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Obecní úřad Oldřišov: Slezská 135, 747 33 Oldřišov, tel.: 553 762 219, 553 762 223
Starosta obce: Ing. Petr Toman, www stránky obce: www.oldrisov.cz

Momentky ze života v obci

Na zámku panuje čilý stavební ruch. Více se tématem
zabývá starosta obce ve svém úvodním slově.

Oldřišovská scholička na setkání schol, str. 7.

Oldřišovský odpust se opět vydařil. Děkujeme všem organizátorům.

 Ze života MŠ, více na str. 5.
 Základní školu díky projektu Edison
navštívili
zahraniční studenti Mariam
z Gruzie, Amin z Iránu, Aldo z Mexika, Julia
z Brazílie, Valentina z Bosny a Liza z Ruska.
Více se o projektu dočtete na str. 6.
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pak dodavatel dle schváleného harmonogramu
provede opravu střechy, rekonstrukci stropu
v 1. nadzemním podlaží a celkové statické
zajištění budovy.
Jak už jste byli v minulosti informováni,
snaží se obec na základě zpracované
projektové dokumentace zajistit finanční
prostředky na stavbu multifunkčního hřiště
za tělocvičnou základní školy. Ani po třech
pokusech o získání dotace z Ministerstva
školství jsme však nebyli úspěšní. V této chvíli
máme podanou další žádost, tentokrát
na Ministerstvu pro místní rozvoj, které tento
dotační titul vyhlásilo poprvé ve své historii.
Pokud bychom byli vyhodnoceni jako úspěšní
žadatelé, budeme muset realizaci zahájit ještě
v letošním roce.
Jeden z dalších projektů, který je
připravován již několik let, je výstavba
cyklostezky Oldřišov – Opava. Zde obdobně
jako u předchozího projektu hledáme možnosti
financování prostřednictvím dotace. Nejbližší
možná šance se jeví podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy vyhlášené Místní akční
skupinou Hlučínsko. Termín podání žádostí je
do konce října tohoto roku. Proto v současné
době připravujeme všechny dokumenty tak,
abychom v termínu mohli žádost podat.
V případě kladného vyhodnocení žádosti pak
vlastní stavba bude probíhat v letech 2018 až
2019.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že
ačkoliv jsme v letošním roce zase o kousek
pokročili ve zvelebování naší obce ve snaze
zpříjemnit život Vám občanům, kteří zde
žijete, čeká nás do konce roku ještě hodně
práce a úsilí, abychom zrealizovali vše, co je
zde uvedeno. Jsem přesvědčen, že se nám to
i s Vaší pomocí podaří a tím pro sebe i příští
generace obec ještě dále zkrášlíme.
Letní měsíce jsou obdobím aktivnějšího
dění na poli kultury, sportu a společenského
života. Spolky v obci si pro nás připravili své
tradiční slavnosti, které byli vhodnou
příležitosti pro nás všechny se sejít k příjemné
a pro mnohé vzrušující podívané při sledování
fotbalových
či
hasičských
soutěží.
Vyvrcholením těchto aktivit pak byl již
tradičně Oldřišovský odpust, který se opět
dle mého názoru vydařil. Počasí bylo po celý
víkend přívětivé a návštěvníci mohli plně

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pohled do kalendáře nám jasně říká,
že se nacházíme na konci měsíce září, což je
neklamným znamením konce léta, konce
prázdnin, dovolenkové sezóny a pro žáky
a studenty počátek nového školního roku.
Věřím, že se podařilo každému z Vás prožít
prázdniny a dovolenou dle svých přání
a plánů, že jste si alespoň na chvíli odpočinuli
od každodenního shonu a načerpali hodně
nových sil a energie do dalších už pracovních
dní. Žákům a studentům přeji, aby se jim
v novém školním roce dařilo, aby jejich
výsledky přinášely radost nejen jim, ale i jejich
rodičům. Zvláště bych chtěl povzbudit
„prvňáčky“, jichž v tomto roce nastoupilo
do naší školy 18, a popřát jim, ať se jim v naší
škole líbí, ať si rychle osvojí nové povinnosti,
které jim ve škole vyvstanou, a ať se zde naučí
mnoho moudrého pro svůj budoucí život.
Pedagogickému sboru naší základní i mateřské
školy rovněž v tomto školním roce přeji hodně
úspěchů a radosti z dobrých výsledků v jejich
nelehké práci.
Život v naší obci však ani v tomto
letním
období
neutuchal.
Navazuji
na informace z předchozího zpravodaje tím, že
v měsíci červenci byla provedena celková
oprava vozovky na ul. Svobody. Zároveň byla
provedena rekonstrukce povrchu komunikace
na tzv. Kaplicové cestě využitím asfaltového
recyklátu z ul. Svobody. Na posledním
zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo
obce mimo jiné dodavatele veřejné zakázky
pod názvem Separace odpadů v obci Oldřišov.
Jejím předmětem je nákup a dodávka nosiče
kontejnerů a tří kusů kontejnerů pro ukládání
a svoz biologicky rozložitelného odpadu. Bližší
informace o tomto projektu naleznete na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Nejvýznamnějším projektem tohoto
a určitě i příštího roku je bezesporu projekt
Stavební úpravy zámku. Zde došlo v měsíci
červenci k předání staveniště dodavateli
stavby a nyní je již hotová nosná konstrukce
stropu ve 2. nadzemním podlaží včetně
betonáže, zároveň je prováděno statické
zajištění tohoto podlaží, do konce roku 2017
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využít pouťových atrakcí, připraveného
kulturního programu a velmi pestrého
občerstvení. Mně v této chvíli nezbývá, než
poděkovat složkám v obci za příkladnou
aktivitu při organizování uvedených akcí
a rovněž zaměstnancům obce za přípravu
zázemí, jež je jedním z důležitých předpokladů
úspěšnosti celé akce.
Závěrem
mi
dovolte,
vážení
spoluobčané, abych Vám do příštích dní
popřál hodně spokojenosti a životních
úspěchů. Doufám, že nám nastupující babí léto
přinese ještě pár pěkných dní, ve kterých
načerpáme
pozitivní
energii
a
elán
do nadcházejících podzimních a zimních dnů.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro
Myslivecký
spolek
Chmulovec
Oldřišov.
Zastupitelstvo obce volí:
1. Do funkce přísedícího Okresního soudu
v Opavě paní Hedviku Latkovou, bytem
Oldřišov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska – západ za rok 2016.
2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 27 z 14. 9. 2017

Ing. Petr Toman
starosta obce

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 26 z 31. 7. 2017

1. Dodavatele veřejné zakázky „Separace
a svoz odpadů v obci Oldřišov“ firmu SDO
Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov
u Nového Jičína.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu
„Stavební úpravy zámku v Oldřišově,
včetně přípojek inženýrských sítí“.

2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-8014018/1, Oldřišov, ul. U Naplatek
na rozšíření NN s ČEZ Distribuce, a. s.

2. a) Revokaci usnesení č.23/6 písm. a), b).
b) Dodatek. č. 9 ke smlouvě č. 26/2009
k zajištění dopravní obslužnosti s TQM –
holding s.r.o. Těšínská 1028/37, Opava.

3. Záměr směny pozemku p. č. 382/3 a 378/2
v k. ú. Oldřišov.

3. Přijetí dotace MMR – Oprava místní
komunikace – ulice Svobody v Oldřišově.

4. Zapracování žádosti pana Emila Lokoče
ze dne 18. 5. 2017 do návrhu změny ÚPD
připravovaného na základě žádosti obce
o pořízení změny ze dne 4.5.2017.
Podmínkou je úhrada nákladů na jejich
zapracování navrhovatelem, tj. panem
Emilem Lokočem.

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provedení
stavby ze dne 27. 6. 2017 s firmou
Homola, a. s., Ostrava.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
uzavřené dne 18. 7. 2017 s firmou Max Bögl
Ostwind CZ, s. r. o.

5. Financování
nárůstu
u pedagogů MŠ.

6. Dodatek č. 1 k Dohodě o změně práv a
povinností ze smlouvy o spoluprácí ze dne
20. 12. 2007 s firmou Max Bögl Ostwind CZ
s.r.o.

počtu

úvazků

6. Rozpočtové opatření č. 6 ve schváleném
rozpočtu.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace
z rozpočtu
MSK
ev.
č.
01553/2017/RRC.

7. Poskytnutí individuální investiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z. s., ve výši
30.000,-Kč
a
zároveň
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální investiční dotace č. 8/2017.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost paní Marie Trušinové ze dne
30. 5. 2017 na pořízení změny ÚPD.

8. Rozpočtové opatření č. 5.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

kontejnerů ukládat pouze, a to zdůrazňuji pouze,
BRKO a kontejnery budou následně v pondělí
obecními zaměstnanci odvezeny na obecní
kompostárnu.
Základním
předpokladem
bezproblémového fungování této služby je Vaše
odpovědnost za to, že do kontejnerů bude ukládán
skutečně jen, a opět zdůrazňuji jen, BRKO, a ne
další odpad, který do těchto kontejnerů určitě
nepatří. Obracím se proto na Vás, budoucí
uživatele této služby, abyste do kontejnerů ukládali
skutečně jen BRKO, a tím projevili vysokou míru
odpovědnosti a osobního přístupu ve snaze
snižovat náklady na likvidaci odpadu v obci
a zároveň zlepšování životního prostředí v obci,
kterou jsme si zvolili za svůj domov.

1. Rozbor hospodaření obce.
2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.
S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-elk-

Projekt Separace odpadů v obci
Oldřišov – další krok ke snižování
nákladů na likvidaci odpadů

Ing. Petr Toman, starosta

Dlouhodobou snahou zastupitelstva obce je
udržet náklady na likvidaci komunálního odpadů
na co možná nejnižší úrovni. K naplnění této snahy
vede v podstatě jediná cesta, a tou je aktivní třídění
odpadu tak, aby objem odpadu, končicího
v popelnici, za nějž všichni platíme, se trvale
snižoval. Dosavadním posledním konkrétním
výsledkem této snahy bylo zřízení obecní
kompostárny, která umožňuje zpracovat biologicky
rozložitelný odpad – BRKO (tráva, listí, větvě
apod.) přímo v naší obci, aniž bychom tento odpad
museli odvážet mimo obec a platit za jeho
likvidaci. Z toho vyplývá povinnost pro všechny
občany odvážet tento BRKO na sběrný dvůr
u obecního úřadu. Ne všichni z Vás však tuto
povinnost plní a nadále ukládají BRKO do
popelnic, a tím zvyšují všem občanům, a tedy
i sami sobě náklady na likvidaci odpadu, které
společně platíme. S cílem ještě více přiblížit místa,
kde je možno BRKO ukládat, rozhodlo
zastupitelstvo obce realizovat projekt „Separace
odpadů v obci Oldřišov“, jehož obsahem je nákup
nosiče kontejnerů jako přípojného zařízení za
traktor a tří kusů kontejnerů pro ukládání BRKO.
Celkové pořizovací náklady na uvedené zařízení
činí 623 150,-- Kč vč. DPH. Na realizaci projektu
získala obec dotaci ve výši 75 % uznatelných
nákladů. Vzhledem k tomu, že se zřízením obecní
kompostárny
byly
již
dříve
nakoupeny
4 kontejnery, budeme mít pro tento účel k dispozici
celkem 7 kontejnerů. Tyto budou rovnoměrně
rozmístěny na několika lokalitách v obci, tak aby se
místo pro odkládání BRKO stalo pro nás všechny
ještě více dostupným. O konkrétních stanovištích,
kde budou kontejnery umístěny, budete následně
informování prostřednictvím obecního rozhlasu či
speciálních letáků. Vlastní provoz se předpokládá
tak, že každý týden v pátek bude prázdný
kontejner umístěn na příslušném stanovišti. Přes
víkend budete mít možnost do takto přistavených

Zprávy z mateřské školy
V době letních prázdnin v MŠ pracovalo
několik řemeslníků tak, aby začátek nového
školního roku přivítal děti ve vylepšených
podmínkách. Zaměstnanci OÚ Oldřišov opravovali
prasklé vodovodní potrubí, prováděla se výmalba
dvou tříd a chodby. Také byla provedena kabeláž
a instalace
videotelefonů,
které
slouží
ke komunikaci mezi příchozími a zaměstnanci MŠ
a k otevírání vchodových dveří. Ve třídě, kde jsou
nejmenší děti, byly nově zhotoveny nové policové
regály a nástěnné skříňky.
V posledním týdnu v srpnu se uskutečnila
schůzka učitelek a rodičů nově přijatých dětí.
Na schůzce byli rodiče informování, jak
budou jejich děti trávit čas v mateřské škole a jak co
nejlépe dětem ulehčit adaptaci na nové prostředí.
Závěrečná diskuze probíhala v přátelském duchu.
Provoz po prázdninách byl zahájen v pátek
1. 9. 2017. Nový školní rok v naší MŠ jsme zahájili
v počtu 57 dětí.
Děti jsou
dle věku dětí.

organizovány

ve
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třídách

V I. třídě – Berušky, je zapsáno 16 dětí, z toho 5 dětí
dovrší 3 let v roce 2018.
II. třída – Motýlci, zde je 17 dětí
III. třída – Včelky, má 24 dětí, z toho 6 dětí
s odloženou školní docházkou a 2 děti se
specifickými vzdělávacími potřebami.
chůva.

S dětmi pracuje celkem 5 učitelek a jedna

V novém školním roce předškolním dětem
nastala nová povinnost, a to je navštěvovat MŠ denně
v čase od 8 do 12 hodin. Pokud dítě onemocní, musí
být z předškolního vzdělávání omluveno.
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O této povinnosti byli rodiče dětí, kterých se
tato povinnost týká, informováni již v květnu
ředitelkou MŠ.

a k neformálním rozhovorům mezi nimi a v tom
vidím velký klad tohoto projektu s nadějí, že
nebudeme v tomto rozděleném světě hodnotit lidi
podle barvy pleti a víry, ale zásadně podle jejich
skutků.
Dalším probíhajícím projektem je Výzva
č. 22: Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu
vzdělání. I v letošním roce budou pokračovat
čtenářské kluby a kluby zábavné logiky. Nadále
bude pracovat na naší škole školní asistent paní
Zuzana Jüstelová. V rámci rozvíjení jazykových
dovedností absolvují 4 pedagogové dlouhodobý
kurz němčiny a připravíme i s pomocí odborníka
kurzy pro rodiče s problematikou, která nás nejvíce
trápí, a tou je netolismus (závislost na počítačích).

Druhá schůzka, tentokráte se všemi rodiči,
proběhla v MŠ 20. 9. 2017. Byl projednán školní
řád, školní vzdělávací program, organizace tříd a
celé MŠ, dále se hovořilo o třídním fondu. Ředielka
také informovala rodiče o projektech z dotačních
programů, které naše MŠ získala, a o průběhu
čerpání financí z fondů. Závěr patřil otázkám a
odpovědím.
V těchto dnech si děti zvykají na nové
prostředí tříd. A aby byly tyto dny co nejvíce
zajímavé, kromě školního programu, byly do MŠ
pozvány již dvě divadla s pohádkami.
Dále nás čeká bramborový říjen, ve kterém
budeme pracovat s bramborami. Budeme z nich
vyrábět panáčky, budeme je vařit, ochutnávat, hrát
si s nimi, kreslit je, modelovat, počítat, zpívat či
přednášet o nich. No zkrátka, máme se na co těšit.

Důležitá zpráva pro všechny rodiče!
Žáci byli informováni o tom, že pokud
si způsobí ve škole úraz, musí vše ihned
nahlásit dozorujícímu pedagogovi. Nebudeme
brát v úvahu hlášení úrazů starých dva a více
dnů. Nelze v těchto případech dokázat,
že k úrazu došlo skutečně ve škole.
Rovněž upozorňujeme všechny rodiče,
aby dohlédli na používání bezpečnostní přilby
u svých dětí, které jezdí do školy na kole. Tato
je povinnou výbavou pro děti a mladistvé
do 18 let.

Magda Sedláčková

Zprávičky z naší školičky
Školní rok byl zahájen na naší škole dne
4. září v tělocvičně školy. Kromě pedagogů
a zaměstnanců školy přišli pozdravit žáky i pan
starosta a pan farář. Žáci první třídy došli
za doprovodu rodičů a dalších rodinných
příslušníků. Do 1. třídy v tomto školním roce
nastoupilo 18 žáků. Celkový počet žáků na naší
škole se vyšplhal na počet 167, což je nejvíce za
posledních 14 let. Z celkového počtu žáků jich 34
dojíždí z okolních obcí, a to ze Služovic, Hněvošic,
Pustých Jakartic, Malých Hoštic a Opavy.
Ihned od druhého týdne jsme se zapojili
do projektu Edison, kdy od 11. do 15. 9. se opět
našim žákům vyskytla jedinečná příležitost
seznámit se se stážisty z různých koutů světa. Na
naši školu přijeli tito studenti: Mariam z Gruzie,
Amin z Iránu, Aldo z Mexika, Julia z Brazílie,
Valentina z Bosny a Liza z Ruska. Žáky od 1. do 9.
ročníku seznamovali s geografickými údaji, faunou
a flórou, jídlem, kulturou a obyčejným životem lidí
ve svých zemích. Dali nám možnost nahlédnout do
svých kultur a my zase na oplátku do kultury naší.
Po celý týden tak žáci mohli komunikovat
v angličtině, a protože se u nás angličtina vyučuje
od 1. třídy, nebyl v tom žádný problém. A pokud
by si přece jen nerozuměli, tak přispěchali
na pomoc učitelé a náš bývalý žák Radek Homola,
který se ujal role tlumočníka. Vzhledem k mládí
stážistů (vysokoškolští studenti) došlo mezi našimi
žáky a jimi k navázání velmi přátelských vztahů

Dne 2. 10. od 15.30 do 17.30 proběhne na
naší škole Den otevřených dveří spojený
s pohovory rodičů žáků. Všichni jsou vřele vítáni.

Miroslava Halámková

Pečujete o nevyléčitelně
nemocného člena rodiny doma?
Řekněte si o pomoc
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat
v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou si nemocní
i jejich blízcí otázku: „A co bude dál?“ Přichází
rozhodování, kdo bude o nemocného v domácím
prostředí pečovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to
sami? Je to vůbec možné?“ Je zcela přirozené si tyto
otázky klást, tyto obavy mít. Málokdo z nás ví, jak
pečovat.
Mobilní hospic Ondrášek (MHO) pomoc
s péči o nevyléčitelně nemocného dospělého či
dětského člověka nabízí, a to zdarma. Poskytuje
nepřetržitou zdravotní, sociální, psychologickou
i duchovní podporu všem členům rodiny
v domácím prostředí. Pečující, klienti hospice, tak
mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují nebo se
kdykoli poradit, neví-li si rady.
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Setkání schol regionu Hlučínska

Mobilní hospic Ondrášek působí i na území
Oldřišova.
Nebojte
se
ho
kontaktovat.
K rozhodnutí vám může pomoci zkušenost těch,
kteří už na Hlučínsku služby využili: „Sestra již od
první návštěvy poskytovala manželovi i nám
(pečujícím) neuvěřitelnou podporu, vše v klidu
vysvětlila, na naše otázky neúnavně odpovídala,
s pacientem jednala velmi důstojně, aplikovala
medikaci a pořád nás ujišťovala, že pečujeme
správně.“

V sobotu 16. 9. 2017 se v sousedních
Hněvošicích uskutečnilo setkání schol regionu
Hlučínska. Na tomto bez nadsázky už tradičním
setkání, kde v průběhu odpoledne vystoupilo
12 schol z obcí a měst Hlučínska, se v letošním roce
poprvé prezentovala také naše Oldřišovská
scholička. Už ze samotného názvu soboru vyplývá,
že v ní účinkují převážně děti, které navštěvují
nižší ročníky základní školy. I přesto mohu jako
přímý
účastník
tohoto
setkání
upřímně
a s potěšením říci, že se vystoupení naší scholičky
setkalo s velmi pozitivním ohlasem přítomného
obecenstva, což bylo vyjádřeno mohutným
potleskem. Toto je o to cennější, že tímto
vystoupením si naše scholička odbyla svou
premiéru na takovéto akci.

V současné době MH Ondrášek spouští také
kampaň s názvem DOMA. Pomocí kampaně chce
říci, že je možné strávit poslední chvíle doma, že
existují služby, které péči doma umožní. Už nyní
můžete na facebookovém profilu hospice
zhlédnout krátká videa, která vám přiblíží, proč
a pro koho tady Ondrášek je. Facebooková událost
„DOMA: Týden pro mobilní hospic Ondrášek“,
sděluje nejnovější informace. Od září jsou
vydávány články v časopisech a novinách, tváře
týmu
MH
Ondrášek
můžete
vídat
na obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat
v Českém rozhlase. V týdnu od 9. do 15. října pak
budete moci v Ostravě vídat MH Ondrášek
v městské hromadné dopravě, kde na vás budou
vykukovat informační letáčky. V hospůdkách,
kavárnách,
restauracích
i
obchodech
naleznete kasičky veřejné sbírky. Zvláštností
nebude ani to, pokud narazíte na pokoj
s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si můžete
udělat pohodlí jako doma a stejně jako
zaměstnanci
dalších
organizací
vyrazit
do zaměstnání v papučích, vyfotit se, sdílet na
našem či svém facebookovém profilu a dát tak
světu najevo, že podporujete Mobilní hospic
Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc rádi,
pokud se jakkoliv zapojíte a už teď se těšíme na
vaše krásné papuče. Současně MH Ondrášek
přizval k tomuto týdnu další hospice, a tak se může
stát, že na podobnou aktivitu narazíte i v městech,
kde MHO nepůsobí.

Využívám tedy této možnosti, abych všem
dětem účinkujícím v tomto souboru poděkoval
za vzornou reprezentaci naší obce na poli kultury.
Velké díky patří rovněž i těm, které se o výsledky
jejich snažení rozhodujícím způsobem zasloužily,
a to paní Janě Zechové, Veronice Dedkové a Lence
Schwachové. Jejich zásluha je o to chvályhodnější,
že ačkoliv jsou všechny tři mámy malých dětí,
věnují svůj volný čas velmi záslužné věci, a to
vedení scholičky.
Závěrem mi nezbývá než popřát naší
scholičce a jejím vedoucím do budoucích let mnoho
úspěchů,
radosti
ze
zpívání,
energie,
neutuchajícího elánu a uznání všech, kteří budou
mít možnost se s uměním našich nejmenších
v budoucnu seznámit.
Ing. Petr Toman, starosta

Setkání chrámových sborů
Hlučínska – pozvání
Vážení spoluobčané, dne 8. 10. 2017 se
uskuteční v obci Hať 20. jubilejní Setkání
chrámových sborů Hlučínska – viz informace
na jiném místě zpravodaje. Po delší přestávce se
tohoto setkání zúčastní i náš Chrámový sbor
Oldřišov. Přijměte prosím jménem všech členů
našeho chrámového sboru pozvání na tuto
neobyčejnou událost v oblasti chrámové hudby
a podpořte tak svou účastí všechny účinkující
chrámové sbory.

Kontakty:
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh
tel: 725 409 411.
Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz nebo
na facebookovém profilu.
-elk-

Veronika Paverová
vedoucí Chrámového sboru Oldřišov

7

POZVÁNKA - sbory

Z
Certifikátu
Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili 90
televizí, 19 monitorů a 1 053,00 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 39,97 MWh elektřiny,
2 145,43 litrů ropy, 181,38 m3 vody a 1,61 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 8,46 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 37,82 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný
odběr
elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
-elkCERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

Oldřišov

Environmentální vyúčtování

Loni občané odevzdali k recyklaci 90 televizí,
19 monitorů a 1 053 kg drobného elektra
Snaha obyvatel Oldřišova recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní
telefony.
Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 129,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

PDF SOUBOR – str. 2 CERTIFIKÁT
Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
181,38 m3

39,97 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 37,82 t

Úspory ropy **
2 145,43 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 8,46 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,61 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 434 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
31 550 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

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

