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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

svědčují, že tímto počinem získala obec a její současná i budoucí generace ucelený zdroj poznání
historie a života obce od let dávno minulých až po
minulost zcela nedávnou.

nacházíme se na prahu letních prázdnin, což je neklamným znamením, že rok 2021 se překlopil do
své druhé poloviny. Mnohý z Vás si asi posteskne,
jak ten čas letí. Není tomu tak dávno, kdy jsme rok
2021 vítali, a už jsme v jeho druhé polovině. Je jisté,
že nejvíce na tuto dobu čekají žáci a studenti, neboť
nastává čas, kdy opět na čas opouští školní lavice
a budou si užívat krásných prázdninových dní.
Ohlédneme-li se, jaká první polovina tohoto roku
byla, nezbývá nám než konstatovat, že především
společenský život byl i nadále ovlivněn pandemií Covid 19. Optimisticky vyznívá, že epidemie
pomalu ustupuje a nadějí je alespoň přiblížení se
k normálnímu životu. Nicméně v nastávajícím
období dovolených je třeba zůstávat obezřetnými
a dodržovat alespoň elementární hygienické předpisy, čímž přispějeme k tomu, aby se společenský
život zase nezastavil.

3) Multifunkční učebna v ZŠ – realizace této stavby v naší základní škole byla zahájena na sklonku
uplynulého školního roku. Spočívá v rekonstrukci
stávající počítačové učebny na novou multifunkční, tj. jazykovou a PC učebnu. V současné době
probíhají stavební práce – rekonstrukce podlah,
elektroinstalace, výstavba WC pro imobilní, následovat bude vybavení novým nábytkem, počítačovou a audiovizuální technikou. Celkové náklady
projektu činí cca 2 mil. Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 85% uznatelných
nákladů.
4) Výstavba šaten a sociálního zázemí SK Moravan – na akci byla dokončena a předána projektová dokumentace vč. rozpočtu. Rozpočtové náklady stavby činí cca 15 mil. Kč vč. DPH. Stavebním
úřadem bylo vydáno stavební povolení a byla
podána žádost o dotaci, jejímž poskytovatelem je
Národní sportovní agentura v programu Sportovní infrastruktura.

Jako by těch negativních dopadů do života nebylo
dostatek, byli jsme v posledních dnech svědky tragických události v obcích na Moravě, kde v dosud
naprosto nevídaných rozměrech zasáhl přírodní
živel – tornádo. O tom ale blíže na jiném místě tohoto zpravodaje.
Nyní mi dovolte, abych se stručně s Vámi podělil o to, co se v obci událo od posledního vydání
zpravodaje.

5) Výstavba vodovodu a splaškové kanalizace
na ul. Za Humny – zastupitelstvo obce rozhodlo
o přípravě této investiční akce. V současné době
probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace, na kterou byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 337 000 Kč.

Oblast přípravy a realizace investičních akcí:
1) Kulturní dům Oldřišov – v měsíci červnu jsme
od poskytovatele dotace obdrželi Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, což je finální dokument, jehož vydání podmiňovalo zahájení akce. Celková výše dotace na tuto stavbu činí 25 410 148 Kč.
Jak jste určitě zaregistrovali, stavba byla zahájena
a dodavatel stavby přistoupil k prvnímu kroku,
jímž je demolice části budovy.

Díky zlepšující se pandemické situaci začíná se
probouzet i společenský život v obci. Dokladem
toho byl krásný průvod farníků obcí u příležitostí slavení svátku Božího těla. Následující
pouť ke kapli sv. Antonína – patrona obce, jehož
slavnostní ráz narušily nepříznivé povětrnostní podmínky. Za důstojný a slavnostní průběh
obou těchto oslav patří poděkování našemu
duchovnímu správci P. Knapkovi. Rovněž spolkový život pomalu ožívá, o čemž svědčí svatodušní smažení vajec místních zahrádkářů, sportovní slavnost SK Moravan a v neposlední řadě
již vzpomínané otevření expozice, jehož sou-

2) Stálá expozice o historii obce – realizace byla
úspěšně završena a měli jste tak možnost účastnit
se slavnostního otevření této expozice. Blíže o této
akci na jiném místě tohoto zpravodaje. Věřím,
a první ohlasy ze slavnostního otevření tomu na-
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částí byl i dětský den, organizovaný Sdružením
maminek Rozárky, a setkání bez hranic.

nou. 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 pro
Vás po uplynutí času dovolených společně s místními spolky připravujeme.

Jelikož jsme z důvodu pandemické situace nemohli v roce 2020 přivítat nové občánky do svazku obce, bylo tak učiněno v červnu tohoto roku.
V roce 2020 se narodilo celkem 21 dětí.
Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych
žákům, studentům i Vám popřál krásnou dovole-



Z usnesení Zastupitelstva
obce Oldřišov č. 24
ze dne 22. 4. 2021

Ing. Petr Toman - starosta

3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – Služebnosti č. IV-12-8016841/1 Oldřišov, Záhumenní,
p. č. 577, rozš. k NN s ČEZ Distribuce a.s.
4. Dohodu o provedení práce s Ing.Petrem Tomanem, viz příloha.
5. Rozpočtové opatření č. 2.
6. Smlouvu č. 8-22/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla ve
výši 150.000 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva doplněný
o bod: č. 7 Žádost o poskytnutí finanční výpomoci – kotlíková půjčka.
2. Smlouvu číslo Z_S24_12_8120074045 s ČEZ
Distribuce a.s.

Z usnesení Zastupitelstva
obce Oldřišov č. 25
ze dne 26. 5. 2021
5.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva doplněný
o bod č. 23 – Dohoda o narovnání s Ing. Jarmilou Veverkovou, Ph.D. a firmou Subvens
CZ, s.r.o.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr
a podání žádosti o dotaci k projektu: „Kompletní modernizace zázemí fotbalového hřiště
v Oldřišově“, v rámci výzvy č.13/2020 – Sportovní infrastruktura – investice nad 10 mil. Kč
v programu č. 16252: Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, jehož nositelem je Národní sportovní agentura.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán rozvoje
sportu v Oldřišově na období let 2021–2026“,
který je zpracován v souladu s § 6 odst. 2 zákona č.115/20001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas se zajištěním finančních prostředků k úhradě

6.

7.

8.

9.

10.

4

vlastního (min. 30%) podílu spolufinancování projektu „Kompletní modernizace zázemí
fotbalového hřiště v Oldřišově, a to prostřednictvím úvěru, viz příloha Nezávazný příslib
úvěru.
Prodej části p. č. 291/22 v k.ú. Oldřišov dle
předložené nabídky za cenu 1.827,10 Kč/m2
včetně DPH a oplocení za 729,63 Kč/m2 včetně
DPH na podnikatelskou činnost.
Pronájem nebytových prostorů v budově č. p.
199, ulice Opavská, dle předložené nabídky za
cenu 611 Kč/m2.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8020530/2/SOBS/2021/BOH s ČEZ Distribuce a.s.
Zrušení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na projekt „Rozšíření
splaškové kanalizace a vodovodu na ul. Za
Humny a intenzifikace ČOV“.
Pozastavení prací na Změně č.1 ÚP obce Oldřišov z důvodu zahájení prací na projektu komplexní pozemkové úpravy obce Oldřišov.
Volbu přísedícího Okresního soudu v Opavě
na období 2021-2025.

11. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2020, včetně
výsledku hospodaření za rok 2020.
12. Převod hospodářského výsledku ve výši
41.341,88 Kč příspěvkové organizace ZŠ Oldřišov takto: Rezervní fond 41.341,88 Kč.
13. Převod rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ do fondu investic ve výši 128.979,98 Kč.
14. Převod části provozního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ do fondu investic ve výši
72.853 Kč.
15. Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Oldřišov sestavenou ke dni 31. 12. 2020, včetně
výsledku hospodaření za rok 2020.
16. Účetní závěrku Obce Oldřišov sestavenou ke
dni 31. 12. 2020, včetně výsledku hospodaření
za rok 2020.
17. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2020
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
18. Dohodu o provedení práce s Mgr. Simonou
Drabčíkovou, viz příloha.

19. Rozpočtové opatření č. 4 ve schváleném rozpočtu.
20. Dohodu o narovnání s Ing.Jarmilou Veverkovou, Ph.D. a firmou Subvens CZ, s.r.o., Zákoutí
60, 664 81 Ostrovačice.
21. Zapojení do projektu „Turistická karta Slezska“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru.
2. Zprávu finančního výboru.
3. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 2020, včetně veškerých příloh, a to bez výhrad.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Hlučínska za rok
2020 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 2020.
5. Rozpočtové opatření č. 3 ve schváleném rozpočtu.

Z usnesení Zastupitelstva
obce Oldřišov č. 26
ze dne 3. 6. 2021

va, 710 00 Ostrava za cenu 1.295.910 Kč, včetně
DPH.
3. Smlouvu č. 8-23/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obcí Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 110.000 Kč, včetně snížení
měsíčních splátek na 1.000 Kč.
4. Pověřuje starostu jednáním ve věci možného
uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí s Moravskoslezským
krajem.
5. Rozpočtové opatření č. 5 ve schváleném rozpočtu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 25. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod č. 5 – Smlouva o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje pro část dopravní
a technické infrastruktury obcí s MSK; a o bod
č. 6. Rozpočtové opatření.
2. Dodavatele dopravního automobilu firmu
Hagemann a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostra-

Z usnesení Zastupitelstva
obce Oldřišov č. 26
ze dne 3. 6. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 25. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod č. 5 – Smlouva o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje pro část dopravní
a technické infrastruktury obcí s MSK; a o bod
č. 6. Rozpočtové opatření.
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2. Dodavatele dopravního automobilu firmu
Hagemann a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava za cenu 1.295.910 Kč, včetně
DPH.
3. Smlouvu č. 8-23/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obcí Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 110.000 Kč, včetně snížení
měsíčních splátek na 1.000 Kč.

4. Pověřuje starostu jednáním ve věci možného
uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí s Moravskoslezským
krajem.
5. Rozpočtové opatření č. 5 ve schváleném rozpočtu.

Z usnesení Zastupitelstva
obce Oldřišov č. 27
ze dne 1. 7. 2021

9. Smlouvu č. 8-24/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obcí Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 150.000 Kč.
10. Smlouvu č. 8-25/2021 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Obcí Oldřišov na výměnu
zdroje tepla ve výši 200.000 Kč.
11. Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ na realizaci projektu „Rozšíření
kanalizace, vodovodní sítě a intenzifikace ČOV
v Oldřišově“.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017285/VB02, Oldřišov, Sokolovská, p. č. 70, smyčka k NN s ČEZ Distribuce
a.s.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016250/VB01, Oldřišov, p. č. 542,
smyčka k NN s ČEZ Distribuce a.s.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017005/VB01, Oldřišov, p. č.
109/9, rozšíření k NN s ČEZ Distribuce a.s.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8001888/VB01, Oldřišov, Opavská. Obec, přelož. v NN s ČEZ Distribuce a.s.
16. Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro
Obec Oldřišov.
17. Dodatek č. 12 ke smlouvě o odběru zemního
plynu s Pražskou plynárenskou, a.s.
18. Smlouvu o dodávkách elektrické energie s Bohemia Energy entity s.r.o.
19. Poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým
tornádem ve výši 100 tisíc korun pro obec Mikulčice a městys Moravská Nová Ves (každá po
50 tis. Kč.)
20. Rozpočtové opatření č. 6 ve schváleném rozpočtu.
Obecní úřad

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 27. zasedání zastupitelstva doplněný
o bod č. 18 Smlouva o sdružených dodávkách
elektřiny; č. 19 Poskytnutí finanční pomoci obcím poničeným tornádem.
2. Prodej části p. č. 291/22 v k.ú. Oldřišov dle
předložených nabídek za cenu 1830 Kč/m2.
3. Prodej části p. č. 291/1 v k.ú. Oldřišov dle
předložené nabídky za cenu 800 Kč/m2.
4. Pronájem nebytových prostorů v budově č. p.
199, ulice Opavská, dle předložené nabídky za
cenu 600 Kč/m2.
5. Návrh hodnotící komise na zrušení zakázky
projektové dokumentace na projekt „Rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu na ul. Za
Humny a intenzifikace ČOV“z důvodu dodání nabídky jediného uchazeče, jehož nabízená
cena je vyšší než předpokládaná.
6. Dodavatele veřejné zakázky „Čištění rybníka
p. č. 101/2 v Oldřišově “ firmu Lesostavby
Frýdek-Místek, s.r.o. za cenu 149.549,67 Kč bez
DPH.
7. Dodavatele veřejné zakázky „Eliminace jmelí Oldřišov, Hněvošice, Služovice„ firmu Beskyd
Arbo s.r.o. za cenu 1,213.034,43 včetně DPH.
8. a) Revokaci usnesení č. 25/9 ze dne 26. 5. 2021
o pozastavení prací na změně č. 1 ÚP Obce
Oldřišov z důvodu zahájení prací na projektu
komplexní pozemkové úpravy obce Oldřišov.
b) Dokončení změny č. 1 ÚP Obce Oldřišov.
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Králíkárna a stavební
suť není bioodpad
Již několik let naše obec provozuje obecní kompostárnu, Tímto splnila jednu z podmínek zákona o odpadech, a to povinnost vytřídit z komunálního odpadu biologickou složku tj. trávu,
listí, větve stromů. Jsme jedna z mála obcí v širokém okolí, která takto třídí a likviduje bioodpad, čímž na jedné straně plní literu zákona,
přispívá ke zlepšování životního prostředí, snižuje náklady na likvidaci komunálního odpadu
a produkcí kompostu – organického hnojiva,
zlepšuje složení půdy na našem katastru. Jak už
ze samotného názvu vyplývá, je kompostárna
určena k produkci kompostu z biologicky rozložitelného odpadu. K tomu, aby tento mohli občané odkládat, jsou na území obce rozmístěny
kontejnery. Jsou však mezi námi ještě i takoví,
kteří si kontejnery na bioodpad pletou s místem
na odkládání stavebního odpadu. Tuto skutečnost dokládá i fotografie, ze které je zřejmé, že

v kontejneru byly odloženy zbytky dřevostavby – patrně králikárny, stavební suti apod. K tomuto odpadu určitě kontejnery neslouží. Tento si musí majitelé odvést na nejbližší oficiální
skládku odpadů. Tímto nezodpovědným počínáním jedinců dochází na jedné straně ke zvyšování pracnosti při manipulaci s tímto odpadem,
zvyšováním nákladů na likvidaci odpadů, které
se v konečné fázi projeví na peněženkách všech
poplatníku poplatků za odpad, a v neposlední
řadě může dojít k poškození techniky, která bioodpad na kompost zpracovává. Apeluji tímto
na původce tohoto odpadu, aby si uvědomil, co
tímto nezodpovědným jednáním působí, a na
všechny ostatní, aby nebyli lhostejní k takovému počínání. Doufám a věřím, že toto byl ojedinělý počin, se kterým se již nadále nesetkáme.
Ing. Petr Toman

Zbytky králikárny v biodpadu
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Pomoc obcím na Břeclavsku
a Hodonínsku
Obec Hrušky: 123-4548350207/0100.
Městys Moravská Nová Ves: 1382079379/0800
- variabilní symbol 1
Město Hodonín: 123-3116270217/0100
Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi
občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích – Lužice, Mikulčice, Moravská
Nová Ves, Hrušky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete. Pokud nebude určena obec, bude příspěvek
poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit.
Jihomoravský kraj: 123-3116420297/0100
Diecézní Charita Brno: Sbírkový účet
4211325188/6800, VS: 2002
Dále je možno finanční prostředky zasílat na nezávislé sbírky:
Nadace Via
https://www.darujme.cz/projekt/1204937
Znesnáze21
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/cele-cesko-na-pomoc-obcim-zasazenym-nicivym-tornadem
Nadační fond Českého rozhlasu
https://www.darujme.cz/projekt/1204942
Český červený kříž
veřejná sbírka - číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 2101
Člověk v tísni
veřejná sbírka - číslo účtu 713271329/0300
Konto bariéry
17111444/5500 s variabilním symbolem 5555
Pokud byste chtěli pomoci jednotlivým rodinám, můžete prostřednictvím Donio
https://www.donio.cz/SpolecneProMoravu
Dárcovské DMS
Diecézní charita Brno - DMS ve tvaru DMS
DCHB 30, 60, 90 poslanou na číslo 87777
Uvádíme ještě odkaz na Facebook a fotogalerii
Anny Vavríkové „LIDÉ - oběti tornáda“ s krátkým popiskem ke každé fotce:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=
fotoannavavrikova & set=a.2895248487456675
Ing. Petr Toman

Před pár týdny nás všechny zasáhla šokující
zpráva o doposud v našich končinách nevídané
přírodní katastrofě, způsobené ničivým tornádem. Během několika okamžiků, bez jakéhokoliv
varování přišli obyvatelé těchto obcí o své příbytky, někteří utrpěli zranění a tato bez nadsázky
apokalypsa si vyžádala i oběti nejvyšší – lidské
životy. Nikdo z nás se nedovede vžít do situace
těch, kterým přírodní živel v krátkém okamžiku
zcela změnil život tím, že přišli o své příbytky,
majetek a někteří i o své blízké. Co je však na
tomto lidském neštěstí možno vidět pozitivně,
dá-li se to tak říci, je obrovská vlna solidarity, která se vzápětí zvedla v celé naší republice. Pozitivní zjištění je, že lidem ještě stále záleží na osudech
ostatních a dokáží se semknout k pomoci postiženým. Ať už to jsou dobrovolníci, kteří na místě
pomáhají odstraňovat následky neštěstí, nebo ti,
kteří hmotnými dary či finanční částkou se snaží
alespoň trochu pomoci.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ve čtvrtek
1. 7. schválilo mimo jiné i poskytnutí finančního
daru postiženým obcím Mikulčice a Moravská
Nová Ves v celkové výši 100 000 Kč. Také při mši
svaté v sobotu 3. 7. a neděli 4. 7. byla organizovaná sbírka na pomoc lidem zasažených tornádem.
V Oldřišově bylo na této sbírce vybráno 75 000 Kč,
ve Služovicích 25 000 Kč a Vrbce 12 000 Kč.
Výnos sbírky z celé farnosti, tedy Oldřišova,
Služovic a Vrbky, tak činil 112 000 Kč. Tento byl
odeslán na Diecézní Charitu Brno, která obstarává pomoc v tornádem zničených obcích. Všem
dárcům, kteří takto vyjádřili svůj soucit a snahu
pomoci, patří hluboké poděkování – Pán Bůh
zaplať.
I nadále je možno zasílat finanční prostředky na
transparentní účty jednotlivých obcí zasažených
tornádem či na charitativní organizace. Seznam
bankovních účtů přikládáme.
Transparentní bankovní účty, na které lze zasílat finanční prostředky pro obce postižené
tornádem
Obec Lužice: 123-3116370277/0100
Obec Mikulčice: 299 222 440/0300
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Poděkování
Děkujeme personálu Interního oddělení Bohumínské městské nemocnice, zvláště sestřičkám
na JIP-Covid oddělení za péči, kterou věnovali
naši těžce nemocné manželce a mamince paní
Marii Knapkové.
Děkujeme všem, kteří svými modlitbami podporovali těžký zápas mojí ženy a naší maminky
paní Marie Knapkové po celé tři týdny jejího boje
se zákeřnou nemocí.
Děkujeme všem, kteří svou účastí na jejím pohřbu dne 14. 06. 2021 důstojně uctili její památku
a doprovodili ji na její poslední cestě.
Děkujeme všem zúčastněným kněžím, ministrantům a varhaníkům, zvláště Magdě Kremserové a starostovi Oldřišova panu Petrovi Tomanovi
za přečtení smutečního projevu.
Děkujeme členům a členkám SDH Kopytov za
čestný hold a doprovod na místo jejího posledního odpočinku.

Naše poděkování patří také členkám spolku Maryška, které se na přání rodiny zemřelé zúčastnily obřadu v dobových krojích.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili zádušní mše
svaté, která se konala 7. července v Oldřišově.
Děkujeme také všem, kteří splnili poslední přání
zemřelé a kteří místo květinových darů věnovali
různé částky na dobročinné účely. V Oldřišově
částka činila 10 300 Kč.
Finanční dary v celkové hodnotě 45 000 Kč byly
odeslány na Charitní hospicovou péči „Pokojný
přístav“ v Opavě, kde je možno dle zájmu provést případnou kontrolu transparentního použití
věnovaných prostředků.
Za modlitby, dobrosrdečnost a za projevy soustrasti děkují manžel Milan Knapek
a synové Petr a Jan.

Slavnostní otevření
expozice o historii obce
V sobotu 10. července proběhlo na zámku slavnostní otevření a požehnání nové expozice Oldřišov ve
staletích. Mezi pozvanými hosty byli Ing. Michal
Jedlička – náměstek primátora Statutárního města
Opava; Dorota Przysiezna Bator – burmistrz města Kietrz; Wiosza Dominik, Ewa Pawenska – Sto-

warzyszenie na rzecz edukacji i kultury v Pilszczu; Ing. Josef Barták – autor řešení interiéru; P. Petr
Knapek – duchovní správce farnosti; Mgr. Herbert
Pavera – předseda Sdružení obcí Hlučínska, senátor PČR; Petr Weczerek – starosta obce Služovice; Mgr. Dagmar Quisková – manažerka MAS
Hlučínsko; Jana Schlossárková – regionální spisovatelka a autorka textu Oldřišovské hymny; Dominik Fajkus – autor hudby Oldřišovské hymny.
Po slavnostních projevech si návštěvníci a občané
Oldřišova vyslechli novou Oldřišovskou hymnu
Můj domov v podání Magdy Kremserové, pan
farář expozici požehnal a všichni účastníci měli
možnost si ji na vlastní oči prohlédnout. Videoreportáž ze slavnostního otevření můžete zhlédnout
na webu Televize Hlučínsko.
Expozice Oldřišov ve staletích je pro návštěvníky
otevřena po domluvě s obecním úřadem.

Návštěvníci si prohlížejí panel, který informuje
o činnosti spolků v obci.

-ml-
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O zrození historické expozice
Oldřišov ve staletích
stavy, rozepisoval jsem, co by měla obsahovat jednotlivá témata, jaké obrazové materiály by je měly
doprovodit a které exponáty bychom k nim potřebovali sehnat. Navštěvoval jsem archivy a muzejní
sbírky, kde jsem začal shromažďovat informace.
Taky jsem začal oslovovat lidi, kteří se jednotlivými tématy zabývají, zda by nám buď napsali texty,
zkonzultovali naše texty, nebo pomohli se sháněním
písemných a obrazových dokumentů či exponátů.
Podařilo se nám zapojit několik desítek odborníků –
archeologů ze Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, dále historiků z několika
archivů a muzeí, amatérských historiků a sběratelů,
ale i zástupce školy, farnosti nebo spolků v obci.
Návštěvník si toho všimne u uváděných zdrojů obrázků, fotografií a exponátů. Velmi vstřícný a nápomocný byl současný pan farář P. Petr Knapek. Oldřišovská expozice, podobně jako již zmíněná kniha
nebo kalendáře, by se neobešla bez Petra Barče, jehož rozsáhlá sbírka fotografií a předmětů tvoří její
základ. Zároveň byly velmi cenné jeho vědomosti
při prezentaci dějin 20. století. Do expozice přispělo
fotografiemi nebo předměty více než dvacet obyvatel obce.

Rozhovor s Radimem Lokočem o procesu přípravy
stálé výstavy o historii Oldřišova
Kdy se zrodila myšlenka vytvořit expozici věnovanou historii obce?
Různým způsobům prezentace místní historie se
zastupitelstvo naší obce věnuje prakticky během celého vývoje po roce 1989, ať už to byla v roce 2006
kniha o obci, poté naučné tabule nebo kalendáře
s historickými fotografiemi. Úplně první úvahy
o expozici se objevily již v době přípravy projektové
dokumentace rekonstrukce zámku, kdy se ustavovalo prostorové uspořádání a funkce jednotlivých
místností. Před časem jsem našel úplně první koncept panelů zamýšlené expozice, který je z jara 2017.
V té době začaly také konzultace s ing. architektem
Bartákem, který navrhoval řešení interiérů zámku,
a také se zkušenými tvůrci expozicí a výstav Jiřím
Neminářem a Metodějem Chrásteckým z Muzea
Hlučínska. Zhruba do roka pak postupně vznikly
čtyři varianty, z nichž tu poslední schválilo zastupitelstvo. V té chvíli už nebránilo nic tomu, aby ing.
Barták zpracoval projektovou dokumentaci. Během příprav jsme se také dopracovali ke konečnému technickému řešení – kombinaci vyřezávaných
textů s obrazovou dokumentací na kappa deskách
a exponáty ve vitrínách a na poličkách, což působí
plasticky.

Kdo se společně s tebou podílel na textech?
Je nemožné najít na každé téma někoho, kdo by se
jím zajímal z hlediska obce Oldřišova, proto jsem se
snažil zpracovat jednotlivé texty na základě dostupných pramenů a pak je konzultovat s odborníky.
Pravěkou historii jsme spoluvytvářeli s archeoložkou Pavlou Tomanovou, historii farnosti připravil
Gabriel Juchelka, školství Simona Drabčíková, první a druhou světovou válku Ondřej Kolář, historik
Slezského zemského muzea, který několik let bydlí
v Oldřišově. Všechny připravené texty jako obvykle
četla moje manželka, následoval starosta Petr Toman. Důležitou roli pak měl Jiří Neminář, který byl
hlavním konzultantem – nabádal mě ke zkracování,
přeformulování, nebo naopak doplnění. Souběžně
se chystaly obrazové přílohy a exponáty. Následně
se tématu chopil grafik. Jakmile byly tabule hotové
včetně obrazového materiálu, následovalo další kolečko konzultací s odborníky, zastupiteli obce a jazykové korektury.

Bylo těžké sehnat peníze na financování?
Nenašli jsme žádný dotační titul, který by nám pomohl kofinancovat náš záměr, proto jsme podobně
jako ve dvou předešlých případech zkusili využít
podpory z přeshraniční spolupráce Euroregionu
Silesia, a měli jsme štěstí, že obdobně zaměřený
projekt chtěli dělat také naši dlouhodobí partneři
z polské obce Plšt (Pilszcz). Není bez zajímavosti,
že původně jsme chtěli do projektu vtáhnout i Ketř
(Kietrz) a Hněvošice, ale z jejich strany ještě nebyly
připravené projekty, proto z toho sešlo. Od začátku
roku 2020 jsme měli přislíbenou dotaci a mohli jsme
začít pracovat.
Jak dlouho trvala a jak probíhala příprava expozice?
Už během roku 2019 jsem začal psát libreto celé vý-
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grafií různých míst v obci a 6 leteckých snímků od
roku 1939 po současnost.

V expozici zaujmou obrázky z období pravěku
a středověku, vznikly přímo pro tento účel?
Když jsme chystali panely k pravěku a středověku,
měli jsme z obrazových materiálů jen fotografie nálezových míst s kameny, příkopem a jámami. Celý
panel vypadal velmi nudně, oslovil jsem proto pana
Lubomíra Anlaufa, který společně se svou ženou
a syny, kteří jsou archeologové, vytváří ilustrace
k nejstarší historii. Jimi navržený obraz středověkého Oldřišova vychází z historických a katastrálních
map, archeologických nálezů a konzultací s archeology a historiky. Domnívám se, že je velmi věrný
a že takto opravdu naše obec před zhruba pěti sty
lety vypadala. Lze na něm pěkně ukázat vývoj obce
od založení po současnost. Je dobrou pomůckou
i do školní výuky.

V případě přeshraničních projektů je většinou vyžadováno, aby byly zpracovány v obou jazycích.
Jak jste tuto podmínku vyřešili?
České a polské texty by se současně na panely nevešly, navíc by to rušilo celkový dojem. Proto jsme
přistoupili k variantě, kterou nám nabízí současné
technologie. Polské texty jsou dostupné v mobilní
aplikaci, díky níž si může návštěvník načíst informace z technologie NFC, nálepky umístěné na každé tabuli nebo vitríně. Tuto možnost nabízí také dva
tablety, které byly do expozice zakoupeny. Aplikaci
připravili Eduard a Sebastian Svobodovi.
Při přípravě expozice ses jistě setkal s mnoha zajímavými informacemi, co tě nejvíce zaujalo/co bys
vyzdvihl?
Je toho docela dost. Už jen to, že lidé se v této oblasti usídlovali již před 40 tisíci lety, kolik různých
kultur zde žilo…, kolik rodů se vystřídalo na zdejším panství, že zde byl pivovar, co všechno museli
zdejší poddaní plnit, jak vypadal původní dřevěný
kostel a kde stál. Z dějin 20. století pak mimořádný
rozvoj před a po první světové válce, osudy některých rodin, jednoznačně úzkokolejka, o které jsem
sice věděl z vyprávění mé babičky, ale jen informaci, že vedla na Frajhuby. Díky práci na expozici se
nám podařilo poskládat další střípky i do této mozaiky.
Zajímavostí je opravdu hodně. Samozřejmě nelze
všechno na omezené ploše jedné místnosti prezentovat, jsou události nebo příběhy lidí, které svým
rozsahem volají spíše po knize nebo audiovizuální
prezentaci.

Jedna kapitola z historie obce je zpracovaná netradičně – komiksem.
Vyzkoušel jsem si tuto formu prezentace historické
události předtím již dvakrát, vždy u toho byla ilustrátorka Radka Josková – u legendy o vodníkovi
v rámci naučné stezky a u Hlučínského století, kde
jsme s Jiřím Neminářem na desetistránkovém komiksu rozehráli dějiny Hlučínska. Ve stejné sestavě
jsme vytvořili i komiks o vzpouře poddaných v Oldřišově, která se odehrála v 60. letech 18. století. To
téma se přímo nabízelo, už při tvorbě konceptu jsem
věděl, že se o to musíme pokusit. Přiznám se, že je
to docela zábava, vymýšlet na základě historických
událostí libreto komiksu a dialogy v nářečí. Na jedné straně to vybízí zpracovat odlehčeně, na druhé
straně je samozřejmě nutné udržet vážnost dané
události a nezesměšňovat. Snad se nám to povedlo.
Reakce jsou zatím dobré.
Návštěvníci z řad místních určitě kromě desítek
fotografií, kde mohou poznat své blízké, ocení
videorozhovory na různá témata přímo s pamětníky důležitých dějinných událostí. Jak tato videa
vznikla?
Dlouhodobě spolupracuji s Muzeem Hlučínska
a viděl jsem několik sestřihů rozhovorů s pamětníky, které natáčejí snad od roku 2010. Naštěstí mezi
nimi byli i někteří naši spoluobčané. Pan ředitel
Metoděj Chrástecký nám dal k dispozici cca 5 hodin záznamů rozhovorů s oldřišovskými rodáky,
které jsem s pomocí šikovného střihače Kamila Vitáska přetavil do 12 několikaminutových tematických videí. Mimochodem pan Vitásek je autorem
současných fotografií obce (včetně leteckých), které v expozici využíváme. Společně jsme nachystali
ještě videa s porovnáním starých a nových foto-

Jaký je podle tebe největší přínos nové expozice
Oldřišov ve staletích?
Proto, abychom dokázali kriticky myslet, mohli
jsme se orientovat v současném světě, dokázali se
rozvíjet a formovat vlastní potomky, musíme znát
naši minulost, přistupovat k ní kriticky a zároveň
s pochopením dobového a místního kontextu. Historie Hlučínska, a pro Oldřišov to platí bez výjimky,
je velmi specifická a mnohokrát se v ní zrcadlí velké dějiny. Poučme se z ní, abychom se nedopouštěli
obdobných chyb, a zároveň použijme ty schopnosti
a dovednosti, které měli naši předci.

Velmi si vážím všech, kteří se podíleli na prezentaci oldřišovské historie, a chtěl bych jim ještě
jednou touto formou poděkovat.
-ml-
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Zprávy z mateřské školy
čelnice, za které byly odměněny. Na závěr si
pochutnaly na sladkých „indiáncích“.

Haló, haló,
hlásíme se s nejnovějšími zprávami z naší
mateřské školy. Jsme strašně rádi, že jsme se
skoro všichni znovu zase sešli po pauze, která
byla způsobena koronavirem. Za dobu znovuotevření mateřské školy se u nás událo mnoho
zajímavých věcí.

Ve školce jsme měli i milou návštěvu v podobě želvičky „Tulinky“. Děti se na přednášce
dozvěděly mnoho zajímavého o životě želv
a o tom, jak se máme v přírodě k těmto zvířatům chovat.
Mimo jiné proběhl také zápis do mateřské školy (opět online formou). K zápisu se přihlásilo
20 dětí. Všechny byly přijaty ke vzdělávání do
mateřské školy. Z naší mateřské školy odchází do první třídy 10 předškoláků. S nimi a jejich rodiči se paní učitelky rozloučily krásným
programem na zahradě mateřské školy.

V měsíci květnu k nám zavítala dvě divadla.
První nám přivezlo „Trampskou pohádku
s myškou Klárkou a veverkou Terkou“, u které se děti moc nasmály. Další divadlo s Marionetami nám zahrálo pohádku „Kašpárek
a čaroděj“, při které děti měly možnost si marionety i prohlédnout. Pro některé to byl velký
zážitek.

Celý školní rok jsme ukončili 30. června sladkou tečkou – přijela k nám zmrzlina.

Ke Dni dětí jsme v měsíci červnu na školní
zahradě uspořádali „Indiánský den“. S dětmi jsme se na tento den poctivě připravovali – společně jsme vyráběli totemy, indiánské
dekorace, skákali přes oheň a nacvičili si indiánský tanec. Děti plnily úkoly indiánské ná-

Paní učitelky s dětmi všem přejí krásné a prosluněné prázdniny a na děti se těšíme v novém školním roce v naší mateřské škole.
Bc. Veronika Jasníková
Alena Parolková

Indiánský den v MŠ, archiv MŠ
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Žáci SDH Oldřišov
Letošní sezona Mladecké ligy se bohužel opět
vezla na vlně koronavirových opatření. Z naplánovaných šesti soutěží se v letní části konaly jen dvě. Naše družstva se obou soutěží
samozřejmě účastnila, a to jak A-tým, tak
také B-tým. Bohužel B-tým nebyl ani na jedné
soutěži kompletní, proto běželi aspoň mimo
soutěž, doplnění o závodníky A-týmu. První
soutěžní klání, na které jsme se letos vydali, se
konalo v Dolních Životicích, kde v konkurenci
10 týmů skončil A-tým s časem 27:00 na páté
pozici a B-tým by s časem 27:72 obsadil příčku

sedmou. Druhá a zároveň závěrečná soutěž se
konala v sousedních Služovicích. Zde A-tým
předvedl čas 23:89 a B-tým čas 24:47. Z počtu
12 družstev se Áčko umístilo na 5. místě a mimosoutěžní Béčko by skončilo na 7. pozici.
Touto soutěží se uzavírala sezona 2020/2021
a musím říct, že ač obsahovala pouhé 2 závody
v podzimní části a 2 závody v části letní, vedli
si naši svěřenci velice dobře. V celkovém hodnocení se umístili na krásném druhém místě,
a to pouze o jediný bod za vítěznými Služovicemi. B-tým kvůli mimosoutěžním startům
skončil na 14. místě.
Chtěl bych tímto za trenéry našim dětem pogratulovat a popřát jim do příští sezony hodně štěstí. Snad se nám v nadcházející sezoně
bude dařit jako letos a dosáhneme na příčku
nejvyšší.
Na závěr bych zde rád zmínil, že žákovské
družstvo SDH Oldřišov pořádá nábor nových
mladých hasičů a hasiček ve věku od 6 do
15 let, a to každý čtvrtek od 17 hodin během
tréninku v zámeckém parku.

Tým mladých hasičů při přípravě k požárnímu útoku

Michal Steuer, vedoucí mladých hasičů

Výsledky soutěží žáků SK
Moravan Oldřišov
Mladší žáci se zúčastnili 3 turnajů, v nichž se umístili takto: v Bolaticích vybojovali 2. místo, v Oldřišově 3. místo a v Hněvošicích obsadili 1. místo.
Starší žáci se zúčastnili jen domácího turnaje, ve kterém se umístili na 4. místě.
V letošní sezóně 2021/22 jsou mladší žáci přihlášeni do soutěže 5+1 (roč. 2009 a ml.) a starší žáci
do soutěže 8+1 (roč. 2007 a ml.).

Trénink fotbalové školičky
SK Moravan oznamuje, že stále probíhá nábor malých fotbalistů, dětí ve věku od 5 let a výše, do
fotbalové školičky.
První trénink proběhne v pátek 13. srpna 2021 v 16.30 hodin na fotbalovém hřišti.
Bližší informace podá trenér Ondřej Samek na tel. 778 471 096.
Za trenéry Ondřej Samek a Radek Kallo
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Dětský den v zámeckém parku
Sponzoři dětské tomboly
Sdružení maminek Rozárky, z. s.
Obec Oldřišov
SDV – Dostálovi
Ladislav Drexler
Okna Mrázek
C-DRAS – David Ciminga
Petra a Kamil Čagalovi
Jan a Marie Papežovi
SK Moravan Oldřišov
Autodoprava Petr Gletník
Ondřej Hanke
Lékárna Veronica Opava-Kylešovice
Bidfood Opava
Jiří Šafarčík
SDH Oldřišov
Oldřišovka
Jindřich a Markéta Klapetkovi
Michaela Beinhauerová

Sdružení maminek Rozárky uspořádalo v parku Dětský den. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny, kolotoč a skákací hrad, projížďku na koni zajistil pan Jarkuliš. Od kostela
vyjížděl kočár tažený koňmi na okružní jízdu
Oldřišovem. Za bohatou dětskou tombolu, ve
které vyhrál každý los, děkujeme sponzorům
(dále v textu). O hudební doprovod k večerní
taneční zábavě se postaral DJ Ondřej.
Sdružení maminek Rozárky letos slaví 10 let
od založení spolku, pravidelně pořádá maškarní ples pro děti a podzimní Strašidýlkování, které je letos plánováno na 23. října.
Rozárky touto cestou děkují všem návštěvníkům svých akcí, dobrovolníkům, kteří pomáhají s organizací, a Obci Oldřišov za podporu.
Jana Dušková

Vydařené setkání na 33. ročníku smažení vajec
na ulici Jaselská, foto A. Ševior
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Oldřišovští atleti vykračují do další
etapy své sportovní i studijní kariéry
Poprvé jsme o oldřišovských atletech Barboře Malíkové a Tadeáši Formánkovi psali před čtyřmi lety,
tehdy se rozhodovali o tom, kam půjdou studovat.
Čtyři roky utekly jako voda, Barča i Tadeáš mají po
maturitě a kráčejí vstříc své budoucnosti.

Jen si asi všichni maturitu a konec střední školy představují jinak, s maturitními plesy a větším tlakem a stresem. Prázdniny mi budou
téměř dobrovolně končit o pár týdnů dříve,
protože poté nastupuji na univerzitu v Americe, kde budu jak trénovat, tak se učit.

Barčo, poprvé jsme spolu rozhovor vedli
před více než 4 lety, mluvili jsme o plánech
středoškolského studia i pracovních snech.
Tehdy, myslím, padlo slovo architektura.
Můžeš nám prosím říct, jak uběhly a proběhly ty 4 roky studia na střední škole a co Tě
čeká po prázdninách?

Tak to je úžasné, blahopřeji Ti. Můžeš nám
prosím prozradit, co jsi všechno musela udělat, abys mohla v Americe studovat, a jak tam
budeš pokračovat ve své sportovní kariéře?
Už od poloviny roku 2019 jsem si začínala psát
s trenéry různých univerzit a hledala jsem pro
sebe perfektní sportovní zázemí. V prosinci
2020 jsem podepsala smlouvu se školou a napsala si testy. Je to celkem dlouhý proces, což
jsem tolik nepředpokládala. Je tam hodně papírování, vyplňování, a hlavně je pro mě nezvyk mít vše v angličtině. Kvůli sportovním
úspěchům jsem dostala od své univerzity, Vir-

Ty 4 roky uběhly jako voda, bylo by asi těžké
vše shrnout na pár řádcích, ale během studia
jsem několikrát reprezentovala ČR a vyletěla
do zahraničí, korona nám udělala ze 4 let studia nějakých 2 a půl a ten zbývající rok a půl
byl už jen online. Mělo to své plusy i mínusy,
bylo více času na sebe samotnou a na trénink.

Barbora Malíková
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Tadeáš: Slova Barbory mohu potvrdit. Pandemie ovlivnila i mé tréninky, zprvu jsem musel trénovat sám doma, v okolí Oldřišova. Postupně jsme mohli začít trénovat i v menších
skupinách.

ginia Tech university, plné stipendium a budu
reprezentovat jak Česko na reprezentačních
akcích, tak VT (svou univerzitu) na školních
soutěžích.
A ve svém srdci budeš také určitě reprezentovat i Oldřišov. Tadeáši, dovol, abych se teď
obrátil na Tebe. Tys před čtyřmi lety uvažoval mj. o opavské obchodní akademii. Na tu
jsi nakonec nastoupil. Mohl bys prosím také
zhodnotit 4 roky středoškolského studia?

A co závody, Barčo? Něco jsem zaslechl
o Tvých významných úspěších z poslední
doby.
Sezóna 2020 nebyla vůbec špatná, vyhrála
jsem MČR dospělých v novém národním rekordu, kterým jsem si splnila takový malý
atletický sen, a to dostat se na Diamantovou
ligu, a to hned dvakrát. Zazávodila jsem si
se světovou atletickou špičkou. V tomto roce
jsem byla na pár meetinzích v zahraničí a před
pár dny v Kladně jsme se štafetou 4×400 mix
vylepšili národní rekord a posunuli se tak na
postupující příčku na OH. Na konci června se

Ono to vlastně bylo, jak už řekla Barča, 2 a půl
roku, protože covid zhatil normální výuku,
což mě mrzí, protože distanční vzdělávání
bylo dost jiné než normální výuka. Jinak jsem
ve škole poznal spoustu skvělých spolužáků
a lidí a samozřejmě skvělou třídní učitelku.
Já jsem si studium užil, bavilo mě. Často jsem
sice kvůli sportu chyběl, třeba v Argentině na
Olympijských hrách mládeže jsem byl měsíc.
Všichni učitelé mně vyšli maximálně vstříc.
Studium ekonomie mě chytlo až tak, že budu
v oboru pokračovat i na vysoké škole.
Ale Ty zůstáváš v České republice? Je to tak?
Ano, jdu na Vysokou školu ekonomickou
v Praze, budu studovat obor Finance. Studium ekonomie mě opravdu baví, rád bych se
ekonomice věnoval i v budoucnu, tak věřím,
že mně studium financí pomůže.
Zastavme se na chvíli u atletiky. Více než
rok žijeme v té zvláštní koronavirové situaci. Ovlivnila nějak pandemie Vaši přípravu,
tréninky apod.?
Barbora: Myslím, že není jediný člověk, kterého by pandemie neovlivnila. V první polovině
roku 2020 jsme trénovali sami doma a vlastně
jsme nevěděli, kdy budeme mít závody a jak
to z celým atletickým světem bude. Poprvé
jsme neměly s trenérkou vůbec naplánovanou
sezónu a kouzlily jsme za pochodu. Také jsme
ale všichni měli více času na tréninky a mohli
jsme chodit ve stejný čas, když už jsme mohli
trénovat po více lidech. Vše se víc zpomalilo
a vlastně jsem se přestala tolik honit za věcmi.

Tadeáš Formánek v Buenos Airos
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je mít cíle, vize a snažit se dosáhnout vysněné
mety. Díky sportu jsem se naučil dívat nejen
na to, co si pomyslí druzí, ale především na to,
co chci jen já.

kvalifikace uzavírá a tehdy se dozvíme, jestli
opravdu letíme na olympiádu.
Takže v nejbližší době Tě v rámci atletiky
čeká co?

No a za ty 4 roky jsem se postupně vypracoval – získal jsem několik titulů z mistrovství
ČR. Za životní úspěch považuji 17. místo ve
sprintu na 100 metrů z již zmíněných Olympijských her mládeže v Argentině. Účast na této
olympiádě mně hodně posunula nejen sportovně, ale i lidsky – musel jsem žít v cizí zemi,
poznal jsem nové lidi a zjistil jsem, jak to chodí
jinde ve světě.

Takže těchto pár dnů se budeme modlit, abychom se dostali na olympiádu, a taky se připravuji na MČR dospělých, které se uskuteční
poslední červnový víkend ve Zlíně. (Poznámka: Rozhovor vznikal před zmíněnou akcí.)
Poté následuje mistrovství Evropy U23 v estonském Tallinnu, doufejme, že i olympiáda,
a 15. 8. opouštím na pár měsíců Česko a letím
na univerzitu.

Dovolte, aby konec našeho rozhovoru patřil
prázdninovým plánům. Máte nějaké prázdninové vize?

A co Ty, Tadeáši, jak bys hodnotil své sportovní výkony z posledních sezón?

Barbora: Moc ráda bych řekla, že mám, ale vše
se bude odvíjet od závodů a snad stihnu vycestovat i jinam než na meetingy nebo reprezentační akce.

Bohužel, potýkal jsem se s celkem vážnými
potíži ohledně zdraví, takže jsem se dával poslední sezónu do kupy. Nebylo to jednoduché,
ale jsem rád, že už jsem v pohodě a můžu se
již připravovat naplno. Takže poslední sezóny
beru spíš jako ponaučení a zkušenost, což je ve
sportu taky hodně důležité. Teď už by mělo
být vše v pohodě, tak uvidíme.

Tadeáš: Uvidím podle tréninků, taky bych rád
vycestoval, ale taky si musím zařizovat věci
v Praze.
Děkuji za rozhovor. Přeji Vám oběma
jménem svým i čtenářů Sovičky hodně
osobních, studijních i sportovních úspěchů. Držím palce a těším se, až – jak věřím – uslyšíme o Vašich výkonech ať už
v Americe, nebo doma.

Blíží se konec našeho rozhovoru, dovolte,
abych se Vás zeptal, kam jste se za ty 4 uplynulé roky posunuli jako osobnosti i jako atleti?
Barbora: Myslím si, že mé cíle se jak v osobním životě, tak v atletice moc nezměnily. Školu
a atletiku jsem chtěla už od základní školy co
nejdéle kloubit dohromady, ale kdybyste mi
řekli, že bych měla po střední studovat a sportovat někde jinde než v Praze, tak bych se vám
asi vysmála. Kór, když vlastně budu na druhé
straně zeměkoule. Toto bych nazvala osudem
a řekla bych, že občas vám váš životní směr
změní jeden nebo dva lidi a ani si neuvědomíte jak moc. Nicméně pořád chci dělat to, co
mě baví, v čem vidím smysl, takže studovat,
sportovat, cestovat a mít kolem sebe fajn lidi.

Poznámka redakce: Poslední červnový
víkend získala Barbora ve Zlíně zlatou
medaili za běh na 400 metrů s časem
51,23 sekundy. Zajistila si tak účast na
olympijských hrách v Tokiu.
Blahopřejeme!
Gabriel Juchelka

Tadeáš: Dělat sport na profesionální úrovni
není jen koníček, tréninkový režim mně dal
pocit odpovědnosti a naučilo mě to disciplíně.
Mám pocit, že jsem díky sportu zjistil, co to
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Webinaře o prajzštině - po našemu
je fajna řeč, včil to už tym tuplem vime
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas
tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto
se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to
budže už naživo a ne přes ty hrotske kasličky.
Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych
Prazajku (tež sem tam je), može - na fejsbuku
je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym
fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek.
Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili
v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj sme o ni
ešče něvědželi.

Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky
zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“.
Skrz koronavirus sme se vidželi enem přes
počitač. Cełe to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama
šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim
vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se,
popovědali se po našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru
dalšich dědin su pry take jadro po našemu, jak
nam prajeła pani Tvrda, tuž něvim, esli temu
budžeče všeci rozuměč – bo tu každa ves,
inakši pes. V Kobeřicoch se ide do tětky a tam
se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky
davaju ku kafeju kołače.

Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se
dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče
na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je
teho došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž
najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač
aji palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII

Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik
o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju kratko zhrnuła), potym čim je po našemu
inakši (čemu nam za řekum něrozumju), jaku
mame gramatyku, jake vyrazy sme přejali
od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku
přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče
se ešče na inše), jake od polskych sušeduv
(štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku
a ganz našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde
„ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada… nebo
tež do řyma.

Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem
(ku přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče:
Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0009123
Autorkou loga Kurzy prajzštiny je Veronika Trčková.

18

19

Společenské akce
Hasičská slavnost 6.-7. srpna
Myslivecké hody 28. srpna
Oldřišovský odpust 10.-12. září
Strašidýlkování 23. října
Ples seniorů 13. listopadu
Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov – periodický tisk územního samosprávného celku (vychází jako občasník 4 – 5× ročně)
Evidence Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23676
Číslo vydání 7/2021, vydáno dne 22. 7. 2021
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

