OLDŘIŠSKÝ
2/2017
ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU…
- Připomínáme splatnost poplatků za psy, která je do
31.3.2017. Poplatek činí 80,- Kč za psa, 120,- Kč za druhého a
dalšího psa téhož majitele a 40,- Kč za psa jehož majitel je
důchodce, který je poživatelem starobního nebo invalidního
důchodu a ten je jeho jediným příjmem.
Osvobození od poplatku stanoví vyhláška obce o místním poplatku
ze psů č. 2/2010.
- Poplatek za svoz TKO je stále ve výši 550,- Kč/ osoba. Poplatek
ve výši 550,- Kč se platí i za dům k trvalému bydlení nebo
individuální rekreaci, kde není nikdo trvale hlášen. Osvobození a
úlevy stanoví vyhláška č. 4/2016. Splatnost tohoto poplatku je do
30.6.2017.
Pro připomenutí : Platby je možno provádět hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet obce:
1231377379/0800, variabilní symbol = číslo domu.
Platby za psy a TKO nesčítejte do jedné částky, hůře se pak identifikují a přiřazují k plátcům.
Děkujeme všem, kteří platí poplatky zodpovědně a včas. Obzvlášť chválíme chalupáře a chataře, kteří platí včas a
není mezi nimi žádný dlužník. Celkově naše obec patří mezi obce s uvědomělými platiči a máme ve srovnání s
okolními obcemi a městy nejmenší pohledávky. Děkujeme!
- Úřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce (zasedací místnost, 1. patro) zaměstnanci Územního
pracoviště FÚ ve Svitavách vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob:
 14. března 2017 (úterý)
8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
 16. března 2017 (čtvrtek)
8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVO STAROSTY …

Vážení spoluobčané,
na úvod svého článku musím napsat politování nad tím, že na neformálním setkání, které se konalo 24.2. s vámi
občany nad problémy a děním v naší obci, jste se účastnili v tak malém počtu. S těmi málo co přišli jsme hovořili o
plánech a investicích do budoucna, ale i o běžných starostech naší obce a jejich občanů. Těmito schůzkami chceme
předejít různým spekulativním myšlenkám, ale také vyslechnout vaše nápady, připomínky a upozornění, která mohou
zlepšit život v naší obci. Děkuji občanům, kteří se zúčastnili schůzky.
KANALIZACE :
Na obecním úřadě máte možnost seznámit se s finální verzí projektové dokumentace na odkanalizováni obce (hlavní
stoky) pro územní rozhodnutí. Pro vydání územního rozhodnutí je podmínkou souhlas všech vlastníků dotčených
pozemků. K dnešnímu dni nemáme vyjádření od Královohradeckého biskupství a Správy železničních a dopravních
cest. Ostatní vlastníci pozemků, kteří jsou dotčeni umístněním kanalizační stoky, souhlasili s jejím umístněním.
PRODEJNA:
Předpokládaný termín otevření prodejny potravin v dolní části obce je naplánován na půli měsíce března. Přesný
termín bude včas vyhlášen obecní rozhlasem.
PODĚKOVÁNÍ:
Děkuji Kamile Lorencové za organizaci a všem ostatním, kteří se podíleli při přípravách a pořádání dětského
karnevalu.
M.Serafin, starosta

Výzva na pracovní pozici - technický pracovník obce
Obec Oldřiš hledá a vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici
TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
Místo výkonu práce: obec Oldřiš
Druh pracovního poměru: pracovní úvazek 40 hodin týdně, na dobu určitou s možností prodloužení na dobu
neurčitou.
Začátek pracovního poměru: od 1. 4. 2017, nejpozději však od 1. 5. 2017.
Kvalifikační předpoklady: minimálně vyučen, přednostně v technickém oboru.
Další požadavky:
 minimálně řidičské oprávnění skupiny B, ( T výhodou )
 komunikativnost, samostatnost, flexibilita,
 obsluha technických zařízení: sekačka, křovinořez, pila, komunální technika apod. (kvalifikace vítána).
Náplň práce:
 údržba veřejného majetku v obci (obecní budovy a zařízení)
 údržba zeleně v obci, dohled na pořádek a čistotu obce,
 zimní údržba obce,
 údržba komunální techniky,
 další nespecifikované práce spojené s pořádkem v obci.
Platové zařazení: platová třída 6-7 dle dosaženého vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky: do 15. března 2017 17:00 hod., e-mailem: starosta.oldris@email.cz, poštou na adresu
Obecní úřad Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 nebo osobně na podatelně obecního úřadu.
Povinné přílohy k přihlášce:
 strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce,
 souhlas nakládání s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
V Oldřiši dne 27. února 2017

Michal Serafin, starosta obce

Plánované akce v Oldřiši v roce 2017
Duben
19.4.2017- Kafíčko pro dříve narozené
Květen
Střelby o pohár starostů obcí –střelnice Oldřiš
(Myslivecký spolek )
Červen
4.6.2017 – Dětský den za Orlovnou
17.6.2017 - Den myslivosti
18.6.2017- Farní den za Orlovnou
21.6.2017 - Kafíčko pro dříve narozené
Červenec
5.7.2017 – Nohejbalový turnaj za Orlovnou
14.7. 2017 – 16.7. Pouťové slavnosti za Orlovnou
14. a 15. 7 sklípek pod Orlovnou
14.7. Pouťová diskotéka
15.7. Pouťová zábava
16.7. Pouťové posezení s hudbou za
Orlovnou
Červenec – Brokový trojboj – střelnice Oldřiš
(Myslivecký spolek)

Srpen
5.8.2017 - Oldřišská večerní o pohár starosty obce
od 21.00. hod. za Orlovnou
Září
3.9.2017- Běh na Lucký vrch a zpět
Říjen
1.10.2017 - Člobrdiáda, aneb člobrdo, pojď si zahrát
člobrdo - zasedací místnost OÚ
11.10.2017- Kafíčko pro dříve narozené
14.10.2017- Drakiáda na kopci za školou
Listopad
25.11.2017 – Turnaj v licitovaném mariáši
Prosinec
6.12.2017 - Kafíčko pro dříve narozené
23.12.2017 – Zpívání u stromečku
29.12.2017- Předsilvestrovský ples – Orlovna
Informace o akcích byly poskytnuty pořadateli a
budou vždy včas upřesněny na pozvánkách zde
i na webových stránkách obce.

Celý školní rok žáky žluté třídy provází téma cestování.
Zaměřili jsme se především na Evropu. Informace děti
vyhledávají v mapách, encyklopediích, na internetu a také
v beletristických knihách.
Kniha „Dům pro Myšku Elišku“ ale děti zavedla i mimo
Evropu a to do Egypta. Po četbě o pyramidách vyslovila
nadpoloviční většina přání, že by se tématem Egypt chtěli
zabývat déle. Proto jsme pracovali na týdenním projektu,
jehož výstupem byly prezentace o egyptských bozích,
Sahaře, oázách, Suezském průplavu, řece Nil, Pyramidách
v Gíze …

V průběhu týdne žáci luštili šifry, které se skládaly z dávného
egyptského písma: Hieroglyfů, vyrobili si egyptský přívěšek se
svým jménem, malovali přírodními barvami jako staří Egypťané a
zkonstruovali modely pyramid. Všichni žáci se jednohlasně shodli
na tom, že by tuto vzdálenou zemi jednou rádi navštívili.
Zpět do Evropy nás zavedla čtenářská dílna, která proběhla ve
spolupráci s poličskou knihovnou. Děti během dvou hodin pracovaly
s informacemi, které třídily do skupin: ZNÁM, DÁLE MĚ ZAJÍMÁ a
NEVĚŘÍM TOMU. Žáci se podívali do Anglie, Francie a Maďarska, kde
zjišťovali nejen základní informace, ale i jaká jsou národní jídla,
tradice…
Že by někteří raději
zůstali v ČR? Na to
jsme taky nezapomněli
a nabídky na výlety do
známých i zapadlých
koutů České republiky zpracovávali žáci 4. a 5. ročníku ve vlastivědě a
informatice v tematických hodinách „Má cestovní kancelář“. Nabídky CK
budou ke zhlédnutí v průběhu března v přízemí školy.
Mgr. Vlastimil Vajs, ředitel ZŠ Oldřiš

UDÁLO SE…..
27.1.2017 se děti mohly vyřádit na dětské diskotéce, kterou pro
ně připravila místní knihovna se svými spolupracovníky.
Navštívily nás i čtenářky a knihovnice ze sousední Borové,
které to na diskotéce pořádně roztočily  . Po chvilce ostychu
se zapojili i oldřišští kluci a holky a pak všichni společně tančili
až do konce akce. DJ Kuba Střítežský se postaral o pěkný
repertoár a na plné obrátky fungoval i bar s barmankou Renčou
Nebuchlovou. Oběma děkuji za pomoc a budeme se těšit zase
někdy příště na další bezva akci. Foto z diskotéky je k dispozici
na webových stránkách obce.
Foto a text: R. Koutná, knihovnice

JSDH Oldřiš
V měsíci únoru vyjížděla naše JSDH k první letošní události a to 23. 2. 2017 k nahlášenému
požáru průmyslové budovy v prostorách areálu Poličských strojíren v Bořinách. Siréna zazněla
v 11:26 a po přečtení svolávací sms zprávy, kde byl označen jako důvod události „výbuch trhaviny“
bylo jasné, že nepůjde jen o nějaký jednoduchý
zásah. Naše jednotka se po příjezdu a domluvě s řídícím velitelem
zásahu zapojila do prohlídek budov a evakuace lidí, které
pomáhala odvážet na domluvené bezpečné místo, kde si je
přebírala zdravotní služba. Po dalších detonacích se i naše jednotka
musela stáhnout do bezpečné vzdálenosti. Této události se
účastnili 4 jednotky profesionální a 8 dobrovolných.
Díky nám všem dostupným informacím z televize a tisku o jak
náročný a nebezpečný zásah se jednalo, kde opravdu všechny
zasahující záchranné složky a civilní osoby pohybující se v tu dobu
v areálu byly v ohrožení života je vidět, jak je potřebné dbát na
vybavení jednotky, zázemí jednotky a její výcvik. A to se týká
nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.
Foto zdroj HZS Pardubického kraje

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výzva: na Hasičském plese v Oldřiši dne 11.2.2017 došlo k záměně dámských společenských bot, zřejmě při
přezouvání v šatně a odchodu z plesu. Informace k výměně na tel.: 604/ 860 036.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna Oldřiš zve své malé i velké čtenáře na prázdninový poznávací výlet
do Městské knihovny ve Svitavách

Výlet se uskuteční 10.3.2017
Pojedeme vlakem - odjezd z Oldřiše 9.19 hod., sraz nejpozději v 9.10 hod na zastávce.
V knihovně ve Svitavách mají pro naše čtenáře připravený program. Seznámíte se s tím,
jak to chodí ve velkých městských knihovnách.
Návrat vlakem – odjezd ze Svitav ve14.00 hod – příjezd do
Oldřiše 14.40. Děti půjdou od vlaku samy domů.
S sebou: dobrou náladu, svačinu a pití, peníze
na jízdenku.
Výlet je určen pro školní děti i dospělé. Děti je
nutné předem nahlásit na telefonním čísle:
721/ 120 281 Romana Koutná – knihovnice Oldřiš
Těším se na všechny !!

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2017
Borová
11.3.2017 od 20.00 hod. v místní sokolovně se koná
„Maškarní merenda“. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina Řemen.
Bystré
2. 3. 2017 – PohádkoTour – Městská knihovna v
Bystrém zve všechny zvídavé děti, předškolního a
mladšího školního věku, k další výpravě za pohádkou,
která jako obvykle začne o půl čtvrté.
9. 3. 2017 – Anděl z Dachau – přednáška PhDr. Jana
Stříbrného o P. Engelmaru Unzeitigovi. Přednáška se
koná od 17 hod. v Komunitním sále MFD (č.p. 68).
Vstupné 20 Kč.
30. 3. 2017 – Tajemnými stezkami – vlastivědná
beseda s autorem knihy Tajemné stezky: od Pardubic
po Českomoravské pomezí, Janem Řeháčkem, který
tuto knihu představí a o tom nejzajímavějším z ní nám
blíže povypráví. Beseda se koná od 17 hod. v
Komunitním sále MFD (č.p. 68). Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
18. 3. 2017 - Josefovská estráda
Od 19 hod. v sokolovně pořádá Sokol Dolní Újezd
V programu vystoupí divadelní soubor Jožina
Janouška, po estrádě pokračuje taneční zábava, hraje
MIX. Vstupné 100 Kč po estrádě 50 Kč.
Litomyšl
5.3.2017 od 15:00 - Zpíváme a tančíme s Míšou minidiskotéka v Cirkuse
Míša Růžičková v pořadu pro děti. Smetanův dům,
Litomyšl
Vstupné: 120 Kč, děti do 2 let zdarma (předprodej v IC
Litomyšl, tel. 461 612 161)
15.3.2017, 19:30 - Zuzana Stirská slaví 155. výročí
založení Vlastimilu
Smetanův dům, Litomyšl
Hostem koncertu bude prapravnučka osmého dirigenta
Vlastimilu - notář Emanuel Stirský vedl pěvecký sbor
Vlastimil v letech 1887-1888. Zpěvačka a zakladatelka
skupiny Fine gospel time, Zuzana Stirská, bude
vystupovat se svými dětmi, s Vlastimilem i s dalším
hostem – Big Bandem Chrudim. Vstupné: 150 Kč
(předprodej v IC Litomyšl a na www.smetanuvdum.cz)
24.3.2017 od 19:00 - 5. benefiční dobový ples
Smetanův dům, Litomyšl
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek pořádají již
pátý benefiční dobový ples.
K tanci hraje Bigband ze ZUŠ Litomyšl a kapela
Reflex. Předtančení, retro módní přehlídka, tombola a
další doprovodný program. Vstupné: 140 - 200 Kč
(rezervace na www.veteranklublitomysl.cz)
24.3.2017, 21:00, Music Club Kotelna, Litomyšl Vypsaná fixa
Koncert v rámci turné k novému CD.

Vstupné: 190 Kč (předprodej v IC Litomyšl a
www.ticketstream.cz)
Lubná
25.3.2017 v 18:00 hod. v kině - divadelní představení
DARMOŠLAPKY - v podání ochotníků z Němčic.
Polička
3. 3. 2017 – od 19:00 – Roman Horký a Kamelot koncert
Kamelot slaví 35 let!
Velký sál Tylova domu v Poličce
4. 3. 2017 - Smolíkovi a jejich podivuhodné
dobrodružství
od 19:00 hod. ve velkém sále Tylova domu
Eva Holubová, Bob Klepl a další
Do 16. 4. 2017 - Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
Interaktivní výstava o pravěku v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce.
Sebranice
3. 3. 2017 – Rozumět internetovým dětem –přednáška,
od 19.30 hod. v přísálí kulturního domu.
3. března Kurz RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ LNU
15.00 -19.00hodin , Světnice čp. 8
Ukázka pěstování lnu, praktická výuka lámání, česání
a spřádání lnu na přeslenu. Kurz povedou Jiří a Lenka
Kmoškovi. Pořádá SAN, info na telefonu 604 590 474
4. 3. 2017 – Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30 hod. na
sále kulturního domu. Cvičení bude zaměřeno na
detoxikaci organismu. Cena: 300 Kč.
10.- 11.3. Kurz ŘEZBÁŘSTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ POKROČILÉ
pátek 14 - 19 hodin, sobota 9 - 15 hodin, Světnice čp. 8
Kurz povede František Malý ml. Pořádá SAN,info na
telefonu 604 590 474
12. 3. 2017 – 3x muž a žena – výběr z masopustních
her a šprýmů, od 17.00 hod. na sále kulturního domu,
uvádí divadelní klub Makov. Vstupné dobrovolné.

16.3. Kurz PLETENÍ Z PEDIKU pro pokročilejší
15.00 – 19.00 hodin, Světnice čp. 8
Vyrobíte si ošatku s uzavírkou a ozdobným copánkem.
Kurz povede Lydie Nagyová.Pořádá SAN,info na
telefonu 604 590 474
17.3. Kurz PLETENÍ OŠATEK ZE SLÁMY
15.00 – 19.00 hodin, Světnice čp. 8
Vyrobíte si ošatku z žitné slámy spirálovou technikou.
Kurz povede Lenka Kmošková. Pořádá SAN,info na
telefonu 604 590 474
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

INZERCE:

Poličská nemocnice, s.r.o. přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta, všeobecnou sestru,
zdravotnického asistenta, sanitáře, sanitářku. Bližší informace na tel.: 777/ 748 672 nebo
e-mailu: sestra.nempol@tiscali.cz
Zemědělská společnost I.AGRO Oldřiš a.s. hledá zájemce na pracovní pozici:
dojič/dojička v ŽV.
Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní fond 35 hod / týdně, zajímavé platové
ohodnocení. Bonusy: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 13.plat, motivační odměny. Kontaktní osoba:
Lossmannová Helena, mobil: 602 644 289.

Masopustní koblihy od babičky
Suroviny
600 g hladké mouky
250 -300 ml mléka
2 kostky cukru do kvasnic
60 g kvasnic
6 žloutků
120 g cukru
80 g rozpuštěného másla
2 špetky soli
3 lžíce rumu
sůl
olej na smažení
---povidla
vanilkový cukr
skořice
citrónová kůra

Postup přípravy receptu
Z vlažného mléka, kvasnic a cukru necháme
vykynout kvásek. Do mísy prosejeme mouku,
přidáme žloutky, máslo a zbytek surovin. Necháme
v teple vykynout. Mezitím smícháme povidla.
2. Po vykynutí odebíráme přibližně stejné kousky,
které prsty roztlačíme. Na každý kousek dáme
povidla a těsto zabalíme do koblihy. Necháme ještě
chvíli kynout.
3. Rozehřejeme vyšší vrstvu oleje a koblihy smažíme
z obou stran. Usmažené koblihy odkládáme na
papírový ubrousek.
Poznámka
Recept je z kuchařské knihy z roku 1955.
1.

Zdroj: toprecepty.cz
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