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Slovo starosty

a ) Rekonstrukce místních komunikací na ul.
Hlinská, Jaselská, Za Humny.
I přes problémy s deštivým počasím a částečně
i s dodavatelem stavby bylo toto dílo v hodnotě cca
3,8 mil. Kč zrealizováno a určitě přispělo ke zvýšení
bezpečnosti především chodců a dále zlepšilo jednak technický stav těchto komunikací a zároveň
vzhled této části obce.
b) Stálá expozice o historii obce v prostorách zámku.
Průběh tohoto projektu pandemie ovlivnila velmi
negativně. Byl vybrán dodavatel interi-éru, který
prostory vybavil nábytkem. Postupně byly dodávány jednotlivé exponáty. Jednou z aktivit projektu, který je realizován společně s partnerskou obci
Pilszcz a spolu-financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg, je i společné otevření této
expozice. Toto otevření má být vedle vlastního seznámení se veřejnosti s expozicí i příležitostí k setkání občanů Oldřišova a Pilszcze, které bylo v této
souvislosti naplánováno v zámeckém parku. Hygienická situace však takovéto aktivity jednoznačně
neumožňuje. Proto jsme byli nuceni projekt upravit
a slavnostní otevření expozice včetně setkání veřejnosti přesunout do jarních měsíců roku 2021, kdy
(jak doufám a věřím) to situace umožní.
c) Kulturní dům Oldřišov
Stěžejním projektem, jenž je v současné době v řešení, je rekonstrukce bývalého pohostinství a sálu
na kulturní dům (na ul. Zámecké). Rozhodující pro
realizaci této stavby bude zajištění finančních prostředků. Projekt jako takový bude finančně velmi
náročný, neboť dle zpracované dokumentace se
budou náklady pohybovat ve výši 45 – 49 mil. Kč.
Proto jsme využili dotačního programu, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na regeneraci
starých, nevyužitých objektů (brownfieldu) a podali žádost o dotaci. I přes velký převis podaných
žádostí vůči alokovaným finančním prostředkům
v tomto programu, byla naše žádost poskytovatelem dotace kladně posouzena a byla nám schválena dotace ve výši téměř 29,8 mil. Kč. Toto je nejpozitivnější zpráva v této věci a to minimálně ze dvou
důvodů:
1) Max. výše dotace, která může být poskytnuta
v tomto programu na jeden projekt je 30 mil.
Kč, takže jsme obdrželi v podstatě maximum
možného.

Vážení spoluobčané, do Vašich poštovních schránek bylo doručeno toto předvánoční a zároveň poslední letošní vydání obecního zpravodaje. Toto je
nezpochybnitelným znamením toho, že se nacházíme v krásném období adventu, období, kdy lidé
na celém světě očekávají a připravují se na nejkrásnější svátky, svátky narození Ježíše Krista, neopakovatelné svátky vánoční. Svátky s nimiž jsou spojovány slova pokoj, láska, porozumění, vzájemné
obdarování, sblížení a našla by se jistě mnoha další.
Nezbývá než si přát, aby vše, co je symbolem těchto
svátků, zaplnilo i v tomto roce naše domovy.
Blížící se konec roku je i příležitostí k ohlédnutí se
zpět, jaký vlastně byl. Zde se určitě všichni shodneme, že právě končící rok byl oproti létům předcházejícím značně odlišný, s negativním dopadem do
života každého z nás. Určitě je Vám jasné, co mám
tímto na mysli. Ano, je to pandemie COVID 19,
jež postihla v uplynulém období celé lidstvo. Ani
v nejmenším nikdo z nás netušil, v době kdy jsme
radostně vítali příchod roku 2020, jaké nesnáze,
omezení svobody a života celkem nám tento přinese. Dnes vidíme, že tato zákeřná epidemie vedle
zdravotních rizik razantně ovlivnila veškerý život
v obci. Zde mám na mysli především její negativní
dopad na živnostníky hlavně v oblasti gastronomie
a služeb, na oblast vzdělávání, svobody cestování,
kulturní a v neposlední řadě i duchovní život. Důsledkem toho se v podstatě zastavil společenský
a kulturní život v obci. Místní spolky tak nemohly
uskutečnit své tradiční kulturní akce. Světlou výjimkou bylo naštěstí konání tradičního odpustu.
Zastaveny byly rovněž veškeré sportovní aktivity
jak sportovního klubu, tak i místních hasičů. Při této
příležitosti bych chtěl opětovně poděkovat všem,
kteří bojovali a nadále bojují s touto pandemií v tzv.
první linii, tj. zdravotníkům, hasičům, bezpečnostním složkám, pedagogům i všem dobrovolníkům,
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají překonávat
důsledky pandemie.
I přes tuto novou doposud nezažitou situaci se podařilo v obci realizovat mnohé projekty, které zastupitelstvo obce schválilo na počátku tohoto roku.
Patří k nim:
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vždy jen část celkových nákladů na realizaci projektu a zbytek musí hradit obec z vlastního rozpočtu,
pokud hodlá projekt realizovat. Proto bylo sestavování rozpočtu velmi složité a v oblasti investic zahrnuje jen projekty, které jsou spolufinancovány se
získanými dotacemi. Vzhledem k výše uvedeným
rizikům v oblasti příjmové stránky rozpočtu budeme nuceni hledat další úspory především v provozních nákladech obce, včetně jí zřizovaných organizací tj. ZŠ a MŠ. V současné době se, co se týče
hygienické situace, nacházíme v etapě pozvolného
rozvolňování. Vyhráno ale ještě zdaleka nemáme.
Situace je v době, kdy píši tyto řádky, vyjádřeno slovy ministra zdravotnictví, stabilizovaná, ale křehká.
Osobní odpovědnost každého z nás při dodržování
přijatých hygienických opatření je předpokladem
toho, že se situace nebude opětovně zhoršovat
a můžeme prožít bez výrazných omezení nadcházející vánoční svátky a úspěšně prožít i celý příští
rok. Obracím se tedy, Vážení spoluobčané, na Vás
s apelem, abyste současnou situaci nepřeceňovali
a odpovědným dodržováním hygienických opatření přispěli ke zlepšení situace a tím i života svého
a svých spoluobčanů.
Závěrem mi dovolte vrátit se do současné předvánoční atmosféry a k blížícím se vánočním svátkům,
svátkům radosti, zázraků, přání a vzájemného obdarování.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, jménem všech zaměstnanců
obecního úřadu i jménem svým popřál, ať jsou tyto
svátky i pro Vás svátky zaslouženého klidu a odpočinku. Ať je prožijete ve zdraví, v radosti při setkání
se svými nejbližšími. Ať se pokoj, mír, úcta, vzájemná láska a radost ze svátku narození Ježíše Krista
uhostí ve vašich domovech.
Ing. Petr Toman – starosta obce

2) Získáním těchto dotačních prostředků je zabezpečena základní podmínka pro to, abychom
takovou stavbu v podmínkách naší obce mohli
vůbec realizovat.
Co nás tedy v nejbližší budoucnosti v této věci čeká:
• do konce tohoto roku bude vydáno stavební
povolení
• v několika příštích dnech by měla být dokončena a předána projektová dokumentace pro
výběr zhotovitele
• na počátku roku 2021 vypíšeme výběrové řízení na výběr zhotovitele tak, aby stavba mohla
být následně vybraným zhotovitelem zahájena.
Neovlivní-li průběh takto plánovaných kroků
nic mimořádného, plánujeme stavbu zrealizovat
v průběhu let 2021–2022 tak, aby na konci roku
2022 sloužil zrekonstruovaný objekt svému účelu,
a to jako důstojný kulturní stánek hlavně občanům
obce. Budově se tak navrátí její původní poslání
a zároveň dojde k podstatnému zkrášlení centra
obce. K naplnění tohoto cíle máme před sebou ještě mnoho úskalí a překážek, ale věřím tomu, že se
nám společně podaří, stejně jako u minulých projektů, i tento dotáhnout do úspěšného finále.
Na listopadovém zasedání schválilo zastupitelstvo
mimo jiné i nejdůležitější dokument, a to rozpočet
obce na rok 2021. Sestavit rozpočet na příští rok
bylo daleko složitější než v minulých létech, neboť
je před námi řada nezodpovězených otázek, které
mohou mít významný dopad do financí obce. Jedná se především o:
• nebezpečí dalšího zhoršení hygienické situace
z titulu COVID 19, s velmi negativními dopady
do ekonomiky státu a tím i do daňových příjmu obce
• není doposud senátem a následně parla-mentem schválen tzv. „Daňový balíček“, který tak
či tak záporně ovlivní příjmy do rozpočtu obce.
Nyní je jen otázkou v jaké výši a zda bude vláda ČR tento výpadek obcím nějakým způsobem kompenzovat.
Toto jsou dvě základní rizika, která určitě ovlivní
výši příjmové stránky obecního rozpočtu.
Na druhé straně, obec byla úspěšná v získávání
dotací: jak výše zmíněné, tak dalších, jako např.
na hasičské auto, počítačovou a jazykovou učebnu
v základní škole atd. Finanční dotace však pokrývá

Obecní úřad bude v době
od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020
z důvodu dovolené UZAVŘEN.
Provoz bude zahájen
v pondělí 4. 1. 2021.
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Rok 2021 a poplatky
za odpady

čanů hrazeny i z rozpočtu obce ve výši
cca 100 – 150 tisíc Kč. Jak už bylo uvedeno
v úvodním článku tohoto zpravodaje, plánované příjmy rozpočtu jsou ohroženy řadou rizik. Proto budeme nuceni přijímat
úsporná opatření na straně výdajů obecního rozpočtu. Změna výše poplatků je jedním z nich.
• na druhé straně je pro následující rok zvýšena úleva z poplatků pro ty poplatníky,
kterým není lhostejný stav ovzduší v naší
obci a k vytápění svých nemovitostí využívají ekologické zdroje. Proto zastupitelstvo
rozhodlo poskytnout tuto úlevu těm, kteří investují své prostředky do kvalitnějších
zdrojů vytápění.

Problematice shromažďování, sběru a likvidaci
odpadů se zastupitelstvo věnuje již dlouhodobě
s cílem:
• snížit a optimalizovat náklady na likvidaci
odpadu
• přijímat opatření ke snížení objemu směsného komunálního odpadu především jeho
důslednějším tříděním.
Této problematice bylo výjimečně věnováno
i   předchozí zvláštní vydání obecního zpravodaje, jehož obsahem byla výlučně tématika odpadového hospodářství. Jeho hlavním cílem
bylo informovat Vás podrobněji o budoucnosti
v oblasti odpadů. Pokud jste se podrobně seznámili s  obsahem uvedeného zpravodaje, dostalo
se Vám základních informací, co nás v oblasti
odpadového hospodářství čeká v příštím a následujících létech především v důsledku změn
legislativy, tj. schválením nového zákona o odpadech.

Je pochopitelné, že zvýšení sazby poplatků je
negativním zásahem do rozpočtu jednotlivých
domácností. Věřte, že zastupitelstvo si je toho
vědomo, nicméně vzhledem k současnému
stavu financování odpadového hospodářství
a vzhledem k tomu, co nás v této oblasti čeká
v budoucnu, nemělo zastupitelstvo v podstatě
jiné východisko.
Vedle schválení výše uvedené vyhlášky o odpadech rozhodlo zastupitelstvo změnit systém
přidělování nálepek na popelnice pro rok 2021.
O tomto kroku a pravidlech platných pro rok
2021 jste byli rovněž informováni ve zvláštním
vydání obecního zpravodaje.

Na listopadovém zasedání schválilo zastupitelstvo rovněž Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu, platnou pro rok
2021. Jak už vyplývá z názvu vyhlášky, je jejím
hlavním účelem stanovení poplatku za likvidaci
odpadů.

Oproti tomu se v příštím roce zvýší četnost svozu „žlutých pytlů“, do kterých jsou ukládány
plasty, tetrapak obaly, kovy atd. Dosavadní četnost 1x za měsíc bude nahrazena četností 1x za
3 týdny. Zároveň se zvýší počet přidělených žlutých pytlů ze 4 ks/osobu na 6 ks/osobu.

V průběhu projednávání této vyhlášky bylo projednáváno několik návrhů, z nichž většinově byl
schválen poplatek ve výši 650,- Kč/osobu/rok.
Zároveň došlo ke zvýšení slevy z poplatku ve výši
150 Kč/osobu/rok pro ty osoby, které pro vytápění svých nemovitostí používají ekologické zdroje.
O takto schvále-ném poplatku rozhodly především tyto důvody:

Opatření uvedené v posledních dvou odstavcích tohoto článku jsou přijata s cílem podnítit
k důslednějšímu třídění odpadů tak, aby do
popelnice byl uložen jen ten druh komunálního
odpadu, který již nelze ve stávajícím systému
dále vytřídit.
Ve zvláštním vydání zpravodaje již bylo uvede-

• doposud náklady na likvidaci odpadů
byly vedle výnosů z poplatků od Vás ob-
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no, ale přesto nyní to opětovně připomínáme,
následující:

ta výjimka, že nebude-li takto stanovený počet
přidělených nálepek na popelnice pro některou
domácnost dostatečný, což bude ze strany obecního úřadu na základě požadavku vlastníka domácnosti ověřeno, bude následně této domácnosti přidělena samolepka další.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že
všechny změny popsané v tomto článku, ač v této
chvíli mnohdy nepopulární, povedou v konečném
důsledku k udržení nákladů na likvidaci odpadů
v obci na udržitelné úrovni. A hlavně důslednějším tříděním sníží objem odpadů ukládaných do
popelnic a samozřejmě přispějí ke zlepšení životního prostředí, a to nejen v naší obci.
Ing. Petr Toman – starosta obce

Rok 2021 bude rokem přechodovým k uplatnění
podmínek daných novým zákonem o odpadech.
Ten, jak už bylo zmíněno, klade hlavní důraz na
snižování produkce směsného komunálního odpadu a jeho ukládání na skládkách. Od toho všeho
se odvíjejí a budou odvíjet mnohdy nepopulární
opatření. Rovněž my se v naší obci na tyto dopady
musíme připravit a postupně se připravujeme.
Přijatá opatření působí z dnešního pohledu restriktivně, nicméně do budoucna, chceme-li
udržet náklady na likvidaci odpadů na přijatelné úrovní, se jeví jako nevyhnutelné.
Jak už bylo uvedeno dříve, platí pro rok 2021

Opis vodoměrů pro výpočet stočného
Prosím zasílejte mailem na adresu: ucetni@
oldrisov.cz, a to k datu 31. 12. 2020.

Z usnesení zastupitelstva
obce Oldřišov č. 18
ze dne 29. 10. 2020

6.

7.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 18. zasedání zastupitelstva.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a .s ., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5.
3. Směnu pozemků p. č. 610 a 606/2 v k . ú. Oldřišov za podmínek v záměru viz příloha, včetně
směnné smlouvy ev. číslo. 400/2020.
4. Nákup pozemků zastavěných stavbou chodníků na ulici Revoluční v Oldřišově, včetně
kupní smlouvy evidenční číslo 702/2020. Cena
pozemků činí: zastavěná plocha a nádvoří 570,Kč/m2, zahrada 570,-Kč/m2
5. Smlouvu č. 8-11/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a paní
Pavlínou Lackovou na výměnu zdroje tepla ve
výši 200.000,-Kč.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
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Smlouvu č. 8-12/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a paní
Radkou Grancerovou na výměnu zdroje tepla
ve výši 150.000,-Kč.
Dodatek č. 1 ke směrnici č.20/2017 o účtování
hospodářské činnosti.
Dodatek č. 11 na odběr zemního plynu s Pražskou plynárenskou a .s ., Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město.
Dodatek č. 1 na odběr elektrické energie s Pražskou plynárenskou a .s ., Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město.
Dohodu o provedení práce člena zastupitelstva
Mgr. Simony Drabčíkové viz příloha.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-128007067/006 s ČEZ Distribuce a .s .
Rozpočtové opatření č. 9 ve schváleném rozpočtu na rok 2020.
Snížení nájmu firmě Kompaton, s .r.o. ve výši
50 % na měsíc listopad a prosinec 2020.

Z usnesení zastupitelstva
obce Oldřišov č. 19
ze dne 30. 11. 2020

11. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12. Stanovení ceny podnikatelům za svoz odpadů na rok 2021 ve výši 4.200,-Kč/ nádoba +
DPH. Stanovení ceny za svoz odpadů na rok
2021 pro lékaře ve výši 2.500,-Kč/nádoba +
DPH.
13. Aktualizaci č. 1 „Kalkulace pro výpočet ceny
stočného pro rok 2020“.
14. Cenu stočného na rok 2021 ve výši 33,-Kč/m3
včetně DPH.
15. Rozpočet obce Oldřišov na rok 2021 viz zápis.
16. Střednědobý výhled rozpočtu obce Oldřišov
na rok 2022-2023.
17. Plán inventur na rok 2020.
18. Stanovení ceny za zpracování biologického
odpadu pro externí dodavatele ve výši 450,-Kč
za 1 t biologického odpadu, bez DPH .
19. Rozpočtové opatření č. 10 ve schváleném rozpočtu na rok 2020.
20. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezí obcí Oldřišov, firmou SUBVENS
CZ s .r.o., Zákoutí 60, 664 81 Ostrovačice a Ing.
Jarmilou Veverkovou, Ph.D., Ondrouškova 8,
635 00 Brno.
21. Dodatek č. 2 na odběr elektrické energie s Pražskou plynárenskou a .s ., Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město.
-OÚ-

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 19. zasedání zastupitelstva doplněný o bod č. 18. Dohoda o úpravě vzájemných
práv a povinností mezí obcí Oldřišov, firmou
SUBVENS CZ s .r.o., Zákoutí 60, 664 81 Ostrovačice a Ing. Jarmilou Veverkovou, Ph.D.,
Ondrouškova 8, 635 00 Brno, č. 19. Dodatek č.
2 s Pražskou plynárenskou a .s .
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou EUROprojekt build and technology s .r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava.
3. Smlouvu o věcném břemenu mezi ŘKF Oldřišov a obcí Oldřišov.
4. Smlouvu č. 8-13/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a panem Denisem Bořuckým na výměnu zdroje
tepla ve výši 200.000,-Kč.
5. Smlouvu č. 8-14/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov
a panem Danielem Kašparčíkem na výměnu
zdroje tepla ve výši 200.000,-Kč.
6. Smlouvu č. 8-15/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a panem Alexem Van der Waarden na výměnu
zdroje tepla ve výši 150.000,-Kč.
7. Smlouvu č. 8-16/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a paní
Dariou Hankovou na výměnu zdroje tepla ve
výši 150.000,-Kč.
8. Smlouvu č. 8-17/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Oldřišov a paní
Annou Jarkulišovou na výměnu zdroje tepla
ve výši 200.000,-Kč.
9. Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě s Akad. arch.
Vlastimilem Krčmářem, Tyršova 1761/14, 702
00 Ostrava.
10. Dohodu o vypořádání s fy. SASASTAV
GROUP s .r.o., Kylešovská 2593/12, Předměstí,
746 01 Opava.

Zprávy ze základní školy
V uplynulých měsících na naší škole probíhala
distanční výuka ve všech ročnících. Tato situace nebyla lehká pro žádnou ze zúčastněných
stran. Dovolte mi proto, abych poděkovala jak
vám rodičům, tak učitelům za zvládnutí této
nelehké situace. Zvláště pak mé poděkování
patří paní učitelce Stoklasové, třídní 1. ročníku, jejíž situace byla nejtěžší. Učit distančně
dětí, které neumí ještě psát a číst, je velmi obtížné. Jak paní učitelka, tak rodiče i samotné
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děti se postavili k této situaci čelem a snažili
se docílit těch nejlepších výsledků. I ostatní pedagogové absolvovali desítku webinářů, aby
se čím dál více zdokonalovali v distanční výuce. Je ale také potřeba, aby i samotní žáci přistupovali ke změně zodpovědně a uvědomili
si, že se vzdělávají především pro sebe a svou
budoucnost. Dne 7. 12. proběhla pedagogická
rada, která se zaměřila na hodnocení výsledků
distanční výuky v jednotlivých předmětech ve
všech třídách. Jelikož nemůžeme z důvodů hygienických opatření uspořádat klasické třídní
schůzky, abyste se i vy rodiče dozvěděli výsledky tohoto hodnocení, spojí se s vámi třídní učitelé a budete informováni elektronicky.
Další třídní schůzky chceme uspořádat v polovině ledna. Jakou to bude formou, ale dnes
opravdu netušíme. Škola díky nouzovému
stavu a z něho vyplývajících opatření musela
rezignovat na spoustu tradičních akcí, které
byly naplánované. Jedná se o ozdravný pobyt
dotovaný MŽP, kulturní vystoupení u rozsvěcení obecního vánočního stromu, Mikuláš, vánoční trhy, lyžařský výcvik a mnoho dalších.
Pevně doufáme, i když současná situace tomu
nenasvědčuje, že se k těmto aktivitám vrátíme
v příštím roce.
V minulém vydání Sovičky jsem vás informovala o volbách do Rady školy. Ty se konat nebudou, protože funkční období všech rad škol
bylo prodlouženo o 3 měsíce. O volbách budete včas a s předstihem informováni. Nebude
se konat v příštím roce ani celostátní testování
žáků 5. a 9. tříd, o čemž nás tento týden informoval ministr školství.
Co se týče zdravotního stavu zaměstnanců
školy, pak 2 zaměstnanci již Covid-19 prodělali a jsou promořeni. Bylo to v době distanční
výuky, takže s žáky nepřišli do styku. V současné době je jedna zaměstnankyně pozitivní.
Rodiče dětí, s kterými přišla do styku, byli
informováni. Vzhledem k tomu, že striktně
dodržujeme hygienická pravidla, zejména nošení roušek, rozhodla hygiena o tom, že žáci
nemusí do karantény a pokračují ve výuce. To

je také jeden z mnoha důvodů, proč jsem se
rozhodla ukončit vyučování v letošním roce
v pátek 18. 12. 2020.
Na závěr mi dovolte, i v této nelehké době, popřát všem šťastné, veselé a požehnané Vánoce
a ať alespoň na chvíli zažijete pocit normálnosti v kruhu své rodiny.
Miroslava Halámková, ředitelka ZŠ

Zprávy z mateřské školy
Od začátku školního roku naše mateřská škola
pracuje v neomezeném režimu, i když jsme se
potýkali s nemocností učitelek a také s čerpáním
OČR. V té době byla také vysoká nemocnost
dětí a někteří zákonní zástupci si na přechodnou
dobu ponechali děti doma, což nám velice pomohlo s organizací provozu MŠ. Když docházka dětí s povinnou předškolní docházkou klesla na 50 %, zahájili jsme distanční výuku. Paní
učitelka denně dětem formou e-mailů zasílala
program, který plnila s dětmi v MŠ. Také jsme
zakoupili všem dětem s povinnou předškolní
docházkou výtvarný materiál pro práci doma.
V MŠ se řídíme manuálem MŠMT Provoz škol
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke covid-19. Z epidemiologického
pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání
vnitřních prostor, neustálé dezinfikování; navíc
jsme přistoupili k dezinfekci germicidní lampou v době, kdy děti nejsou v prostorách MŠ.
Děti v MŠ nemusí používat ochranu nosu a úst.
Tu ale musí v prostorách MŠ používat nepedagogové a zákonní zástupci dětí. Pedagogové
používají ochranu nosu a úst dle svého uvážení. Nemohou se konat výlety a také je zakázán
vstup třetích osob do prostor školy. Možný je jen
v důvodných případech. Zákonní zástupci mohou být v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (při
předávání a vyzvedávání dětí).
Tato omezení značně změnila chod naší MŠ.
Nemohou se konat divadla v MŠ, museli jsme
zrušit všechny naplánované akce, na které
jsme se těšili. Paní učitelky se však postavily
k tomuto problému čelem a samy se chopily iniciativy. Pro děti připravily krásnou Mikulášskou nadílku i bez Mikuláše a bez čerta.
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době zasíláme, aby měli přehled o situaci v MŠ.
V současné době s dětmi prožíváme adventní
čas. Zdobíme školku, pečeme perníčky, povídáme si o tradicích a těšíme se na Ježíška.

Převlékly se za andílky a zavítaly do každé
třídy, kde děti rozveselily a nadělily jim balíček s ovocem a sladkostmi. Také vyzvaly děti,
aby se převlékly za andílky nebo čerty, a tak
čertovsko-andělské dopoledne v MŠ bylo
opravdu překrásné, a to zásluhou rodičů, kteří
doma vyráběli úžasné modely.
Pro rodiče jsme nově zavedli pravidelné týdenní
e-mailové zprávy z MŠ, které jim v této covidové

Krásné nadcházející svátky prožité v radosti
a ve zdraví vám přeje
Magda Sedláčková, ředitelka MŠ

Petr Knapek, nový duchovní správce
naší farnosti, je už v Oldřišově doma
Otec Petr Knapek, který je od letošního července farářem v Oldřišově, se narodil Marii
a Milanovi Knapkovým dne 13. května roku
1975 v Bohumíně. Má o 8 let mladšího bratra
Jana. Po absolvování základní školy v Bohumíně a Střední zemědělské školy v Českém
Těšíně odešel do světa… Kam? To se dočtete v následujících řádcích.

vy, jaké by to bylo stát na té druhé straně,
tzn. u oltáře a sloužit mši svatou. Tehdy
jsem ještě netušil, že být knězem neznamená jenom sloužit mše. Po ukončení střední

Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? Měl jste
touhu k  tomuto povolání již od dětství?
Když jsem byl malý, tak jsem do kostela
nechodil. V naší vesnici, která se jmenuje
Šunychl (je to část Bohumína, kde jsem vyrůstal), je kaple Jména Panny Marie a můj
děda zde byl zvoníkem. Když mi bylo asi
15 let, začal mě brávat s sebou a po krátkém čase jsem se naučil zvonit i já. Nebylo to nic jednoduchého, protože zvon
nepoháněla elektrická síla, ale síla našich
rukou, které tahaly provaz. Po čase jsem
začal pomáhat i paní kostelnici s úklidem a zdobením, no a už nebylo daleko
k tomu, abych se začal pravidelně účastnit
bohoslužeb. V roce 1991 ve farnosti Starý
Bohumín se stali duchovními správci františkáni z Polska, ve zdejším kostele Narození Panny Marie jsem ministroval asi dva
roky. Byla to pro mne intenzivní a užitečná příprava, jak se chovat během liturgie
u oltáře. Někdy jsem měl takové předsta-
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školy jsem vstoupil do Řádu menších bratří františkánů v Polsku. Nejdříve jsem byl
rok v noviciátu v Miejskiej Górce a pak pět
let v klášteře v Katowicach-Panewnikach,
kde jsem také studoval v kněžském semináři. V roce 1999 mne otec biskup František Václav Lobkowicz přijal do Ostravsko-opavské diecéze. Nejdříve jsem byl ve
farnosti v Odrách jako akolyta a jáhen. Na
kněze jsem byl vysvěcen 24. června 2000.

Na jakých farnostech jste kdy sloužil?
Po vysvěcení jsem sloužil jako kaplan v Odrách. V letech 2001–2003 jsem byl kaplanem
ve farnosti Slatina, Olbramice, Lubojaty
a Těškovice. V červenci 2003 jsem se stal farářem ve farnostech Velké Heraltice, Jakartovice, Bohdanovice, Neplachovice a Brumovice. Po roce mi zůstaly pouze první tři
farnosti. Byl jsem tam až do června 2020.
Celkem jsem měl na starosti devět kostelů.
K farním kostelům to byly ještě filiální kostely v Sádku, Košeticích, Malých Heralticích,
Bratříkovicích, Mladecku a Deštné a dvě farní budovy. Všechno to je na území tzv. Sudet. O životě ve farnostech v pohraničí by se
dalo vyprávět dlouho.

To asi není příliš obvyklé, že jste kněžská
studia prožil v Polsku, jak jste zvládl jazykovou bariéru? Na co nejraději ze studií
vzpomínáte? Poznal jste v Polsku nějaká
zajímavá místa?
Pocházím z Těšínského Slezska. Na tomto
území jsou farnosti dvojjazyčné. Konají se
bohoslužby česky i polsky. Naše rodina patří k těm, kdo navštěvovali už před mnoha lety polské bohoslužby. Maminka i tatínek mají polské kořeny. Doma se mluvilo
„po našimu“, což je směs polštiny, němčiny
a v malém procentu češtiny. Toto nářečí má
nejblíže k polštině. Do naší farnosti, jak už
jsem se zmínil, přišli františkáni z Polska. Má
volba při rozhodování, kam půjdu studovat,
byla jasná. Nářečí, které jsem uměl, stačilo
později vyladit do polštiny. Na léta v klášteře a v semináři by se dalo dlouho vzpomínat. Nejraději vzpomínám na to, že tehdy
člověk neměl takové starosti, jako má teď.
Stačilo se dobře modlit, dobře učit a dobře
žít v řádové komunitě bratří.
Polsko je velká země. Mnoho míst neznám,
a mnoho míst je krásných. Líbí se mi město Kraków a krásně je taky u Baltu (i když
chladno ). Na zajímavé místo jsem narazil
při putování ve východní části Polska, blízko hranic s Běloruskem. Je tam pár vesnic,
kde od 17. století až do dnešních dnů žije národnostní menšina Tatarů. Pokud by se chtěl
někdo o tom dozvědět víc, může napsat na
internetu do wikipedie „Lipkové“.

Co Vás zaujalo, když jste poprvé přijel do
Oldřišova? Co překvapilo?
Úplně první dojem? Když jsem poprvé přijel
do Oldřišova, uchvátilo mne příjemné prostředí obce. Ta scenérie zámku, parku, rybníka, kostela, fary a okolí na mne působila
jako bych byl v jižních Čechách . Překvapilo mne, jak jsou všichni vstřícní, milí, připraveni kdykoli a s čímkoli pomoci a poradit.
Co považujete v kněžském povolání za
nejdůležitější a co Vám přináší největší radost?
Kněžská služba jistě není jednoduchá a obsahuje mnoho aktivit. Nejdůležitější a centrem celého kněžského a farního života je
Eucharistie a udělování dalších svátostí. Radost prožívám tehdy, když vím, že tady ve
farnosti nejsem jako úřední osoba, ale farní
rodina je pro mne opravdovou rodinou, a že
se můžeme mít rádi.
Kostýmovaný průvod farníku při dožínkové mši, který jste organizoval, vytvořil
slavnostní atmosféru. Mám neověřenou informaci, že také šijete.
Vlastním několik opavských lidových krojů.
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Nejedná se o originály, ale repliky. K historickým kostýmům a krojům jsem se dostal
díky pouti ke sv. Janu Nepomuckému na
Hůrce u Štemplovce. Opavské kroje jsem si
vytvořil sám, ale jsem v šití amatér. Základy
jsem získal v dětství u babičky a maminky.
K opavským krojům mi maminka ušila kordulky. Ostatní jsem nějak zvládl sám.

prozrazovat, protože by to mělo být také
překvapení.
Letos jste se v základní škole účastnil vítání prvňáčků, vzpomenete si na svá školní
léta?
Byl to pro mne hezký zážitek doprovodit děti
do školy na začátku školního roku. Jsem rád,
že můžeme mít výuku náboženství. Učím na
zdejší základní škole a také ve Služovicích.
V náboženství celkem mám 54 dětí. Když
jsem já chodil do školy, tak bohužel to byla
doba, kdy se náboženství nemohlo učit. Byla
to doba, kdy jsme slavili např. Vítězný únor,
Velkou říjnovou revoluci, 1. máj apod.
A vzpomínám na zdobení pověstných nástěnek s červeným karafiátem. Z předmětů
jsem měl rád dějepis, přírodopis a chemii.
Bohužel mi nikdy nešla matematika.

Máte v záloze nějakou další „nazdobenou“
slavnost?
Pokud nebudou žádná koronavirová omezení, tak bychom chtěli uspořádat pouť
s procesím a mši svatou u kaple sv. Antonína v Oldřišově.
Co byste chtěl ve farnosti zvelebit, plánujete nějaké aktivity?
Zvelebování se dá rozdělit na dvě části.
První se týká duchovního života a druhá
věcí materiálních. V té první se budu snažit nabídnout věřícím duchovní vedení. Je
to zvelebování, které ohodnotí až sám Všemohoucí Bůh. Jaký bude duchovní život,
záleží na dobré vůli, snažení a svědomí
každého z nás. V té materiální části jsem
rád, že máme kostel opravený. V následujících letech se pustíme do nové elektroinstalace a topení v kostele. Fara by potřebovala nové vstupní dveře a nová okna.
Možná pak přijde řada i na novou fasádu.
Střecha je v dobrém stavu. Zahrada v posledních letech byla zanedbána. Pustili
jsme se do odstranění náletů, křovin a všelijakých věcí, které tam nepatřily. Zasadili
jsme nové ovocné stromky a v příštím roce
se snad podaří udělat i nové oplocení.
Ve farních aktivitách mám spoustu nápadů. Bohužel nyní jsme různými opatřeními
omezováni. Takže se např. nemohly slavit
Dušičky, advent a Vánoce tak, jak bychom
chtěli.
Na příští rok mám další nápady. Nebudu

Koronavirová opatření se dotkla také Vašeho kněžského působení, měla i nějaký
pozitivní přínos?
Nikoho z nás v loňském roce nenapadlo,
že se budeme muset v tomto roce potýkat
s nemocí, která ovlivnila život nás všech.
Bohužel tato nemoc mnohým vzala zdraví a některým život nebo jiní ztratili někoho blízkého. Prožili jsme čas v karanténách,
v rouškách a různých omezeních. Dotklo
se to také bohoslužeb a výuky náboženství.
Bohužel jsme letos neprožili Velikonoce ve
společenství věřících v kostele. Několik týdnů na jaře a nyní na podzim se nemohly konat bohoslužby v kostele. Na druhou stranu
se mnozí naučili větší zodpovědnosti vůči
sobě i druhým. Celá ta situace někdy ukázala, jací lidé jsou. Někteří projevili svou solidaritu a někteří bohužel svou lhostejnost.
Museli jsme všichni dodržovat určitá pravidla. Možná nás to naučilo být více trpěliví
a vážit si toho, co nám bylo různými omezeními vzato. Mnoho věcí jsme dlouho po-
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važovali za samozřejmost. Teď víme, že se
může všechno během jednoho týdne změnit.

kapr. Také dle starodávného zvyku oplatky,
česnek a sůl. Pochoutkou jsou zvlášť kapří
vnitřnosti (Pokud to někdo nemá rád a při
kuchání kapra vyhazuje mlíčí a jikry, tak ať
to raději donese na faru. Děkuji předem.).
Vrcholem vánočního slavení je samozřejmě
mše svatá.
Vzpomínám na Vánoce svého dětství. Vánoční stromek se u nás zdobil až na Štědrý
den dopoledne. Přál jsem si vždycky autodráhu. Bohužel to bylo nedostatkové zboží.
Jednou jsem dostal dárky v bobech – to ještě
bývalo hodně sněhu – a brácha v malém žebřiňáku. Nikdy nesměla chybět knížka. Byl
jsem rád i za vystřihovánku.

Jak nejraději trávíte volný čas? Máte nějaké oblíbené místo, kam se rád vracíte?
Mým koníčkem je historie a architektura. S tím
také souvisí lepení vystřihovánek modelů staveb. Převážně hradů a zámků. Snad někdy
své výtvory vystavím. Rád cestuji. U nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku už zbylo málo
hradů a zámků, které jsem nenavštívil. Hory
a příroda má také své kouzlo. Rád poznávám
cizí země. Moc do daleka jsem se nedostal.
Mám rád Polsko a Slovensko. Vzpomínám na
Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovinsko,
Chorvatsko, Itálii, Francii, Litvu, Lotyšsko,
Ukrajinu, Rumunsko. Bohužel jsem se zatím
nevypravil do Říma a Svaté země. Oblíbené
místo a kam se rád vracím? Domů na faru
v Oldřišově.

Co byste letos rád našel pod stromečkem?
Knížku.
Která vánoční koleda je Vaše oblíbená a na
jakém cukroví si pochutnáte?
Všechny jsou krásné. Protože jsem vyrůstal
v česko-polském prostředí, tak mám oblíbenou polskou koledu „Bracia patrzcie jeno“
a „Bóg się rodzi“. Z cukroví mám rád jakékoli nepečené.

Na faře jsou Vašimi společníky psi.
Všichni tři se se mnou stěhovali z Velkých
Heraltic. Pes Logan je černý labrador. Fenku
Lajku jsem dostal jako štěňátko. Fenka Dorinka se narodila na faře v Heralticích. Logan
a Lajka už stihli tady v Oldřišově zanechat
své tři potomky. Nesmím zapomenout, že
jsem zde do skupinky přibral i kočku Micku,
která ale nemůže být s pejsky dohromady.

Co byste nám všem popřál v nastávajícím
vánočním čase?
Milí farníci, spoluobčané, bratři a sestry,
kolikrát jsme si přáli v adventním čase klid,
pokoj a Boží ochranu, kolikrát jsme zažili nepříjemnosti, a kolikrát světlo, radost a lásku.
Těšme se z toho, co máme, a pomáhejme si
navzájem, přemáhejme dobrou náladou vše
škaredé kolem nás.
Vše nakonec pomíjí, ale Boží spása a Jeho
spravedlnost tady budou věčně. Nebojme
se. Bůh je s námi! Bůh vás opatruj a posiluj
a dávej vám světlo z Ježíšova narození. Přeji
vám všem hodně zdraví, radosti a pokoje.

Můžete prozradit, jak slavíte Vánoce, jaké
dodržujete zvyky na Štědrý den, vzpomenete si na nějaký dárek, který jste dostal,
když jste byl kluk?
Vánoce tradičně slavíme na faře společně
s rodiči a bratrem. Během Štědrého dne si
zpíváme „Už se těšíme na Ježíška, copak
nám asi letos nadělí“ a těšíme se, jak si večer
zazpíváme konečně poprvé koledy. Ty koledy, které slyšíme v televizi a v obchodech,
neplatí. Stavíme Betlém a zdobíme. Na štědrovečerním stole tradičně nesmí chybět hrachová polévka, bramborový salát a smažený

Děkuji za Vaše přání i rozhovor.

Michaela Lokočová
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Žáci SDH Oldřišov

rozložením týmu jsme do sezóny vstoupili
krásným 3. místem s A-týmem a časem 22:79,
B-tým předvedl výsledný čas 32:40, který ho
zařadil na 11. příčku. V pořadí druhý závod
sezony byl bohužel zrušen, tak nás 18. 9. 2020
čekal poslední podzimní závod, a to v Sádku.
Zde se A-tým umístil na pěkném 6. místě a B-tým obsadil 10. příčku. Tímto závodem jsme
ukončili podzimní část sezony, ale vzhledem
k vládním opatřením nemůže v těchto dnech
probíhat zimní příprava v tělocvičně jako vloni.
Start jarní části sezony 2020/2021 je naplánován na 7. 5. 2021 a bude se konat v Jamnici. Budeme všichni doufat v to, že se současná situace uklidní a start této části sezony se uskuteční
bez omezení. V závěru bych chtěl všem popřát
hlavně zdraví v této nelehké době a zároveň
pozvat kohokoliv, kdo by měl zájem sledovat
postupy našich žáků, k navštívení facebookové stránky SDH Oldřišov – žáci, kde naleznete
všechna videa z našich útoků a výsledky soutěží.

Michal Steuer, vedoucí mladých hasičů

Letošní rok byl kvůli koronavirové pandemii pro všechny sportovce, stejně jako pro
naše žáky, bohužel velice omezující. Jarní
část sezony 2019/2020, která měla začít 24.
4. 2020, se neuskutečnila. Nekonal se ani jeden závod této jarní části, a proto rada Mladecké ligy mládeže rozhodla, že se sezona
2019/2020 vyhodnotí z výsledků po podzimní části. Díky tomuto se naši mladší žáci
celkově umístili na nádherném druhém místě a starší žáci obsadili čtvrtou příčku. Tato
umístění kvalifikovala naše týmy do soutěže
O pohár starosty OSH Opava konané 22. 8.
2020, kam včetně nás postoupilo pouze patnáct nejlepších týmů z okresu. Soutěžilo se
ve třech disciplínách, a to požárním útoku,
štafetě požárních dvojic a běhu na 60 metrů.
Účastí v tomto závodě získali naši žáci zcela
novou zkušenost.
Sezona 2020/2021 začala 4. 9. 2020 opět tradičně v Sosnové. V nových dresech a s novým

Radostné a pokojné prožití Vánoc
a do nového roku zdraví a naději
přejí

oldřišovští hasiči

PF 2021
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Tříkrálová sbírka v roce 2021
Vážení a milí obyvatelé Oldřišova, zdravíme
Vás z Charity Opava.

TKS 2021 se bude konat v prodlouženém termínu od 1. do 24. ledna. Jsme rádi, že se koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky
opět zapojit. Věříme, že vše provedou tak, aby
Vám koledování přineslo radost, odpovídalo
všem vládním nařízením, která budou v lednu platná, a bylo bezpečné pro všechny účastníky.

Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala tradicí,
totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním požehnání a všeho dobrého do nového roku. Zároveň nabízejí dárcům
možnost přispět do pokladničky na dobrou
věc. Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným.

Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování
není možné, nebo pokud by Vás koledníci nezastihli doma, nabízíme možnost přispět na
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS
pro Charitu Opava 77708012. Více informací
na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.


Za Charitu Opava Marie Hanušová,

koordinátorka TKS 2021

V tomto roce jsme tak z vykoledovaných darů
mohli podpořit seniory a vážně nemocné lidi,
o které se naše terénní služby (pečovatelská,
ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím
prostředí. Také jsme mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu chráněných dílen, ve
kterých nachází smysluplnou práci více než
160 lidí s handicapem z celého Opavska. Vaše
dary pomohly také mladým lidem s těžkým
tělesným a mentálním postižením a lidem,
kteří se neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít
opět pro naše terénní služby, které poskytují
pomoc seniorům a pacientům v terminálním
stadiu, a také lidem s mentálním postižením
a chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické dílně Radost.
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SK Moravan
v sezóně
2020/2021

se na podzim povedla, byl Oldřišovský odpust, který proběhl bez jakýchkoliv problémů.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří dorazili.
Do konce roku jsme ještě plánovali tradiční
Silvestrovský fotbal mezi týmy Svobodných
a Ženatých, a v příštím roce 23. ledna Sportovní ples. Jestli se některá z těchto akcí uskuteční, nebudeme nyní spekulovat, přesné informace bychom zveřejnili až těsně před jejich
konáním.
Jediné, co aktuálně probíhá, je zpracování projektu na výstavbu nových kabin v areálu hřiště, v příštím roce se spolu s obcí pokusíme najít
vhodný dotační titul, který by nám stavbu pomohl zafinancovat. Jak jsme již zmiňovali minule, současné kabiny jsou v havarijním stavu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zastupitel-stvu obce za konstruktivní jednání a výraznou
finanční spoluúčast při zakoupení repasované
vřetenové sekačky, která pozvedla údržbu hracích ploch na úroveň, která odpovídá současných
trendům. Děkujeme.

Za výkonný výbor Ing. Tomáš Lavický,

ekonom klubu

Do sezóny 2020/2021 jsme přihlásili jeden
mužský a tři mládežnické týmy. Muži hrají
Krajský přebor, žákovské týmy vždy přihlašujeme do okresních soutěží do kategorií (mladší/starší přípravka nebo mladší/starší žáci)
podle počtu sportovců dle ročníku narození.
Pro letošní sezónu se jednalo o mladší a starší
žáky. Velkým úspěchem bylo obnovení týmu
dorostu, který jsme několik let nepřihlašovali
z důvodu malého zájmu hráčů. Nejvíce zápasů v nové sezóně – deset – odehráli muži, dorost měl pouze čtyři zápasy, stejně jako starší
žáci. Mladší žáci stihli šest utkání. Poté přišlo
přerušení soutěží, které trvá dodnes. Na stole
je sice ambiciózní plán, že by se neodehrané
zápasy z podzimu uskutečnily na jaře v tzv.
anglických týdnech (utkání středa – neděle –
středa), ale v současném stavu nelze dopředu
odhadnout, zdali se tak opravdu stane.
Přerušeny jsou i veškeré tréninkové jednotky, protože amatérským sportovcům, ač jsou
členy organizované fotbalové asociace, není
umožněno trénovat v dostatečně velkých skupinách hráčů v tělocvičnách, ale ani ve venkovních prostorech.
V rámci zimní přípravy mužského týmu, která
by měla začít v druhé polovině ledna, je naplánován 2. ročník Prajzské ligy. Přesné termíny
zápasů jsou uvedeny na www.skmo.cz. Mládežnické týmy se vždy připravovaly v rámci
turnajů, které se konaly v celém kraji, nyní ale
nevíme ani o jednom turnaji, který by se měl
v příštím roce konat.
Ochromena není ale pouze sportovní stránka
klubu. Významným příjmem pro financování
provozu klubu je Hostinec Moravan, který byl
však řadu týdnů uzavřen. Jedinou akcí, která
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