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Zprávy oldřišovské farnosti
Mše svaté o Vánocích 2019
24. 12. 16.00 hod. Služovice
21:00 hod. Oldřišov

25. 12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

31.12. 10.00 hod. Oldřišov

1.1.2019

26.12. 8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

8.15 hod. Služovice
10.00 hod. Oldřišov

Výstava betlémků je od 24. 12. 2019 do 2. 2. 2020 vpředu před lavicemi našeho kostela Narození Panny
Marie v Oldřišově. Je možno ji zhlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou a ihned po každé mši
svaté.
Drazí přátelé!
Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2020 Vám všem
přeje a vyprošuje
P. Mgr. Bohumil Vícha, farář
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oprava chodníku na tomto hřbitově. K posledně
jmenované akci bych se chtěl na chvíli zastavit.
Stejně jako u ostatních stavebních zakázek byla
i pro tuto vybrána výběrovým řízením firma,
která měla opravu chodníku zhotovit. Jak se však
velmi brzy po jejich nástupu ukázalo, nebyla tato
společnost
schopna
uvedenou
zakázku
zrealizovat v požadované kvalitě a včas. Proto
byla záhy spolupráce s touto firmou ukončena.
Na základě této skutečnosti nezbývalo
než opravu provést vlastními silami. Stavbu tedy
začali provádět pracovníci obce. Aby práce
mohly probíhat rychleji, nabídli jsme možnost
brigády Vám občanům. Někteří z Vás naši
nabídku přijali a společně se zaměstnanci obce
dílo úspěšně dokončili. Je mi ctí a využívám tuto
příležitost, abych poděkoval jak zaměstnancům
obce za poctivý přístup k realizaci této stavby,
tak rovněž všem brigádníkům, kteří pomohli
toto dílo zrealizovat a díky nimž mohlo být včas
a ve velmi
dobré
kvalitě
dokončeno.
Vybudováním osvětlení a opravou chodníku se
náš hřbitov opět zkrášlil a zvýšila se bezpečnost
pěších na opraveném chodníku.
Jedno staré přísloví praví: „Nejen prací
živ je člověk“. Tato stará moudrost jednoznačně
naznačuje, že život není jen o práci, ale i zábavě,
tedy společenském kulturním, zájmovém a
společenském vyžití. Rovněž o tuto oblast nebyla
dle mého názoru v naší obci nouze. Ať už obec,
ale především spolky připravily pro nás všechny
řadu již tradičních, každoročně se opakujících
akcí, jako jsou plesy, spolkové slavnosti, odpust a
mohl bych jmenovat další. Vedle těchto
tradičních však tento rok byl obohacen o Setkání
schol regionu Hlučínsko. Setkání schol je
přehlídkou
mladých
pěveckých
souborů
duchovní hudby, která se každoročně koná
v některé obci na Hlučínsku. V říjnu se toto
setkání uskutečnilo v naší obci, a to v místním
kostele. Účastnilo se jej celkem 10 schol, které
připravily všem, kteří toto setkání navštívili,
krásný hudební i duchovní zážitek. Touto
událostí tak obec přispěla k výročí 200 let
od postavení a vysvěcení zdejšího kostela.
V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, kolik
úsilí a času je třeba ke zdárné organizaci
takovéto akce. Proto touto cestou děkuji všem,
kteří se o zdárnou přípravu a úspěch této akce
zasloužili. Zde mám na mysli především vedení
místní scholy, které se velmi aktivně zapojilo jak
do přípravy, tak vlastního průběhu celé akce,
dále žákyním naší základní školy, které

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do Vašich domovů bylo doručeno toto
adventní a zároveň poslední letošní vydání
obecního zpravodaje. To je neklamným
znamením blížících se nejkrásnějších svátků
v roce. Svátků, s nimiž jsou spojovány slova jako
pokoj, láska, porozumění, vzájemné sblížení a
našla by se jistě mnoha další. Nezbývá než si
přát, aby vše, co je symbolem Vánoc, zaplnilo
naše domovy.
Blížící se konec roku je vždy příležitostí
k ohlédnutí se zpět. V letošním roce tomu určitě
nebude jinak. Jaký vlastně právě končící rok byl?
Pro každého z nás určitě jiný. Každý v něm
prožíval své radosti i těžkosti, které každodenní
život přináší. Doufám, že u většiny z Vás
převládalo to dobré a že uplynulý rok byl
pro naprostou většinu rokem příznivým.
A co přinesl právě končící rok do života
obce? Co se týče stavební činnosti, lze právě
končící rok hodnotit jako období velmi
dynamické. Vyvrcholily práce na stěžejní
investiční akci posledních let, jimiž byly stavební
úpravy zámku vč. jeho okolí. Jak se dílo
podařilo, jste měli možnost, vážení spoluobčané,
posoudit
při
slavnostním
otevření
zrekonstruovaného zámku. V měsíci září pak
došlo k přestěhování obecního úřadu do
zrekonstruovaných
zámeckých
prostor,
dosavadní prostory byly nabídnuty k pronájmu,
a to ke komerčním účelům. V těchto dnech již
v místnostech bývalého obecního úřadu nabízí
své služby dva subjekty – místní občanka paní
Lucie Hanková zde provozuje pedikúru a
společnost KOMPATON, s. r. o., služby v oblasti
příslušenství výpočetní techniky. Díky nabídce
obou těchto subjektů se tak rozšířilo portfolio
nabízených služeb v naší obci, což je určitě velmi
pozitivní. S potěšením využívám této příležitosti
a přeji oběma subjektům mnoho zdaru v jejich
činnosti, úspěšný rozvoj a mnoho spokojených
zákazníků.
Poslední investiční akcí tohoto roku pak
bylo vybudování nového chodníku a rozšíření
veřejného osvětlení podél nových rodinných
domů na ul. U Naplatek. Rovněž tato investice
podpořila příznivý vzhled této lokality,
a především bezpečnost chodců.
Jaksi nad plán byla provedena výstavba
nového osvětlení hřbitova, po kterém mnozí
z Vás volali. Zároveň byla provedena generální
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pracovaly jako hostesky a staraly se o jednotlivé
scholy,
členům
SDH,
kteří
zajišťovali
pořadatelskou službu, v neposlední řadě pak
členům kulturní komise obce a panu faráři
Víchovi za to, že umožnil konání koncertu
v krásných prostorách kostela a za slova, která
pronesl k účastníkům setkání.
V době
uzávěrky
vydání
tohoto
zpravodaje jsme si mohli přiblížit krásnou
atmosféru Vánoc a to zhlédnutím živého
betlému, který připravili žáci místní základní
školy a poté si všichni společně zazpívat krásné
vánoční koledy v rámci celostátní akce „Česko
zpívá koledy“. Živý betlém jsme mohli díky
žákům základní školy zhlédnout v naší obci
poprvé, do celostátního zpívání koled jsme se
zapojili podruhé. Oba tyto počiny jsou krásnou
příležitostí společně se setkat a naladit se
na neopakovatelnou atmosféru Vánoc a nelze nic
víc než si jen přát, aby našly trvalé místo
v kulturním kalendáři obce. Odpoledne 3. neděle
adventní zase patřilo adventnímu koncertu
smíšeného pěveckého sboru Komenský, který se
uskutečnil ve farním kostele.

zaslouženého klidu a odpočinku. Ať je prožijete
ve zdraví, v radosti, ve vzájemném setkání se
svými nejbližšími. Ať se pokoj, mír, úcta
a vzájemná láska uhostí ve Vašich domovech
a celé naší obci.
Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 10 ze dne 23. 10. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 10. zasedání zastupitelstva.
2. Pronájem budovy na pozemku p. č. 834/1.
v k. ú. Oldřišov SK Moravanu Oldřišov.
3. Pronájem části budovy č. p. 135, ulice
Slezská, Oldřišov v I. NP společnosti
Kompaton, s. r. o., zastoupenou panem
Tomášem Hasilem.
4. Pronájem části budovy č. p. 135, ulice
Slezská, Oldřišov v II. NP Lucií Hankové,
Oldřišov.
5. Pronájem nebytových prostor v objektu
č. p.
246,
K Zámku,
Oldřišov
MUDr. Gabriele Kerlinové dle zveřejněného
záměru.
6. Darovací smlouvu se Sdružením obcí
Hlučínska na organizaci akce „Setkání
schol regionu Hlučínska“.
7. Smlouvu o výpůjčce se SOH na posezení
k cyklostezkám.
8. Směnu pozemků p. č. 106/70 za 108/5 a
111/5 v k. ú. Oldřišov s Ing. Patrikem
Wiederem.
9. Znění Darovací smlouvy na čerpací šachty
splaškové kanalizace.
10. Schvaluje podle § 11 a) odst. 3 zákona
301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, místo pro konání sňatečných obřadů –
obřadní síň
v I. poschodí
v budově
Obecního úřadu Oldřišov, K Zámku č.p.
246, Oldřišov. Sňatečným dnem je sobota
od 10.00 do 14.00 hod. Snoubenci projeví
vůli , že vstoupí do manželství před starostou nebo místostarostou
obce dle
zákona č.301/2000 Sb. § 11 a) odst. 1b)
vzhledem k tomu, že Oldřišov není matriční
obec.
11. Změnu sídla Obecního úřadu v Oldřišově
na adrese K Zámku č.p. 246, 747 33
Oldřišov s účinností od 1. 11. 2019.
12. Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí nízkého napětí s Pražskou
plynárenskou, a. s.
13. Navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2019.

Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte
vrátit se do současné adventní atmosféry a
k blížícím se vánočním svátkům, svátkům
pokoje, radosti, zázraků, přání a vzájemného
obdarování.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám
jménem zastupitelstva obce, jménem všech
zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým
popřál, ať jsou tyto svátky i pro Vás svátky
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14. Poskytnutí
finančních
prostředků
na lyžařský výcvik a lyžařskou školičku
pro Základní
školu
ve školním roce
2019/2020, a to na lyž. výcvik ve výši
1.500,-- Kč / žák a lyž. školičku ve výši
1.000,-- Kč/ žák pro
žáky s trvalým
bydlištěm v obci Oldřišov.

8120069924 mezi Obcí Oldřišov a ČEZ
Distribuce, a. s.
3. Střednědobý
výhled
rozpočtu
obce
Oldřišov na rok 2021–2022.
4. Aktualizaci č. 1 „Kalkulace pro výpočet
ceny stočného pro rok 2019“.
5. Cenu stočného na rok 2020 ve výši 31,-Kč/m3 včetně DPH.

15. Rozpočtové opatření č. 11.

6. Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Stanovení ceny podnikatelům za svoz
odpadů na rok 2020 ve výši 4.200,-- Kč
/nádoba + DPH.
Stanovení ceny za svoz odpadů na rok
2020 pro lékaře ve výši 2.500,-Kč/nádoba +
DPH.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místních poplatcích.
9. Rozpočet obce Oldřišov na rok 2020, viz
zápis.
10. Plán inventur na rok 2019.
11. Stanovení ceny za zpracování biologického
odpadu pro externí dodavatele ve výši
430,-- Kč za 1 tunu biologického odpadu,
bez DPH .
12. Výši pronájmu obřadní síně
v zámku
a přilehlého parku, viz příloha.
13. Rozpočtové opatření č. 12.
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Oldřišov.

Zastupitelsvo obce bere na vědomí:
1. ZO
bere na
vědomí
stanovisko
Magistrátu města Opavy k pořízení změny
ÚP obce Oldřišov.
2. Rozpočtové
opatření
č. 9 a č. 10
v kompetenci starosty

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 11 ze 14. 11. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvy č. 8-01, 02, 03, 04, 05, 06 /2019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na výměnu zdroje tepla.
2. Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
pro veřejnou
zakázku
„Novostavba
chodníků podél ul. U Naplatek“ s firmou
Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794
01 Krnov.
3. Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne
1. 7. 2019.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č.
IV-12-8015176/VB02
Oldřišov, p.č. 1130/184, Hloušek, roz. kNN
mezi Obcí Oldřišov a ČEZ Distribuce, a. s.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č.
IV-12-8014267/VB04
Oldřišov, 4 RD , Pastor, smyčka kNN mezi
Obcí Oldřišov a ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru.
2. Zprávu finančního výboru.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 12 z 26. 11. 2019

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č.2 ke
Smlouvě o dílo
pro veřejnou
zakázku
„Novostavba
chodníků podél ul. U Naplatek“ s firmou
Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794
01 Krnov.
2. Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení
číslo: Z_S24_12_

Ukončení svozu stavební suti
na sběrný dvůr

Vážení spoluobčané, až do listopadu
tohoto roku, jste měli možnost svážet stavební
suť na sběrný dvůr obce. Tuto suť pak obecní
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Čištění obecních rybníků

zaměstnanci odváželi do jámy bývalé
pískovny.
V listopadu
byla
obec
prostřednictvím vedení zdejšího zemědělského
družstva informována, že do bývalé pískovny
není nadále možno stavební suť ukládat.
Z výše uvedeného důvodu není tedy možné
stavební suť svážet ani na obecní sběrný dvůr.
Potřebujete-li při stavebních úpravách
likvidovat stavební suť, můžete tak učinit jejím
odvozem na skládku do Chlebičova nebo
do areálu společnost Gipstrend – bývalé
sádrovcové doly v Kobeřicích. Do areálu
společnosti Gipstrend je možno suť zavážet
i o sobotách.
V případě, že dojde k jakékoliv změně
v situaci kolem pískovny v Oldřišově, budeme
Vás včas informovat.
Ing. Petr Toman

Během letošního léta dosáhla kvalita
vody
v rybnících
v zámeckém
parku
nejhoršího stavu za poslední roky. Oba
rybníky
vykazovaly
silnou
eutrofii
až hypertrofii (velmi vysoký obsah živin),
což se projevilo silným zárůstem sinic (zelené
povlaky na hladině) a zahníváním organické
hmoty doprovázeným silným zápachem.
V menším z rybníků pak došlo v polovině září
k úhynu ryb v reakci na nedostatek kyslíku,
který je úzce spjat s nevyhovující kvalitou
vody.
Důvodů, proč k tomuto stavu došlo je
hned několik: dlouhodobá špatná kvalita vody,
vysoký obsah dusíku ve vodě a rybničním
bahně, nedostatečná výměna vody zapříčiněná
slabým přítokem, dále vysoký počet kachen
divokých, které svým trusem silně znečišťují
vodu i břehy rybníka a v neposlední řadě
chybějící rozsáhlé litorální pásmo s vodními
rostlinami (porosty ostřic a rákosin), které by
podpořily regenerační a samočisticí funkci
rybníka.
Jak
je
zřejmé
z vyjmenovaných
nedostatků, bylo nutné začít řešit nastalou
situaci neprodleně a komplexně.
Za tímto účelem jsme požádali o pomoc
Agenturu ochrany přírody se sídlem v Ostravě
(AOPK),
Odbor
životního
prostředí
při Magistrátu města Opavy, Myslivecké
sdružení Chmulovec a nájemce obou rybníků
Jakuba Miketu.
Paní Ing. Ivona Kneblová z AOPK má
dlouholeté zkušenosti s péčí o rybníky
v Moravskoslezském kraji. Po seznámení
s lokalitou navrhla postupné kroky, které nyní
realizujeme. Dovolte, abych je stručně
představil a okomentoval:

Použité jedlé oleje a tuky možno
odkládat na sběrný dvůr
Od počátku příštího roku obec zajišťuje
podmínky pro sběr a likvidaci použitých
jedlých olejů a tuků a to na sběrném dvoře
v areálu bývalého obecního úřadu. Jak tento
sběr olejů a tuků bude probíhat. Použité jedlé
oleje a tuky (tj. oleje a tuky po smažení, oleje
po fritování atd.) z domácnosti slijete
do plastových uzavíratelných nádob – nejlépe
PET láhví, tyto uzavřete a takto zajištěné
odnesete na sběrný dvůr, kde budou uloženy
do k tomu určených a označených sběrných
nádob. Obec pak zajistí jejich likvidaci
zákonným způsobem. Povinnost odebírat
tento druh odpadu ukládá obcím zákon
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Zastupitelstvo obce pro splnění této zákonné
povinnosti upravilo příslušnou vyhlášku
č. 3/2019 a zajistilo sběrné nádoby na obecní
dvůr
Tato služba je pro občany obce
bezplatná a věřím, že toto opatření zabezpečí
zlepšení podmínek pro třídění odpadů
a zároveň je odpovědí na otázku:
Kam s ním? No přece na sběrný dvůr,
a ne do kanalizace!
Ing. Petr Toman

1. Odebrání vzorků rybničního bahna
za účelem
posouzení
znečištění.
Z hodnocení akreditované Laboratoře
Morava, s. r. o., vyplývá, že všechny
sledované ukazatele včetně těžkých
kovů jsou pod stanoveným limitem
vyjma
dusíku,
kde
došlo
k očekávanému překročení. Na základě
těchto zjištění byly navrženy další
kroky.
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2. Vypuštění a výlov rybníků, které
provedl nájemce Jakub Miketa se svými
pomocníky. Patří jim velké poděkování,
zejména za vypuštění menšího rybníka,
které bylo znesnadněno hloubkou
rybníka a také tím, že z důvodu vysoko
umístěného odtoku nelze vypustit celý
rybník jinak než čerpáním. S jejich
pomocí byl také posbírán odpad, který
nezodpovědní
občané
naházeli
do rybníka. Množství pivních sklenic a
lahví od alkoholu ze tří čtvrtin zaplnilo
přívěsný vozík za auto!
3. Letnění (starý způsob hospodaření
na některých rybnících) – tzn. proces,
při němž dochází k proschnutí dna,
popraskání vrstev usazeného bahna, což
přispívá k provzdušnění vrstev a
umožňuje
mineralizaci
rybničních
sedimentů, které se nachází pod svrchní
vrstvou. Rybníky necháme vypuštěné
po dobu jednoho roku, kdy dojde
k promrznutí, vyschnutí dna, na němž
poté vyrostou traviny a byliny, které se
zde vysemenily. Před napuštěním bude
tráva posečena a odklizena.
4. Po zjištění tloušťky vrstvy bahna bude
provedeno částečné přemístění tak, aby
vzniklo litorální pásmo při okrajích, kde
budou vytvořeny vhodné podmínky
pro růst orobince, rákosu, dekorativních
kosatců žlutých, puškvorce a dalších
rostlin.
5. Počet divokých kachen je v současnosti
vysoko nad udržitelnou mírou, proto
musí dojít ke snížení na velikost
několika
párů.
Neřešení
tohoto
problému
povede
k opětovnému
znečištění vody hned v následujících
letech. Oddělení ochrany přírody a
krajiny (Lesy, myslivost) při Odboru
životního prostředí Magistrátu města
Opavy proto vydalo povolení odchytu
kachen,
které
bude
provedeno
Mysliveckým sdružením Chmulovec.
Žádáme občany proto, aby divoké
kachny u rybníků nekrmili.
6. Za účelem napuštění, a zejména pak
kvůli zajištění plynulého vydatnějšího
přítoku bude opraveno potrubní vedení
z obecního rybníka v příštím roce.

7. Na základě zjištěných vlastností bahna
(pH) bude přistoupeno k vápnění dna.
8. Bude také potřeba nastavit udržitelnou
rybí obsádku, neboť i množství ryb a
jejich druhové zastoupení má vliv
na kvalitu vody v rybníce a vliv
na litorální pásmo s vegetací.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.

Pomozte s přípravou expozice
o historii obce!
V
jedné
z místností
v nově
zrekonstruovaném zámku bude vytvořena
expozice o historii obce. Již při zpracování
projektové dokumentace interiéru zámku před
2 lety byly na základě zpracovaného konceptu
expozice připraveny výkresy výstavních tabulí
a vitrín. V loňském a tomto roce jsme se snažili
získat podporu k financování z Euroreionu
Silesia v rámci přeshraničního projektu
s tradičním partnerem z Pilszcze. Naše žádost
byla nyní schválena. Nebrání nám tedy nic
v tom, abychom začali s přípravou expozice,
která bude zaměřena nejen na historii
od prvního osídlení v pravěku, přes založení
s rozvoj obce ve středověku, několikeré změny
státní příslušnosti ve 20. století, ale také
na každodenní život, válečné události, historii
panství, samosprávy, školy, kostela a farnosti,
přírodní
zajímavosti,
rozvoj
občanské
vybavenosti,
pestrou
činnost
spolků
a významné osobnosti.
V současné
době
připravujeme
podklady pro texty a vybíráme exponáty.
Za tímto účelem jsme již navázali spolupráci
se sběrateli a s historiky z muzeí a archivů.
V této
souvislosti
se
obracíme
na všechny občany, kteří by chtěli přispět
zajímavými
fotografiemi,
předměty,
dokumenty nebo vzpomínkami, jež se vážou
k životu v naší obci v minulých desetiletích
či staletích. Vaše originály naskenujeme nebo
vyfotíme a vrátíme zpět nebo se domluvíme
na jejich zapůjčení za účelem vystavení
v zabezpečených vitrínách. Pomozte nám
vytvořit hodnotnou a zajímavou stálou
výstavu. Jsme jednou z nejstarších obcí
na Hlučínsku a Opavsku, s bohatou a často
7

pohnutou
historií,
která
si
zaslouží
připomenutí příštím generace.
Předem děkujeme všem, kdo nám
pomohou s vytvořením expozice.

zdobíme interiér i exteriér školky. Povídáme si,
zpíváme koledy, čteme příběhy o Vánocích,
abychom dětem ukrátili co nejlépe dobu
očekávání příchodu Ježíška.

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.

Zprávy z mateřské školy
Předvánoční čas v mateřské škole
První adventní neděli, která letos
připadla na 1. 12. 2019, naše nejstarší děti
vystupovaly se svým vánočním programem
u zámku při příležitosti rozsvícení obecního
vánočního stromečku.
Děti zazpívaly několik písní s pohybem
a jistě tak přispěly k příjemné atmosféře
začínajícího adventu.
Druhého prosince nás navštívilo
divadlo Ententýny s pohádkou o mikulášské
čapce.
Čtvrtého prosince odpoledne jsme se
sešli s dětmi a rodiči na zahradě naší mateřské
školy.

Málokteré období v běžném roce je
opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi,
jako jsou právě Vánoce. Aby tradice nezanikly,
už v MŠ dětem přibližujeme např.
neodmyslitelný vánoční stromeček, jmelí,
kapra, zlaté prasátko, rozkrojené jablíčko,
skořápkové lodičky, házení střevíce, větvičky
Barborky, pečení cukroví… atd. Letos
si vyzkoušely péct perníčky naše nejmenší děti
a moc se jim povedly.
K
BLÍŽÍCÍM
SE
VÁNOČNÍM
SVÁTKŮM VÁM PŘEJI, AŤ JSOU PLNÉ
LÁSKY, POHODY A POKOJE.
V NOVÉM ROCE MNOHO ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ.
Magda Sedláčková
ředitelka MŠ
foto: archiv MŠ

Společně jsme si nazdobili stromeček,
zazpívali jsme si koledy v doprovodu
kytarového doprovodu tří maminek. Nakonec
jsme přivolali andílky, kterým děti mohly
pošeptat své přání. Děti odcházely spokojené a
dojaté. V tomto zimním počasí přišel vhod
vánoční punč pro děti i pro dospělé.
Pátého prosince k nám ze základní školy
zavítal Mikuláš s anděly a čerty.
Navštívili všechny tři třídy a všem
dětem rozdali punčošku s perníkem.
Adventní dobu v MŠ prožíváme
v duchu vyrábění vánočních dekorací, kterými

Nebuďme neviditelní
Zimní období s sebou přináší i brzké
stmívání, které zapříčiňuje tzv. sníženou
viditelnost. Tu ovlivňuje i mlha, hustý déšť či
sněžení.
Chodci a cyklisté patří mezi nejzranitelnější
účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité
nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt
neviditelný“.
Moravskoslezští
policisté
–
preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby,
připomínali na podzim přímo v terénu chodcům
vhodnost užití reflexních prvků i v obci.
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Připomínáme, že zákon stanoví, že
pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky

tak uskutečnit nejen jeden, ale rovnou dva
samostatné akreditované vzdělávací kurzy.
První vzdělávací kurz zaměřený na Územní
plánování v praxi pod vedením lektorky Mgr.
Veroniky Doležalové, se uskutečnil 9. září
v Obecním domě v Rohově. A čtrnáct dní na to (23.
září) následoval návazný kurz Stavební zákon
v praxi v podání lektorky JUDr. Milušky Jarošové.
I tento vzdělávací seminář se konal v Rohově.
O vzdělávání
úředníků
a
starostů
jsme
zaznamenali poměrně značný zájem (okolo
30 účastníků na každém z kurzů), dokonce se
zúčastnili i někteří další zastupitelé. Jelikož
vzdělávací kurzy byly pojaty spíše prakticky,
přítomni získali odpovědi na velké množství
individuálních dotazů. Vzdělávací semináře tak
byly velmi aktivní. Nově nabyté zkušenosti budou
moci účastníci školení co nevidět uplatnit
ve své každodenní práci. Samozřejmě, pokud bude
v budoucnu zájem o další vzdělávání nejen
úředníků, velmi rádi jej opět zrealizujeme.

v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením,
je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním
provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až
na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém
oblečení až na deset krát menší.

V posledním zářijovém týdnu jsme se pak
společně
se
starosty
Hlučínska
vydali
na vzdělávací
exkurzi
Integrovaného
bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
v Ostravě (taky jej můžete znát pod zkratkou IBC
nebo 112). Tato akce volně navázala na pilotní
projekt „Společná příprava orgánů krizového řízení obcí
mikroregionu Hlučínska-západ“, který se konal
v dubnu tohoto roku.

-elk- s využitím tiskové zprávy PČR

Podzim v mikroregionu Hlučínsko –
západ
Již před letními prázdninami jsme zahájili
přípravy na velmi aktivní podzim v našem
mikroregionu, a to především se zaměřením na
vzdělávání získávání nových znalostí a sdílení
zkušeností. Cílem bylo nejen vzdělávání starostů
a úředníků, ale také pokračování v dobře
nastartovaných aktivitách krizového řízení.
Na
posledním
Sněmu
starostů
mikroregionu Hlučínska-západ, který se uskutečnil
počátkem června 2019 v Kravařích, projevili
starostové zájem o širší vzdělávání (nejen své
vlastní, ale především vzdělávání zaměstnanců
obecních úřadů) zaměřené na stavební zákon a
územní plánování. Jedná se totiž o oblast, kterou se
zabývá (v různém rozsahu) i ta nejmenší obec.

Naším průvodcem byl kpt. Ing. Martin
Adamec. Účastníci se dozvěděli nejprve něco
z historie – co předcházelo vzniku tohoto (v Evropě
unikátního) řešení, zajímavosti z fungování IBC,
ale především – co se děje, a jak správě postupovat
v případě, že v obci nastane nějaká krizová situace
nebo havárie. V tomto směru následovalo ze strany
přítomných množství praktických dotazů nejen
na potenciální krizové situace, ale také na ty, které
se například již staly v minulosti, a jejich řešení
nebylo zcela jednoduché. Starostové a pracovníci
krizového řízení si tak mohli opětovně osvěžit své
znalosti, které nabyli praktickým cvičením v dubnu
tohoto roku. Razíme heslo, že je lepší tyto krizové
situace (pohromy) teoreticky i nacvičovat a být
připraven, protože jak říká lidová moudrost – štěstí

Díky velmi dobré a dlouhodobé spolupráci
se Svazem měst a obcí České republiky jsme získali
možnost k účasti na probíhajícím projektu
„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad
efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování
veřejných služeb z úrovně obcí“ (reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159), podařilo se nám
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přece přeje připraveným. Věřme tak i my občané,
že v případě, pokud by k nějaké mimořádné situaci
došlo, jsou vedení našich obcí a měst připravena a
vědí, jak reagovat – pro svou přípravu dělali letos
maximum.

nových tréninkových terčů. Do nové sezony
2019/2020 jsme vstupovali s většími ambicemi
než na jaře. Podzimní část sezony obsahuje
pouze tři soutěže, které oba naše oddíly zvládly
výborně a shodně jsou na průběžném třetím
místě. Z těchto tří soutěží skončili mladší žáci
nejlépe na druhém místě v Sosnové a starší žáci
na třetím místě v Sádku. V současné době
probíhá zimní příprava v tělocvičně, kde se
poctivě připravujeme na jarní část.

V mikroregionu jsme zažili velmi aktivní
začátek podzimu – dva vzdělávací semináře
doplněnou o další z aktivit v krizovém řízení.
Na všechny uskutečněné akce máme velmi
pozitivní ohlasy. Proto již nyní zvažujeme,
co připravíme do budoucna. Zároveň mi dovolte,
abychom tímto poděkovali nejen všem účastníkům,
lektorům,
ale
především
obci
Rohov
a zaměstnancům obecního úřadu za poskytnutí
prostor a pomoc s konanými vzdělávacími kurzy
i IBC MSK za možnost prohlídky a zajištění
odborného výkladu pro představitele našich obcí
Hlučínska.

Pokud by měl kdokoliv zájem sledovat
postup a úspěchy našich žáků, je možno je
sledovat na facebookové stránce „SDH Oldřišov
– žáci“, kde se pravidelně objevují výsledky
soutěží a videa útoků.
Michal Steuer

Mgr. David Adamec

Ohlédnutí se za uplynulou sezonou
oldřišovských atletů

CSS mikroregionu Hlučínska-západ

Žákovské týmy dobrovolných hasičů
SDH Oldřišov

O Barboře Malíkové a Tadeáši Formánkovi jste
si již mohli na stránkách obecního zpravodaje
přečíst několikrát. Na sklonku roku jsme je
požádali, aby zhodnotili uplynulou sezonu.

Na jaře letošního roku začali žáci SDH
pod vedením nového tria trenérů a po menší
pauze jezdit na soutěže Mladecké ligy mládeže.
Jarní část sezony 2018/2019 se nesla v duchu
seznamování trenérů s družstvem, formování
týmu a náboru nových členů. Ten byl úspěšný,
navýšili jsme naši členskou žákovskou základnu
více než dvojnásobně ze 7 na 17 členů. To nám
dopomohlo k tomu mít jak družstvo mladších,
tak také starších žáků. Jarní část sezony tedy
zakončili naši mladší žáci na celkovém 12. místě
a nejlépe se umístili v Holasovicích, a to na
3. místě. Starší žáci skončili na celkovém
15. místě,
s nejlepším
umístěním
také
v Holasovicích, kde obsadili osmou příčku.
Prázdninové období jsme věnovali
poctivému tréninku a vylepšování výsledných
časů, ke kterým nám také dopomohlo pořízení

Barbora Malíková:
Po příletu z Buenos Aires, kde se konaly
Olympijské hry mládeže, jsme se pilně
soustředili na následující sezónu. V hale jsem
chtěla útočit na národní rekord, ale bohužel
zdraví řeklo opak a tam jsem kvůli šlaše
u zadního stehenního svalu halu vynechala.
Hlavní sezóna nebyla podle představ, ale můžu
vyzdvihnout 1. místo na Mistrovství ČR do 22 let
na 800 m, 2. místo na Evropských hrách mužů a
žen v Bělorusku se štafetu 4×400 mix anebo můj
velký úspěch 3. místo na Mistrovství Evropy
v Böras na 400 m juniorů. Vylepšila jsem si tímto
časem i osobní rekord na 52,37 a zároveň
i posunula
letitý
národní
rekord
Táni
Kocembové Netoličkové.
Nyní se připravujeme na sezónu 2020
a pevně doufám, že bude bez zranění a plná
krásných zážitků a úspěchů.
Tadeáš Formánek:
Začátek sezony pro mě nebyl moc slibný,
protože jsem se musel vypořádat se zraněním,
které mě trápilo delší dobu, a bohužel skončilo
operací, což mě vyřadilo z celé halové sezony.
Po několikatýdenní rehabilitaci jsem začal
pomalu trénovat. Druhá část sezony vypadala

10

dobře a příprava pokračovala tak, jak měla, ale
bohužel jsem se při jednom ze závodů zranil.
Letošní sezona pro mě tedy nedopadla tak, jak
jsem si představoval, ale snažím se to brát
pozitivně. Zranění ke sportu patří a beru to jako
cennou zkušenost do budoucna.
Momentálně jsem již v přípravě na další
sezónu a cítím se dobře. Už se těším, až si zase
pořádně zazávodím.

Přejeme tedy panu Ondráčkovi i dalším
holubářům z naší obce, aby je jejich koníček
naplňoval a aby jejich holubi nacházeli dobrá
umístění v holubářských závodech.
Dodejme, že v sobotu 14. prosince se
konala oblastní výstava poštovních holubů
ve společenském sále ve Služovicích, z naší obce
tam vystavoval Petr Ondráček i pan Miroslav
Latton.

Barboro, Tadeáši, děkuji za Vaše ohlédnutí
za uplynulým rokem, přeji Vám požehnané
Vánoce a v novém roce hodně zdraví
a sportovních i osobních úspěchů.
Gabriel Juchelka

Úspěchy oldřišovských holubů

Gabriel Juchelka

Chov
poštovních
holubů
neboli
holubářství patří mezi tradiční lidské koníčky.
Říká se, že holub je jedno ze zvířat, které bylo
domestikováno již před dlouhými staletími.
K přenášení zpráv se používali holubi již dávno,
dnes již zpravidla zprávy nepřenášejí, ale stali se
z nich sportovci, kteří lítají na čas.

foto http://www.postovniholub.cz/index.php/fotogalerie.html

Změna na pozici redaktora obecního
zpravodaje
Vážení čtenáři,
v prosinci roku 2014 jsem redigoval svou
první Sovičku, práci redaktora jsem se věnoval
pět let a vedl vydání 21 zpravodajů. Za těch pět
let se mnohé změnilo – kolegové zastupitelé
rozhodli o změně formátu zpravodaje z A5
na A4. Bylo stanoveno, že titulní strana bude
barevná, při zvláštních příležitostech (jako je
např. toto vánoční číslo pro množství fotografií)
budou barevné i vnitřní listy.
Po pěti letech práce a po pečlivé úvaze
jsem se rozhodl předat pomyslnou štafetu
ve vedení obecního zpravodaje někomu dalšímu.
Vedly mně k tomu především časové důvody,
kromě svého působení na opavské Obchodní
akademii a SOŠ logistické a v zastupitelstvu obce
participuji na dalších dvou projektech.
Nevylučuji, že občas z pozice zastupitele
do zpravodaje přispěji svým článkem i v příštích
letech.
Děkuji Vám za Vaši přízeň, kterou jste
mně
projevovali,
Vám,
s nimiž
jsem
spolupracoval
na
přípravách
článků,
za spolupráci děkuji a všem čtenářům přeji
požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce.
Nové redaktorce přeji mnoho úspěchů
v její práci.

Také v naší obci má holubářství tradici,
jedním z chovatelů je Petr Ondráček, který letos
se svými opeřenci slavil velký úspěch. Jeho
holubi získali v konkurenci všech závodních
holubů ze severní Moravy na závodech
v superdlouhých
tratích
třetí
místo.
„Superdlouhá trať měří vzdušnou čárou kolem
tisíce kilometrů, holub však někdy musí uletět
i delší trasu. Když je dobré počasí a příznivé
klimatické podmínky, může tuto trať uletět
i za jeden den. Zpravidla však za 3 – 4 dny,“
vysvětluje Petr Ondráček. V letošních závodech
letěli holubi pana Ondráčka z belgického
přístavu Ostende a z Holandska a zvládli to
za 4 dny.
Tento úspěch však nebyl jediný, kterého
oldřišovský chovatel dosáhl, v minulých letech
jeho holubice s číslem 130 vyhrála v jednom roce
hned dva závody v superdlouhých tratích.
Na otázku, kdo ho k holubaření přivedl,
odpověděl: „Holubářství jsem zdědil po svém
tchánovi, poté co zemřel, jsem se začal holubům
věnovat já. Chci poděkovat panu Ondřeji
Ludvíkovi, oldřišovskému rodákovi, že mi
v mém koníčku pomáhá a předává cenné rady.“

Gabriel Juchelka
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Plánujete svatbu?
Uzavření manželství je významný mezník v životě každého člověka, který
zůstává vryt v jeho paměti po celý život. Určitě každý, kdo se rozhodne vykonat tento
důležitý životní krok, chce takto učinit v důstojném a krásném prostředí.
A právě toto důstojné a určitě i krásné prostředí se nyní nabízí i u nás
v Oldřišově a to v nově zrekonstruovaných interiérech našeho zámku. Jak možná víte
součásti celkové rekonstrukce objektu je i nová obřadní síň, která je určitě důstojným
místem pro konání svatebního obřadu. Ti z Vás, kdo dávají přednost ne zcela
tradičnímu prostředí, ve kterém plánují říci si své ano, je k dispozici i přilehlý zámecký
park. Zastupitelstvo obce na svém listopadovém jednání schválilo konání svatebních
obřadů v těchto prostorách a tyto jsou již nyní připraveny, abyste zde učinili své
životní rozhodnutí.

Svatební obřad, konaný v obřadní síní je pro snoubence, mající trvalý pobyt v obci
Oldřišov, bezplatný. Chcete-li si říci své ano v zámeckém parku, činí zde poplatek
za svatební obřad 1815,-- Kč.
Věřím, že rozhodnete-li se uzavřít sňatek v nevšedním prostředí oldřišovského
zámku či přilehlém parku, naplní se všechna Vaše předsevzetí, která od tohoto
rozhodnutí očekáváte.
Ing. Petr Toman

Plesové kalendárium
18. 1.
25. 1.
8. 2.
22. 2.
14. 3.

Myslivecký ples
Sportovní ples
Zahrádkářský ples
Hasičský ples s pochováním basy
Dětský maškarní ples
14

Rodinné oslavy na zámku
Jak jistě víte, byly v rámci celkové rekonstrukce zámku zřízeny v tomto objektu plně vybavená
kuchyně a malá restaurace. Plánujete-li menší rodinnou oslavu do cca dvaceti účastníků, setkání
spolužáků či přátel pak jsou Vám tyto prostory k dispozici. Zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání krátkodobý pronájem těchto prostor, tj. pronájem např. na víkend apod. Zároveň byly
stanoveny i ceny tohoto pronájmu, které činí:



Pronájem kuchyně a restaurace 500,- Kč /den
Platby za spotřebovanou energii:
elektřina
vysoký tarif
nízký tarif
plyn
12,10 Kč/m3
vodné
45,-- Kč/m3
stočné
31,-- Kč/m3

6,-Kč/kWh
3,60 Kč/kWh

Nabízí se Vám tak příležitost strávit příjemné chvíle se svými rodinnými příslušníky či přáteli
v příjemném prostředí zámku, přilehlé zámecké zahrady a parku. V případě Vašeho zájmu je možno
si pronájem výše uvedených prostor objednat na obecním úřadě.
Ing. Petr Toman

SK Moravan informuje

tyto týmy zúčastňují různých halových turnajů,
a to i mimo hranice našeho okresu. Příkladem je
poslední
mezinárodní
turnaj
v
Městě
Albrechticích, kde mladší žáci skončili ve velmi
silné konkurenci na 3. místě z deseti
zúčastněných týmů.
Na první domácí utkání se můžete těšit
v neděli 15. 3. 2020 od 15 hodin, kdy naši muži
přivítají soupeře z Krnova.
Pro provoz těchto aktuálně čtyř našich
týmů je důležité dobré zázemí, což náš klub
bohužel nemá. Pan starosta se byl v nedávné
době podívat na žalostný stav našich kabin.
Z této schůzky vyšel záměr jejich rekonstrukce.
V příštím roce by měl být vybrán projektant
a posléze by měla proběhnout rekonstrukce.
Věříme, že v co nejkratší době. Za tento kladný
přístup obci velmi děkujeme.
Všem příznivcům fotbalu i všem
čtenářům přejeme pokojné prožití Vánoc
a šťastný nový rok.
Ing. Tomáš Lavický

Muži jsou po podzimní části soutěže
na solidním devátém místě se ziskem 19 bodů,
kdy v posledním domácím zápase porazili i lídra
soutěže z Bílovce, čímž si připsali cenný skalp.
Starším
žákům se první
polovina soutěže příliš nepovedla, kdy
dvakrát
vyhráli a pětkrát
odešli poraženi. Věříme
ale, že druhá
část
sezóny
bude povedenější. Mladší žáci jsou po podzimu
na třetí pozici se čtyřmi výhrami a dvěma
porážkami. A konečně naši nejmenší fotbalisté –
mladší přípravka je v polovině tabulky se třemi
vítězstvími a čtyřmi porážkami. Jelikož soutěže
mládeže začínají až v dubnu 2020, do té doby se
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Důležité informace obecního úřadu
Uzavření úřadu na přelomu roku
Obecní úřad bude od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020 včetně uzavřen.
Otevřeno bude od 6. 1. 2020.
Stav vodoměrů
Žádáme občany, aby stavy vodoměrů pro výpočet stočného zasílali mailem na adresu:
ucetni@oldrisov.cz tentokrát již v týdnu od 16. 12. 2019. Pracovníci obce pak budou
opisovat zbývající vodoměry nejpozději 2. 1. 2020.
Děkujeme.
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 12/2019, vydáno dne 18. 12. 2019
Odpovědný redaktor – Mgr. Gabriel Juchelka
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte
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