Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2020

Aktuálně covid-situace
V těchto dnech se opět ocitáme v nelehké
době. Oprostíme-li se od samotných
zdravotních a ekonomických rizik, situace je
mnohdy sama o sobě komplikovaná
mnoţstvím informací, názorů a pokynů, ve
kterých je problém se vyznat.
V současné době proto povaţuji za velmi
důleţité zachovat klid, udrţet si nadhled a
současně přistoupit k narůstajícímu počtu
onemocnění s respektem a osobní
zodpovědností. Děkuji všem, kteří jsou
ohleduplní k sobě i svému okolí, dodrţují
potřebná opatření a jsou druhým oporou.
Abychom vám tuto nelehkou situaci pomohli
řešit, nabízíme všem starším nebo
nemohoucím
občanům,
i
občanům
v karanténě, donášku nákupů a léků
z lékárny. Také nám zbyly nějaké šité roušky
z jarního období, takţe pokud by někdo
potřeboval textilní roušku, zavolejte na OÚ a
my vám ji doručíme do schránky (telefon:
461/747 117). Pokud potřebujete jinak
pomoci nebo poradit s nějakou ţivotní situací
spojenou s karanténou, zavolejte a budeme
se snaţit vám v rámci úřednických i lidských moţností pomoci – je myšleno např. vyhledání nějakých
informací, kontaktů, zprostředkování, objednání u lékaře atd.
Knihovnice současně nabízí i donášku knih domů, aby vám dlouhé podzimní večery lépe ubíhaly a
myšlenky se upínaly k něčemu jinému, neţ špatným zprávám ze sdělovacích prostředků. Telefon:
702/120281.
Věřím, ţe vše zlé jednou pomine a vrátíme se do starých kolejí, které se nám vloni mohly zdát nudné a
nezajímavé, ale letos bychom je uvítali. A nezapomeňte, jsme tu pro vás.
M. Serafin, starosta

Info SMS
Nabízená sluţba zasílání hlášených zpráv místního rozhlasu formou SMS do vašich telefonů se nám
v průběhu roku rozrostla do větších rozměrů, neţ byl původní program k zasílání zpráv schopen
zvládnout, proto jsme byli nuceni hledat nové řešení. To se nám podařilo a nyní disponujeme jiným,
modernějším programem, který by měl hromadné SMS zprávy všem příjemcům (kterých je uţ přes 120)
odesílat. I tak však ještě můţou vznikat chybičky způsobené např. přesuny dat z původního prográmku,
takţe prosíme občany, kteří si sluţbu objednali, ale stále jim SMS zprávy nechodí, aby nás o tom
informovali a my vše doladíme ke spokojenosti všech. Volejte na tel.: 471 /747 117. A ještě jednou
upozorňujeme – na telefonní číslo, z kterého vám SMS přichází, nevolejte a nepište. Slouţí jen jako
SMS brána k zasílání zpráv a není uţíváno jako běţné telefonní číslo.
–RK-

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2020
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje doplněný program schůze veřejného zasedání
- Zastupitelstvo obce Oldřiš nemá záměr prodat část obecního pozemku p.č.1664/5 v k.ú.
Oldřiš u Poličky z důvodu výstavby kanalizace a odkládá projednání záměru prodeje tohoto
pozemku po výstavbě a kolaudaci kanalizace v obci
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné
zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV v obcí Oldřiš a Borová“. Předmětem Dodatku č. 6 je
změna ve stavební a technologické části ČOV, která je specifikována ve změnovém listu č.3,
a úprava článku č. V. předcházejícího Dodatku č. 5
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné
zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV v obcí Oldřiš a Borová“. Předmětem Dodatku č. 7 je
změna dokončení – provedení díla
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí mezitimní účetní závěrku obce sestavenou k 30. 9. 2020
- Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje dotaci pro SDH Oldřiš (Sbor dobrovolných hasičů) z rozpočtu
obce ve výši 12 500,-Kč na nákup vozíku s nářadím do hasičské zbrojnice
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby kanalizace v obci
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje dle návrhu rozpočtové opatření č.4/2020 upravené na
částku 25 000,-Kč v paragrafu 5512 na nákup nářadí pro JSDH (výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů)
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, kaţdý občan má právo nahlédnout do
zápisů ze zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na
webových stránkách obce www.oldris.cz/dokumety/rozpočet obce a hospodaření obce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba kanalizace
Nyní pokračují práce na stoce „A8“ v dolní části obce v silnici III. tř. od Navrátilových ke Kuklovým
– doprava tam je omezená a řízená semafory. Probíhající výkopové práce jsou velmi ztíţené tím, ţe
probíhají ve skále.
Ve střední části obce se jen propojí trasa „A“ s trasou „A10“ vedenou v silnici, která je jiţ hotová a
nikterak dopravu po silnici neomezí.
V horní části obce se pracuje na hlavní stoce „A“ za truhlářstvím pana Kulhavého. Po dokončení prací
na tomto úseku se tato zhotovitelská parta přesune na stoku „A16“ do komunikace směrem na Babku a
bude se kopat trasa kanalizace od náhonu směrem k Nespěšným. Předem upozorňujeme na budoucí
omezení dopravy v tomto úseku.
Rozkopané silnice a cesty nám ztíţí zimní údrţbu, kterou nebude letos snadné provádět. Prosím vás o
trpělivost a shovívavost s letošní zimní údrţbou místních komunikací, které by se měly začít
opravovat po výstavbě kanalizace v jarních měsících příštího roku.
V usnesení ZO se dočtete o Dodatcích č. 6 a 7. Abyste měli úplné informace, je níţe popsáno, čeho se
dodatky týkají:
Předmětem Dodatku č. 6 je změna ve stavební a technologické části ČOV
Z pohledu vypouštění odpadních vod do recipientu bude na základě úprav a doplnění technologie
ČOV kvalita vody a její jakostní stabilita v dlouhém časovém horizontu na mnohem vyšší úrovni. To
zejména ocení celý region včetně správce vodního toku (Povodí Moravy ,s.p.) s níţe situovanou vodní
nádrţí Vír jako strategickým vodním zdrojem pro část Vysočiny a jiţní Moravy. Zhotovením
plnohodnotného řídícího systému ČOV se vzdáleným přístupem obsluhy a technologa se zvýší akční
operativnost při nutných a bezodkladných zásazích do řízení technologie ČOV Oldřiš-Borová
s vazbou na kvalitu vody z odtoku ČOV a maximálním odstraněním znečištění ze splaškových vod
obcí Oldřiš a Borová. Cílem úprav a doplnění technologie ČOV Oldřiš-Borová dle změnového listu
č.3 je snaha investora o maximální a účelnou separaci všech druhů odpadů z odpadní vody za všech
potenciálně moţných provozních okolností. Zvýšená účinnost odstranění znečišťujících látek
z odpadní vody se následně projeví zvýšeným mnoţstvím čistírenských kalů, které budou lépe

hygienicky stabilizovány nově instalovanou středobublinnou aerací v kalojemu a doplněním míchadel
v aktivačních nádrţích. Účinnější hygienická stabilizace kalu z této ČOV napomůţe při následném
zpracování odpadů na místní kompostárně obce Borová, kde výsledným výstupem bude
hygienizovaný kompost, který při zvládnutí všech podmínek řádného kompostování bude mít lépe
nakročeno ke splnění limitů vyhlášky 437/2016 Sb.
Předmětem Dodatku č. 7 je změna termínu dokončení - provedení díla
a. Důvodem prodlouţení termínu provedení díla je fakt, ţe k datu 24. 09. 2020 je evidováno 81
projekčních změn, které jsou průběţně vedeny v zápisech z kontrolních dnů stavby a řešeny na úrovni
AD, TDS a Objednatele. Všechny tyto změny zpozdily výstavbu z důvodu reorganizace pracovních
skupin, objednávání materiálu apod. Součástí těchto podstatných změn byly i ztíţené podmínky pro
výstavbu kanalizace, např. zastiţení těţko rozpojitelných hornin, které zpozdily výstavbu jak na
samotných řadech, tak na nemoţnosti provedení protlaků atd.
b. Důvodem prodlouţení termínu provedení díla je dodávka a montáţ změněné technologie čistírny
odpadních vod, kdy termín dodání výrobků je 6-8 týdnů od účinnosti Dodatku č. 6. Následně je moţné
teprve zahájit montáţ, kompletaci ČOV a spuštění zkušebního provozu.
c. Důvodem prodlouţení termínu provedení díla je provedení finálních povrchových úprav místních
komunikací, které je technologicky vhodné provést aţ po dotvarování zásypu v zimním období.
d. Důvodem prodlouţení termínu provedení díla je samotná administrace finálních změnových listů,
které budou reflektovat skutečně provedené práce, jejichţ stav bude znám aţ po dokončení všech
prací, a to s ohledem na mnoţství změn, které ještě mohou nastat.
e. Důvodem prodlouţení termínu provedení díla je sloţitá situace v ČR, kdy je výstavba ovlivněna
různými vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19. (např. karanténa pracovníků).
M. Serafin, starosta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhrnování sněhu v zimním období:
Zájemci, kteří mají zájem o vyhrnování sněhu na soukromých přístupových cestách k nemovitostem,
ať se dostaví na OÚ k podpisu smlouvy na tuto sluţbu. Cena za vyhrnování bude 650,-Kč za hodinu
práce traktoru.

Foto: J. Jiráň

Poděkování
Rodina Grubhofferova z Borové děkuje všem za projevené soustrasti a zaslané květinové dary, které
rodina obdrţela k poslednímu rozloučení se synem.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů z 2.- 3. 10. 2020
v obci Oldřiš
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
celkem
Oldřiš
539
235
43,60
235
235
100,00
číslo
5
7
8
11
13
15
16
17
19

Kandidátní listina
název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Trikolóra a Strana soukr. ČR
ODS a TOP 09
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Koalice pro Pardubický kraj
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
14
5,95
6
2,55
30
12,76
0
0,00
2
0,85
6
2,55
60
25,53
23
9,78

číslo
22
30
34
36
50
63
67
82
83

Kandidátní listina
název
Moravané
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Mladí pro Pardubický kraj

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
59
25,10
0
0,00
1
0,42
28
11,91
5
2,12
0
0,00
0
0,00
1
0,42

26. 10. 2020 proběhlo ustanovující zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje na němţ byl
hejtmanem našeho kraje na další období 2020 - 2024 opět zvolen JUDr. Martin Netolický Ph.D.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drakiáda 2020
Druhá říjnová sobota patřila drakům a jejich příznivcům. Počasí bylo předpisové. Ačkoliv dopoledne
vládlo úplné bezvětří, kdyţ jsme se začali scházet odpoledne na kopci za školkou, začalo pěkně foukat
a to pod dohledem sluníčka. K obloze se vydala téměř dvacítka draků a aţ na některé zarputilce tam
všichni drţeli jako přibití. Kdyţ se začalo ochlazovat, sešli jsme se u ohniště u školky a opekli jsme
buřtíky. Děti byly za účast odměněny diplomem, medailí a malým dárkem. Děkuji všem za účast a
pomocníkům za pomoc.
Kamila Lorencová
Foto: L. Pantůček

Zprávičky z naší mateřské školičky...
Začátek školního roku
začal bez větších omezení, a
tak
se
nám
podařilo
realizovat alespoň některé
z plánovaných a odloţených
akcí.
První takovou akcí byla
návštěva hasičů z Poličky.
Děti si prohlédly vybavení
hasičského auta a dozvěděly
se mnoho dalších informací
o tomto důleţitém povolání.
Zavítali
jsme
i
do
Divadelního klubu v Poličce
na
představení
v rámci
MimeFestu. Jednalo se o
klasickou loutkovou pohádku o Pinocchiovi. Dětem se pohádkový příběh velice líbil a uţily si také
prohlídku všech originálních a jedinečných loutek ze samorostů.
Centrum Bohuslava Martinů prodlouţilo výstavu bratří Formanů, která nese název Imaginárium.
Návštěvníci této výstavy zde vstupují do světa plného labyrintů, her, pohyblivých objektů a tajuplných
zákoutí, pomocí kterých objevíme svět divadla a cirkusu.
Poprvé, a snad ne naposledy, k nám do mš přijela Mozaika se svojí kreativní dílnou. Děti si moc uţily
práci s keramickou hlínou a vytvořily si krásné podzimní dekorace.
Aţ do Hradce Králové jsme se vydali společně s dětmi ze Zš. Zde na nás čekal program v místní
Hvězdárně a Planetáriu. Děti byly doslova unešené z vesmírného putování a moc šikovné při plnění
úkolů, jako například sestavení sluneční soustavy z velkých kostek. Pochvala od pana průvodce za
vzorné chování a znalosti vesmíru nás velmi potěšila.
Pohádku z lesní školky nám přivezlo staré známé Divadlo JoJo. Skřítek Známka nás provedl
barevným podzimním lesem. Cestou potkává mnoho svých zvířecích kamarádů, se kterými zaţije
nejedno dobrodruţství ještě předtím, neţ se celý les uloţí k zimnímu spánku.
Do knihovny v Poličce jsme kupodivu nepřijeli obdivovat knihy, ale ponořit se do světa robotů. Jejich
programování si vyzkoušeli i děti a moc jim to šlo a ještě více je to bavilo.
Teď to bohuţel vypadá zase tak, ţe se dlouho nikam nepodíváme, a proto nezbývá nic jiného, neţ si
uţít posledních pár hezkých podzimních dní a doufat, ţe se svět brzo vrátí do starých kolejí.

Foto a text: Lenka Mičková

------------------------------------------------------------------------------------Knihovna nabízí…
Jak je psáno v prvním příspěvku tohoto čísla Zpravodaje – kdyţ jsou knihovny zavřené, kníţku vám
doneseme aţ domů. Stačí jen zavolat na telefon 702/120 281 a domluvíme se na titulu nebo ţánru,
který upřednostňujete, a já se budu snaţit vyhledat vhodný titul, který vám zpříjemní podzimní
sychravé večery. Kaţdou chvíli čekáme do knihovny knihy z výměnného fondu a bude z čeho vybírat.
Zde alespoň malá ochutnávka:
Alison Weirová: Anna Klevská – královna s tajemstvím ( historický román)
Ovdovělý Jindřich VIII. se hodlá znovu oţenit. Z politických důvodů padla volba na německou
princeznu Annu Klevskou, jejíţ portrét králi učaroval. Anna však neoplývá ţádnou ze ctností,
jeţ Jindřich na ţenách obdivuje. Ví, ţe není ţádná kráska, a modlí se, aby se mu zalíbila.
Uprostřed zimy připlouvá do Anglie a nedočkavý král jí spěchá v ústrety. Jejich první setkání
je však katastrofa. Jindřich je hluboce zklamaný. Snaţí se „vyvléct z chomoutu“, jak sám říká,
ale smlouvy jsou smlouvy. Přichází Annina svatební noc a ona trne strachy. Pokud krále
nepotěší, jak to celé skončí? Rozvodem? Popravou? Jindřich dovede být krutý. Celý dvůr si
o ní myslí, ţe je naivní a hloupá, ale ona ví, co se odehrává za jejími zády. A má tajemství. Existuje snad něco,
co má zůstat skryto? Tuto duchaplnou a okouzlující dámu si časem zamilovali všichni, kdo ji znali, a Jindřich
VIII., který ji zapudil, se nakonec stal jejím nejlepším přítelem. Tím však její příběh neskončil.
Gilly Macmaillanová - Chůva (napětí)
Malá Jo zboţňuje chůvu Hannah víc neţ svoji matku, a tak kdyţ jedné noci Hannah beze stopy
zmizí, holčička je naprosto zničená. O třicet let později se Jo vrací do rodičovského domu a je
nucena čelit svému sloţitému vztahu s matkou. Jenţe kdyţ jsou v jezeře na jejich pozemku
objeveny lidské ostatky, Jo začne pochybovat o všem, o čem byla aţ dosud skálopevně
přesvědčená. Pak kdyţ na dveře jejich domu zaklepe nečekaný host, Jo zaţije další šok. Zoufale
se snaţí doplnit mezery ve svých nejasných vzpomínkách. Nezbývá jí neţ přijít na to, co byla
její chůva zač a proč zmizela. A především se musí rozhodnout, zda můţe věřit vlastní matce…
Lars Kepler – Hypnotizér (krimi)
Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí hypnózy. Jedné
prosincové noci ho probudí zvonění telefonu. Volá mu detektivní inspektor Joona Linna z
nemocnice ve Stockholmu a prosí ho, aby okamţitě přijel k případu malého chlapce, který je
v bezvědomí, ve velmi kritickém stavu. Erik je jedinou nadějí, jak můţe policie chlapce
vyslechnout a zjistit, kdo brutálně zavraţdil jeho rodiče a mladší sestru. Doufají, ţe vraha
vystopují a zachrání jeho starší sestru dřív, neţ bude pozdě. Erik se však praxi hypnotizéra

nevěnuje uţ deset let a je rozhodnutý, ţe hypnózu uţ nikdy provádět nebude. Ţádost o pomoc v něm probudí
bolestné vzpomínky, a proto Erik prosbu policie odmítá. Kdyţ se Erik konečně nechá přesvědčit, všichni se
rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí.

I pro děti máme nové kníţky …

R. Koutná, knihovnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smíchem ku zdraví!
Tato doba je těžká pro všechny – pro nemocné i zdravé. Nechceme to určitě zlehčovat, ale český národ
se vyznačuje jednou úžasnou vlastností a tou je to, že si dokáží udržet smysl pro humor i ve zlých
dobách. Smích posiluje a proto přidáváme na konec tohoto čísla Zpravodaje několik vtipů, kolujících
po internetu k současné situaci, abyste se dostatečně posílili na její zvládnutí.

Věděli jste že….u kaţdého srdečného zasmání dochází k
prohloubení dechu, čímţ je uvedeno do klusu srdce,
hrudní koš, bránice a plíce. Tato svalová vibrace působí
jako masáţ na ţaludek a střevní trakt. Tím je povzbuzeno
zaţívání. Smích téţ podpoří produkci endorfinů - tzv.
hormonů štěstí, které mají protibolestivý účinek, bolesti hlavy, zubů a svalů tak mohou být zmírněny. Endorfiny
regulují psychický stav a mohou nás přenést do výborné duchovní nálady. Proto se smějme!
Zdroj: internet

Omalovánky pro děti
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