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Slovo starosty
zdroje vytápění, a za druhé posloužily ke spolufinancování Rozšíření parku, což nejen opětovně zkrášlí naší obec, ale jak už jsem uvedl, zlepší
podmínky pro oddych a odpočinek v zámeckém
parku.

Vážení spoluobčané,
před několika dny začalo pro naše žáky a studenty nejkrásnější období, období prázdnin. To je neklamným znamením, že letošní rok se překlopil
do své druhé poloviny. Začíná tedy období léta,
které i pro nás dospělé je časem dovolených, příležitostí odpočinku s rodinou či přáteli na různých
místech naší vlasti či za jejími hranicemi. Věřím,
a zároveň doufám, že v letošním roce nebude
doba dovolených narušena žádnými omezeními,
jež nás provázely poslední dva roky. Ohlédneme
‑li se, co se za poslední měsíce v obci událo, je potěšitelné zjištění, že úspěšně pokračuje realizace
investičních projektů – jako výstavba kulturního
domu, u něhož je reálný předpoklad, že i přes problémy s cenami stavebních materiálu bude tento
největší projekt poslední doby úspěšně ukončen
ve sjednaném termínu. Také druhá investiční
akce, kterou je novostavba technického zázemí
v parku, je v pokročilém stavu realizace a je velký předpoklad úspěšného ukončení tak, aby již
minimálně na oldřišovský odpust mohlo být toto
zařízení v provozu. A které akce by měly být v letním období ještě zahájeny? Zastupitelstvo obce již
schválilo dodavatele na:

Vedle výše uvedených stavebních aktivit je velmi
pozitivní ta skutečnost, že se po dlouhých dvou letech mnoha omezení opět rozvinul život společenský. To se ukázalo na mnoha akcích pořádaných
místními spolky či samotnou obcí v uplynulých
měsících. Jen stručně zmíním tradiční akce jako
stavění či kácení máje, setkání bez hranic, zvěřinové hody, sportovní slavnost a opomenout nemohu
ani tradiční pouť k oslavě patrona obce sv. Antonína, která především díky duchovnímu správci
Otci Petrovi získala nový rozměr a věřím, že i větší
přitažlivost pro věřící a nejen pro ně. Průběh všech
těchto setkání a především hojnost návštěvníku
daly jasně najevo, že nám všem po dlouhém období pandemie velmi chyběla možnost se setkávat
a spolu se bavit. Proto využívám tuto možnost,
abych alespoň touto cestou poděkoval všem organizátorům kulturních a společenských akcí za to,
že naše obec zase ožila a že jsme tak všichni měli
možnost se společně setkávat, bavit se a veselit.

a) Rekonstrukci místního rozhlasu – jejímž předmětem je kompletní obnova obecního rozhlasu
na kvalitativně vyšší úroveň s hlavním cílem zabezpečit lepší předávání informací Vám občanům.

V letošním roce nás po čtyřech letech čeká ještě jedna významná událost. Tou jsou volby do zastupitelstva obce, které se v tomto roce konají ve dnech
23. a 24. září. Naskýtá se Vám opětovně možnost
a hlavně právo rozhodovat o dalším vývoji a směrování naší krásné obce, místa, které jsme si zvolili
za svůj domov. Určitě se Vám naskytne možnost
volby z mnoha kandidátů, kteří projeví zájem
se aktivně podílet na vedení naší obce, a bude záležet jen na Vás, komu svým hlasem dáte svou
důvěru. V této souvislosti mi dovolte několik slov
k mé osobě. Na pozici starosty obce působím díky
Vaší důvěře dvanáctým rokem. Velmi si Vážím
této důvěry a mohu Vás ubezpečit, že po celou
dobu působení v této funkci jsem se snažil přispívat k tomu, aby se naše obec stala příjemným
místem pro život, aby byla postupně zkrášlována,
umožňovala všestranné vyžití a zároveň se stala
místem přívětivým i pro ty, kteří ji pouze navštíví.

b) Rozšíření zámeckého parku – na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo obce
dodavatele pro projekt, který ještě více zatraktivní
chloubu naší obce – zámecký park. Jeho realizací
se ještě více rozšíří možnosti pro relaxaci v prostorách parku. Dodavatelem akce je společnost
Lesostavby Frýdek Místek a celkové náklady stavby činí 7 731 000 Kč vč. DPH. Tato investiční akce
bude spolufinancována prostřednictvím dotace
z Operačního programu životní prostředí a dále
z prostředků, které obec získala ze Státního fondu
životního prostředí na kotlíkové půjčky. Je zřejmé,
že prostředky získané na kotlíkové půjčky posloužily dvakrát. Poprvé Vám občanům na výměnu
starých nevyhovujících kotlů za nové ekologické
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Do jaké míry se to podařilo, již nechávám na posouzení Vám spoluobčanům.

poděkování za podporu a spolupráci při zvelebování obce, které si nesmírně vážím a vždy vážit
budu. Zároveň děkuji všem členům zastupitelstva,
se kterými jsem měl po dobu mého starostování
možnost spolupracovat, a díky jejich aktivnímu
zapojení do rozhodování o dalším směrování obce
se podařilo realizovat mnohé projekty, které život v naší obci zlepšily. Zároveň se tímto obracím
na členy místních spolků rovněž s poděkováním
za jejich spolkovou činnost, díky níž naše obec žije
pestrým kulturním a společenským životem. Ještě
jednou tedy všem velké díky.

Volby jsou vždy převratným okamžikem a příležitostí ke zvážení, jak se dále zapojovat do dění
a rozvoje obce. Po zvážení všech okolností jsem
se definitivně rozhodl nekandidovat pro příští období na funkci starosty. Po zralém uvážení jsem
dospěl k závěru, že nastal čas, aby tuto důležitou pozici pro další směřování obce vykonávala
jiná osobnost, ta která získá důvěru Vás voličů
a nově sestaveného zastupitelstva. Toto mé osobní rozhodnutí však neznamená, že nemám zájem
se i nadále jako člen zastupitelstva podílet na vedení obce a na dalším jejím rozvoji. To, zdali tomu
tak bude, však záleží čistě na Vašem rozhodnutí
v nadcházejících volbách.

Závěrem mi Vážení spoluobčané dovolte, abych
i Vám, stejně jako v úvodu studentům a žákům,
popřál krásnou dovolenou. Přeji Vám, abyste následující dny dovolených využili k odpočinku
a načerpání nových sil v kruhu svých nejbližších
a přátel.

Ing. Petr Toman, starosta

Blíží se konec jedné etapy mého působení ve vedení obce. Dovolte mi, Vážení občané, vyjádřit Vám

4. Smlouvu o dílo č. 108/2022 na zapracování
žádosti o změnu ÚPD s Ochranou rostlin Arnoštov, a. s., Arnoštov 47, 747 33 Oldřišov.
5. Prodej pozemku p. č. 413/1 k.ú. Oldřišov
za celkovou cenu 99.275 Kč a kupní smlouvy
číslo 701/2022.
6. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na realizaci projektu „Rekonstrukce osvětlení
ZŠ Oldřišov“.
7. Smlouvu č. 8-29/2022 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla
ve výši 150.000 Kč.
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo
SoBS VB 25183/IE-12-8008592 s ČEZ Distribuce, a. s.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2022 ve schváleném
rozpočtu na rok 2022.
10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na svoz a likvidaci odpadů s firmou Marius Pedersen, a. s.
11. Smlouvu o právu provést stavbu číslo
605/2022 s Marcelem Hadamczikem.
12. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací číslo
507/2022 s Marcelem Hadamczikem.
13. Poskytnutí příspěvku Iuvenis pro Život v každém věku, z.s. Mírová 116, 747 31 Velké Hoš-

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 36 ze dne 12. 5. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 36. zasedání zastupitelstva doplněný o:
- bod č. 12 Dodatek č. 3 ke SOD – svoz a likvidace odpadů.
- bod č. 13. Smlouva o právu provést stavbu
s Marcelem Hadamczikem.
- bod č. 14. Smlouva o budoucí smlouvě darovací s Marcelem Hadamczikem.
- bod č. 15 Darovací smlouva Iuvenis Urbi.
- bod č. 16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z MSK na hasičské auto.
- bod č. 17 Závěrečný účet za rok 2021 Mikroregion Hlučínsko‑západ.
- bod č. 18 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí
Oldřišov a Městem Kravaře.
2. Dodavatele veřejné zakázky „Kulturní dům –
vybavení jeviště“ firmu Divadelní služby Plzeň, s. r. o. za cenu 238.523,82 Kč bez DPH,
včetně smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava, s. r. o. Spartakovců
3, 708 00 Ostrava‑Poruba na zapracování žádosti o změnu ÚPD.

4

tice formou finančního daru ve výši 3.000 Kč,
včetně darovací smlouvy č. 508/2022.
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje evidenční číslo
04028/2021/KH s Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava.
15. Veřejnoprávní smlouvu číslo 901/2022 mezi
Obcí Oldřišov a Městem Kravaře.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2022 ve schváleném
rozpočtu na rok 2022.
2. Závěrečný účet Svazku mikroregionu
Hlučínska‑západ za rok 2021, včetně veškerých příloh, a to bez výhrad.

10. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2021, včetně výsledku hospodaření za rok 2021.
11. Převod hospodářského výsledku ve výši
135.924,75 Kč příspěvkové organizace ZŠ Oldřišov takto: Rezervní fond 135.924,75 Kč.
12. Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2021, včetně výsledku hospodaření za rok 2021.
13. Převod hospodářského výsledku ve výši
75.806,91 Kč příspěvkové organizace MŠ Oldřišov takto: Rezervní fond 75.806,91 Kč.
14. Účetní závěrku Obce Oldřišov sestavenou
ke dni 31. 12. 2021, včetně výsledku hospodaření
za rok 2021.
15. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2021
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
16. Dodatek č. 14 ke Směrnici o cestovních náhradách č. 8/2010.
17. Smlouvu o zřízení věcného břemene‑služebnosti
č. IZ-12-8002300 Oldřišov, Zámecká 110, přel.
NN s ČEZ Distribuce, a. s.
18. Dohodu o provedení práce na zápis v obecní
kronice za rok 2021 s členem zastupitelstva.

Z usnesení Zastupitelstva obce
č. 37 ze dne 16. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 37. zasedání zastupitelstva doplněný o:
- bod č. 17 Smlouva o zřízení věcného břemene
‑služebnosti č. IZ-12-80023, Oldřišov, Zámecká
110, přel. NN s ČEZ Distribuce, a. s.
- bod č. 18 Dohoda o provedení práce na zápis
v obecní kronice za rok 2021.
2. Dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce
osvětlení v ZŠ“ firmu IQ Group Česko, a. s.,
Podnikatelská 539, 190 11 Praha za cenu
758 301,20 Kč, včetně DPH a smlouvy o dílo.
3. Dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace zámeckého parku“ firmu Lesostavby Frýdek
‑Místek, a. s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek‑Místek
za cenu 6 388 800 Kč bez DPH, včetně smlouvy
o dílo.
4. Dodavatele veřejné zakázky TDI a BOZP
pro stavbu „Revitalizace zámeckého parku
v Oldřišově“ firmu Karel Brendl, Čermná
ve Slezsku 39, 749 01 Vítkov za cenu 17.200 Kč
měsíčně bez DPH, včetně smlouvy o dílo.
5. Zrušení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Fajne stolky do kulturáku“.
6. Revokaci usnesení č. 36/5 ze dne 12. 5. 2022
včetně kupní smlouvy č. 701/2022.
7. Prodej pozemku p. č. 413/1 k.ú. Oldřišov za celkovou cenu 99.275 Kč, včetně kupní smlouvy
číslo 703/2022.
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na technické
zázemí v zámeckém parku mezi obcí Oldřišov
a Ostravskými stavbami, a. s., Karolíny Světlé
958/11, 702 00 Ostrava‑Přívoz.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2022 ve schváleném
rozpočtu na rok 2022.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hlučínska za rok 2021
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení
obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021.

Obecní úřad
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Zprávičky z naší školičky
Školní rok se blíží ke svému závěru, a proto mi dovolte zhodnotit poslední dva měsíce školy, které
byly velmi hektické, nabité spoustou sportovních,
společenských, poznávacích a vzdělávacích aktivit.

Ulička a V. Ludwigová, N. Julínková, M. Děnglová. Všem úspěšným sportovcům byla udělena pochvala za reprezentaci školy.
A protože nejen sportem je živ člověk, vrhli se naši
žáci na nácvik divadelního představení spojeného s tanci a zpěvy, které předvedli na společném
česko‑polském dni v oldřišovském parku.

Nejprve bych chtěla podat informace o úspěšnosti našich vycházejících žáků. V tomto školním roce vychází 15 žáků z devátého ročníku
a 2 žáci ročníku osmého. Na střední školy s maturitou se dostalo 11 žáků, na gymnázium 1 žák,
na učiliště 5 žáků. Letos byli úspěšní i 2 žáci z páté
třídy, kteří se dostali na osmileté gymnázium.
To vše svědčí o dobré přípravě na přijímací zkoušky ve škole, ale také hlavně doma.

Žáci vyššího i nižšího stupně absolvovali školy v přírodě v Karlovicích u Vrbna p. Pradědem
a u Zlatých hor, některé třídy vyrazily na školní
výlet do Prahy, Brna, Ostravy nebo do blízkého
okolí.
V průběhu prázdnin bude na škole probíhat rekonstrukce osvětlení, která bude finančně zajišťována z větší části z projektu Moravskoslezského
kraje a z menší části z rozpočtu obce. V rámci digitalizace školství, která naplno začne 1. září 2023,
se budou postupně jednotlivé třídy vybavovat interaktivními tabulemi. A tady mi dovolte poděkovat zastupitelstvu obce za schválení investičního
příspěvku ve výši 300 tis. Kč na zakoupení dvou
interaktivních tabulí pro žáky 3. a 4. ročníku. Veškeré modernizace si pak budou moci všichni prohlédnout na Dni otevřených dveří, který se uskuteční v měsíci září.

Po dvouleté pauze proběhlo v měsíci květnu celoplošné testování žáků pouze 5. ročníku. Bylo sice
v plánu testovat taktéž 9. ročník, ale díky situaci
na Ukrajině k tomu nedošlo. Žáci vyhotovovali na PC testování z matematiky, českého jazyka
a z dovedností usnadňující učení. Ve všech těchto
předmětech se naše škola umístila vždy nad celorepublikovým průměrem. Podrobné grafy budou
zveřejněny na webových stránkách školy.
Naši žáci získali i několik sportovních ocenění v rámci okresu. Největší radost nám udělala
děvčata z 3. a 4. třídy ve složení: D. Horníčková,
S. Valčíková, J. Ludwigová, N. Kociánová, A. Čagalová, E. Cieslarová a V. Kovalská, která vyhrála
1. ročník fotbalového turnaje dívek okresu Opava,
kterého se zúčastnilo 7 družstev. Dalšího úspěchu dosáhli žáci 5.–9. třídy v 1. ročníku letního
biatlonu, který se konal pod záštitou primátora
Města Opavy. Ten spočíval ve štafetovém běhu
tříčlenného družstva spojený se střelbou z laserové vzduchovky. Za naši školu jsme vytvořili devět
družstev, z nichž jedno bylo bronzové, dvě družstva získala stříbro a dvě družstva zlato. Složení
těchto zlatých družstev: V. Kovalčík, A. Baránek,

Plány v příštím školním roce jsou velké, ale musíme mít stále na mysli, že může zasáhnout vyšší moc, jak tomu bylo v posledních dvou letech,
a všichni budeme muset upravovat a měnit své
plány. Pevně věřím, že to nebude už v té míře, která nás postihla v posledních třech školních letech,
a vyslovuji naději, že kdyby náhodou ano, pak
to společnými silami zvládneme.
Všem dětem i jejich rodinám přejeme krásné
léto plné nevšedních zážitků, a hlavně bez úrazů
a onemocnění. Na shledanou 1. září 2022.


Miroslava Halámková, ředitelka ZŠ Oldřišov

Zápis do Mateřské školy
Zápis do MŠ Oldřišov pro školní rok 2022/2023
proběhl 4. 5. 2022 v MŠ.

O zápis požádalo celkem 20 rodičů. Z toho bylo
přijato 14 dětí. U jednoho dítěte bylo uplatněno
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zpětvzetí žádosti a dalších 5 dětí nebylo přijato. U nepřijatých dětí ředitelka MŠ postupovala
dle daných kritérií, dle kterých byly přijaté jen
ty děti, které dosáhnou věku 3 let do konce kalendářního roku.

Jelikož v následujícím školním roce již tato pracovní pozice z finančních důvodů není možná,
budeme přijímat pouze děti nejméně od 3 let.

V srpnu 2022 nám bude ukončen projekt Šablony III., ze kterých jsme financovali pracovní pozici chůvy pro děti mladší 3 let.

K tomuto datu nebyla doručena do MŠ žádná
žádost o přijetí.

Magda Sedláčková, ředitelka MŠ

Dne 1. 6. 2022 byl vyhlášen mimořádný zápis
pro děti dotčené válkou na Ukrajině.

Zprávy z Mateřské školy
V měsíci květnu a červnu bylo v naší mateřské
škole živo a veselo víc než kdy jindy. Jak je všem
známo, druhou květnovou neděli slaví svátek maminky, a paní učitelky si společně s dětmi pro maminky přichystaly představení. Besídky se vydařily a maminky si z krásného odpoledne odnesly
milé dárečky.

Ty nás navnadily na poslední den tohoto školního roku, který zakončíme sladkou tečkou. Jakou?
To se necháme překvapit! :-)
Za celou mateřskou školu Vám všem přejeme
krásné a prosluněné prázdniny a těšíme se na Vás
v novém školním roce.


Děti v polovině května vyrazily autobusem na velmi očekávaný výlet do areálu Vitaminátor v Sosnové, kde nás čekala naše známá paní agronomka
Petra, která nás provedla Sadařovou stezkou. Děti
si osvojily poznatky z oblasti environmentální
a pěstování ovoce. Získaly tak informace o práci
sadaře. Výlet byl vyústěním projektu v MŠ Sadařův rok.
Navštívilo nás také divadlo Ententýky s Vodáckou pohádkou, která nás navnadila na Námořnický dětský den. Ten proběhl na zahradě MŠ
ve zcela námořnickém duchu. Děti a paní učitelky se proměnily ve velké a malé námořníky, kteří
se vydali na velkou námořní výpravu. Na ní plnily
různé úkoly, za které byly patřičně odměněny.

Bc. Veronika Jasníková, Alena Jagusztynová

Rozloučení s předškoláky v MŠ.

Velkým dnem pro třídu Včelky bylo rozloučení
s předškoláky. Rozloučení proběhlo zábavnou
formou v režii divadla Ententýky. Děti se společně
s rodiči rozloučily s učitelkami a prostředím mateřské školy.
S dětmi v mateřské škole jsme oslavili první letní
den. Vyrazili jsme na piknik. Paní učitelka vzala
vozíček s dekami, které jsou pro pořádný piknik nezbytné. Počasí nám přálo a po uvelebení
se na dekách v trávě jsme si pochutnali na dobrotách ze svých batůžků.

Výlet dětí z MŠ do Sosnové na Sadařovu stezku.
(MŠ Oldřišov)

7

Farnost
Drazí farníci, spoluobčané a přátelé,

Celý Oldřišov v neděli 12. června oslavil patrona
obce sv. Antonína z Padovy. Všichni se letos těšili na překvapení. Letošní pouť měla premiérovou podobu. Farníci a poutníci ve velkém počtu
se ráno shromáždili na návsi před farou. Začátek slavnosti měl podobu historického průvodu,
kdy se k poutníkům přidaly postavy z 2. pol. 18
stol. V průvodu přišli členové královské rodiny
a královské gardy, kteří doprovázeli vzácnou
návštěvu pruského krále Fridricha II. Velikého
s chotí Alžbětou Kristínou. Procesí s účastí hasičů, občanů, farníků, osob v opavských, ratibořských, hlučínských a bavorských krojích historických postav prošlo celou obcí až ke kapličce
sv. Antonína. Mše sv. sloužena na louce blízko
kapličky byla příležitostí poděkovat za ochranu a pomoc našemu patronovi, jehož ostatky
v relikviáři byly blízko oltáře. Po mši sv. mohli poutníci posedět a popovídat si u občerstvení. Slavnosti se zúčastnilo na 300 osob. Byla
pro nás čest, že se této poutě zúčastnili také
manželé Gabriela a Tadeus Gollaschovi z německého Schwenningenu, kde zatím v kostele
zvoní náš oldřišovský zvon.

chtěl bych se s vámi trochu poohlédnout v čase
do uplynulých měsíců. Máme už dávno za sebou zimní čas a také jarní příroda se už proměnila do podoby letních měsíců. Prožili jsme
dobu postní jako přípravu na Velikonoce, tajemství Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Jaro bylo
ve znamení mnoha akcí a slavností. Na svátek
sv. Marka po mši svaté jsme vyšli s prosebnou
modlitbou o dobrou úrodu do okolních polí,
tzv. křížové dny. V našem kostele jsme o víkendu na přelomu dubna a května měli možnost
se poveselit během koncertu skupiny Goodwork. Všichni, kteří přišli na tento koncert,
netušili, že je možné zažít takový způsob hudby
a zpěvu k oslavě Pána Boha. Velkým překvapením bylo, když členové skupiny zazpívali naši
oldřišovskou hymnu ve svém podání.
Krásný měsíc květen vybízel k prožití májových
pobožností u kapličky za kostelem. Dojemné
momenty jsme zažili, když se k našemu zpěvu
mariánských písní přidali všichni ptáčci a hmyz
v okolí kapličky. Na všechny, kteří se účastnili
májových pobožností, čekalo 30. května na farní
zahradě překvapení v podobě posezení u dobrého jídla z kotlíku.

V neděli 19. června jsme prožili slavnost Těla
a Krve Páně neboli Božího Těla. Po mši sv. jsme
vyšli do obce s procesím ke čtyřem oltářům.
V neděli 26. června v našem kostele během mše
sv. přistoupilo dvanáct dětí poprvé ke svatému přijímání. Během května a června probíhala ve věži kostela rekonstrukce schodiště, které
umožní pohodlný výstup až ke zvonům.

V neděli 22. května jsme se zúčastnili poutě
ke cti sv. Jana Nepomuckého na Hůrce u Štemplovce. Pouť se v dobách dávno minulých konala s velikou slávou. Během komunistického
režimu byla zakázána. Obnovena v nové podobě byla v roce 2004. V letošním roce se konala
pouť po tříleté covidové přestávce. Slavnosti
se zúčastnilo necelých 800 poutníků. V tomto
počtu byli zahrnuti také naši farníci z Oldřišova,
Služovic a Vrbky. Naši poutníci měli možnost
jet autobusem, auty i na kole. Celkem jich byla
asi necelá stovka. Slavnost začala na štemplovské návsi historickým průvodem a procesím
na Hůrku, kde byla sloužena mše sv., po které
následovalo občerstvení a vystoupení skupiny
historického šermu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili slavností, těm, kteří se ochotně podíleli
na přípravě těchto akcí. Děkuji zvláště těm, kteří ve svém volném čase pracují na rekonstrukci
věžního schodiště.
Přeji vám všem hojnost Božích milostí, ochrany
a pomoci Panny Marie a sv. Antonína v době
prázdnin a dovolených.

P. Petr Knapek, farář

8

Mše svatá u kapličky sv. Antonína.

Oldřišovští na pouti v Hůrce u Štemplovce.

Vystoupení hudební skupiny Goodwork v kostele.

Kočár s císařem Friedrichem v poutním průvodu
od kostela ke kapličce sv. Antonína.

Ohlédnutí za právě skončenou sezónou
v SK Moravan a informace
k novému ročníku 22/23
Muži skončili v Krajském přeboru na solidním
devátém místě se ziskem 38 bodů. Navíc nejlepším střelcem celé soutěže se stal Denis Bořucký
s 25 vstřelenými góly. Dorostu patří v opavském
přeboru osmá pozice a 25 získaných bodů. Mladší
žáci se umístili na druhém místě s 33 nasbíranými
body. Nejúspěšnějším mládežnickým týmem jsou
starší žáci, kteří svoji soutěž suverénně vyhráli
a získali 36 bodů. Fotbalová školička se organizovaných soutěží zatím nezúčastňovala a startovala
na několika turnajích.

dosti na změnu herního modelu (varianta 8 hráčů
v poli + brankář a zkrácené hřiště) nebylo vyhověno. Bohužel stejný problém řešilo minimálně osm
klubů našeho okresu, takže dorostenecké soutěže
prořídnou, jelikož fotbalový svaz nedokáže efektivně reagovat na současný stav a trendy. V době
psaní článku (29. 6.) zatím není jasné, zda tým
vůbec přihlásíme, případně jestli se nám podaří
spojit s jiným klubem, který řeší podobné problémy. Přihlášeny jsou také týmy mladších a starších
žáků, takže klub bude mít minimálně zastoupení
ve třech mládežnických soutěžích. Start jejich soutěží ještě není znám, předpoklad je konec srpna.

Do nové sezóny jdeme s několika změnami. Přihlásili jsme fotbalovou školičku do soutěží FAČR
(Mladší mini žáci), otazníkem je start dorostu. Klub
nemá dostatečný počet hráčů této kategorie a žá-

Muži zahájí novou sezónu v Krajském přeboru
v neděli 7. 8. od 17 hodin domácím zápasem s Há-
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jem ve Slezsku. V rámci letní přípravy odehrají dvě utkání – v sobotu 23. 7. od 17 hodin doma
s SFC Opava U19 a v neděli 31. července od 17 hodin také doma se Slavkovem.

se zúčastnilo 17 týmů a téměř 200 hráček a hráčů,
a jedná se o jednu z největších akcí tohoto typu
v okrese. Poděkování patří všem rodičům hráčů,
kterých v letošním roce dorazilo na turnaj velké
množství.

Na konci června jsme již po dvanácté pořádali
mládežnické turnaje O pohár Alfréda Bořuckého. Letos se jednalo o čtyři turnaje – starších žáků,
mladších žáků, mladší přípravky a mladších benjamínků. Starší žáci svůj turnaj vyhráli, v dalších turnajích jsme brali shodně 2. místo. Turnajů

Vedení klubu děkuje všem fanouškům a příznivcům za podporu v zápasech a za pomoc při akcích
a brigádách klubu.

Za Výkonný výbor klubu

Ing. Tomáš Lavický

Úspěchy mladých hasičů
Jarní část sezony 2021/2022 obsahovala 7 závodů.
Po zimní pauze jsme 6. května zavítali na první
soutěž do Skrochovic. Zde se náš A tým umístil
na 4. místě a tým B si doběhl pro 6. místo. Další
soutěží na programu byly Holasovice. Této soutěže se zúčastnilo rekordních 21 družstev a náš
A tým v této konkurenci vybojoval krásné 3. místo a B tým 14. místo. V soutěži v Oticích skončil
A tým na 5. místě a B tým po menších prostřicích
na terčích bral 13. místo. Letos poprvé jsme se pořadateli soutěže v hasičském útoku Mladecké ligy
stali také my. Na domácí trati oba naše týmy zabojovaly. S časem 22:73 se A tým umístil na 3. místě
a B tým pouze o setinu s horším časem na 4. místě.
Trošičku nám nepřálo počasí, ale i tak si myslím,
že se nám soutěž vydařila a budeme se těšit na další ročník. Ještě jednou bych chtěl takto poděkovat
všem, kdo se podíleli na úspěšné organizaci této
soutěže. Po domácí soutěži jsme zavítaly k našim
největším konkurentům v boji o první místo celkového žebříčku, a to do Hlavnice. A tým zde zaběhl krásný čas 21:81 a odvážel si třetí místo. B tým
si doběhl pro příčku desátou. Předposlední soutěž
letošní sezony nám proběhla v Jamnici. Zde se našemu A týmu moc nedařilo a skončil na devátém
místě. B tým v lehce pozměněné sestavě a posílen
o nového proudaře se zařadil na příčku desátou.

náš A tým a jako poslední Hlavnice A. Byl to boj
o první příčku v celkovém umístění. Holky zabojovaly skvěle a dosáhly svého nejlepšího času této
sezóny 20:94. Na této trati padaly výborné časy,
a tak se s tímto výsledkem zařadil A tým na 5.
místo tabulky. Tým z Hlavnice se o pouhé dvě desetiny umístil na čtvrté příčce, čímž si zajistil první
místo v celkovém hodnocení o pouhé čtyři body
před naším „Ačkem“. Byl to velice vyrovnaný boj
o první místo až do poslední chvíle.
Součástí vyhlášení této soutěže bylo také vyhlášení celkových umístění celé sezóny. B tým se s 68
body umístil na krásném devátém místě z 21 týmu.
A tým s počtem 121 bodů skončil na výborném
druhém místě. Je nutno podotknout že náš A tým
je jako jediný v celé lize sestaven pouze z holek,
takže druhé místo je více než výborné v převážně
chlapecké nebo smíšené konkurenci. Za tato umístění bych chtěl naším svěřencům jménem všech
trenérů velmi pogratulovat.
Umístěním na celkovém druhém místě si A tým
vybojoval také možnost zúčastnit se soutěže O pohár starosty OSH, kde se utkalo 5 nejlepších týmu
z Mladecké, Opavské a Hlučínské ligy. Tato soutěž
se konala 25. června v Bobrovníkách a sestávala
ze dvou disciplín. První byla štafeta požárních
dvojic a druhou disciplínou byl požární útok.
Moc se zde bohužel našim svěřenkyním nedařilo
a umístily se na třináctém místě.

Na poslední soutěž se sjely týmy Mladecké ligy
do vedlejších Služovic. B tým měl startovní pozici
číslo pět a po menších problémech dokončil svůj
útok v čase 29:38. S tímto časem se umístil na 11.
místě. Jako předposlední tým soutěže se předvedl

Všechny, kdo by měli zájem se podívat, jak naše
týmy běhají, bych rád pozval na náš facebook
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SDH Oldřišov – žáci. Zde naleznete videa všech
požárních útoků a také pravidelné informace
ze soutěží.
Na závěr bych Vás rád pozval na hasičský víkend,
který se bude konat 5.–6. srpna v zámeckém parku. V pátek 5. 8. pro Vás máme připraveny pivní
slavnosti a v sobotu 6. 8. se můžete těšit na soutěž
v požárním útoku mužů a žen, zařazenou do Moravskoslezského poháru.

Michal Steuer,

trenér žáků SDH Oldřišov

Žáci SDH Oldřišov s trenéry.

Stavění a kácení Máje
Po dvou letech protipandemických opatření uspořádal náš klub stolního tenisu ve spolupráci z obcí
tradiční stavění a kácení Máje. Stavění proběhlo
tradičně 30. dubna a kácení tentokrát až 4. června.
Průběh obou akcí je úzce spjat s přízní či nepřízní
počasí, a tentokrát nám přálo měrou vrchovatou.
Poděkování si rozhodně zaslouží zaměstnanci
obecního úřadu, kteří i v omezeném prostoru do-

kázali vytvořit téměř dokonalé zázemí nezbytné
pro zdárný průběh. Největší dík ale patří Vám,
spoluobčanům, kteří jste navštívili alespoň jednu
z uvedených akcí a nepřímo tak podpořili činnost našeho spolku. A závěrem snad jen tradiční:
Pokud se Vám líbilo, řekněte to ostatním, pokud
máte nějaké výhrady, řekněte to nám.


Petr Prášilík

Obec Oldřišov
00300527

74,399 tun
2 036 427 MJ
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Třídění odpadů v naší obci
PLASTY

PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů,
oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové
obaly neznečištěné potravinami (kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa),
vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny
do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čisticích prostředků), obalový polystyren, plastové hračky, atd.

TETRAPACK

nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.

ŽLUTÝ PYTEL
svoz

KOVOVÉ OBALY

kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy),
plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové předměty
z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.

MODRÝ PYTEL
svoz

PAPÍR

papír, papírové lepenky a kartony
SKLO
barevné a čiré sklo, lahve od vína, jiných alkoholických
i nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří, zavařovací sklenice,
skleněné nádoby apod.

KONTEJNERY
V OBCI

BIOODPAD
Biologicky rozložitelný odpad – zbytky potravin v domácnosti,
zbytky zeleniny ze zahrad, zelený odpad ze zahrad,
posečená tráva, ořezané větve stromků.

KONTEJNERY
V OBCI, DOMÁCÍ
KOMPOSTÉRY

OBLEČENÍ
použité oděvy, obuv, hračky

KONTEJNERY
V OBCI

OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
velkoobjemový a nebezpečný odpad, tj. starý nábytek, barvy,
ředidla, oleje, pneumatiky atd.

KONTEJNER
PŘISTAVEN V OBCI
2x ROČNĚ SVOZ

ELEKTROSPOTŘEBIČE, ZÁŘIVKY, ŽÁROVKY
PC, audio a video technika

12

zpravidla na jaře a na podzim

SBĚRNÝ DVŮR
NA ULICI SLEZSKÁ,
KONTEJNER V OBCI

OLEJE A TUKY
použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
(oleje a tuky po smažení,oleje po fritování atd.)

SBĚRNÝ DVŮR NA
ULICI SLEZSKÁ
slijte do plastových uzavíratelných nádob (nejlépe PET láhví)

Kompostárna a sběrný dvůr
Prodej kompostu

Provoz sběrného dvoru ul. Slezská 135

•
•

na kompostárně v Oldřišově za cenu 50 Kč/100 kg.
je možné domluvit se předem telefonicky – pan
Alois Češla, tel. 723 994 124.
Prosíme o placení přesnou částkou nebo drobnější hotovostí.

•
•

každou sudou sobotu od 8.00 do 11.30 hod.
každou středu od 14.30 do 15.30 hod.

Kontejner na bioodpad je zde umístěn nonstop.

Třídění bioodpadu
do kontejnerů v obci

Knihovna
v Oldřišově

Vážení občané,
obracíme se na Vás s žádostí o třídění větví, trávy a listí, které ukládáte do kontejnerů na bioodpad.

Prázdninová výpůjční doba
28. 7. 2022

Do kontejnerů, které jsou určeny pro větve,
ukládejte pouze větve, do ostatních trávu, listí
a bioodpad. Přispějete tak výrazně ke snížení
pracnosti při manipulaci s tímto materiálem na
kompostárně. Za pochopení a vstřícnost děkujeme.

Obecní úřad

11. 8. 2022
25. 8. 2022
Vždy ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hod.

Vzpomínka na Jindřicha Klapetka

Přes třicet let patřilo k neodmyslitelnému obrazu
naší obce stádo volně se pasoucích krav na louce
před kapličkou sv. Antonína, cinkání kravských
zvonců nebo občasné zabučení. Tento „obrázek“
vítal všechny přijíždějící do Oldřišova, krávy se staly i cílem procházek nejen pro rodiny s dětmi.

Jindřich Klapetek se narodil dne 11. září roku 1939
v Oldřišově. Spolu se svou starší sestrou Eliškou
trávili dětství na malém hospodářství svých rodičů a patrně zde se utvářel jeho vztah a láska k zemědělskému hospodaření, jež se později stalo jeho
životní náplní.

Chovatelem těchto černobílých dojnic byl pan Jindřich Klapetek se ženou Markétou. V červnu tohoto roku, ve svých 82 letech, se však rozhodl chov
svých holštýnek ukončit a odešel po krátké hospitalizaci dne 1. července 2022.

Základní školu absolvoval zde v Oldřišově
a po jejím skončení se vyučil v oboru papírář
v Hostinném. Po vyučení pracoval v Žimrovických papírnách celých 30 let. Poté nastoupil
do místního družstva jako krmič dobytka.
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V roce 1991 začal spolu se svou manželkou Markétou soukromě hospodařit na farmě po rodičích,
kterou rozšířil. Věnoval se chovu dojnic a produkci mléka. V tomto podnikání se mu dařilo
a na jeho mléčnou farmu přicházely na exkurzi
školní kolektivy i další zemědělci.

Každého z nás, kdo měl možnost se s panem Klapetkem setkat, muselo zaujmout jeho nadšení
a elán, se kterým vyprávěl o svém hospodaření,
jež mu bylo nejen velkým koníčkem, ale určitě
i naplněním jeho životního cíle.

Petr Toman

Jindřich Klapetek u své pastviny.

Krávy se celoročně pásly venku.

Setkání bez hranic
V zámeckém parku v Oldřišově proběhlo 11. června ve spolupráci s Obecním úřadem a místními
spolky přeshraniční setkání s občany polské obce
Pilszcz. O kulturní vystoupení se postaraly základní školy polská a oldřišovská. Pro děti byla

připravena pohádková stezka s plněním různých
úkolů, na které je přivítaly pohádkové bytosti. Obsluhu a přípravu občerstvení zajistili členové místních spolků.

Obecní úřad

Vystoupení dětí z Pilszcze na Setkáníbez Hranic
v Oldřišově. (ZŠ Oldřišov)

Sdružení maminek Rozárky uspořádalo
pohádkové soutěže pro děti.

Navlékání korálků
na pohádkové stezce v parku.

Žáci oldřišovské školy předvedli v zámeckém
parku svou scénku. (ZŠ Oldřišov)
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Hudební ukázka z Pilszcze.
(ZŠ Oldřišov)

Stavění Máje v zámeckém parku.

Škola v přírodě pro 5.-9. třídu v Karlovicích. (ZŠ Oldřišov)

Škola v přírodě pro 5.-9. třídu v Karlovicích. (ZŠ Oldřišov)
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Koncert Jazzového kvarteta
Příjemnou hudbu i atmosféru zakusili návštěvníci 14. července v restauraci Na Stolárně v podání hudebního seskupení studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. V repertoáru
se odrazil průřez jazzovou hudbou i autorské
skladby Davida Kudrny. Jazzové kvarteto hrálo v sestavě: Adam Štola – bicí, Samuel Janko –
basová kytara, Tomáš Mludek – klavír a David
Kudrna – saxofon. Zpěvem doprovázela Anežka Margecínová.
22
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182

Jazzové kvarteto

MĚSÍČNÍ

197
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PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

& 728 644 712
Pivo a nápoje všeho druhu lihoviny rumy víno nealko drogerie
gastro zboží prodej po kusech samoobsluha

·

·

·

·

·
·

·

·
·

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavské výčepní
9,99/0,5 L
(1L=19,98)
699,-/20 L
(1L=34,95)
999,-/30 L
(1L=33,30)
1.589,-/50 L
(1L=31,78)
Opavská jededenáctka 11˚
11,49/0,5 L
(1L=22,98)
759,-/20 L
(1L=37,95)
1.069,-/30 L
(1L=35,63)
1.689,-/50 L
(1L=33,78)
Opavský ležák 12˚
(1L=26,98)
13,49/0,5 L
829,-/20 L
(1L=41,45)
1.129,-/30 L
(1L=37,63)
1.789,-/50 L
(1L=35,78)

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Malina, Citron, Pomeranč, Hrozno
Jahoda, Kiwi, Cola

529,-/30 L
749,-/50 L

(1L=17,63)
(1L=14,98)

Vratná záloha Keg sud:
1 400,-/20 L 1 200,-/ 30 a 50 L
3,-/ lahev 0,5L 100,-/ přepravka

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Ceny uvedeny s DPH
ZAL.

1298

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

& 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

Po–Pá: 8.00–16.30 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

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 02/2022, vydáno dne 19. 7. 2022
Odpovědná redaktorka – Mgr. Michaela Lokočová
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz
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Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

·

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

