetrný zdroj vytápění.
•
Peníze,
které
obec
získá
od Státního fondu životního prostředí na
poskytnutí úvěrů, a které jí žadatele formou
plátek postupně vrací zpět, může obec použít na
vlastní projekty zlepšující životní prostředí
v obci.
•
Zlepší se kvalita ovzduší v obci a
díky následným obecním projektům i životní
prostředí v obci a okolí celkem.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá,
že nové 3. kolo kotlíkové dotace přináší
jedinečnou a patrně neopakovatelnou možnost,
jak v podstatě bez vlastních prostředků vytápět
moderně a ekologicky svůj dům či byt a přispět
tak k podstatnému zlepšení životního prostředí
ve své obci.
Ing. Petr Toman
starosta

termínu pro podávání žádosti o dotaci se
předpokládá na květen 2019.
V čem bude toto třetí kolo kotlíkových
dotací odlišné od dvou předcházejících?
V předcházejících kolech kotlíkových
dotací byl nucen žadatel celou výměnu starého
kotle zaplatit nejdříve z vlastních zdrojů a teprve
potom obdržel finanční prostředky – kotlíkovou
dotaci z Moravskoslezského kraje. Takže pokud
žadatel neměl dostatek vlastních finančních
prostředků a nechtěl si vzít úročený úvěr
z banky, byla pro něj výměna starého kotle
prakticky nedostižná.
Právě změna ve 3. kole kotlíkových dotací
umožní dosáhnout na výměnu kotle prakticky
všem, i když v době realizace výměny kotle
nemají vlastní finanční prostředky. Čím je toto
umožněno? Žadatelé v budoucím třetím kole
kotlíkové dotace mohou nově celou výměnu
kotle financovat pomocí bezúročné půjčky
od obce Oldřišov.
Jaký je postup?
1)
Žadatel, stejně jako v předchozích
dvou kolech, podá žádost o dotaci ve třetím kole
kotlikové
dotace
na
Krajský
úřad
Moravskoslezského kraje – předpokládaný
termín pro podávání žádosti je květen 2019.
2)
Bude-li
jeho
žádost
kladně
vyhodnocena,
obdrží
žadatel
potvrzení
o přidělení dotace, načež následně podepíše
příslušnou smlouvu o dotaci s Moravskoslezským krajem
3)
Na základě uzavřené smlouvy
o dotaci uzavře žadatel smlouvu o poskytnutí
bezúročného úvěru s obcí Oldřišov.
4)
Žadatel obdrží od obce bezúročný
úvěr, z něhož jsou uhrazeny náklady na výměnu
starého kotle za nový zdroj vytápění. Tím je
umožněna výměna kotle aniž musí do této
výměny vložit žadatel vlastní finanční
prostředky.
Jak bude žadatel splácet poskytnutý úvěr?
1)
Jakmile žadatel obdrží přiznanou
dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, uhradí touto dotací první splátku úvěru –
tzn., převede tyto prostředky na účet obce dle
uzavřené úvěrové smlouvy.
2)
Další splátky pak budou hrazeny
dle uzavřené úvěrové smlouvy a to tak, že doba
splácení úvěru může být max. 10 let a max. výše
druhé a každé další splátky může být max. 2000
Kč.
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Poplatky za svoz odpadu a psy

při sebeobslužných činnostech a překonají stesk
po rodině.
Naše škola se prostřednictvím 1. – 4. ročníku
účastní v letošním školním roce projektu OKAP,
který je zaměřen na technické vzdělávání a
dovednosti žáků ve Světě techniky v Ostravě.
Dále se tyto třídy dne 8. 3. zúčastní projektu
MAS ve Služovicích, který je zaměřen na rozvoj
technických znalostí a dovedností žáků. Vybraní
žáci vyššího stupně pak budou naši školu
reprezentovat na soutěži v deskových hrách
projektu Místní akční plán vzdělávání II
v Bolaticích.
V měsíci únoru proběhla na naší škole recitační
soutěž v několika kategoriích. Vítězem
0. kategorie se stal Timo Vitula z 1. třídy,
vítězkou 1. kategorie Sára Schwachová
ze 3. třídy, vítězkou 2. kategorie je Nikol Jadrná
z 5. třídy a 3. kategorie má vítěze dva, Filipa
Hřivňackého z 6. třídy a Kláru Fabiánovou
z 8. třídy. Vítězům gratulujeme a máme radost
z účasti 30 žáků, kteří se rozhodli v této
uspěchané době věnovat svůj čas tak opomíjené
poezii.
Upozornění pro rodiče: od 11. 3. do 15. 3. jsou
jarní prázdniny.
Miroslava Halámková

Poplatky za svoz odpadu a za psy se
vybírají v kanceláři obecního úřadu do konce
dubna 2019.

Zprávičky z naší školičky
Vážení rodiče,
obyvatelé Oldřišova,

příznivci

naší

školy,

začínáme velmi důležitou informací
pro všechny zákonné zástupce, kteří mají doma
předškoláka. Zápis do 1. třídy se bude na naší
škole konat v pátek 5. dubna. O čase budete
informování na plakátu, jenž bude viset
na veřejných místech v obci a pochopitelně
i na webových stránkách školy. Zápis povede
Mgr. Ivana Nosková, která se spojí s mateřskou
školou, takže informace dostanete i touto cestou.
V posledních měsících se nejen ve škole, ale
i v obci rozšířilo vandalství našich žáků. Škola
v těchto případech postupuje nekompromisně a
tito žáci po objasnění jednotlivých případů
dostávají kázeňská napomenutí a škody musí
odstranit na vlastní náklady. Žádám všechny
rodiče i obyvatele Oldřišova, aby v případě
dalšího poškozování cizího majetku vše hlásili,
ale zároveň pomohli i oni svou domluvou
a příkladem, aby k tomuto vandalismu
nedocházelo.
Dne 31. 1. 2019 škola ukončila projekt Šablony I
„Žák, učitel, rodič a jejich rozvoj a vzájemná
spolupráce“ s celkovou dotací MŠMT 507 tisíc
korun. Z této částky byly hrazeny náklady
na asistenta pedagoga, čtenářské kluby a kluby
zábavné logiky, jazykové kurzy učitelů
a společné odborné setkávání učitelů a rodičů.
Ihned po ukončení projektu škola zažádala
o zařazení do projektu Šablony II, který by se
měl po schválení MŠMT rozjet od září 2019. Zde
se už jedná o částku 900 tis., která by měla být
použita na asistenta pedagoga, doučování žáků,
kluby, vzdělávání učitelů a jednodenní projekty
ve škole i mimo školu.
V současné době 3. a 4. třída tráví vyučování na
dvanáctidenním ozdravném pobytu ve Zlatých
Horách. Tento pobyt je financován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a je určen pro oblasti se
špatným ovzduším, mezi které bohužel patří
i Oldřišov. Věříme, že našim žákům vyjde počasí
a prokáží na pobytu svou samostatnost zejména

Zapomínání můžeme předcházet
Stárneme a každý by rád
prožil
stáří
v dobrém
zdravotním a duševním stavu
bez
úplné
závislosti
na ostatních. Každý se sám
podle svých potřeb, možností a
znalostí (vědomostí) stará o své tělo - ať již
zdravou stravou, pohybem, návštěvami lékaře,
rehabilitací, pobyty v lázních či užíváním léků
a vitamínů. Jen někoho ale napadne, že je
stejně možné pečovat i o svůj mozek a jeho
fungování jinak než užíváním speciálních léků.
Alzheimerova choroba (demence) patří
k nemocem, které vzbuzují v lidech obrovský
strach. Všichni už o ní slyšeli, existují příběhy
zpracované v knihách, ve filmu. Přesto je
opředená otázkami. Demence je provázena
mnohdy velkou neinformovaností veřejnosti,
mnoha předsudky i strachem, a někdy je
i tabuizována. Důvodem toho je smutný fakt, že
nevíme, koho z nás demence postihne, dosud
neumíme jejímu vzniku zabránit a nevíme ani,
jak ji zcela vyléčit. Dokážeme pouze rozpoznat
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její projevy a její rozvoj brzdit a usměrňovat.
Velmi záleží na tom, jak s člověkem s demencí
budeme zacházet, podporovat jej a pomáhat mu.
Avšak nebylo by správné se demence zbytečně
bát, a proto potřebujeme znát informace. Ty nám
ji pomohou rozpoznat a začít co nejdříve s terapií
- anebo naopak, pomohou nám, abychom se
ujistili o tom, že v daném případě lze demenci
vyloučit.
Faktem ovšem je, že demence
celosvětově stále přibývá a její problematika
zasahuje širokou oblast člověka. Tak se stává
tíživým problémem dnešní doby, kdy je občas
přirovnávána k nevyléčitelné epidemii stáří.
„Říká se, že úroveň a vyspělost kultury
společnosti se rozpozná podle toho, jaký postoj
zaujímá ke svým nejslabším jedincům. Lidé
postižení demencí potřebují speciální přístup,
porozumění,
velkou
pomoc
a
respekt
společnosti“, uvedla Mgr. Renata Rychlíková,
ředitelka Fosanima o.p.s., která se aktivně věnuje
nejenom osobám s demencí, ale také lidem, kteří
pečují v domácím prostředí o seniory a seniory
s demencí. „Důležitou oblastí, které můžeme
sami pomoci, je prevence, v podobě vyšetření
paměti a jejího aktivního procvičování. Vyšetření
paměti je zdarma a zabere hodinku času.“ říká
Renata Rychlíková.
Trénování paměti je jedním ze způsobů
udržování duševní svěžesti a samostatnosti
během postupujícího věku. Představuje určitou
zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň
se stává pilířem budování náhradních rezerv při
počínajícím zapomínání. „Při aktivním přístupu
seniora k procvičování paměti lze předpokládat
kompenzaci přirozeného úbytku paměti a
prevenci zapomínání“, dodala Rychlíková.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.fosanima.cz, ke kontaktování
můžete využít také
e-mail: fosanima@seznam.cz
nebo telefon: 603 816 550.

Oceňovaná vzdělávací hra
o významu vody má novou verzi
Program vytvořený SmVaK Ostrava a
experty na inovativní formy vzdělávání
ze spolku EduLudu přichází od druhého
pololetí s novou verzí, která se výrazněji
zaměřuje na společenský kontext a odpovědné
zacházení s odpadní vodou.

V dubnu 2016 odstartoval v základních
školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací
program o významu vody pro člověka a životní
prostředí Strom života. Od té doby se hra
dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí
zhruba 2 200 žáků pátých až sedmých tříd
základních škol. V minulém období si získala ve
školách takovou popularitu, že byly všechny
termíny pro daný školní rok beznadějně
obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také
odborníci, když program postoupil mezi dvanáct
nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích
programů u nás v prestižní soutěži Eduina
(www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a
odborníci na interaktivní formu vzdělávání
s variantou pro nejvyšší třídy základních škol a
víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje
společenskou odpovědnost při nakládání se
zdroji, kdy si kolonizátoři Planety Oxidan
uvědomují, že rozvoj společnosti není možný bez
spolupráce a udržitelného zacházení s vodními
zdroji a produkovanou odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky
němuž žáci formou hry a původního soupeření,
které přeroste v kooperaci nutnou pro zachování
vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní
informace
o
chemických
a
fyzikálních
vlastnostech vody, je nadále aktuální. To ukazuje
probíhající společenská diskuze o dostatku
vodních zdrojů v naší zemi a měnící se
společenské, mediální i politické postoje k této
problematice Téma si zaslouží, abychom ho
posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky
posledních tříd základních škol a studenty
víceletých gymnázií. Proto jsme se rozhodli
připravit pro školy v lokalitách, kde naše

Tímto bychom vás chtěli také pozvat
na besedu na toto téma, která se uskuteční
12. dubna 2019 od 16:00 hodin v Městské
knihovně v Kravařích (vstup zdarma, budova
knihovny je bezbariérová). Dozvíte se spoustu
užitečných informací i o testech paměti. Budete-li
mít zájem testy paměti absolvovat, budete se
moci s přednášející domluvit na termínu.
Samozřejmě také vyšetření paměti je pro zájemce
zdarma.
(Fosanima)
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společnost působí, další hru,“ říká generální
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

nemocným seniorům a pacientům v terminálním
stádiu, kterým charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem
pomáhají v domácím prostředí, zlepší pracovní
podmínky zaměstnancům v našich chráněných
dílnách, pomohou osobám s mentálním či
duševním onemocněním a také osobám
s mentálním a zrakovým postižením, kterým
poskytujeme chráněné bydlení.

Vzdělávací hra využívá metodu Edularp
(z anglického educational live action role playing
– hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že
realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a
program je poskytovaný bezplatně. Tento
moderní způsob výuky je všechno jiného než
pouhé memorování suchých dat. Klade naopak
důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím
procesu, který navenek jako vzdělávání vlastně
ani nepůsobí.

Chtěl bych Vám proto z celého srdce
poděkovat
nejen
za Charitu
Opava,
ale především za ty, jimž Vaše štědré dary
pomůžou.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

„Účastníci
nové
hry
se
stávají
kolonizátory Planety Oxidan. Ta je velmi bohatá
na zdroje a poskytuje nevídaný blahobyt. K
planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začne
probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí
zdrojů a v důsledku celé planety. Začíná závod o
co nejrychlejší a nejefektivnější využívání zdrojů
a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se
ale objevovat první problémy se znečištěním –
především vody. To má přímý dopad na
množství a dostupnost použitelné vody. Právě to
nutí oba týmy, aby hledaly každý zvlášť řešení
této zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje
přežití celku. Svou roli ale hrají také peníze,
bohatství, dezinformace a manipulace veřejností
a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů.,“
nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku
EduLudus.

100 % adrenalinu v našem regionu
na Letišti Zábřeh

Od druhého pololetí se tak budou hrát
v moravskoslezských základních školách dvě
vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na
vodní tématiku.

Air Hit Morava TANDEMOVÉ SESKOKY
= Originální dárek pro každého od 8 do 100 let

V průběhu měsíce února si novou
edukační hru o významu vody zahráli také žáci
naší školy.
Marek Síbrt
Gabriel Juchelka

Air Hit Morava se po delší přestávce
vrátila z letiště Kunovice na mateřské letiště
Zábřeh Dolní Benešov. Tandemové seskoky
pro širokou veřejnost budeme provozovat
o víkendech od května do konce října.
Můžete prožít nezapomenutelný zážitek
z volného pádu, rychlostí až 240 km/h a 8 minut
klouzavého letu na padáku, který můžete sami
řídit ve společnosti profesionálního pilota.
Těší se AIR HIT Morava team
profesionálů.
Strach je zloděj zážitků!

Poděkování opavské charity
Vážení a milí občané Oldřišova!

Počátkem letošního roku se mnozí z Vás
podíleli na v pořadí již devatenácté Tříkrálové
sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se
ve Vaší obci vybralo 49 088 Kč.
Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku
dosáhla částky 2 326 492 Kč, budou opět sloužit

www.tandemovyseskok.cz
tel. 607 150 150
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Ing. Eduard Svoboda – historie našeho
kostela
18.30 Hudební vystoupení dětské scholičky
19.00 Prohlídka kostela, příležitost zahrát si
na varhany
19.30 Adorace a svátostné požehnání
Bude možné zhlédnout výstavu věcí ze Světového
setkání mládeže v Panamě s papežem Františkem
v lednu letošního roku.
Můžete zapálit svíčku za zemřelé blízké osoby a napsat
úmysl modlitby – za tyto úmysly se budeme společně
modlit při adoraci.
V sakristii a v kapli sv. Aloise bude občerstvení.

foto archiv AIR HIT Morava

P. Bohumil Vícha

Kultovní komiks je k vidění v Hlučíně

Mládež Moravanu nezahálí ani v zimě

Za pět let své existence se internetový
komiks Opráski sčeskí historje stal fenoménem.
Jeho knižní zpracování patří k bestsellerům a
samotný komiks se dočkal dokonce vlastní
výstavy v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítá vůbec poprvé
do Moravskoslezského kraje. Muzeum Hlučínska
totiž připravilo ve spolupráci s Muzeem města
Brna výstavu Lucemburské opráski, která
prostřednictvím kultovního komiksu přibližuje
panování Lucemburků na Moravě. Téma je
zásluhou Palackého, Jiráska a dalších vykladačů
českých dějin veřejnosti téměř neznámé,
v dějepisu na něj zkrátka nezbylo místo. Proto by
si výstavu neměli nechat ujít příznivci lokálních
dějin stejně jako milovníci humoru. Ostrovtipem
totiž Opráski nešetří. Historie je v jejich podání
zábavná a hravá. Někoho možná zarazí poněkud
svébytné nakládání s českým jazykem – to však k
Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou
kultovního
komiksu
Muzeum
Hlučínska
naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené
součásti českých dějin. Na slezské Přemyslovce
tak
symbolicky
navážou
moravští
Lucemburkové. Nechybí ani bohatý doprovodný
program pro školy, interaktivní dílna a
fotokoutek. Výstava Lucemburské opráski
potrvá v Muzeu Hlučínska od 20. února do
8. května.
Jiří Neminář

Mládež našeho klubu tvoří 32 aktivních
(zúčastňujících se soutěží) fotbalistů, převážně
kluků, ale i tří děvčat. Kromě starších žáků má
nás klub také družstva starší a mladší přípravky.
A právě tyto dvě mládežnické kategorie se
v zimním období zúčastnily několika turnajů.
V minulém roce to byly turnaje
ve Strahovicích, Beton Cup v Kylešovicích,
v opavské víceúčelové hale nebo Mikulášský
turnaj v Chlebičově. V roce 2019 jsme se
zúčastnili trianglu v Chlebičově, turnaje ve
sportovní hale SFC Opava (4. místo
z 8 účastníků) nebo Česká pojišťovna Cupu
v Městě Albrechticích (2. místo z 8 účastníků).
Tyto výsledky předznamenávají, že i jarní část
sezóny 2018/19 bude úspěšná, stejně jako ta
podzimní.
Pokud se i Vaše děti chtějí stát členy
našeho klubu, neváhejte nás kontaktovat
(přímé
kontakty
na
trenéry
na www.skmo.cz/klub).
Máme tým šesti
mládežnických trenérů, kteří se dětem několikrát
týdně věnují.
Pro občany, kteří nás dosud neznají, bych
rád v kostce představil náš klub. Jsme největší
zájmovou organizací v obci s více než 150 členy,
na sportovním poli máme dva mužské (A tým –
5. nejvyšší soutěž v Česku) a tři mládežnické
týmy. Na společenském poli jsme pořadatelem či
spolupořadatelem významných akcí v obci –
Oldřišovský odpust, Sportovní ples, Zimní
šipkařská liga nebo Sportovní slavnost. Kromě
fotbalu provozujeme Hostinec Moravan v areálu
hřiště, který nám pomáhá s financováním
sportovní činnosti klubu.
Ing. Tomáš Lavický, ekonom klubu

Noc kostelů – Oldřišov – 24. května 2019
16.00 Hlas oldřišovských zvonů, modlitba
růžence
16.45 Mše svatá,
pozdrav pana starosty Ing. Petra Tomana,
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foto archiv SK Moravan Oldřišov
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Chystáte se vyměnit svůj starý kotel na pevná paliva za nový pomocí

KOTLÍKOVÉ DOTACE?
Pomůžeme Vám s financování pomocí bezúročného

KOTLÍKOVÉHO ÚVĚRU
Chcete více informací? Zveme Vás na

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ,
který se uskuteční ve středu 20.3

2019 v 18:00 hod.

v zasedací síní v Obecního úřadu v Oldřišově.



DOTAZNÍK KE 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Jméno a příjmení žadatele:

______________________________

Bydliště: ulice, čp.:

______________________________
747 33 Oldřišov

Telefon / email:

______________________________________________

Nový zdroj vytápění:*)

a) Kotel na biomasu
b) Tepelné čerpadlo
c) Kondenzační plynový kotel

*)

Žadatel zakroužkuje zvolený zdroj vytápění.

Vyplněné, prosím, odevzdejte v kanceláři obecního úřadu do 22. 3. 2019.
Článek k dotazníku je na str. 5 a 6 tohoto zpravodaje.


ANKETNÍ LÍSTEK K NÁZVU BÝVALÉHO HOSTINCE U PARDŮ

Jako název rekonstruovaného objektu bývalého hostince U Pardů navrhuji (označte kroužkem jednu možnost):

a) Obecní dům b) Kulturní dům

c) Společenský dům

d) jiný návrh (napište prosím, jaký):

Vážení občané, prosíme, zapojte se do této ankety a vyplněný lístek odevzdejte v kanceláři OÚ do konce března. Děkujeme.

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

foto na titulní stránce P. Mgr. Bohumil Vícha
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