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Slovo starosty
zdraví a zdraví svých blízkých a přátel. Do konce
roku totiž máme se spolky ještě naplánovány mnohé akce a byla by velká škoda, kdyby se z důvodu
pandemie nemohly uskutečnit. Nejbližší z nich
je ples seniorů a další jejich výčet naleznete na jiném místě tohoto zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období vrcholícího podzimu, kdy
příroda kolem nás je oděna pestrými barvami
padajícího listí, prožíváme první noční mrazíky,
zahrádky chystáme na zimu a pomalu se připravujeme na blížící se závěr celého roku. Od vydání
posledního obecního zpravodaje uplynuly už více
jak tři měsíce, proto mi dovolte krátké ohlédnutí
za tím, co se za tuto dobu v naší obci událo.

Jednou z oblastí, kterou se zastupitelstvo dlouhodobě zabývá, je problematika odpadů. O ní jste
už byli několikrát informováni v předchozích
zpravodajích. S blížícím se koncem tohoto roku
však nabývá na aktuálnosti. Pro rok 2022 připravujeme z titulu uplatnění nového zákona o odpadech významnou změnu v systému sběru
a likvidace komunálního odpadu, která se dotkne
i způsobu úhrady nákladů za likvidaci odpadu.
Cílem této změny je vedle aplikace nového zákona především motivace k většímu třídění odpadů a tím snížení objemu odpadů ukládaných
na skládku. Podrobnější informace o této problematice naleznete v jiné části tohoto zpravodaje.

Celé letošní letní období je již nenávratně za námi.
To bylo provázeno optimistickým uvolňováním
hygienických opatření, souvisejících s pandemií
Covid 19. Mohl se tak opět rozvíjet společenský
život, a to i v naší obci. To se pozitivně projevilo
především v činnosti našich spolků. Byly zahájeny
fotbalové soutěže, uskutečnil se oldřišovský odpust, hasiči zorganizovali tradiční slavnost, myslivci pozvali všechny na rovněž již tradiční myslivecké hody a doposud poslední letošní kulturní
akcí bylo tzv. „Strašidýlkování“, které připravily
Rozárky pro naše nejmenší. Všechny tyto a i další
počiny se těšily hojnému zájmu všech zúčastněných. Mimo světských spolkových aktivit došlo
i k oživení duchovního života farnosti, a to hlavně
zásluhou duchovního správce P. Petra Knapka.
O tom svědčí především slavnostní mše u příležitosti našeho odpustu a slavnostní děkovná mše
za úrodu. Zásluhou všeho uvedeného jsme mohli toto léto prožít opět při společném setkávání,
zábavě a mohli se tak alespoň na chvíli oprostit
od každodenních starostí. Všem, kteří se o naše
společné setkávání jakkoliv zasloužili, patří srdečné poděkování. Současné statistiky týkající
se vývoje pandemie nevyznívají příliš optimisticky, avšak nezbývá než věřit a mít naději, že nedosáhnou takových rozměrů, aby opět uzavřely
společenský a kulturní život. Jak vyplývá z vyjádření mnoha odborníků, a já se k ním přikláním,
jedinou cestou k potlačení pandemie je očkování.
Současná data z nemocnic to plně dokazují. Vím,
že někteří mají k vakcinaci velmi negativní postoj,
ale všechna dostupná fakta potvrzují, že je to nyní
cesta jediná. Obracím se proto na Vás, kteří odkládáte své rozhodnutí ve věci očkování – chraňte své

Stejně jako v minulých letech i v letošním letním
období vládl v obci čilý stavební ruch. Všichni, kdo
se pohybujete po naší vesnici, jste svědky pokračující rekonstrukce bývalého pohostinství U Pardů na kulturní dům. Stavební práce probíhají dle
dohodnutého harmonogramu a lze předpokládat,
že cíl – dostat budovu do zimy pod střechu a stavbu zajistit proti klimatickým podmínkám – bude
do konce roku splněn a práce uvnitř budovy budou moci pokračovat i v zimním období. V minulých dnech proběhlo výběrové řízení na dodavatele interiéru pro tento objekt. Z tohoto vyplynulo,
že dodavatelem interiéru (tj. vnitřního vybavení)
by měla být společnost Prosto interier, s. r. o. Nabízená cena zakázky činí 1 242 497 Kč bez DPH. Další investiční akcí, která již byla úspěšně ukončena,
je nová multifunkční učebna ve zdejší základní
škole. Ta nahradí již kapacitně i technicky nevyhovující dosavadní počítačovou učebnu. Pedagogové a hlavně žáci naší školy tak získávají novou
moderní digitální učebnu pro výuku cizích jazyku, digitálních technologií apod. Uvedením této
učebny do provozu je naplněn další cíl, zkvalitnění technického zázemí naší školy, a tím dosažení
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vyšší celkové úrovně vzdělávání a znalostí žáků
naší školy.

Projekt „Kulturní dům Oldřišov“ je realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“.


Ing. Petr Toman

V závěru mi dovolte vážení spoluobčané popřát
Vám do příštích dnů hodně zdraví, dále pak vyjádřit naději, že hygienická situace umožní i nadále
setkávat a bavit se při naplánovaných akcích letošního roku.

Jak na odpady v roce 2022
Náklady na likvidaci odpadů tvoří významnou část výdajů v rozpočtu obce a do budoucna
by mohly negativně ovlivňovat i rodinné rozpočty nás občanů. To je dáno především uplatňováním nového zákona o odpadech č. 541/2020
Sb. Jedním ze základních ustanovení a cílů tohoto zákona je radikální omezení ukládání odpadů
na skládky, tj. v podstatě zákaz skládkování
do roku 2035. O této problematice jsme již dříve informovali, naposledy ve zvláštním vydání
obecního zpravodaje ke konci loňského roku.
Nechceme opětovně popisovat zde to, co již bylo
prezentováno v uvedeném zvláštním vydání.
Pro připomenutí přinášíme pouze v kostce základní ustanovení zákona o odpadech týkající
se obcí.

du (což jsou v podstatě plasty, papír, kovy apod.)
tvořily
v roce 2025 a dalších letech – 60 % z celkového
množství komunálního odpadu,
v roce 2030 a dalších letech – 65 % z celkového
množství komunálního odpadu,
v roce 2035 a dalších letech – 70 % z celkového
množství komunálního odpadu.
Pokud obec tohoto limitu nedosáhne, dopadnou na ni v plné míře sazby za ukládání odpadů
na skládku, jak je uvedeno v tabulce níže, která
je rovněž součástí zmiňovaného zákona. Tabulka
stanoví, jak se mění poplatky za ukládání odpadů na skládku v jednotlivých letech.
Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku
Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku
za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)

Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpaPoplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za ukládání
využitelných
odpadů*)
zbytkových
odpadů
nebezpečných
odpadů
vybraných technologických odpadů
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V tabulce jsou uváděny dva nové pojmy, a to:
a) využitelné odpady – jedná se o odpady, které
mohou být dále recyklovány a nemohou skončit na skládce, zjednodušeně to jsou plasty, pa-

pír, sklo, kovy apod., které musí být vytříděny
a neskončit v popelnici na komunální odpad.
Z tabulky jednoznačně vyplývá, že ta obec,
která bude takto nevytříděný odpad vyvážet
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na skládku, bude nucena platit každoročně zvyšující
se poplatky za ukládání tohoto odpadu na skládku. Jak lze z tabulky vyčíst, je cenový nárůst v jednotlivých letech velmi vysoký.

Svozová firma (Marius Pedersen) bude mít vozidla vybavena „Čtečkou čipů“, takže po každém
svozu obdrží obec seznam obsahující množství
popelnic, jejich objem (velikost) a adresu odkud
byla popelnice odvezena.

b) zbytkové odpady – jedná se o odpady, které
se již nedají dále recyklovat. Zjednodušeně jsou
to odpady, které se ukládají do popelnice –
např. popel. Tento poplatek platí obec v současné
době a je neměnný až do roku 2025. Poté mírně
vzrůstá.

Poplatek za odpad pro příští rok nebude paušální
(stejný pro každou osobu), ale jeho výše se bude
odvíjet od množství a velikosti popelnic odvezených z určité adresy. Za tím účelem zastupitelstvo
obce schválí výši poplatku za popelnici.

Jaký z toho vyplývá jednoznačný cíl pro všechny
občany naší obce?
Třídit odpady tak, aby v popelnici skončil jen
zbytkový odpad.

Příklad: U popelnice o objemu 120 l (plastová)
bude stanoven poplatek 75 Kč / 1 svoz.
Perioda svozu zůstává stejná jako v současnosti –
1 x za 14 dní tj. 26 svozů za rok.

Z výše uvedeného vyplývá jasný tlak nového zákona na omezení ukládání odpadů na skládku.
Zároveň však dává možnosti, jak tento cíl naplnit.
Je tedy na rozhodnutí jednotlivých obcí, jak a kdy
bude na tento úkol reagovat, a to změnou systému
likvidace a plateb za odpady.

Nyní záleží na každém poplatníkovi, jak třídí a tudíž jak často vystaví popelnici k výsypu:
popelnice 120 l vystavená na každý svoz – roční
platba činí 75 x 26 = 1950 Kč
popelnice 120 l vystavená jednou měsíčně tj. 12
svozů – roční platba 75 x 12 = 900 Kč

Jak už vyplývá z informací v dřívějších zpravodajích, zabývá se naše zastupitelstvo touto otázkou
dlouhodobě. Pro rok 2022 tak odsouhlasilo záměr
změnit v naší obci systém platby za likvidaci odpadu tak, aby na straně jedné byl v souladu s požadavky nového zákona o odpadech, ale hlavně
aby nás všechny motivoval k důslednějšímu třídění odpadů a v popelnici skončil jen ten odpad,
který tam patří.

popelnice 240 l (velká plastová) – platba za jeden svoz bude adekvátně činit 150 Kč
Z uvedeného příkladu vyplývá, že ten kdo důsledně odpad třídí, vystaví ročně k odvozu méně
popelnic a zaplatí méně za likvidaci odpadu, což
je jasný motivační impuls k důslednějšímu třídění,
což znamená ukládání méně odpadu na skládku.
Poplatek se bude hradit 2 x ročně na základě údajů
o počtu odvezených popelnic od dané nemovitosti
(domu či bytu).

Jak platíme za likvidaci odpadu doposud?
Každý občan (poplatník) platí stejnou výši poplatku 1x ročně. Občan platí stejně bez ohledu na to,
kolik odpadu za rok vytvoří. Například občan,
který za rok uloží do popelnic 1 000 kg odpadu,
zaplatí stejně jako ten, který odpad poctivě třídí
a do popelnic uloží ročně 500 kg odpadu. Z toho
jasně vyplývá, že takový systém dostatečně nemotivuje k třídění odpadů.

Na druhé straně zákon pamatuje i na ty, kteří by
systém plánovali zneužít a budou tvrdit, že žádný odpad neprodukují a za rok nevystaví žádné,
popř. neúměrné nízké množství popelnic. V tom
případě zákon stanoví minimální množství odpadu, který musí poplatník uhradit. Toto minimální
množství činí cca 60 kg/za osobu a rok. Z takto
vypočteného objemu odpadu se pak určí výše poplatku na osobu/rok.

Jak to bude v roce 2022?
V průběhu minulého měsíce Vás navštívili zaměstnanci obce s cílem zjištění množství a typu
popelnic, které budete využívat pro ukládání
odpadů. Na základě tohoto zjištění obec objedná
snímače (čipy), které budou na tyto popelnice nainstalovány.

Pokud se nám nepodařilo tento nový systém dostatečně vysvětlit a potřebujete se ještě na něco
zeptat, zveme Vás na besedu k uvedenému systému, která se uskuteční v úterý 30. 11. 2021 v 17 hod.
v tělocvičně základní školy.
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Ing. Petr Toman, Mgr. Radim Lokoč, PhD.

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014509/VB02 Oldřišov, Dukelská
2xOM‑NN, rozšíření kNN s ČEZ Distribuce, a. s.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 28 ze dne 25. 8. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:

8. Zápis za rok 2020 do obecní kroniky.

1. Program 28. zasedání zastupitelstva doplněný o bod č. 11. Kotlíkové půjčky, č. 12. Dohoda
o ukončení nájemní smlouvy s Policií ČR, č. 13.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Všeobecným lékařem Brno.

9. Rozpočtové opatření č. 8 ve schváleném rozpočtu.
10. Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 8-19/2021 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v rámci poskytování
dotací na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.

2. Dodavatele projektové dokumentace VZ „Rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu na ulici
Za Humny, intenzifikace ČOV „ firmu KONEKO, spol., s. r. o., Výstavní 2224/7, Mar. Hory,
709 00 Ostrava za cenu 480.000 Kč bez DPH, včetně smlouvy o dílo.

11. Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 8-25/2021 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v rámci poskytování
dotací na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.

3. Pronájem bytového prostoru v 1. NP bytového
domu na ulici Opavské č. p. 199 v Oldřišově dle
předložené nabídky za cenu 25 Kč/m2.

13. Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 8-20/2021 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v rámci poskytování
dotací na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.

4. Pronájem nebytových prostorů v 1.NP v budově zámku č. p. 246, ulice K Zámku, Oldřišov dle
předložené nabídky.

14. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Policií
ČR.

12. Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 8-14/2020 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v rámci poskytování
dotací na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.

15. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor s Všeobecným lékařem
Brno, s. r. o.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu Změny č. 1
Územního plánu Oldřišov: změnu části pozemku
p. č. 291/1 v k. ú. Oldřišov z plochy komunikací
(K) na plochu pro bydlení individuální (BI).

16. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024,
Výzva 11/2021 Regiony 2021 na kabiny na hřišti.

6. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na pořízení nového dopravního automobilu
pro SDH Oldřišov.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 7 v kompetenci starosty.
ve vlastnictví obce ze dne 24. 4. 2014 ev.
č. 23/2014 z důvodu nesouladu s platným územním plánem.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 29 ze dne 23. 9. 2021

4. Bezúplatný převod nedokončené investice
na Základní školu Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace, Sokolovská 11, Oldřišov
747 33 ve výši 39.748,50 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 29. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod č. 10 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015087/VB01 Oldřišov, p. č. 106/3, zámek, obec, vNN/kNN s ČEZ
Distribuce, a. s. č. 11. Sjednocení nabídkové ceny
za prodej části pozemku p. č. 291/22 v k. ú. Oldřišov.

5. Smlouvu o poskytnutí finanční návratné výpomoci se Základní školou Oldřišov, okres Opava,
příspěvková organizace, Sokolovská 11, Oldřišov
747 33 na zafinancování projektu „Více jazyků,
více porozumění – jazyková učebna „ ve výši
1.900.000 Kč.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol, a. s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.

6. Změny č. 1 Územního plánu Oldřišov, konkrétně přípustných podmínek plochy VZ –

3. Zrušení záměru prodeje nemovitého majetku
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plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu
tak, aby umožňovala strojírenskou výrobu.
a) Areál ODV na adrese Opavská č. p. 42, 747 33
Oldřišov viz přiložený snímek katastrální mapy.
b) Plocha vymezená pozemky p. č. 948/1, 946,
947, 948/2 k. ú. Oldřišov.

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015087/VB01 Oldřišov, p. č. 106/3,
zámek, obec, vNN/kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
9. Sjednocení nabídkové ceny za prodej části pozemku p. č. 291/22 v k. ú. Oldřišov na částku
1.830 Kč/ m2, včetněDPH.

7. Rozpočtové opatření č. 9 ve schváleném rozpočtu.

7. Zrušení OZV Obce Oldřišov č. 14/2000 o koeficientu sazby daně z nemovitostí.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 30 ze dne 27. 10. 2021

8. ZO jmenuje do funkce členů školské rady Základní školy Oldřišov za zřizovatele: Ing. Lukáše
Kašparčíka a Mgr. Radima Lokoče.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 30. zasedání zastupitelstva doplněný o bod: č. 15 Dodatek č. 12 ke směrnici
pro poskytování a účtování cestovních náhrad
č. 8/2010, č. 16 OZV č. 1/2021 o nočním klidu,
č. 17 OZV č. 2/2021 o pravidlech pohybu, č. 18
OZV č. 3/2021 o regulaci hlučných činností, č. 19
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-128021.147/1, Oldřišov, rozšíření kNN s ČEZ Distribuce.

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
pro období 2021–2030.
10. Záměr pronájmu nebytových prostorů v 1. NP
zámku (viz příloha).
11. Záměr prodeje pozemků pro podnikání nerušivé
(viz příloha).
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 8-02/2019 týkající
se změny výše měsíčních splátek na částku
1.000 Kč.

2. Pořadí uchazečů veřejné zakázky „Interiérové
vybavení KD“.

13. Smlouvu č. 8-27/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla
ve výši 200.000 Kč.

ZO obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Interiérové vybavení KD“.

14. Rozpočtové opatření č. 10 ve schváleném rozpočtu.

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu
na vedení přípojky dešťové kanalizace na p. č. 8
v k. ú. Oldřišov.

15. Dodatek č. 12 ke Směrnici o cestovních náhradách č. 8/2010.
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním
klidu.

4. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení maminek Rozárky, z. s. ve výši
4.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 9/2021.

17. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Oldřišov.
18. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o regulaci
hlučných činností v obci Oldřišov.

5. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Oldřišov ve výši
15.000 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 10/2021.

19. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128021.147/1, Oldřišov, rozšíření kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

6. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z.s. ve výši 92.000 Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č. 11/2021.

1. Zprávu kontrolního výboru.
2. Zprávu finančního výboru.
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Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelé schválili mimo jiné i tři obecně
závazné vyhlášky s účinností od roku 2022.
S úplným zněním těchto vyhlášek se můžete
seznámit na úřední desce obce. Zde uvádíme
ve zkratce jen podstatná stanovení, z nichž vyplývá problematika, kterou vyhláška řeší:

den víkend v noci z pátku na sobotu a v noci
ze soboty na neděli v měsíci září

1. Obecně závazná vyhláška obce Oldřišov č. 1/2021, o nočním klidu

Čl. 1

2. Obecně závazná vyhláška obce Oldřišov č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Oldřišov
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Předmětem této obecně závazné vyhlášky
je stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

a) na veřejných prostranstvích v zastavěném
území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00
do 06.00 hodin, a to v následujících případech:

b) na veřejných prostranstvích v zastavěném
území obce se zakazuje výcvik psů

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu
konání oslav příchodu nového roku

c) psí exkrementy zanechané na veřejném prostranství musí být neprodleně odklizeny

b) v noci ze dne konání tradiční akce „Stavění máje“ na den následující konané jednu noc
z pátku na sobotu, popř. soboty na neděli v měsíci dubnu

2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem.
3. Obecně závazná vyhláška obce Oldřišov č. 3/2021, o regulaci hlučných činností

c) v noci ze dne konání tradiční akce „Kácení
máje“ na den následující, konané jednu noc
z pátku na sobotu, popř. soboty na neděli v měsíci květnu

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky
je regulace činností v nevhodnou denní dobu,
které by mohly svou hlučností narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy
v obci.

d) v noci ze dne konání tradiční akce „Sportovní slavnost“ na den následující, konané jeden
víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou
denní dobu

e) v noci ze dne konání tradiční akce „Myslivecké hody“ na den následující, konané jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci červenci

Každý je povinen zdržet se o sobotách v době
od 18.00 hod. do 22.00 hodin, nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu veškerých
činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

f) v noci ze dne konání tradiční akce „Hasičská
slavnost“ na den následující, konané jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu
g) v noci ze dne konání tradiční akce „Oldřišovský odpust“ na den následující, konané je-
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Zprávičky z naší školičky
Letošní školní rok začal ve středu 1. září a do naší
školy nastoupilo 171 žáků. Do 1. ročníku přišlo 15
dětí a tento menší počet je způsoben tím, že 10 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky. V průběhu září nás čekal nelehký úkol.
Zjistit, jak jsou na tom žáci s vědomostmi a dovednostmi po uplynulém školním roce, kde převládalo distanční vzdělávání. Na základě získaných informací pak došlo k úpravě školního vzdělávacího
programu v jednotlivých předmětech ve všech
třídách. Ve škole došlo ke změně v personální
oblasti. Mgr. Věra Orlíková odešla na zasloužený
odpočinek a dovolte mi touto cestou jí poděkovat
za dlouhodobé působení na naší škole v roli češtináře a dějepisáře a hlavně za práci výchovného
poradce. Na její místo nastoupila nová paní učitelka Mgr. Romana Synková a funkci výchovného
poradce převzala Mgr. Pavlína Ludwigová.

SFŽP Ozdravné pobyty: Voda + vzduch = život –
proběhnul od 4. do 8. 10. v Karlovicích. Z názvu
vyplývá, o co nám v projektu šlo. Žáci navštívili
vodní elektrárnu Dlouhé stráně, projeli se v parníku po Slezské Hartě, s laboratorním vybavením
zkoumali složení vody a prováděli celou řadu
pokusů zejména na prokázání škodlivosti kouření. Díky místnímu spolku Actaea se seznámili
s přírodou Jeseníků, zasportovali si a vytvářeli
výtvarné projekty. Pobytu se zúčastnilo 61 žáků.
Výše dotace: 147 000 Kč. V současné době probíhá
administrace projektu spojená zejména s jeho vyúčtováním.
MŠMT: Doučování – projekt zaměřený na jednotlivé žáky i třídy s cílem zmírnit důsledky distančního vzdělávání z minulých školních let bude probíhat do prosince 2021.
MŠMT: Odborné kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK – projekt Střední průmyslové školy stavební v Opavě, která si nás vybrala
ke spolupráci. Projekt je zaměřen na sdílení učeben, dílen a laboratoří a na realizaci dovednostních workshopů s cílem podpořit polytechnické
vzdělávání. Projekt bude probíhat do 30. 11. 2023
a je prioritně zaměřen na žáky 8. a 9. ročníku.

Škola se v letošním roce účastní největšího počtu
projektů v historii. Jedná se o projekty:
MŠMT Šablony II: Pestré vyučování – pestrý život – měl být ukončen do 31. 8. 2021, ale vzhledem
k distanční výuce nemohly být všechny aktivity
splněny, proto bude pokračovat i v tomto školním
roce v 1. pololetí. Výše dotace: 903 063 Kč.
MŠMT Šablony III: Pestré vyučování – bude
pokračovat do 30. 6. 2023. Aktivity, které budou
podporovány: čtenářské kluby, kluby anglického
jazyka a kluby deskových her pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve výuce i mimo školu a využití ICT
ve vzdělávání. Výše dotace: 451 415 Kč.

Během měsíce září i října probíhaly akce ve škole
i mimo školu. Nižší stupeň a školní družina absolvovali tyto projektové akce mimo školu: návštěva
zámku v Hradci nad Moravicí a v Raduni s edukačním programem. Ve školních projektových
programech to bylo zhlédnutí filmu o podmořském světě v 3D kině, navštívilo nás sférické kino
s několika naučnými programy a velkým zážitkem
pak bylo bubnování s profesionálním bubeníkem.

MMR IROP: Více jazyků, více porozumění – byl
ukončen k 30. 9. 2021. Škole tímto projektem vznikla výjimečná učebna, která má zcela multifunkční
využití a všichni se těšíme na to, až ji budeme moci
využívat v plné míře. Tento projekt jsme získali
od Ministerstva pro místní rozvoj – IROP a participovala na něm Obec Oldřišov, která přispěla
částkou 200 tis., samotné MMR částkou 2 mil. Kč.
V současné době probíhá kolaudace učebny a její
administrace a vyúčtování. Součástí tohoto projektu je vytvoření bezbariérového WC a pořízení
schodolezu pro tělesně postižené.

Na vyšším stupni se žáci zúčastnili výchovného koncertu Za oponou s opavským klavíristou
Dominikem Fajkusem a violoncellistou Janem
Hanouskem. Již tradičně se žáci účastnili dobrovolnické akce 72 hodin, kdy uklidili okolí školy,
přičemž objevili a zlikvidovali černou skládku
v našem sadu. Při vypnutí elektrické energie soutěžili v deskových a pohybových hrách v tělocvičně školy a následně se zúčastnili soutěže v deskových hrách, organizované MAS Hlučínsko. Díky
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této akci jsme získali deskové hry v hodnotě 12 tisíc pro celou školu. Žáci 8.–9. ročníku absolvovali
týdenní vzdělávání v rámci sexuální výchovy Škola osobního života, tuto akci již tradičně pro naše
žáky zajišťuje Centrum pro rodinu Ostrava.

ci. Velmi rádi bychom opět jeli na lyžařský výcvik
a pro menší žáky uspořádali lyžařskou školičku.
Vše záleží na vývoji epidemiologické situace. Pevně však doufáme, že stále budeme učit prezenčně.
V letošním roce končí volební období Školské rady
při ZŠ Oldřišov. Volby zákonných zástupců a pedagogů proběhly s tímto výsledkem. Volenými
zástupci rodičů budou paní Lucie Valčíková a pan
Jan Žídek. Volenými zástupci pedagogů budou
Mgr. Tomáš Kupka a Mgr. Pavlína Ludwigová.
Za zřizovatele pak byli jmenováni Mgr. Radim
Lokoč, Ph.D. a Ing. Lukáš Kašparčík. Všem zvoleným gratulujeme a přejeme jim úspěch v jejich
práci. Dovolte mi poděkovat panu Gabrielu Juchelkovi a Eduardu Svobodovi za jejich dlouholetou práci v předešlé Školské radě.

Ve sportovní části našich akcí žáci nižšího stupně
podnikli dopolední turistický výšlap a výběr žáků
z 3.–9. třídy se zúčastnil soutěže MTBcross na Stříbrném jezeře, odkud Melanie Jasníková přivezla
medaili. Od listopadu začne kroužek saunování
pro 1. a 2. třídu. V měsíci listopadu proběhnou závody štafet v odpoledních hodinách pro 1.–9. třídu. Účast žáků je dobrovolná a bude jen na nich,
zda si chtějí odpoledne zasportovat a zasoutěžit.
V předvečer svátku sv. Václava si naši deváťáci
připravili relaci do školního rozhlasu na téma státního svátku. Udělali to svým osobitým způsobem:
zábavně i srozumitelně pro všechny žáky. Tím
odstartovali tradici školního vysílání vždy před
dny volna. Žáci sice vědí, že mají volno, ale mnozí
z nich neví proč. Další relace byla k 28. říjnu a jistě
tomu tak bude i k 17. listopadu. Výchova k vlastenectví je jednou z priorit naší školy.

Na závěr mi dovolte malou připomínku. V případě, že se vám na naší práci nebude něco líbit,
budete mít nějaké připomínky, potřebujete něco
vysvětlit, postěžovat si nebo nám dát nějaké doporučení popřípadě nápad, který bychom mohli realizovat, oslovte třídního učitele vašeho dítěte nebo
přímo mě. Problémy se dají řešit jen tehdy, když
o nich škola ví, a mohou se vykomunikovat navzájem mezi sebou, nejlépe však přímo ve škole.

Plány máme velké a doufáme, že vše vyjde tak, jak
je naplánováno. Chceme zazpívat u rozsvěcení vánočního stromu, na který vyrábí každá třída ozdoby. Chceme potěšit i živým betlémem před Váno-




Mgr. Miroslava Halámková
ředitelka ZŠ Oldřišov

Pěšky do školy
Žáci si každý den zaznamenávali způsob své cesty do školy do tabulky ve své třídě podle následujících pravidel:

Žáci 8. ročníku získali 3. místo v celostátní soutěži Pěšky do školy, do které se zapojilo 581 tříd
z 59 škol z celé republiky. Cestu do školy zaznamenávalo celkem 11 544 dětí, leckde se přidali
i učitelé.

• Pokud šli celou dobu pěšky, jeli na kole, koloběžce nebo hromadnou dopravou, získali
1 bod.

I naše škola se ve dnech 16. – 22. 9. 2021 zapojila do tradiční podzimní výzvy, jejímž cílem bylo
zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Snahou bylo eliminovat počet aut, která ráno přijížděla před školu.
Akce proběhla v rámci Evropského týdne mobility, jehož letošním heslem bylo Cestovat zdravě
= cestovat udržitelně. I my jsme chtěli upozornit
na to, že ranní procházka je blahodárná pro zdraví,
a to jak těla, tak ducha. V rámci projektu jsme
si také připomněli Mezinárodní den bez aut.

• Pokud přijeli s rodiči autem, zaparkovali minimálně 300 m od školy (bylo zajištěno parkoviště před zámkem nebo na začátku obce
u hřiště) a zbytek cesty došli pěšky (= 5 minut
chůze), získali 0,5 bodu.
• Pokud přijeli autem až ke škole, získali
0 bodů.
Slavnostní ukončení proběhlo 23. 9. ráno před
školou. Všichni příchozí obdrželi malou odměnu
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a mohli si zatančit známý tanec Jerusalema, který
si připravila děvčata z vyššího stupně. Do soutěže se zapojili (kromě nemocných) úplně všichni žáci školy a jejich učitelé. Všichni dokázali,
že je možné se do školy dostat způsobem, který
umožňovala pravidla po dobu soutěže. Jednotlivé třídy si pak dále zvolily individuální aktivity
(např. turistika), kterými podpořily svou účast
v projektu Do celostátní soutěže jsme odeslali deníky a fotografie za celou školu. Jsou rovněž k nahlédnutí ve školní galerii zsoldrisov – seznam alb
na Rajčeti (idnes.cz).

Děkujeme velmi všem rodičům, kteří umožnili
svým dětem se do akce zapojit a vyzkoušet si,
že jít do školy pěšky, jet na koloběžce či na kole
je zábavné a příjemné. Zároveň bychom byli
moc rádi, kdybychom v tomto způsobu dopravy
do školy mohli pokračovat i dále a těšit se tak
z bezpečného a zdravého prostředí před naší
školou.
Blahopřejeme našim žákům z 8. třídy za pěkné
umístění v této soutěži!

za organizátory ZŠ Oldřišov

Simona Drabčíková

Jazyková
učebna
Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace zrealizovala projekt Více jazyků, více porozumění – jazyková učebna, který
je spolufinancován Evropskou unií.

tivity je rovněž pořízení pásového schodolezu,
pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup z 1. NP do 3. NP, kde je umístěna odborná
jazyková učebna a nové bezbariérové WC.

Cílem projektu bylo vytvoření odborné jazykové učebny, která vznikla v prostorách stávající,
dnes již poměrně zastaralé, počítačové učebny,
a která bude sloužit převážně k výuce cizích
jazyků – anglického a německého. Na základě
zrealizovaného projektu bude docházet ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti komunikace
v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi u všech cílových skupin projektu, stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě
a aktivitě při samotném vzdělávání.

Učebna je vybavena 24 ks stolních počítačů spolu s jedním učitelským. Z hlediska hardwaru
se skládají z rychlých SSD disků, vícejádrových
procesorů, dostatečné paměti RAM a 24“ monitorů se sluchátky a mikrofonem. Operační systém tvoří Windows 10 doplněných programem
jazykové laboratoře Sanako Study 700. Celá
učebna je dostatečně ozvučena pomocí výkonného receivru se síťovými funkcemi a čtyřmi reproduktory. Obraz zajišťuje kvalitní keramická
tabule spolu s multidotykovým interaktivním
projektorem. Kompletně nové jsou také veškeré elektrorozvody, školní nábytek, dále síťové datové rozvody včetně gigabitových switchů a velkokapacitního úložiště. Barevný tisk
až do velikosti A3 zajišťuje multifunkční síťová
tiskárna Sharp. O wifi se postaraly 5G routery
Unifi.

Výsledkem projektu je na základě provedených
stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení vytvořena odborná jazyková učebna
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové
kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Tato odborná
jazyková učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost. Současně v rámci projektu jsou provedeny stavební úpravy, v rámci kterých dojde
ke vzniku bezbariérového WC. Součástí této ak-

Systém celé školy je nově připojen společností
za200.cz na bezdrátovou síť 60G, která nám zajišťuje kvalitní a rychlé připojení.

ZŠ Oldřišov
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Zprávy z mateřské školy
Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2021. Děti odcházející do 1. třídy vyprovodila ředitelka MŠ
do základní školy k slavnostnímu zahájení, kde jim
do nového životního období popřála hodně štěstí
a úspěchů.

Život má mnoho podob. Na tomto setkání se děti
seznámily s životem tělesně postižených lidí.

V MŠ se sešlo 55 přihlášených dětí, které jsou rozděleny dle věku do 3 tříd.

Dále v MŠ proběhla canisterapie a s Trpasličí pohádkou přijelo divadlo Smíšek.

V říjnu pro nás MAS Hlučínsko připravilo další
akci, tentokrát zaměřenou na polytechnickou výchovu – práce se dřevem a výrobky z něj.

Nejmladší věková skupina – I. třída Berušek
má celkem 15 přihlášených dětí a vedou je paní učitelky Alena Jagusztynová, Terezie Gilíková, DiS.
a chůva Lenka Krettková.

Další plánovaná akce Hudební nástroje se neuskutečnila z důvodu karantény v MŠ. Karanténa
se týkala části dětí ze tříd Berušky a Motýlci. Zpátky do tříd se tyto děti mohly vrátit pouze po 7denní karanténě ukončené negativním PCR testem
nebo po 14denní karanténě bez testu.

II. třída – Motýlci mají 17 dětí a učitelkami jsou
Bc. Veronika Jasníková a Bc. Žaneta Kociánová.
III. třídu – Včelky s 23 dětmi připravují na vstup
do základní školy Šárka Bracková a Magda Sedláčková. V této skupině předškoláků je 8 dětí
s odloženou školní docházkou.

V současné době je ještě stále vysoká nemocnost
dětí a to hlavně v nejmladší věkové skupině.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, plánujeme další divadla v MŠ, akce z MAS Hlučínsko
s názvem – Malí bajslíři, kde se děti naučí pracovat
s ponkem.

O provoz se starají: Felicitas Glettníková a Eva
Kašparčíková.
Školní rok jsme začali třídní schůzkou s rodiči nejmladších dětí dne 9. 9. 2021. Rodiče dětí z ostatních
tříd byli informováni o vzdělávací činnosti a organizaci školy v novém školním roce formou e‑mailů.

Pro práci se dřevem jsme získali z MAS Hlučínsko
další dětský ponk v hodnotě 9 500 Kč.
Celý kolektiv MŠ si pro nový školní rok nejvíce přeje, aby MŠ navštěvovaly pouze zdravé děti
a ať se nám podaří vyhnout nákaze, která je v současné době celosvětovým problémem.

Již v září jsme zahájili školní rok s kulturní akcí,
a tou bylo sférické kino a akce MAS Hlučínsko –



Farnost
Drazí farníci, spoluobčané a přátelé,

Magda Sedláčková, ředitelka MŠ

Je dobré se nechat ovlivňovat a utvářet vším, co nám
Bůh posílá do cesty. Platí to jak pro jednotlivce, tak
i pro společenství, jakým je i farnost a obec.

máme za sebou krásný podzim a blíží se zimní období adventu a Vánoc. Blíží se konec dalšího roku
a my vnímáme uplynulé měsíce jako čas zvláštní zkoušky života v době coranavirové. Každý
si přeje, abychom porazili ten malý, ale zákeřný
virus. Stále bojujeme a jsou zde dva faktory, které to vše kazí – zákeřnost parazita, který se potřebuje množit a naivita hostitele, který mu pomůže.
Můžeme se snažit porazit virus, jak to jde – dodržováním opatření, očkováním, opatrností, trpělivostí a také silou upřímné modlitby. Jako lidé víry
hledíme s nadějí k věcem budoucím, tedy k tomu,
kudy nás životem bude Bůh nadále provázet.

Někdy se mluví o tom, že žijeme v době paradoxů. Čím více se snažíme, tím více máme pocit,
že se nám nedaří. Můžeme v příkladech života
narazit na mnoho paradoxů.
Čím více bydlí osob ve vysokém panelovém domě,
tím méně se znají navzájem. Máme vyšší budovy,
širší dálnice, ale užší rozhled. Mnoho toho namluvíme, častěji nadáváme, kritizujeme, méně máme
rádi. Lidé vyletěli do vesmíru, ale těžko přejdeme
na druhou stranu cesty proto, abychom pozdravili
souseda. Prozkoumali jsme vesmír, ale ne své nit-
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ro. Žijeme ve spěchu, neumíme čekat. Podmanili
jsme atom, ale nejsme pány nad svými předsudky. Máme větší domy a menší rodinu, více pohodlí
a méně času. Máme spoustu různých spotřebičů, ale
nic nestíháme. Máme počítače a chytré mobily, abychom měli více informací, přesto méně a povrchně
komunikujeme. Čím více píšeme elektronicky, tím
méně umíme napsat krasopisně a bez chyby větu
na papír. Disponujeme větší vzdělaností, menším
rozumem. Znásobujeme své majetky, a snížili jsme
svou duchovní hodnotu. Více nakupujeme a více
toho máme, ale často toho málo využíváme. Obklopujeme se zbytečnými věcmi a duchovních hodnot
si nevšímáme. Děláme velkolepé věci, ale neděláme věci lepší. Máme více odborníků, přesto máme
více problémů, máme víc léků, přesto jsme méně
zdraví. Dlouho ponocujeme, unaveni vstáváme;
málo čteme, moc se díváme na televizi a málokdy
se modlíme. Máme ústa, jazyk a dar řeči, a tak málo
si s někým popovídáme. Více plánujeme, méně
uskutečníme. Máme hezčí domy a luxusnější byty,
a přesto máme rozpadlé domovy a rodinné vztahy.

Dbej na to, abys věnoval trochu času svým blízkým,
nebudou při tobě stále. Příští týden už tady on nebo
ty nemusíš být. Dbej na to, abys objal toho, kdo stojí
blízko tebe, neboť to je něco, co můžeš dát a nestojí
to ani korunu. Řekni druhému člověku „mám
tě rád“ a dej mu to pocítit. Jedna pusa, jedno objetí napraví křivdy. Chytni ho za ruku a uchovej ten
okamžik na dobu, kdy už nebude s tebou. Věnuj
čas tomu, abys měl rád, abys mluvil, komunikoval,
abys předal hodnotné myšlenky a víru svým dětem
a blízkým. A vždy mysli na to: život se nedá měřit
tím, jak dlouho dýcháme, ale těmi dobrými okamžiky, které ukládáme jako poklad v nebeském království. Život znamená věčnost. Bůh nevytváří paradoxy. Jedná s námi přímo a upřímně.

V době psaní tohoto článku chyběly mužskému
týmu odehrát do konce podzimní části dva zápasy
s Petřvaldem a Fulnekem. Přesto je průběžné osmé
místo v Krajském přeboru a zisk 22 bodů dobrou
výchozí pozicí do jarních odvetných utkání. Domácí
zápasy navíc musí diváky bavit, kromě utkání s Krnovem tým všechny střetnutí před vlastním publikem vyhrál.

jednoho z trenérů, Jana Žídka: „Z důvodu velkého
zájmu dětí a rodičů se SK Moravan rozhodl založit mužstvo přípravky pod vedením Kamila Čagaly. Ten mě pak
oslovil, zda bych mu občas nepomohl. Já jsem rád souhlasil i s ohledem na zájem mého syna hrát v Oldřišově fotbal. Přihlášených máme 16 dětí, z nichž pravidelně chodí
14. Za tuto velkou účast jsme rádi. Obrovský zájem dětí
a rodičů nám dělá radost a je nám dobrou zpětnou vazbou, velmi důležitá je také chuť dětí se neustále zlepšovat.
Mým hlavním cílem je učit děti týmové hře. Musí vědět,
že pokud chtějí uspět, musí spolupracovat a důvěřovat si.
Při sportu obecně děti zlepšují své motorické schopnosti
a posilují celou pohybovou soustavu. Trénink se z velké
části skládá právě z různých soutěží a her s důrazem na
všeobecnou pohybovou činnost. Spojujeme prvky gymnastiky, atletiky a kondičních cvičení. Samozřejmostí je
rozvoj dovedností spojených s míčem. Já a trenérský kolega Kamil Čagala jsme velmi rádi, že děti odcházejí příjemně unaveni, s úsměvem na rtech a s radostí a očekáváním
se vracejí na každý další trénink. To je pro nás trenéry
odměna.“

Buďme vděčni za to a za ty, které u sebe máme, pomáhejme si navzájem.
Ať vás dobrý Bůh provází svým požehnáním a pomocí. Přeji vám a vašim rodinám hodně zdraví, radosti a pokoje.

o. Petr Knapek, farář

Souhrn podzimu v SK Moravan

Dobře si vede i obnovený tým dorostu, který je po
podzimní části sezóny na sedmém místě se ziskem
14 bodů. Zcela suverénně si zatím počíná tým starších žáků, který vede svoji soutěž a všech sedm
utkání dotáhl do vítězného konce. Za vše hovoří i dominantní skóre 35:4. Mladší žáci jsou ve své
soutěži zatím druzí s tříbodovou ztrátou na vedoucí
Chvalíkovice – to je jediný tým, který naše mladší
žáky dokázal porazit.
Největší radost nám ale dělá nově založená fotbalová školička, která vznikla z náborových akcí Můj
první gól, které jsme na našem hřišti pořádali. O shrnutí a směřování fotbalové školičky jsem požádal
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Za výkonný výbor klubu Ing. Tomáš Lavický

Hasičská slavnost se vydařila
Po roční přestávce způsobené pandemií koronaviru se na počátku srpna uskutečnila hasičská slavnost. V pátek 7. srpna si zasoutěžily žákovské týmy,
v konkurenci 14 družstev obsadili stupně vítězů
mladší žáci ze Služovic, Vrbky a Kravař. V kategorii starších žáků zvítězili soutěžící z Vrbky, Sádku
a domácí z Oldřišova. Po soutěži žáků proběhla
soutěž amatérských týmů, jejímž cílem bylo nejen
běžet na čas, ale také se pobavit.

V letošním roce hasiči využili nové sklopné terče
i časomíru a externí displeje, tato moderní technika zatraktivnila soutěž žáků i dospělých družstev.
Zařízení bylo pořízeno díky dotaci z prostředků
Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora sportovní slavnosti a vybavení SDH Oldřišov.
Ze stejného projektu byla hrazena i hudba a ozvučení na slavnosti.
Oldřišovští hasiči děkují Moravskoslezskému kraji za podporu a návštěvníkům slavnosti za účast.
Věříme, že se budeme moci opět vidět na sklonku
plesové sezóny na hasičském plese s pochováním
basy, který se bude konat 26. února 2022. Přejeme
vám hodně zdraví do nadcházejících podzimních
dnů.

SDH Oldřišov

Sobota 8. srpna patřila soutěži mužů i žen v rámci série soutěží Moravskoslezského poháru. Účast
předčila očekávání, do sobotního klání se zapojilo
26 týmů. První tři místa mužských družstev obsadili hasiči z Hněvošic, Jamnice a Služovic. Ty nejlepší
týmy žen byly z Milostovic, Neplachovic a Píště.
Po celý hasičský víkend bylo připraveno bohaté občerstvení a ani o zábavu nebyla nouze. K tanci i poslechu hrála známá krnovská skupina BT NOVA.

Úspěchy mladých hasičů
Dne 3. září nám odstartovala nová sezona
2021/2022. V této podzimní části se konají 3 soutěže a úvodním pořadatelem jsou již tradičně hasiči
ze Sosnové.

dosáhl na příčku nejvyšší. Lepší závěr jsme si ani
nemohli přát a za trenéry našim svěřencům touto
cestou ještě jednou gratuluji.
Po těchto třech závodech a výborných umístěních
obsadili naši žáci z A‑týmu se 41 body v průběžné
tabulce první příčku a B‑tým s 24 body je v žebříčku na místě šestém.

A‑tým v prvním závodě sezony obsadil s časem
24:57 místo třetí, B‑týmu se nedařilo a bohužel svůj útok nedokončil. Na závěr této soutěže
se konalo vyhlášení výsledků minulé sezony.
Proto zde naši svěřenci převzali pohár a medaile
za umístění na celkovém druhém místě.

Nyní nás čeká dlouhá pauza až do 6. května 2022,
kdy zahájíme jarní část sezony v Brumovicích.


Druhá soutěž proběhla 10. září v Dolních Životicích. Zde oba naše týmy zaběhly krásné časy.
B‑tým s časem 26:20 bral příčku čtvrtou a A‑týmu
se časomíra zastavila na hodnotě 25:60, což znamenalo místo třetí.
Na závěr této části sezony jsme vyjeli do Sádku.
Ačkoli nám počasí moc nepřálo, tak se nám v posledním závodě letošního roku velice dařilo. B‑tým
se s časem 24:40 umístil v konkurenci 15 družstev
na moc krásném pátém místě, A‑tým konečně zúrokoval veškerou tréninkovou píli a s časem 22:34

Michal Steuer

Nástup žákovských týmů na hasičské soutěži.
(SDH Oldřišov)
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Strašidýlkování
V říjnu uspořádalo Sdružení maminek Rozárky tuto již tradiční akci pro děti. V parku si děti
opekly špekáčky a vyzkoušely soutěžní disciplíny.
Pro nejmenší byl nachystán i kolotoč. Po setmění
se rozsvítily lampionky a rodiče s dětmi pokračovali průvodem po strašidelně vyzdobené stezce, kde na ně čekala „opravdová“ strašidla. Poté
se konalo v parku ohňové vystoupení umělecké
skupiny Akáda.

Sdružení maminek Rozárky letos slaví 10 let svého působení a děkuje všem svým návštěvníkům
a podporovatelům za přízeň. Těšíme se a zveme
vás na další naši akci – Maškarní ples pro děti, který je plánován na 12. března 2021.


Jana Dušková

Děkujeme paní Bc. Janě Špillerové a jejímu týmu
za ukázku squid game, Jardovi Kordulovi a jeho
týmu, Radkovi Krieblovi, Zdeňkovi Zechovi,
Honzovi Mrázkovi a všem dětem, co se podíleli
na strašení. Marii Papežové, Blance Lokočové
a Aničce Cimingové za pomoc v prodeji. Panu
starostovi a zaměstnancům obecního úřadu za pomoc při přípravě akce.

Strašidla.

Setkání Aniček
V červenci se u příležitosti svého svátku sešly
Aničky z Oldřišova již podesáté.

skvělými vlastnoručně napečenými zákusky. Nakonec všechny dostaly květinu a ozdobný perník
s nápisem Anička. V neděli 25. 7. 2021 se sešly
na mši svaté v místním kostele.

Popud vyšel před 10 lety od Aničky Steuerové,
která se projevila jako skvělá organizátorka. Setkání se opět vydařilo, neboť přítomné Aničky nechaly všechny své starosti před dveřmi restaurace
„Na stolárně“ a jen se bavily. Začaly přípitkem
a pak se nad šálkem kávy vzájemně pohostily

My Aničky jsme rády, když se v obci Oldřišově
něco děje, a již se těšíme na další setkání v příštím
roce.

Anna Lokočová

Plán kulturních akcí
do konce roku 2021
Umožní‑li to epidemiologická situace, uskuteční se následující akce:

Plesy v roce 2022

28. 11. Rozsvícení vánočního stromu – prostor
před zámkem

22. 1. Sportovní ples

15. 1. Myslivecký ples
5. 2. Zahrádkářský ples

8. 12. Česko zpívá koledy a Živý Betlém – prostor
před zámkem

26. 2. Hasičský ples s pochováním basy
12. 3. Dětský maškarní ples

28. 12. Tenisový turnaj – Memoriál R. Wágnera –
tělocvična ZŠ
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz
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595 622 355

Výlet žáků na přehradu Slezská Harta. (archiv ZŠ)

Setkání Aniček.

Vít Ciminga a Michal Steuer se žákovským týmem hasičů.
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Procházka do školního sadu. (archiv MŠ)

Život má mnoho podob, akce v MŠ. (archiv MŠ)

Praktická cvičení na škole v přírodě, měření CO2. (archiv ZŠ)
Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov – periodický tisk územního samosprávného celku (vychází jako občasník 4 – 5krát ročně)
Evidence Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23676
Číslo vydání 11/2021, vydáno dne 12. listopadu 2021
Odpovědná redaktorka – Mgr. Michaela Lokočová
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz
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