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ZA USPOŘÁDÁNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKY VE PROSPĚCH MOMENT ČR
Mobilní hospic Ondrášek
Kola pro Afriku

Denní stacionář Žebřík
Save Elephants

Můžete se těšit na folklorní soubory a kapely
z Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků
a řemesel. Občerstvení zajištěno.

VSTUP ZDARMA

Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučínských řemesel 2017“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji
na rok 2017.

a především fotbalového areálu sportovního
klubu. Z důvodu eliminace následků těchto
přívalových dešťů byl zpracován projekt
na rekonstrukci (zkapacitnění) propustku,
jehož nedostatečná průchodnost způsobuje
zaplavování této lokality. Na základě
výběrového řízení byl vybrán dodavatel, jímž
je společnost Rosis, s. r. o., Opava. V současné
době je uzavřena smlouva o dílo s termínem
zahájení prací 1. 8. 2017. Vzhledem k výše
popsané situaci však jednám s dodavatelem
stavby o maximálním uspíšení termínu
zahájení stavby.
Od počátku roku žije obec i pestrým
kulturním a společenským životem, máme
za sebou tradiční akce stavění i kácení máje,
které se v tomto roce díky pěknému počasí
určitě vydařily. O třetím červnovém víkendu
jsme mohli poznat blíže i kulturu v příhraniční
partnerské obci Pilszcz, kde jsme v rámci
tradičního „Setkání bez hranic“ měli možnost
zhlédnout krásný, až dojemný program žáků
tamější základní a mateřské školy. Společné
setkání pak pokračovalo až do večerních hodin
ve vesnickém parku, kde jsme opět i díky
krásnému počasí strávili velmi příjemné
odpoledne a večer. Netradičním, ale velmi
přitažlivým způsobem byl organizován letošní
fotbalový turnaj žáků, následován bohatým
programem až do brzkých ranních hodin. I zde
si každý návštěvník mohl určitě přijít na své.
V blízké budoucnosti se můžeme těšit
na tradiční zvěřinové hody, oblíbenou to akci
našeho mysliveckého spolku. Z toho je jasně
vidět, že počátkem letního období se nudit
opravdu nemusíme. Za tuto aktivitu na poli
společenském a kulturním patří všem
organizátorům velké poděkování.
V závěru svého příspěvku mi, vážení
spoluobčané,
dovolte
popřát
Vám,
ať následující období dovolených využijete
k relaxaci těla i ducha v kruhu svých
nejbližších, k načerpání nových sil, energie
a optimismu do dnů příštích.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
co nevidět se rok 2017 překlopí do své
druhé poloviny. Toto je neklamným znamením
začínajícího období dovolených a pro žáky
a studenty časem nejkrásnějším, počátkem
prázdnin. Nastává tak příležitost pro každého
z nás odpočinout si alespoň na chvíli
od každodenního shonu, pracovních úkolů,
využít chvíle volna pro své záliby a regeneraci
fyzických i duševních sil.
Prázdninové období však bude v naší
obci i obdobím čilého stavebního ruchu. Již
v příštím měsíci bude zahájena oprava
komunikace na ulici Svobody. Z výběrového
řízení vzešel vítězný dodavatel, jímž jsou
Silnice Morava, a. s., a cena opravy bude činit
1,2 mil. Kč vč. DPH. Na tuto investici obdržela
obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 600 tis. Kč vč. DPH. V souvislosti s tím
rozhodlo zastupitelstvo jaksi nad plán
i o provedení opravy tzv. „Kaplicové cesty“,
což
je
komunikace
kolem
kapličky
sv. Antonína až po spojnici s „Kravařskou
cestou“. Pro opravu této cesty bude využit
vyfrézovaný
asfaltový
recyklát
z ulice
Svobody. Toto je určitě dobrá zpráva nejen
pro pěší, ale především cyklisty, kteří tuto
komunikaci hojně využívají. Náklady na tuto
opravu budou činit 535 tis. Kč vč. DPH.
Vážení spoluobčané, jak už jsem Vás
informoval v minulém zpravodaji, absolvujeme nutné kroky k zahájení stavebních úprav
zámku. V této chvíli je znám dodavatel stavby,
jímž je společnost Hrušecká stavební, s. r. o,
se sídlem Hrušky u Břeclavi. Tato vzešla
z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo
celkem pět zájemců. Vysoutěžená cena opravy
činí 30,1 mil. Kč vč. DPH. Počátkem minulého
týdne byla podepsána smlouva o dílo
a dodavatel zahájí práce ve druhé dekádě
měsíce července, tak aby do konce roku
budova dostala novou střechu, nové stropy
a celý objekt byl staticky zajištěn.
V půlce tohoto měsíce se nad naší obcí
prohnala první, dalo by se říci běžná letní
bouřka, trvající ne déle než půl hodiny. I přesto
však opět napáchala značné škody ve formě
zaplavení polí pod čistírnou odpadních vod,

Ing. Petr Toman
starosta obce
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 24 z 4. 5. 2017

3. Dodavatele
veřejné
zakázky
(Protipovodňová opatření, úprava stávajícího
propustku k. ú. Oldřišov p. č. 755) firmu
Rosis, s. r. o., Vrchní 43, 747 05 Opava 5.
4. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2016,
včetně výsledku hospodaření za rok 2016.
5. Převod hospodářského výsledku ve výši
1.190,-- Kč příspěvkové organizace ZŠ
Oldřišov takto: rezervní fond 1.190,-- Kč.
6. Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2016,
včetně výsledku hospodaření za rok 2016.
7. Převod hospodářského výsledku ve výši
126.417,15 Kč příspěvkové organizace MŠ
Oldřišov takto:
Rezervní fond
60.000,-- Kč
Fond odměn
66.417,15 Kč
8. Účetní závěrku Obce Oldřišov sestavenou
ke dni 31. 12. 2016, včetně výsledku
hospodaření za rok 2016.
9. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2016
a zprávu
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a souhlasí
s celoročním hospodaření, a to bez výhrad.
10. Přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na projekt Kompostárna Oldřišov.
11. Rozpočtové
opatření
č.
4/2017
ve schváleném rozpočtu.
12. Návrh pojistné smlouvy na majetek obce
s pojišťovnou Generali, a. s., a to ve variantě
č. 1.
13. Zápis do obecní kroniky za rok 2016.
14. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti
na území MSK veřejnou linkovou dopravou
– oblast Opavsko.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodavatele veřejné zakázky (Oprava
místní komunikace – ulice Svobody) firmu
SILNICE MORAVA, s. r. o., Revoluční
904/30, 792 01 Krnov.
2. Dodavatele veřejné zakázky „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově, včetně přípojek
inženýrských sítí“ firmu Hrušecká stavební,
spol. s r. o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.
3. Dohodu o změně práv a povinností
ze smlouvy o spolupráci mezi obcí Oldřišov
a Ostwind CZ s.r.o. uzavřené 20. 12. 2007.
4. Smlouvu o spolupráci mezi Max Bögl
Ostwind CZ s.r.o. a obcí Oldřišov.
5. Dohodu o úhradě nákladů mezi obcí
Oldřišov a Tomášem Pastorem, 30. dubna
1636/19, 702 00 Ostrava.
6. ZO schvaluje:
a) pořízení změny územního plánu
b) žádost o pořízení změny územního
plánu.
c) určeným zastupitelem obce pro spolupráci při pořizování uvedené změny
územního plánu Ing. Petra Tomana –
starostu obce.
7. Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci střechy
zámku v Oldřišově.
8. Rozpočtové opatření č. 3.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru
a zpracování BRKO.
10. Smlouvu o právu provést stavbu chodníků
na ulici Sokolovské s vlastníky pozemků
dotčených stavbou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet za rok 2016 DSO Opavsko.
2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2 v kompetenci
starosty.

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

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 25 z 14. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Darovací smlouvu na část pozemku
U Naplatek, včetně splaškové kanalizace
s panem Pastorem.
2. Dodavatele veřejné zakázky (Oprava části
komunikace na p. č. 1169/1 v k. ú.
Oldřišov) firmu Silnice Morava, s. r. o.,
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov.

Ruku na srdce – uklízíme po svých
pejscích?
Statistika jasně ukazuje, že i v naší obci
přibývá domácností, kde svůj domov našel alespoň
jeden nejlepší přítel člověka – pes. Každý jeho
majitel jej ve většině případů starostlivě opečovává
a pečlivě po něm doma uklízí. Jiná situace však
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nemocnici v Opavě, kde si děti za doprovodu
usměvavých sestřiček a pomocí speciálních lamp
zkontrolovaly, zda si řádně vydezinfikovaly ruce.
Navštívily také Muzeum ošetřovatelství a prostory
Dětského oddělení, kde si spolu s klauny zazpívaly
a zakouzlily nemocným kamarádům.
U příležitosti Dne matek si děti
pro maminky připravily Pohádkové odpoledne.
Všechny třídy maminkám zahrály pohádky
a předaly jim malý dárek v podobě přáníčka
s fotkou a kytičkou.
V květnu jsme vyrazili za krásou
historických staveb, a to do Hradce nad Moravicí.
Autobus SK Moravan nás odvezl k zámku,
ve kterém na nás čekala pohádka s názvem Čertův
poklad.
Celá pohádka se odehrávala v krásných
prostorách zámku, a dokonce nás vedla
i do sklepení. Byl to dobrodružný, ale moc krásný
výlet.
Kromě pohádek divadla Beruška jsme se
také pustili do sportování. Odehrálo se na hřišti ZŠ
Oldřišov, kde bylo pro děti nachystáno celkem
6 stanovišť. Děti plnily sportovní disciplíny:
přetahování lanem, přeskakování přes překážky,
hod míčkem do terče, skákání v pytli, prolézání
tunelem a běh k metě. Děti si dopoledne velice
užily.
I na naší malé zahradě byl pro děti
připraven program, a to beseda o včelkách.
Povídání s ukázkou včelek a pomůcek, které
chovatelé včel používají, nám předvedl a ukázal
pan Margecín. Děti si mohly včelky prohlédnout
zblízka a také ochutnat med, který byl moc dobrý.
Den dětí jsme slavili v indiánském duchu.
Děti a paní učitelky přišly v indiánském oblečení,
povídali jsme si o indiánech, hráli jsme indiánské
hry a pak jsme se vydali na indiánskou stezku.
Cestička s barevnými značkami nás zavedla
do parku k rybníkům, kde nás čekaly stanoviště
s úkoly. Barevná cestička nás vedla zpět do MŠ,
tady byl připraven velký papír a děti si zde
vyzkoušely malování prstem. Společně jsme
indiánský den oslavili indiánským pokřikem,
tancem a odměnou v podobě nanuku.
Blíží se konec školního roku, a to pro
některé děti znamená, že naší školku opustí
a nastoupí do 1. třídy ZŠ. V letošním roce odchází
17 dětí. S těmito dětmi a jejich rodiči jsme se v MŠ
slavnostně rozloučili. Děti odpovídaly na otázky,
které si vylosovaly, zazpívaly rodičům písně o létu,
zatančily a pak na zahradě slavnostně bouchaly
dětské šampusy jako na správné oslavě. Mnoho
štěstí do nové etapy jejich života jim popřál pan
starosta, paní učitelky a ředitelka MŠ. Na památku
děti byly obdarovány malými dárky.

mnohdy nastane, jestliže majitel se svým pejskem
vyrazí na procházku po obci. O tom svědčí
chodníky, komunikace, zámecký park a další
veřejné prostory, jež jsou „ozdobeny“ psími
exkrementy. Tyto určitě nezkrášlují naší obec nejen
svým vzhledem, ale i zápachem. Tento jev se
nevyhýbá ani naší jinak krásné obci. Abychom
tento nešvar alespoň částečně omezili, byly
z obecního
rozpočtu
zakoupeny
zásobníky
s plastovými sáčky pro úklid toho, co náš pejsek
zanechá na procházce obcí. V těchto dnech
zaměstnanci obce rozmisťují tyto zásobníky včetně
sáčků po obci. Obracím se proto na Vás, majitele
pejsků, abyste při procházce obcí po svém pejskovi
vždy řádně uklidili pomocí takto pro Vás bezplatně
dostupných plastových sáčků.
Věřím a doufám, že ani Vám není lhostejné,
jak vypadá naše obec, a že nové bezplatné služby
využijete, čímž přispějete každý svým dílem k lepší
čistotě obce. Za pochopení a kladný přístup Vám
děkuji.
Ing. Petr Toman, starosta

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 2. výzva
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické
osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných
domů na území Moravskoslezského kraje, které
jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným
na otopnou soustavu a komínové těleso.
Dotační program pro občany bude
vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti budou
přijímány do vyčerpání alokace, která činí
pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.
Podrobnější informace budou uvedeny
v Podmínkách dotačního programu, který bude
po vyhlášení dotačního programu dostupný
na adrese
http://lokalni-topeniste.msk.cz
a na stránkách
Moravskoslezského
kraje
www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž
na kotlíkové
kontakty
Krajského
úřadu
Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355; e-mail kotliky@msk.cz.
-elk-

Zprávy z mateřské školy
Za uplynulé měsíce jsme v naší mateřské
škole prožili několik zajímavých událostí.
Patří mezi ně oslava Světového dne hygieny
rukou. Třídy nejstarších dětí navštívily Slezskou
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V mateřské škole také proběhl zápis nových
dětí pro školní rok 2017/2018. Týden před zápisem
měli rodiče nových dětí možnost si celou MŠ
prohlédnout a děti se mohly seznámit s novým
prostředím, které bude pro ně připraveno v září.
Pro rodiče nových dětí také připravujeme schůzku,
a to v úterý 29. srpna 2017 v 15 hodin v MŠ.
V novém školním roce nás čekají změny,
a to pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné. Zákonní zástupci dětí, kterých
se předškolní vzdělávání týká, již byli informováni,
jak bude naše MŠ postupovat.
Provoz v MŠ v době letních prázdnin bude
do 14. 7. 2017. Školní rok v MŠ začíná v pátek 1. 9.
2017, ale povinná docházka začíná dětem
od pondělí 4. 9. 2017.
Prosíme rodiče, aby nám od 28. 8. do 31. 8.
do 11 hodin telefonicky nahlásili, kdy dítě do MŠ
nastoupí. Stavy musíme hlásit včas do jídelny
E. Beneše. Děkujeme.
MŠ také podala žádost o dotace na MŠMT,
které vyhlásilo program Podpora zabezpečení
mateřských škol. Pokud uspějeme, přispěje nám
MŠMT na videotelefony částkou 39 990,-- Kč.
A nyní nás čekají prázdniny. V mateřské
škole
se
budou
instalovat
videotelefony
na otevírání dveří, dále nás čeká vymalování dvou
tříd a drobné opravy vodovodního potrubí.
Po prázdninách se na vás těší celý kolektiv
mateřské školy.
Magda Sedláčková

úprava výsevných ploch v sadu. To obnášelo
odstranění původního porostu rozoráním, částečné
vypletí a úpravu rozorané zeminy doslova na jemný
povrch, abychom mohli zasít. Pracovali všichni žáci
6.–9. třídy a učitelé za odborného dohledu Radima
Lokoče. Mnohé z nás to stálo výstavní puchýře
na rukou.
V dubnu, květnu a červnu jsme absolvovali
několik exkurzí, které souvisely s tématem – prošli
jsme si louky v Kozmicích, které jsou přírodní
rezervací a sídlem mnoha vzácných ptačích druhů,
navštívili jsme ve Strahovicích včelaře pana Krále
a vyslechli jsme si jeho úžasné vyprávění o včelách,
navštívili jsme včelí farmu ve Starém městě
u Bruntálu, kde se zaměřují na výrobu velmi
kvalitního medu a medových dobrot. Byli jsme
na výstavě Flora Olomouc a vrcholem všech těchto
výprav za poznáním byla dvoudenní exkurze
do Bílých Karpat.
„Kytky“ nás ale zaměstnávaly i v běžných
hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. Každý
z žáků 7. třídy vyrobil na jaře svůj herbář.
V hodinách výtvarky kreslili společně s šesťáky podle
reality vybrané kvetoucí druhy rostlin. Jejich velmi
povedené kresby byly uspořádány do souboru
a vytištěny jako omalovánky pro spolužáky z nižšího
stupně. Díky projektu mohla škola doplnit své
vybavení pro práci na zahradě a v sadu. Dokoupili
jsme rýče, kolečka, křovinořez a konvový
postřikovač. Do sadu byla na zakázku vyrobena
venkovní kniha, která poskytuje informace o ekologii
luk a sadu.
Díky tomuto projektu logicky pokračuje
a rozvíjí se naše dílo – školní sad. Další generace žáků
se přiučila ošetřování a výsadbě stromů. Sad dostává
podobu dlouhodobě a mnohostranně využitelného
studijního prostoru. Ptačí budky z prvního projektu
se staly domovem ptačích rodinek, dvě kamenné
zídky při krajích sadu se snad stanou útočištěm
ještěrek, či různých druhů hmyzu. Sad není dílem
uzavřeným ale možností stálého obohacování
a rozvoje – vědomostí, dovedností žáků, pestrosti
a kvality přírody na území obce.
Helena Mocková

Zprávičky z naší školičky
Proč je louka nezbytnou součástí přírody?
Na tuto otázku hledali odpověď žáci 6.–9.
třídy po celý školní rok. Pomáhal jim v tom projekt
„Louka v sadu nemá vadu“ , který financoval
Moravskoslezský kraj. Hlavní myšlenkou projektu
bylo založení několika lučních ploch ve školním sadu.
Proč jsme se k tomu rozhodli, co vše jsme pro to
udělali?
V hodinách přírodopisu nám chyběla
možnost názorných ukázek běžných lučních bylin.
Okolí
Oldřišova
takovou
možnost
prostě
neposkytuje. Představa procházky rozkvetlou loukou
a botanizování, pozorování včel a jiného hmyzu je
pro každého učitele přírodopisu velmi přitažlivá. Žáci
v přírodě mohou vidět to, co jim ukazujeme na
obrázku v knize nebo „vygůglujeme“ na internetu.
Realita a ukázka živého organizmu přímo v terénu je
při výuce přírodopisu to nejlepší, co může být.
Náš projekt startoval již na podzim, začátkem
školního roku 2016/2017 ale na plné obrátky se rozjel
až na jaře 2017. Výsevu lučních směsí, předcházela

Den poté
V průběhu školního roku byli žáci naší školy
zapojeni do projektu Den poté, na jehož financování
jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje.
Každému z nás jsou již od dětství vštěpována
základní pravidla slušného chování, je nám
připomínáno, co je neslušné, nevhodné, nezákonné či
dokonce zdraví a životu nebezpečné. Současné
vývojové trendy v oblasti výpočetní techniky
způsobily hlavní způsob komunikace pomocí
internetu, který nás dnes již všudypřítomně
obklopuje. A právě bezpečné chování na internetu by
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mělo rovněž patřit mezi tyto základní dovednosti.

jsme si vyzkoušeli hry z dětství našich rodičů a opět
se utkali v kin-ballu. A protože bylo krásně, koupali
jsme se a sjížděli řeku na raftu. Každý večer jsme
poseděli u táboráku a zpívali. Zažili jsme spoustu
legrace, dobrodružství, ale i štípanců od komárů
a odřených kolen. Ale to už k životu v přírodě patří.

Cílem projektu bylo znovu v dětech probudit
zájem o vrstevníky prostřednictvím běžných
komunikačních aktivit tváří v tvář, podporovat pravé
přátelství. Zvýšit odolnost dětí vůči rizikovým
formám chování, zlepšit a upevnit sebeovládání
a naučit smysluplně využívat volný čas. Konkrétně
snížit počet žáků, kteří komunikují mezi sebou
výhradně prostřednictvím sociálních sítí a psychické
problémy řeší často útěkem do virtuální reality.
Naučit se využívat internet tak, aby byl našim
vynikajícím sluhou, ale nikoli zlým pánem. Pohlížet
na nové technologie jako prostředníky pro
pohodlnější a pestřejší život. Zároveň však vnímat
negativní stránku, kterou přináší v podobě nových
nebezpečí a rizik.

Na závěr žáci vyplnili dotazník, který
zmapoval aktuální stav jejich chování na internetu.
Samotné pozorování chování žáků ve volných
chvílích je však tím nejlepším hodnocením, zda měl
celý projekt očekávaný efekt, neboť komunikace z očí
do očí je základem toho nejkrásnějšího v lidském
životě – opravdového přátelství.
Simona Drabčíková

V první polovině školního roku žáci načerpali
potřebné informace a znalosti, aby je pak v druhém
pololetí mohli předat mladším a rovněž využít pro
své vlastní bezpečné chování na internetu. Byla
využita mnohaletá zkušenost s programy centra
Renarkon, PPPP Ostrava a Prevalis Ostrava. Žáci se
zúčastnili výukových programů, které byly tematicky
zaměřené na netolismus, kyberšikanu a rizikovou
komunikaci na internetu. Během třídnických hodin
jim byly vštěpovány zásady komunikace tváří v tvář,
komunikace formou prožitku, interaktivních cvičení,
skupinové
práce
při
besedách.
V hodinách
informatiky a občanské výchovy si připravili krátké
prezentace na daná témata. Pomocí školní
videokamery natočili krátký film týkající se
kyberšikany a na filmové přehlídce jej představili
svým mladším spolužákům.

Moravskoslezský kraj finančně
podpoří opravu střechy zámku
Jak už jsem Vám, vážení spoluobčané, sdělil
v úvodním článku zpravodaje, bude v příštím
měsíci zahájena celková rekonstrukce budovy
zámku, jejíž součástí je i rekonstrukce střechy.
V rámci zajišťování finančních prostředků na tuto
náročnou stavbu jsme podali žádost o dotaci
v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Naše
žádost byla kladně posouzena a kraj tak pomůže
financovat tuto rekonstrukci dotaci ve výši
cca 300 000,-- Kč. Díky vstřícnému přístupu kraje
k potřebám rozvoje menších obcí v našem regionu
budeme moci zkvalitnit technický stav významné
obecní budovy a určitě zlepšit vzhled této části naší
obce.

Žáci si vyzkoušeli i komunikaci v polském
jazyce při turnaji v kin-ballu, kterého se zúčastnili
i žáci sousední polské obce Pilszcz. Samotný kin-ball
je založený především na společné hře dívek
a chlapců, komunikaci a kooperaci ve skupině
a na strategickém uvažování.
Vrcholem celého projektu byl týdenní pobyt,
který se uskutečnil v malebném prostředí vesničky
Karlovice v Jeseníkách, kde byl velmi špatný mobilní
signál a nebyla zde možnost wi-fi připojení
na internet. Celý pobyt byl motivován symbolickým
názvem „Den poté“. Na úvod jsme zhlédli motivační
dokumentární film společnosti National Geographic
American Blackout, abychom měli představu, co je to
tzv. blackout a uvědomili si závislost současné
společnosti na elektřině. A pak přišel Den poté.
Snažili jsme se připravit na eventuální kolaps
technologií – zajistit si pitnou vodu, jídlo, rozdělat
oheň, vyrobit si oblečení, zachránit zraněného.
Při těchto aktivitách se plně projevila nápaditost,
technické myšlení a schopnost si poradit a především
umět pomoci druhému. Žáci byli odkázání pouze
na aktivity založené na verbální či neverbální
komunikaci tváří v tvář, samozřejmostí byla
spolupráce ve skupině. Prožili jsme i retro den, kdy

Ing. Petr Toman, starosta

Dotace z MMR nám pomůže s opravou
ulice Svobody
Jedna z prvních větších investičních akcí,
kterou budeme v tomto roce realizovat, je souvislá
oprava komunikace na ulici Svobody. Technický
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stav této komunikace je žalostný, a proto
zastupitelstvo
obce
zahrnulo
tuto
akci
do investičního plánu letošního roku a rovněž
na tuto rezervovalo část finančních prostředků
v rozpočtu obce. Obec využila výzvy na podání
žádosti o dotaci, jejímž vyhlašovatelem bylo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost byla kladně
vyhodnocena a 50 % nákladů na tuto investici
budeme financovat prostřednictvím poskytnuté
dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2017, dotační titul č. 5 – Podpora
obnovy místních komunikací. Celkové náklady
stavby činí 1 209 946,- Kč, z čehož přiznaná dotace
je ve výši 604 973,- Kč. Díky této finanční pomoci se
podstatně zlepší technický stav této páteřní ulice
v obci, zvýší se bezpečnost provozu na této
komunikaci a v neposlední řadě přispěje tato
investice k celkovému zlepšení vzhledu obce.

ještě výše do světových tabulek. Čeká mě tedy
mistrovství světa do 18 let, evropský festival do
17 let a možná se podívám i na MČR do 22 let.
Stihnu i pár menších závodů a dvoutýdenní
soustředění v Krkonoších.“
Také další oldřišovský atlet Tadeáš
Formánek si na začátku sezony vylepšil osobní
časy, a to v běhu na 100 metů 11,03 s a na 150
metrů 16,85 s. V době uzávěrky tohoto čísla
se účastnil Letní olympiády dětí a mládeže v Brně.
Gabriel Juchelka

Prázdninový výlet pro děti
Také o letošních prázdninách připravujeme
prázdninový výlet pro děti z naší obce
od ukončené 3. třídy, mladší děti budou moci jet
v doprovodu dospělé osoby.
Letos podnikneme dobrodružnou výpravu
do hor a vydáme se na Dolní Moravu na Stezku
v oblacích. Kromě výjezdu lanovkou a atrakce
na Stezce v oblacích navštívíme Mamutíkův vodní
park, kde si děti mohou vyzkoušet hravou formou
fyzikální zákony, a Lesní zážitkový park
se sportovními a oddechovými atrakcemi. Svezeme
se také na bobové dráze a po zpáteční cestě
si zajdeme na dobrý oběd. Výlet se uskuteční
ve čtvrtek 17. srpna 2017.
Děti platí za tento výlet symbolickou částku
150,-- Kč, dospělí, pro které jsou připraveny stejné
atrakce i oběd, platí 600,-- Kč, v ceně je zahrnuto
kromě atrakcí, občerstvení i jízdné. Pokud budou
v Oldřišově trávit prázdniny i děti z jiných obcí,
mohou se v případě volné kapacity autobusu
výletu také zúčastnit za cenu 350,-- Kč.
Bližší
informace
a přihlášky
získáte
na obecním úřadě nebo u předsedy školské komise
Gabriela Juchelky.
-elk-

Ing. Petr Toman, starosta

Komorní koncert kroužku flétničky
V průběhu celého roku se na obecním úřadě
konala výuka hry na flétnu. Absolventi kurzu
předvedou, co se naučili na malém koncertu, který
se bude konat v zasedací místnosti OÚ v pátek
30. 6. 2017 od 16 hodin. Jste srdečně zváni!
Zveme také ty, kteří by rádi navštěvovali
kroužek v příštím školním roce a doposud
do „flétničky“ nechodili.
-elk-

Další významný úspěch oldřišovské
atletky Barbory Malíkové
Ve dnech 9. až 11. 6. 2017 se konalo
Mistrovství ČR mužů a žen na dráze v Třinci.
Jedná se o největší atletickou událost v rámci ČR.
Na mistrovství se setkaly největší hvězdy české
atletiky, mezi nimi i naše občanka Barbora
Malíková, která získala zlatou medaili. „Výhra
a především nový osobní rekord 54,03 s na 400
metrů pro mě znamená celkem hodně. S tímto
výkonem jsem se kvalifikovala i na mistrovství
Evropy družstev mužů a žen ve Francii, ale dala
jsem přednost mistrovství ČR dorostu,“ prozradila
Barbora. A co naši mladou atletku čeká
o prázdninách? „Ty největší akce sezony, ráda bych
na nich vylepšila svůj osobní rekord a zapsala se

foto www.dolnimorava.cz
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