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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nacházíme se
na prahu letních prázdnin, což je neklamným
znamením, že rok 2019 se překlápí do druhé
poloviny. Mnohý z Vás si asi posteskne, jak ten
čas letí. Je jisté, že nejvíce na tuto dobu čekají žáci
a studenti, neboť nastává čas, kdy opět na čas
opustí školní lavice a budou si užívat krásných
prázdninových dní. Využívám této příležitosti a
přeji Vám žákům i studentům krásné prázdniny
plné slunce a dobré nálady, ať už je budete trávit
v zahraničí či naší krásné vlasti.
A co se bude dít o prázdninách a krátce
po nich v naší obci?
Co se týče stavební činnosti, tak nemohu
začít jinak než stavebními úpravami zámku a
jeho okolí. Vlastní budova zámku byla stavebně
dokončena a předána v květnu. Již v průběhu
května byly zahájeny dodávky a montáž nábytku
do tohoto objektu. Dodavatelem nábytku je
společnost ADD interier design, s. r. o. Celkové
náklady na dodávku a montáž nábytku činí 4,3
mil. Kč vč. DPH. Zároveň byly počátkem června
zahájeny zemní práce na úpravě okolí zámku, tj.
zpevněné a parkovací plochy kolem zámku,
příjezdová komunikace a chodník pro pěší
na ul. K Zámku. Třetí části této stavby je pak
mlátový chodník v nově zřízeném sadu
na západní straně zámku směrem k ul. Zámecká.
Poslední etapou je pak instalace veřejného
osvětlení v této lokalitě. Celá tato stavba by měla
být ukončena v polovině září. Stavbu realizuje
firma Sasastav group, s. r. o., a celkové náklady
činí 6,2 mil. Kč vč. DPH. V měsíci červenci pak fa
Potravinomont, s. r. o., provede dodávku
a montáž vybavení kuchyně v hodnotě 519 tis.
Kč vč. DPH, která bude sloužit pro kulturní a
společenské akce v parku.
Vedle této největší letošní stavební akce
ještě budeme o prázdninách instalovat nové
veřejné osvětlení na hřbitově a opravíme zde
rovněž chodníky. Přípravné práce na osvětlení
hřbitova byly prostřednictvím zaměstnanců obce
již zahájeny.
Jaké budou možnosti trávit společně čas
po prázdninách. První takovou příležitostí bude
určitě oldřišovský odpust, který se uskuteční
ve dnech 6. – 8. září a věřím, že bude opět
výbornou příležitostí jak se společně setkat a
dobře se bavit. Hned týden na to, tedy na sobotu
14. září připravujeme slavnostní otevření
rekonstruovaného zámku. Každý z Vás tak bude

Závěr školního roku v naší mateřské
škole

Oslava Dne matek (foto archiv MŠ)

Pasování předškoláků na školáky (foto archiv MŠ)

Název objektu hostince U Pardů
Na
základě
vyhodnocení
ankety
bylo
rozhodnuto, že bývalý hostinec U Pardů se bude
jmenovat KULTURNÍ DŮM.
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mít možnost zjistit, jak se zámek změnil
po rekonstrukci i ve svém interiéru, a zároveň
bude další příležitostí, jak se společně dobře
bavit, neboť i pro tuto příležitost pro Vás
připravujeme kulturní program v zámeckém
parku.
Následně se pak 5. října v našem kostele
uskuteční Setkání schol Hlučínska, což bude
určitě takovým malým svátkem pro všechny
příznivce duchovní hudby. Již teď Vás všechny
co nejsrdečněji na všechny uvedené akce zvu.
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 a poté se těším
na setkání s Vámi na některé kulturní akci, které
jsme pro Vás po uplynutí času dovolených
společně s místními spolky připravili.

souhlasí s uzavřením smlouvy
dotace s Moravskoslezským

o poskytnutí

7. Název místní komunikace na p. č. 634/4 v k. ú.
Oldřišov – ulice „Za Humny“.

8. Název

místní komunikace na p. č. 106/11
v k. ú. Oldřišov – ulice „K Zámku“.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 6 ze 16. 5. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo

na „Stavební
úpravy zámku v Oldřišově , včetně přípojek
inženýrských sítí“ s firmou Hrušecká stavební
společnost, spol. s r. o., U Zbrojnice 588, 691 56
Hrušky.

2. Dodavatele

veřejné zakázky „Rekonstrukce
komunikace
a parkovací plochy u zámku
v Oldřišově“ firmu SASASTAV Group s.r.o.,
Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava za cenu
6.151.697,- Kč, včetně DPH.

Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 5 ze 4. 4. 2019

3. Dodavatele

veřejné
zakázky
„Instalace
přípojky a sloupů , včetně osvětlení pro hřbitov
v obci Oldřišov“ firmu ReSpols.r.o.Hlavnice 50,
747 52 za cenu 113.640,-- Kč, bez DPH.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

4. Smlouvu o právu provést stavbu Instalace

1. Dodavatele veřejné

zakázky „Novostavba
chodníků podél ulice U Naplatek v Oldřišově“
firmu Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30 ,
794 01 Krnov za cenu 1.550.252,72 Kč, bez DPH.

přípojky a sloupů vč. osvětlení pro hřbitov mezi
obcí Oldřišov a ŘKF Oldřišov

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 7 ze 13. 6. 2019

2. Dodavatele

veřejné zakázky „Komunální
malotraktor“ firmu Agroservis Hlučín s.r.o.,
Čs.Armády 1884/1, 748 01 Hlučín za cenu
479.350,-Kč, bez DPH.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

3. Převod části nemovitosti

1. Účetní

4. Poskytnutí individuální neinvestiční

2. Převod hospodářského výsledku

na p.č. 834 v k.ú.
Oldřišov sloužící k sportovní činnosti (šatny,
sociální zázemí)

závěrku příspěvkové organizace ZŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31.12.2018, včetně
výsledku hospodaření za rok 2018 .

dotace
pro Římskokatolickou farnost Oldřišov ve výši
120.000,-- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace č. 8/2019. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

5. Aktualizaci
Oldřišov.

Strategického

plánu

ve výši
7.075,19
Kč příspěvkové organizace
ZŠ
Oldřišov takto:
Rezervní fond: 7.075,19 Kč .

3. Účetní závěrku

příspěvkové organizace MŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31.12.2018, včetně
výsledku hospodaření za rok 2018 .

Obce

4. Převod hospodářského výsledku

ve výši
52.931,35 Kč příspěvkové organizace
MŠ
Oldřišov takto:
Rezervní fond: 40.348,50 Kč
Fond odměn: 12.582,85 Kč

6. Přijetí

dotace z MSK
v rámci
dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2019“ na rekonstrukci komunikace a
parkovací plochy u zámku v Oldřišově a
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5. Účetní

závěrku Obce Oldřišov
ke dni
31.12.2018, včetně
hospodaření za rok 2018.

sestavenou
výsledku



6. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2018

a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.



7. Darovací

smlouvu o převodu nemovitosti
ze Sportovního klubu Moravan, z. s., na Obec
Oldřišov.



8. Záměr Směny pozemků viz. příloha.
9. Pronájem /pacht/ rybníku na p.č.101/1, 101/2,
98/1, 98/2 v k.ú. Oldřišov



10. Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční
zápůjčky z rozpočtu obce Oldřišov.



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





Třídíme dostatečně odpad
v našich domácnostech ???

Plasty, tj. plastové nádoby, láhve,
mikrotenové sáčky, folie, plastové hračky
a další výrobky z plastů, plechovky od
nápojů, potravin, drogistických výrobků
jako obaly od sprejů, tetra pac obaly, tj.
obaly od mléka, nápojů – žluté pytle
s nápisem, PLASTY –TETRA-PAC
Papír, papírové lepenky a kartony –
modré pytle s nápisem PAPÍR
Biologicky rozložitelný odpad – zbytky
potravin v domácnosti, zbytky zeleniny
ze zahrad, zelený odpad ze zahrad,
posečená tráva, ořezané větve stromků –
kontejnery na bioodpad rozmístěné
po obci, domácí kompostéry
Sklo barevné i bílé – kontejnery na sklo –
zvony, rozmístěné po obci
Použité oděvy, obuv, hračky – kontejnery
v obci, charitativní sbírky
Velkoobjemový a nebezpečný odpad, tj.
starý nábytek, barvy ředidla, oleje,
pneumatiky – mobilní sběrna – 2krát
ročně
Elektrospotřebiče, PC, audio a video
technika – sběrný dvůr u obecního úřadu

A co tedy zbývá na popelnice?
Zde by se měl ukládat jen zbývající
odpad, který nelze dále vytřídit.

Toto je otázka, nad kterou bychom se měli
čas od času zamyslet a odpovědět si každý sám.
Jak se jistě dovídáte z médií, tak vzrůstající
objemy odpadu jsou problém, kterým se zabývá
celý svět. Asi rovněž víte, že v EU, a tím i v naší
republice je přijímána legislativa, která řeší cesty
jak snižovat odpad, a asi víte, že i naše republika
uzákonila konec skládkování do roku 2024. Jaký
bude skutečný vývoj, ukáže budoucnost,
nicméně tlak na snižování objemu komunálního
odpadu bude jistě stoupat a projeví se
i radikálním navyšováním ceny za skládkovné,
tj. ukládání odpadů na skládky. V této chvíli se
jeví jako jediná cesta, kterou může snižování
odpadu každý z nás ovlivnit, důsledné třídění
odpadů tak, aby v popelnici skončil jen ten
odpad, který nelze dále vytřídit.
Rovněž vedení naší obce se snaží
dlouhodobě vytvářet podmínky pro dokonalejší
třídění odpadů a záleží jen na každém, jak
využije
těchto
podmínek
a
možností.
Pro osvěžení paměti současné situace v obci se
pokusím nastínit, jak by běžná rodina měla
nakládat s odpadem, který vzniká v domácnosti,
a kam jej ukládat:

V této chvíli mě napadá jen: popel
po spalování pevných paliv – jen v topnou
sezonu, hygienické potřeby, jako např. pleny,
nerozložitelný biologický odpad, např. větší
kosti, silně znečištěné, např. mastné obaly od
potravin, další odpad, který nelze dále vytřídit,
ale v této chvíli mne nic dalšího nenapadá.
Z toho je zřejmé, že v popelnicích by měl v naší
obci skončit jen zlomek z celkového objemu
odpadů, který zde vyprodukujeme. A jaká je
skutečnost? K tomu si vezmu na pomoc pár
statistických údajů, které nám nastíní skutečnou
situaci.
V tabulce je uvedeno množství odpadu
odvezeného z popelnic v jednotlivých měsících:
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Uvedená tabulka ukazuje, že rozdíl
v množství odpadů vyvezeného v topné sezóně
je vyšší jak množství odpadů vyvezeného
v letních měsících, nicméně vzhledem k tomu, co
by mělo zůstat v popelnici po vytřídění odpadů,
jak je výše uvedeno, je toto měsíční množství
odpadů zvláště v letním období stále vysoké. To
vypovídá o tom, že máme ještě velké rezervy
v třídění odpadů a že ne všechny rodiny k této
věci přistupují odpovědně.
Podívejme se společně ještě na jednu
statistiku.
Za rok 2018 vyprodukovala naše obec 339
tun směsného komunálního odpadu, tj. odpadu
z popelnic.
V roce 2018 měla naše obec 1381 obyvatel.
Z toho vyplývá, že v roce 2018 jsme
včetně novorozenců vyprodukovali 245,5 kg
směsného odpadu na osobu a rok. Tato hodnota
se udává jako měrná produkce komunálního
odpadu.
Tento údaj ještě více vypovídá o tom, že
v třídění odpadů máme značné rezervy.
Z analýzy odpadového hospodářství, která byla
zpracována pro Sdružení obcí mikroregionu
Hlučínsko západ, vyplývá, že pro tyto obce činí
průměrná hodnota měrné produkce odpadu 201
kg/obyv./rok. Obce a města naší republiky,
která se zapojují do soutěže v třídění odpadů
(Keramická popelnice) dosahují měrné produkce
hluboce pod 200 kg/obyv./rok.
Výše uvedená čísla nejsou pro naší obec
příliš lichotivá, nicméně je třeba si nastavit
zrcadlo a říci si otevřeně, že nepřistoupíme-li
k této problematice důsledněji, bude se každý
z nás v budoucnu potýkat s vyššími náklady
na odvoz a likvidaci odpadů.

nemovitostí odvádí do kanalizace veškeré
splaškové vody. Menší část je připojena částečně.
S těmi byl projednán způsob nápravy a navržen
termín nápravy této situace. V této chvíli je
možné říci, že část vlastníků těchto nemovitostí
již provedla nápravu. Za rychlou nápravu
nedostatků v napojení na splaškovou kanalizaci
bych chtěl všem těm, kteří tak učinili upřímně
poděkovat a zároveň apelovat i na ostatní, aby
zjištěné nedostatky v napojení svých nemovitosti
na splaškovou kanalizaci v nejbližší době
odstranili.
Závěrem bych chtěl znovu připomenout,
že
povinnost
odvádět
splaškové
vody
do splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod vyplývá ze zákona 274/2001 Sb. Zákon o
vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Porušení ustanovení tohoto zákona je
přestupkem a může být dle výše uvedeného
zákona sankcionováno v rozmezí 10 000 až
100 000 Kč.
Stejně jako
zakončuji větou:

v březnovém

zpravodaji

Každý z nás platí obci coby vlastníku a
provozovateli
čistírny
odpadních
vod
a kanalizace náklady na její provoz formou
stočného. Myslím, že přispívám-li finančně
na provoz nějakého zařízení, mám právo jej plně
využívat a toho docílíte úplným napojením své
nemovitosti na splaškovou kanalizaci, což je
na druhé straně i naše zákonná povinnost.
Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

Pozemkové úpravy v katastrálním
území Oldřišov

První výsledky průzkumu
napojení na splaškovou
kanalizaci

Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava
na základě žádostí od obce Oldřišov a vlastníků,
zahájil během měsíce března 2019 komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území
Oldřišov. Důvodem vyvolávajícím potřebu
pozemkových úprav je především řešení otázky
protipovodňových a protierozních opatření.
Pozemkové úpravy řeší především pozemky
mimo zastavěnou část obce a velké lesní celky.

V posledním březnovém vydání tohoto
zpravodaje
jsme
Vás
informovali
o připravovaném
průzkumu
napojení
jednotlivých
nemovitostí
na
splaškovou
kanalizaci. Zaměstnanci obce navštívili od té
doby několik nemovitostí. Ze zatímního
průzkumu vyplývá, že velká část z navštívených
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Komplexní pozemkové úpravy jsou
rozsáhlým
souborem
zeměměřických
a
projektových prací. Provedení těchto prací, bude
na základě výběrového řízení zadáno vítězné
firmě. Smlouva s vítěznou firmou by měla být
podepsána během podzimu 2019.

pokud se rozhodnete svou rezervací zrušit,
učiňte tak nejpozději 3 dny předem.
Krásné prázdniny a šťastný návrat
do školních lavic přeje M. Halámková,
ředitelka školy.

V rámci pozemkových úprav bude řešena
mimo jiné tzv. „Polská půda“. Tímto bychom
rádi oslovili potenciální vlastníky či dědice,
kterých se tato problematika týká, aby se obrátili
na Pobočku Opava a předložili potřebné doklady
(např. Zaswiadczenie či doklady prokazující
nárok na dědictví) pro dořešení svého nároku.
Kontaktní osoba je Ing. Veronika Panáčková, email: v.panackova@spucr.cz, tel.: 725 901 123,
adresa: Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava,
Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

Zprávy z mateřské školy
Vážení
spoluobčané,
v tomto
čísle
obecního zpravodaje bychom se chtěli poněkud
obsáhleji poohlédnout za uplynulými dvěma
měsíci a podělit se s Vámi o to, co jsme v naší
školce prožili.
V květnu 6. 5. jsme navázali na téma
ekologie, kterou jsme naťukli na oslavách Dne
Země a to velmi zajímavou přednáškou na téma
„Recyklace“. Tento program byl zacílen
na nejstarší děti, tedy III. třídu Včelky. Víte, že
odpad, který roztřídíte do barevných popelnic,
neputuje na skládku, kde škodí našemu
životnímu prostředí, nýbrž je převezen do "své
továrny", kde z něj vyrobí nový užitečný
výrobek, který lidem znovu slouží?... Pečujme
o svou planetu, jen tak přežije a bude stále TAK
krásná. I pro naše potomky v dalších tisíciletích...
To bylo asi hlavní myšlenkou přednášky, kterou
laskavou a hravou formou dětem připravila paní
Lokočová.

Ing. Veronika Panáčková

Zprávičky z naší školičky
S koncem školního roku přišlo i závěrečné
hodnocení za druhé pololetí. Vysvědčení bylo
žákům předáno 28. června, což byl poslední den
školního
vyučování
před
odchodem
na prázdniny. Zároveň jsme se v tento den
slavnostně rozloučili v tělocvičně školy s našimi
odcházejícími žáky z 9. ročníku. Těch odešlo 19 a
do 1. ročníku nastupuje po prázdninách 18
prvňáčků. Stavy žáků ve škole se tak v příštím
školním roce nijak dramaticky nezmění.
V minulých dnech žáci od 5. do 9. třídy
absolvovali školu v přírodě, žáci 1. – 4. ročníku
školní výlety do blízkého okolí, focení,
cyklovýlety a spoustu dalších akcí.
Žákům přeji pohodové prázdniny a
doufám, že si je užijí na táborech, rodinných
dovolených, v přírodě, a nikoli pouze u počítačů.
Dovolte, abych poděkovala za spolupráci
v uplynulém školním roce zastupitelstvu obce
v čele se starostou, zaměstnancům obce, školské
radě, mateřské škole a dalším složkám obce
s tím, že pevně doufám v dobrou spolupráci i
v novém školním roce.

V druhém
týdnu
května
jsme
nezapomněli ani na maminky a jejich svátek 12.5.
„Den maminek“. Děti všech tříd vyráběly
maminkám kouzelná přáníčka, která jistě zahřála
všech maminek srdíčka. A k přáníčku básničku
pro svou sladkou mamičku.
Dne 13. 5. jsme podnikli kosmický výlet
do Planetária v Ostravě. Na tento galaktický
zážitek jsme navázali Vesmírným týdnem
ve školce, kdy jsme se stali astronauty
a zkoumali vesmír, Slunce a planety, hvězdy
a souhvězdí, kráčeli po Měsíci a doprovázeli
po něm slepého kamaráda, který přišel o zrak
na jedné z vesmírných misí… přeje si, projít se
po Měsíci... A jeho kamarád, v roli průvodce, mu
to přání plní… / aneb pomoc kamarád
kamarádovi, posilování vzájemných vztahů,
vyjadřovacích
schopností,
empatie,
ohleduplnosti, spolupráce, představivosti a také
smyslového vnímání… Planetárium Ostrava nás
potěšilo
možností
výletu
do
kosmu

Upozornění:

Pokud někdo bude mít zájem o pronájem
venkovního školního hřiště, nechť využije
rezervační systém, který je umístěn na webových
stránkách školy (zsoldrisov.cz – spodní lišta,
odkaz venkovní hřiště). Upozorňujeme, že
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prostřednictvím komentované noční prohlídky
oblohy plné hvězd v projekčním sále. Na tu
navázala netradičně pojatá pohádka „O červené
Karkulce“, která děti provedla souhvězdími,
sluneční soustavou, vysvětlila střídání dne a
noci, ročních období… Děti si dále mohly
vyzkoušet různé efekty a zábavné koutky,
přibližující dětem přístroje a technologie
využívané při zkoumání vesmíru. Největší
úspěch sklidila plazmová lampa, tvořící
atraktivní efekty – tzv. skin efekt.

v naší školce a pěkně si ho užili. Všichni jsme se
o to snažili. Děkujeme rodičům, že dětem
vytvořili
báječnou atmosféru, prodchnutou
radostným očekáváním dětí na vykročení
do nové životní etapy. Děkujeme také za milé
pohoštění a obdarování. Velký dík patří i úžasné
dvojce Veverce Terce a myšce Klárce, které si pro
děti i rodiče připravily pestrý a veselý program.
V pátek 31.5. jsme oslavili „Den dětí“.
U Berušek dnem „Balónkovým“, u Motýlků
dnem „Indiánským“ a u Včelek dnem
„Zvířátkovým“.
Všechny třídy si pro děti
připravily překvapení. Všechny děti si smlsly
na nanuku, u Berušek si děti odnesly balónek
naplněný heliem, u Motýlků zas indiánskou
čelenku a u Včelek si děti užily návštěvy živých
zvířecích kamarádů. A zde krátká reportáž
z dětského dne u Včelek: „A přišla k nám vzácná
návštěva. Samotný "Pan Karotka" z Morčátkovic
a "Paní Marcelka" z Želvíčkova. Oba si den, dle
jejich slov, užili a děkují dětem za divadelní
představení "Budka v lese a zvířátka", které jsme
jim zahrály, za pěkné zacházení a spoustu
šťavnatých
lahodných
lístečků
smetánky
lékařské, které jim děti nasbíraly. Říkali, že
přijdou zas, nicméně pro příště by uvítali
pestřejší obědové menu a více drbání, tedy na to
si potrpí hlavně Pan Karotka. Paní Marcelka by
zas uvítala vlažnou koupel a masáž krunýře
výživným vonným olejem ☺. Příště již budou
jistě více než spokojeni.

V květnu 7. 5. se také konal zápis dětí
do MŠ. K zápisu se dostavilo 13 dětí. Po datu
zápisu došlo k přihlášení ještě tří dětí. Tedy
celkem přijatých dětí je 16. Z důvodu nízkého
věku dětí bude v MŠ opět zaměstnána chůva (od
ledna 2020). Chůva je spolufinancována z fondu
EU – z projektu Šablony II. pro Mateřskou školu
Oldřišov. Dotace je určena pro plat chůvy a
vzdělávání pedagogů a je poskytována ve výši
439.170Kč.
Květen jsme zakončili tím nejlepším
možným způsobem a to školním výletem!
Ve čtvrtek 30.5. jsme celá školka jeli navštívit
Kravařský zámek s bohatým programem pro
děti, přibližující jim historii zámku, ale i celého
kraje. Chodbami zámku nás provázela
„skutečná“ Bílá paní a leckdy to bylo opravdu
tajemné a dobrodružné…

A je tady červen. Školní rok vrcholí.
V pondělí 3.6. završujeme oslavy svátku dětí
„Sportovní olympiádou ke Dni dětí“ na hřišti
u ZŠ. Ta dnes nemohla dopadnout lépe. Přálo
nám počasí, sluníčko hřálo, děti se těšily a tak to
ani jinak dopadnout nemohlo. Na děti čekalo 5
disciplín – HOD NA CÍL, BĚH PŘES
PŘEKÁŽKY, SKOK DO OBRUČÍ, SLALOM

Nejdůležitější událost května, ale i celého
letošního školního roku nás však teprve čekala.
„Pasování na školáky“. 30. 5. v 16 hod tato
významná a slavnostní událost nastala. Naši
předškoláci byli pasování na školáky a pomalu
se začali loučit se školkou. Věříme, že tento den
bude pro ně krásnou "tečkou" za léty strávenými

7

MEZI KUŽELY A SKÁKÁNÍ V PYTLÍCH. Děti
vše úspěšně a s přehledem zvládly. Na Včelky
ještě čekal náš oblíbený SPRINT po oválné dráze.
A honem napít! Pak medaile, dobrota, závěrečný
sportovní
pokřik
"3×
HURÁ
NAŠIM
OLYMPIJSKÝM HRÁM" a pěkný zážitek ke Dni
dětí je tu!!!

„Sférické kino“ bylo další zajímavou akcí
měsíce června, konkrétně 6.6. Opět jsme se
vypravili do vesmíru v nafukovacím kopulovém
kině. Sférický projekční systém uvnitř kopule
poskytl dětem nevšední zážitek, který sledovaly
se zatajeným dechem. Vesmírem děti provázeli
v pohádkovém příběhu lední medvěd a tučňák
a efekty projekce děti téměř doslova vtáhly
do příběhu.
Ve středu 12.6. Včelky a Motýlky čekala
přednáška Policie ČR. Děti se dozvěděly mnoho
zajímavého z práce POLICIE, jaký má policista
být - "čestný", "odvážný", "spravedlivý", jaký je
rozdíl mezi městskou a státní policií, seznámily
se se sloganem a posláním Policie ČR "Pomáhat a
chránit", se znakem Policie ČR, s novými pojmy,
názvy a jejich významy, např. "soudce", "důkaz",
"otisk prstu", dokonce si děti mohly takový otisk
(a to i otisk celé dlaně) samy vyzkoušet a odnést
domů. Děti dále dostaly možnost vyzkoušet si
policejní čepice a dokonce i pouta! ;-) Na závěr
děti potěšily drobné dárky, které jim paní
policistka přinesla - pexeso a omalovánka.
Mateřská školka pak dostala knihu "Policejní
pohádky", ze které už si před spaním čteme.
Děkujeme!

Na závěr bychom chtěli popřát našim
předškolákům úspěšné vykročení do nové
životní etapy, ať se jim ve škole daří, ať
zůstanou tak príma kluky a holčičkami jakými
jsou a budeme velmi rádi, když se na nás
do školky přijdou někdy podívat. Užijte si
prázdniny a pak hurá do školy, děti!
Bc. Barbora Lesáková
(pozn. foto archiv MŠ)

Zápis RC Myška v Oldřišově
na školní rok 2019/2020
Zápis dětí proběhne na OÚ Oldřišov
v zasedací místnosti ve středu 4. září v 10:30
hod.
Děti budou rozděleny do různých
věkových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců, od
6 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let).
Hodiny
RC
Myška
jsou
vždy
doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se
mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka
atd. Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme
a zpíváme s hudebními nástroji.

Se školním rokem jsme se rozloučili 27. 6.,
oslavou „Ovocného dne“. Děti si přinesly
oblíbené ovoce, ze kterého tvořily barevné,
voňavé a zdravé dobroty, třeba ovocný špíz...
znáte?
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Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, jste také
srdečně zváni. Blíže se můžete informovat u paní
Jiřiny Kurkové, tel. 605 866 906.
Jiřina Kurková

pizzu a při čtení těchto řádků by již měl být
v provozu terminál pro bezhotovostní platby
kartou, telefonem apod.
Děkujeme všem příznivcům, kteří naše
týmy podporují nejen v domácím prostředí, ale
také na soupeřových hřištích. Poděkování také
patří všem členům a přátelům klubu, kteří nám
svou obětavou prací ve svém volnu výrazně
pomáhají.
Nová sezóna začne v neděli 4. 8., přesný
program
bude
v
obecních
vývěskách
a na stránkách klubu.
Ing. Tomáš Lavický
ekonom klubu

Výskyt invazivních druhů rostlin
v naší obci

Hravé činnosti dětí RC Myška (foto archiv RC)

SK Moravan informuje

Společně s tímto číslem obecního
zpravodaje dostáváte do schránky informační
leták o invazních druzích křídlatce a
bolševníku. Najdete v něm popis těchto druhů
i doporučení, jak se zachovat, když je najdete.
V rámci
projektu
Sdružení
obcí
Hlučínska a polských gmin probíhalo rovněž
mapování těchto dvou invazních druhů.
Na Hlučínsku bylo detailně zkontrolováno
všech 33 katastrů, což představuje plochu 319,3
km2.
Na tomto území bylo nalezeno téměř 60
ha křídlatky a 6,5 ha bolševníku na celkem
1 096 lokalitách o různé intenzitě pokryvnosti a
charakteru – od břehu toku, přes pole
po okraje cest. Nejvíce jsou křídlatkou
zamořeny katastry obcí u řeky Opavy –
Kravaře (18 ha), Velké Hoštice, Dolní Benešov
a Hlučín, také obce podél řeky Odry
Petřkovice, Hošťálkovice a Šilheřovice.
Bolševník se na Hlučínsku v současnosti
nachází u Darkovic a Hati.
Na území naší obce byla na 7 místech
nalezena křídlatka, na celkové ploše 151 m2.
V době kvetení, která je nejpříhodnější pro
likvidaci dle tzv. beskydské metody,
provedeme prostřednictvím specializované
firmy postřik těchto rostlin. V následujících
2 až 3 letech budeme tyto plochy kontrolovat a
zásah opakovat, aby došlo k celkovému
odstranění křídlatky. Bolševník nebyl v našem

Všechny týmy našeho klubu již mají
po sezóně. A tým skončil v Krajském přeboru
na 12. místě, B tým ve III. třídě na 5. místě, starší
žáci na 4. místě. U našich nejmladších týmů –
starší a mladší přípravky se tabulky nevedou.
Můžeme však napsat, že starší přípravka
ze 16 zápasů 7krát vyhrála a jednou remizovala,
mladší přípravka má ze 12 zápasů 4 vítězství a
jednu remízu. Sezónu tak můžeme hodnotit jako
povedenou.
S účastí A týmu v Krajském přeboru
souvisí povinnost mít tři mládežnická mužstva.
Pro sezónu 2019/2020 máme přihlášené týmy
starších žáků, mladších žáků a mladší přípravky.
Z důvodu rozšíření mládežnické základny jsme
na začátku června pořádali nábor mládeže, který
bohužel nebyl úspěšný. To jen potvrzuje trend
nezájmu dětí o sport. Přitom je fotbal jeden z
nejlevnějších sportů. A členský příspěvek v
našem klubu činí, na dnešní dobu směšných,
100 Kč ROČNĚ. Pokud máte zájem, aby se Vaše
děti fotbalu věnovaly, kontaktujte nás (přímé
kontakty
na
jednotlivé
trenéry
na
www.skmo.cz/klub).
Po sezóně také došlo k větší údržbě areálu
hřiště, kdy se v rámci sobotních brigád snažíme
prostory zkrášlovat. Poslední větší akcí byl
kompletní nátěr tribuny. Co se týče novinek
v Hostinci Moravan, od začátku června pečeme
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katastru nalezen. Přesto však představuje
hrozbu, jelikož se nachází v některých
sousedních polských obcích a jeho semena se
mohou roznášet větrem až na vzdálenost
několika km. Musíme proto provádět
každoroční kontrolu.
Pokud naleznete ve svém okolí některou
z těchto rostlin, uvědomte nás, abychom
zabránili jejich dalšímu šíření.
Radim Lokoč

doba a počátky nebyly vůbec jednoduché – to je
asi to nejdůležitější poselství, které si můžeme
odnést. Dnes je TOTEM, z. s. ovšem významnou
a nedílnou součástí poskytovatelů sociálních
služeb v Plzni a přilehlém okolí. Zároveň nám
byl SOUSEDÉ plus®, který má mezinárodní
přesah a svůj původ v Rakousku. Jedná se o tzv.
dobrovolnický projekt, ve kterém hraje hlavní
roli sousedská výpomoc a jeho hlavním cílem je
umožnit co nejdéle setrvat lidem potřebujícím
péči, žít ve svém přirozeném prostředí. Platidlem
je zde hodina – například soused vám za hodinu
poseká trávník a vy jej budete doučovat cizí
jazyk nebo cokoliv jiného. I u nás je dobrým
zvykem si mezi sousedy pomáhat. Toto je jedna
z forem, kterou bychom mohli do budoucna
rozvinout.
Možná vás napadá otázka – proč tohle
všechno? Odpověď se sama nabízí – mnohé obce
již nyní mají prostory či dokonce záměry
na vybudování zařízení obdobného typu a rádi
se tak dozví a poučí zejména o počátečních
úskalích a záležitostech souvisejících s běžným
provozem a také financováním. K tomu byly
směřovány také dotazy zúčastněných. I když
s velkou pravděpodobností nemá žádná z našich
obcí ambice vybudovat tak velké centrum, jakým
je TOTEM, z. s., v Plzni, inspiraci nám to jistě
přineslo a věřme, že ji v budoucnu náležitě
využijeme. Navíc nyní víme, kam se případně
obrátit o radu či pomoc.

Mikroregion Hlučínsko-západ se
zajímá o možnosti, jak rozšířit
nabídku sociálních služeb
Dalo by se říci, že již několik posledních
let se, ať už jednotlivé obce samostatně nebo
společně například v rámci mikroregionu, snaží
hledat způsoby, jak rozšířit nabídku sociálních
služeb v našem okolí, a to nejen zvýšením počtu
poskytovatelů sociálních služeb, ale také
podporou neformálních skupin a spolků. Je to
ovšem běh na dlouhou trať, to všichni víme.
Dlouhodobým cílem v České republice je
přechod od institucionální péče (umístění těch,
kteří potřebují péči ve velkých zařízeních) k péči
domácí či komunitní (tedy v přirozeném
prostředí). Zde hrají důležitou roli obec, rodina,
přátelé ale také různé spolky či svépomocné
skupiny – tedy ona komunita. Pečování o naše
blízké v rodinném prostředí je (a doufejme, že i
nadále bude) pro nás typické, stejně jako široká
základna spolků a sdružení. Spolky totiž hrají
důležitou roli v aktivizaci a trávení volného času
lidí všeho věku.
Když si toto všechno promítneme – nabízí
se pro nás komunitní péče jako téměř ideální,
protože umožňuje zapojení jak rodin, tak právě
spolků. Zástupcům našeho mikroregionu se
v závěru dubna tohoto roku naskytla možnost
načerpat nové zkušenosti z provozu jednoho
takového
komunitního
centra,
které
je
poskytovatelem sociálních služeb, zázemím pro
zájmové skupiny, kulturním centrem a nabízí
celou řadu dalších aktivit. V rámci takzvaného
sdílení dobré praxe k nám (akci hostil Obecní
dům
v Rohově)
zavítala
ředitelka
Mezigeneneračního a dobrovolnického centra
TOTEM, z. s. paní Bc. Vlasta Faiferlíková, a to až
z daleké Plzně. To vše jen proto, aby se s námi
podělila o cestu, kterou za 20 let své existence
s TOTEM, z. s. absolvovali. A že je to dlouhá

(foto archiv Centra společných služeb)
Závěrem bychom chtěli poděkovat
starostovi obce Rohov a všem zaměstnancům

10

obecního úřadu za poskytnutí prostor a perfektní
zajištěním celé akce. Naše velké poděkování
patří samozřejmě také paní ředitelce TOTEM,
z. s., Bc. Vlastě Faiferlíkové, že k nám zavítala a
podělila se o své zkušenosti. Děkujeme!
Pro zájemce – více o TOTEM, z. s., Plzeň
naleznete
na
internetových
stránkách:
http://www.totemplzen.cz.

(terénní forma) a odborné sociální poradenství
(terénní i ambulantní forma). Obě služby jsou
samozřejmě registrovány.
Zmínili jsme, že nepomáháme jen
pacientům/klientům, ale i jejich rodinám,
příbuzným, přátelům, včetně dětí, kteří jsou
součástí životů našich pacientů a i jim chceme
být nápomocni v jejich těžkém období. Snažíme
se o to, aby nikdo nebyl sám, aby měli lidé na
výběr, kde chtějí strávit poslední chvíle života,
aby netrpěli, aby jejich osobní příběh nebyl
zapomenut. A tuto naší pomoc můžeme
poskytovat díky dotacím a darům, ať už jsou to
prostředky malé nebo velké, věřte, že všech si
vážíme a díky nim, zde můžeme být pro naše
pacienty a jejich blízké. „Děkuji“ je pouhé slovo,
ale
věřte,
že
jej
vyslovujeme
s obrovskou vděčností. Vidíme, že naše práce má
smysl a vidíme to u našich pacientů i klientů a
jejich blízkých, kteří nám děkují, že na to nejsou
sami. Tuto vděčnost přenášíme alespoň touto
formou. Děkujeme.

Mgr. David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu
Hlučínska-západ
www.hlucinsko-zapad.cz

Mobilní hospic Strom života

V případě, že potřebujete pomoci,
nebojte se na nás obrátit na níže
uvedené kontakty:

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám představit Mobilní
hospic Strom života (dále jen Hospic), který sídlí
v Novém Jičíně. Našim heslem je: „ŽÍT DOBŘE,
ZNAMENÁ NEŽÍT JEN PRO SEBE“. Hospic
funguje od května 2015 a poskytuje komplexní
služby, což znamená služby zdravotní i sociální.
Náš tým, kterému odborně říkáme
multidisciplinární, se skládá z řad lékařů,
zdravotních sester, sociálních pracovníků,
psychoterapeutů,
pastoračních
pracovníků,
odlehčovacích asistentů (pracovníků v sociálních
službách), dobrovolníků apod., a toto všechno
zprostředkováváme našim klientům a jejich
rodinám v jejich domácím prostředí. Tam, kde se
cítí bezpečně, dobře, pohodlně. Staráme se, aby
byl pro tyto pacienty závěr jejich života co
možná nejkvalitnější, aby netrpěli fyzicky ani
psychicky. Léčíme bolest a další symptomy
spojené s nemocí, nikoli nemoc jako takovou.
Všichni naši pacienti jsou nevyléčitelně nemocní,
většina z nich onkologicky. Byly u nich již
vyčerpány všechny možnosti kurativní léčby a
další možná léčba pro ně již neexistuje. My
umožnujeme těmto lidem všech věkových
kategorií (včetně dětí) důstojně a kvalitně prožít
závěr svého života. Působnost těchto našich
služeb je ve všech Moravských krajích. V rámci
sociálních služeb nabízíme odlehčovací služby

Potřebujete hospicové služby? Volejte paní Janu
Wasilovou, 553 038 016 nebo pište na e-mail
wasilova@zivotastrom.cz
Potřebujete odlehčovací služby? Volejte paní
Anetu Badžgoňovou, 604 144 504 nebo pište
odlehcovaci@zivotastrom.cz
Potřebujete poradenské služby? Volejte paní
Marii Dorazilovou, 734 571 194 nebo pište
dorazilova@zivotastrom.cz
Andělé Stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj
Korespondenční adresa a provozovna:
Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101
IČ: 03632661
Telefon: +420 553 038 016,
Email: info@zivotastrom.cz, Web:
www.zivotastrom.cz
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Kontaktní centrum projektu:
RODINNÉ PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254
e-mail: msk@rodinnepasy.cz • www.rodinnepasy.cz

Koordinátor projektu:

Milí rodiče,
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodinných pasů. Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostupnost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu.
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit, neboť jsme si vědomi všech
nároků, které rodinný život přináší, a věříme, že si podporu plně zasloužíte.
Za Moravskoslezský kraj
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Právě jste obdrželi kartu, která Vás opravňuje využívat slevy a výhody projektu Rodinné pasy. Vážíme si
Vašeho zájmu a věříme, že se službami, které Rodinné pasy přinášejí, budete spokojeni. Před použitím
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:

Karta Rodinný pas
• Karta Rodinný pas je vydána na jméno rodiny a je nepřenosná.
• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič, osoba mající dítě v péči apod.), karta je platná po uvedení
jména a příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně karty.
• Na přední straně karty je uvedena platnost karty.
• Kartu je nutné předložit vždy před placením.
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti.

Slevy a výhody
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů,
tedy nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé
České republice, na Slovensku a Dolním Rakousku.
• Přehled poskytovatelů a výše jejich slev je umístěn
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
v sekci Poskytovatelé slev.
• Zapojený poskytovatel je označen samolepkou.
• Slevy se nesčítají!

OZNAČENÍ
POSKYTOVATELŮ
SLEV

Aktuality
• Aktuální informace, pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projektu
www.rodinnepasy.cz.
• Staňte se našimi přáteli na facebooku, sledujte novinky prostřednictvím newsletterů tzv. Čendovinek
a už Vám nic neunikne (k odběru Čendovinek e-mailem se přihlaste na www.rodinnepasy.cz).

V případě dotazu, při změně Vašich údajů či ztrátě karty se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.
Kontaktuje nás: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, msk@rodinnepasy.cz
nebo tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254.
Přejeme Vám příjemně strávený čas s kartou Rodinný pas!
Vaše Rodinné pasy

Projekt Rodinné pasy je financován Moravskoslezským krajem.
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náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Jiří Navrátil, MBA

Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez složení manželského slibu. K výhodám plynoucích z projektu
získáte přístup po provedení registrace, která je díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako neodmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.

Milí rodiče,

RODINNÉ PASY
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Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.

Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku.

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

msk@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu

l zaslání údajů elektronickou cestou

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

na adresu kontaktního centra:

l zaslání vyplněné žádosti o registraci

www.rodinnepasy.cz

l přímá registrace na internetu

Způsob registrace:

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

Podmínky registrace:

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?

str 2. Navrátil rodinné pasy

Vydání a správa karty Rodinný Pas, kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání
magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas odvoláte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu Rodinný Pas využívat. Vaše osobní údaje zpracovávané za
tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro Moravskoslezský kraj spravuje nasmlouvaný subjekt
a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu Rodinné Pasy. V nezbytném rozsahu
se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu a newsletteru.
Aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu Rodinné Pasy je zveřejněný na webových stránkách www.rodinnepasy.cz . Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením, tím však
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše uvedené osobní údaje spravuje Královéhradecký kraj pro následující účely:
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plakát Soutěž Hlučínsko

Sdružení obcí Hlučínska a polské gminy Kietrz a Krzanowice

VYHLAŠUJÍ VE DNECH 1.

7. - 31. 8. 2019 SOUTĚŽ

Poznávání
Hlučínska a polských gmin
Navštivte a vyfotografujte se u vybraných kulturních, historických
a přírodních zajímavostí na území obcí a měst Hlučínska a polských gmin.
Zodpovězte soutěžní otázky a vyhrajte zajímavé ceny!

Pravidla soutěže naleznete na www.hlucinsko.com
Soutěž je realizována v rámci projektu „Hlučínsko a polské gminy se představují“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001326,
který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia 2014-2020, z operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

15

Festival kultury
a hlučínských
7. července 2019
řemesel od 14.00 hodin
Mírové náměstí v Hlučíně

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

VSTUP ZDARMA

Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučínských řemesel 2019“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

Kraj finančně podpořil
rekonstrukci komunikace
a parkovací plochy u zámku
Stavbou, která bezprostředně souvisí
s rekonstrukcí objektu zámku v naší obci, je
rekonstrukce
přístupové
komunikace
a vybudování zpevněných a parkovacích ploch
u tohoto objektu. Stavba je v současné době
realizována a Moravskoslezský kraj podpořil
tuto stavbu finanční dotací z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Celková výše dotace činí max. 400 tis.
Kč a i díky této podpoře Moravskoslezského
kraje, může obec tuto stavbu úspěšně
profinancovat. Tento projekt je tak dalším
v řadě, jímž Moravskoslezský kraj pomohl
k rozvoji naší obce.
Ing. Petr Toman
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placená inzerce

Jubileum oldřišovských hasičů a pozvánka na prázdninovou slavnost
V sobotu 4. května v den památky
sv. Floriána, patrona hasičů, si členové
oldřišovského sboru dobrovolných hasičů
připomenuli 120. výročí trvání spolku.
Oslavy výročí začaly slavnostním
průvodem obcí za účasti partnerského
hasičského sdružení z polské Pilszcze a sborů
z okolních vesnic. Ve tři hodiny odpoledne
byla sloužena děkovná bohoslužba v místním kostele, po ní hasiči vzpomněli u pomníku padlých
na své zesnulé kolegy, zvláště na zakládající členy sboru, ale též hasiče, kteří zemřeli na frontách
první a druhé světové války.
Od půl páté odpoledne proběhla slavností konference, na které vystoupili starosta
oldřišovských hasičů Jan Ciminga, jeho polský kolega Andrzej Taratuta, starosta okresního sdružení
hasičů Roman Krusberský i starosta obce Oldřišov Petr Toman.
Večer patřil taneční zábavě, která se konala v tělocvičně místní základní školy, k tanci i
poslechu hrála krnovská kapela BT NOVA. Starosta hasičů Jan Ciminga oslavy jubilea zhodnotil
slovy: „Celá akce byla důstojnou oslavou našeho jubilea a také příležitostí prohloubit profesní
i kulturní kontakty s okolními sbory a též našimi přáteli hasiči z polské Pilszcze, s nimi totiž
realizujme česko-polský projekt Hasiči, včera i dnes spolu. Právě oslavy 120 let trvání našeho sboru
byli první aktivitou tohoto projektu.
19

Další aktivitou projektu je hasičská slavnost, která se bude konat v pátek 2. a v sobotu
3. srpna v areálu zámeckého parku. Spolu s polskými kolegy připravíme soutěž v hasičském
sportu dětí, amatérských družstev. Vybízím čtenáře k hojné účasti na těchto aktivitách!
O zábavu pátečního večera se postará známá polská skupina Fenix. V sobotu se představí
družstva mužů a žen, uvidíme také družstva z Polska. Večer bude hrát hudební soubor
RECEPT. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a na zajímavou tombolu. Losy do tomboly
budou od začátku prázdnin prodávat členové SDH Oldřišov.“
Gabriel Juchelka

Zájezd na divadelní představení do Národního divadla moravskoslezského
Vážení spoluobčané,
zveme Vás na tradiční podzimní kulturní zájezd do Národního divadla moravskoslezského,
tentokrát vyjedeme ve čtvrtek 24. října na muzikál Kočky. Vstupenky je možné objednávat
v kanceláři obecního úřadu do 16. září. Připomínáme, že žáci, studenti a senioři nad 65 let mají slevy.
Představení začíná v 18:30 hodin a objednaný autobus vyjede po 17. hodině.
-elk-

Prázdninový výlet pro děti z Oldřišova
Kulturní komise obce připravuje pro děti z Oldřišova prázdninový týden, ten se s největší
pravděpodobností uskuteční předposlední srpnový týden (o přesném termínu budete informováni
obecním rozhlasem). Cílem výletu bude jedna z nejkrásnějších českých zoologických
zahrad, a to Lešná u Zlína. Výletu se mohou účastnit děti od první do deváté třídy. Mladší děti
se mohou akce účastnit také, ale pouze v doprovodu dospělé osoby. Dospělá osoba si hradní vstupné
i oběd sama. Pro děti je výlet připraven jako obecní prázdninový výlet, budou platit pouze
symbolické „zápisné“.
-elk-

Muzeum Hlučínska ovládli Vládci noci
To tu ještě nebylo. Hlučínský zámek už zažil ledasco – v jeho zdech
žila paní kněžna, vojenská posádka, úředníci i učni. Nyní se zde
ovšem zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá zvířata,
nýbrž o zdařilé dermoplastické preparáty, které jsou součástí
originální výstavy Vládci noci. Výstava přibližuje výstava svět
živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci.
Muzeum se tak proměnilo v přirozené prostředí těchto zvířat a
návštěvník si musí projít mokřadem, lesem, loukou, ale i obyčejným
vesnickým dvorkem. To vše odhalí v úplné tmě pouze za svitu
baterky, neboť co by to bylo za výstavu o nočním životě, kdyby se
odehrávala za denního světla? Smyslem výstavy je nejen přinést
nevšední zážitek, ale především informovat veřejnost o pestrosti
nočního života a faktorech, které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci
ohrožují. Na výstavě se představí více než 50 živočišných druhů, jež
do Hlučína zavítaly téměř z celého Českého Slezska, ba i z Moravy.
Výstava bude k vidění v Muzeu Hlučínska až do 10. listopadu 2019.
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 7/2019, vydáno dne 1. 7. 2019
Odpovědný redaktor – Mgr. Gabriel Juchelka
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám
20 vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz

