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Povzbudivé poselství
českého vědce v časech
špatných zpráv
Příspěvek oldřišského rodáka p. Libora Grubhoffera pro
facebookové stránky Science Café, který uveřejňujeme pro naše
občany:

„Váţení a milí přátelé,
většina z nás, kteří jsme na vlastní kůţi nezaţili válku ani komunistický reţim první poloviny 50. let
minulého století, proţíváme poprvé dny úzkosti z ohroţení lidstva novým infekčním onemocněním
COVID-19. V samotném počátku se koronavirovému původci (SARS CoV-2) podařilo v daleké Číně
uniknout zpod kontroly jako tomu dţinu z lahve. Ţádná vzdálenost v dnešním světě není dost velká,
aby během krátké doby několika týdnů nepropukla pandemie nového onemocnění. Epidemie či
pandemie infekčních onemocnění se řídí neúprosnými zákonitostmi, které odráţejí biologické a další
vlastnosti virového původce, podmínky pro jeho cirkulaci v prostředí a samozřejmě téţ chování nás
lidí coby hostitelů infekčního agens. To všechno zohledňuje vyhlášený stav nouze, který má svými
opatřeními a nařízeními zpomalit dynamiku probíhající pandemie. Dostat ji pod kontrolu tak, aby
systém veřejné zdravotní péče tuto mimořádně náročnou situaci zvládnul. Ještě nikdy jsme v
moderních dějinách neměli příleţitost čelit tak globálnímu nebezpečí infekční nákazy, je to pro naší
moderní civilizaci velká zkouška, kterou musíme projít co nejbezpečněji. V kaţdém případě bude pro
nás lidi obrovským poučením pro další počínání na naší planetě. Máme všechny předpoklady,
abychom tuto hrozbu úspěšně zvládli, máme potřebné znalosti, máme schopné kvalifikované
zdravotníky, máme nadšené dobrovolníky, snad uţ máme i materiální prostředky a máme nezbytnou
vůli, abychom se s nemocí vítězně poprali.
Snaţme se chovat přesně podle doporučovaných opatření platných pro stav nouze. Úzkost, kterou
proţíváme, je nepochybně podobná té, jeţ naposledy proţívala válečná generace našich rodičů a
prarodičů – stav jakéhosi permanentního ohroţení na pozadí naší mysli. Rozdíl mezi úzkostí dnes a
tehdy je ovšem podstatný, tentokrát je v našich silách, schopnostech a moţnostech naším odpovědným
chováním předejít dramatickým důsledkům neřízeného šíření nákazy. Nesmíme si uţ dovolit jakkoliv
zlehčovat naši situaci, současně však nesmíme ani propadat panice, naopak si musíme zachovat
dobrou mysl! Společně to dokáţeme!“
Libor Grubhoffer
virolog, ředitel Biologického centra AV ČR
Zdroj: https://www.facebook.com/sciencecafe/

INFORMACE PRO OBČANY – KORONAVIRUS
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila
pro území České republiky z důvodu ohroţení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne
12. března 2020 na dobu 30 dnů. Od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb
a pobyt na všech místech mimo bydliště (svou domácnost) bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa); k ochraně je moţné vyuţít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapénkové infekce.
Kontakty:
CENTRÁLNÍ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě váţných zdravotních problémů či ohroţení ţivota.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetrţitě
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu: v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin, o víkendu od 9:00 do 19:00
INFOLINKA PORADNY PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE
www.poradnapardubice.cz
SLOUŢÍ jako psychologická pomoc především seniorům, ale i dalším občanům, kteří mají strach a úzkosti
v souvislosti s potenciální nákazou koronavirem. NESLOUŢÍ jako kontaktní linky v případě podezření na
nákazu koronavirem.
Svitavy – 606/ 051 590
KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD:
Tel.: 461 747 117 , email: obec.oldris@email.cz
Starosta: 724 /729 318 , e-mail: starosta.oldris@email.cz
Účetní: 702/120 281, e-mail: ucetni.oldris@email.cz (tato adresa platí i pro zasílání příspěvků do Zpravodaje)
Nabízíme seniorům, osaměle ţijícím nebo nemocným obyvatelům dovoz potravin a léků domů. Nabídka platí i
pro dovoz knih z místní knihovny. V případě potřeby nás kontaktujte na některý z výše uvedených telefonů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:

Pro obce i odpadové firmy je především důleţité, ţe domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s
potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně pouţitých jednorázových
roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního
odpadu (popelnice). Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl
být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Aţ poté můţe být odpad uloţen
do běţného kontejneru na odpad. Vzhledem k tomu, ţe je potřeba na maximální míru omezit
nebezpeční přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob
pobývajících v karanténě nebo v domácím léčení, aby přechodně tito lidé přestali vyuţívat systému
tříděného sběru a všechen odpad raději ukládali do nádoby na komunální odpad.
Připomínáme, ţe jde o přechodné opatření týkající se pouze občanů, kteří by tímto způsobem mohli
rozšířit nákazu koronaviru, v ţádném případě se nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v třídění odpadů nemění.

PREVENCE:

Jako jedna z prevencí se doporučuje
především časté mytí rukou mýdlem
po dobu alespoň dvaceti sekund
nebo
pouţívat
dezinfekční
prostředek na alkoholové bázi.
Důleţité je také nedotýkat se očí
nosu a úst nemytýma rukama,
protoţe virus se dostává do těla přes
sliznice. Aby se nemoc dále nešířila,
je potřeba při kýchání a smrkání
pouţít kapesník, který se hned po
pouţití vyhodí.
Při nákupech a doporučujeme
pouţívat
jednorázové
gumové
rukavice, které po nákupu vyhodíte
do odpadu. Vţdy si po návštěvě
obchodu, jízdě v autobusu nebo
vlaku umyjte důkladně ruce.
Upomínejte na to i své děti.

Vážení spoluobčané,
zastavit nákazu se podaří pouze tehdy, když se
zapojíme opravdu všichni. Bez ukázněnosti a
trpělivosti nás všech to bohužel nepůjde. Opatrnosti
nikdy nezbývá a zvláště pro starší občany je nákaza
velmi riziková. Dbejte prosím všech doporučovaných
pokynů, sledujte informace ve veřejných sdělovacích
prostředcích, buďte na sebe opatrní, ať se všichni
poté společně setkáme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat především
ženám – šičkám, které v této nelehké době a nelehké situaci nabídly svou pomoc a aktivně
se zapojily do šití roušek pro naše občany, aby roušky mohly být dodány všem občanům do
konce minulého týdne, kdy byla nařízena povinnost je nosit.
Společnými silami a pozitivním myšlením to zvládneme!
M. Serafin, starosta

Adélka, Eliška a Pavlík vás zdraví
Se svolením rodičů uveřejňujeme fotku
místních dětí v rouškách, které šily místní
ţeny.
I pro děti je tato doba těţká, protoţe se
nemohou potkávat se svými kamarády ve
škole a školce. Proto jsme se snaţili těm
nejmenším dětem dodat roušky s veselým
dětským motivem, aby to lépe snášely, a
jsme moc rádi, ţe je tak uvědoměle (a prý
zatím docela rády) nosí.

Za fotku děkujeme paní Laile Navrátilové.
(Adélka Stodolová, Eliška Stodolová, Pavlík Stodola)

Na obecním úřadě jsou k dispozici náhradní šité roušky od našich šikovných švadlenek.
Pokud pro svou potřebu potřebujete další roušku, zavolejte si o ni na OÚ
(461/ 747 117). Nechoďte osobně, my vám roušku doručíme domů. Roušky řádně
dezinfikujte (praní, žehlení) – nejen před prvním použitím, ale po celou dobu
používání, ať jste dobře chráněni.

Zasílání SMS zpráv:
V nejméně vhodnou dobu – v době nouzového stavu - se rozbil místní rozhlas. Nyní je jiţ opraven.
V tomto období se nám velmi osvědčil systém zasílání zpráv, které by byly hlášeny rozhlasem,
prostřednictvím SMS do vašich telefonů. Kdo ještě nevyuţíváte tuto sluţbu a máte o ni zájem,
objednejte si ji na úřadě – alespoň na jedno telefonní číslo do rodiny. K souhlasu se zasílám SMS
zpráv je nutný podpis objednatele, ale tuto administrativu doladíme, aţ pominou nouzová opatření.
Nechoďte nyní na úřad osobně - bliţší podmínky k zasílání SMS zpráv vám budou sděleny
telefonicky, popřípadě e-mailem.
Neţ zajistíme výkonnější systém na zasílání SMS, poskytujeme tuto sluţbu max. na dvě telefonní čísla
do rodiny. Současný systém, který vyuţíváme, by nebyl schopný odeslat tolik SMS, aby zprávu dostal
kaţdý obyvatel. Vhodný systém vyhledáváme a porovnáváme nabídky.

Zrušení kulturních a společenských akcí
Po dobu trvání nouzového stavu a dalších opatření k potlačení rozšiřování nemoci COVID-19 se
všechny akce RUŠÍ. Pokud budou náhradní termíny, budeme vás o nich informovat.
Zrušené akce: Pojďme uklidit Česko (4. 4.), Jarní tvoření (5. 4.) a Odpolední kafíčko (22.4.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompostéry – prosba:
Prosíme občany, kteří mají kompostéry ve výpůjčce, aby si zkontrolovali, zda mají správný typ
kompostéru, jaký mají mít dle smlouvy o výpůjčce. Týká se to majitelů, kteří si objednali kompostér o
velikosti 1000 L. Při vydání kompostérů byl zaměněn jeden kompostér – místo 1000L byl vydán
kompostér 2000L.
Jak to poznáte… ve sloţeném stavu byl kompostér 1000 L v jednom balíku - 6 celých stěn, je to
šestihran. Kompostér o velikosti 2000L je osmihran a ve sloţeném stavu se vydávaly 2 balíky po 4
stěnách. V rozloţeném stavu kompostér 1000 L- výška 107 cm, Ø podstavy kompostéru 136 cm,
šestihran, kompostér 2000 L - rozměry: výška 113 cm, Ø podstavy kompostéru 178 cm- osmihran.
Prosíme občana, který má kompostér o objemu 2000L místo 1000L, aby nám to oznámil na OÚ,
zajistíme výměnu a dovezeme mu správný typ kompostéru. Děkujeme.

Pár slov k výstavbě kanalizace v obci…
Práce pokračují na rozestavěných úsecích. Pracovní skupiny byly
obeznámeny ze strany obce o přijatých opatřeních v souvislosti
se zamezením šíření koronaviru – tj. především o nošení roušek
nebo respirátorů na veřejnosti a především při kontaktu s občany
a nákupu v obchodě. Obec jim roušky i dodala.
Do příštího Zpravodaje připravujeme shrnutí dosavadního
financování akce výstavby kanalizace a ČOV.
M. Serafin

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
POZOR, TYTO AKTUÁLNÍ INFORMACE NAHRAZUJÍ
DŘÍVE VYDANÝ MATERIÁL!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu ale
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Škola na základě tohoto opatření mění organizaci zápisu.

Organizace zápisu
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1.

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez
osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem),
případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

2.

Doba pro příjem žádostí a dokumentů vztahujících se k přijímání k povinné školní docházce je
stanovena na období:

od 1. dubna do 8. dubna 2020

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je moţné podání (tj. ţádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ID: 44mpey5,
2.
3.

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
poštou,

4.

osobní podání: v případě osobního podání ţádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem ţádostí tak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsoldris.cz a tam, kde byly dohledány kontakty na
rodiče, jim byly materiály zaslány elektronicky.

Mgr. Vlastimil Vajs

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

Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totoţnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem
v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohroţení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje
aplikovat následující postup:
1) Prokazování totoţnosti:
Občané, u nichţ v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1.
března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totoţnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li
občan drţitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
upřednostňuje se prokazování totoţnosti některým z těchto stále platných dokladů.
2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimţ skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit
motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není drţitel
řidičského průkazu, jehoţ platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost
vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je drţitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).
3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost
poţádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a
e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneuţití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdrţení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manţelství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manţelství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o tom, ţe partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manţelství za neplatné, nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o tom, ţe partnerství je neplatné,
f) po obdrţení úmrtního listu manţela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manţela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno
nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu
úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliţe ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliţe pozbyl státní
občanství nebo bylo prokázáno, ţe mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl
platnosti.
5) Neprojednání přestupků
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichţ skutkovou podstatou je porušení povinností, které
jsou uvedeny v bodech 2) aţ 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.
Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.
Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra
Praha 20. 3. 2020

Kaple sv. Františka díl 11.
Kameny pro oltář – pokračování
Tak jak jsme jiţ uvedli v první části příběhu o kamenech pro oltář do kaple svatého Františka,
vyţebrané kameny s námi putovaly po svatých místech Itálie a ujely moţná aţ čtyři tisíce kilometrů,
neţ se dostaly do našeho kraje k nám na poličsko.
Nejprve jsme je vyloţili u nás doma a po dohodě s panem kameníkem a po patřičném vysvětlení co
s nimi vlastně zamýšlíme, jsme je dovezli k němu do firmy v Poličce. Se svojí klidnou povahou nás
vyslechl, neumím odhadnout, co si asi myslel, ale je pravda, ţe zatím ţádnou takovou zakázku nedělal
a s ochotou se do tak, pro nás vzácného úkolu, pustil.
Nejprve bylo třeba zhotovit formu – bednu o rozměrech asi 120 x 60 centimetrů, dostatečně těsnou do
výšky vrstvy 8 cm.
Dovezené kameny byly přebrány. Jeden, který svým tvarem a velikostí nejlépe odpovídal kropence
byl vyčleněn a ostatní byly postupně rozřezány a poskládány do jiţ zmiňované formy. Samozřejmě, ţe
ty dva vzácné, ty, které později měly být vsazeny do oltářní desky a kropenky, jsme zatím schovali
doma, aby nedošly k úhoně. Pan Němec a jeho pomocníci byli překvapeni, kdyţ jsme je prosili, aby
veškerý „odpad“, který vznikne při opracování kamenů pečlivě ukládali do připravené nádoby.
Všechny tyto zbylé kamínky budou ještě trochu podrceny a bude moţno si je při svěcení kaple vzít a
alespoň si za svoji štědrost a podporu odnést domů malou památku z Assisi.
Po poměrně mravenčí práci, byla z nařezaných kamenů do formy, lícem dolů, vyskládána celá deska
oltáře. Deska byla ještě vyztuţena ocelovou sítí a na určenou tloušťku se vše zalilo epoxidovou
pryskyřicí.
Všichni jsme s napětím čekali, jak to dopadne, protoţe pokud by tento experiment nedopadl dobře, tak
by naše dobrodruţství neslavně a hlavně předčasně skončilo.
Po odstranění formy, očištění a zabroušení se zdá, ţe výsledek je dobrý – máme oltářní desku.
V další části se na řadu dostala kropenka. Jiţ zmiňovaný kámen, určený pro kropenku, měl
trojúhelníkový tvar a dobrou tloušťku, takţe jej nebylo nutné nějak zvlášť upravovat, pouze horní část
byla zabroušena a byla do ní vykrouţena prohlubeň pro svěcenou vodu. Potom v dalším pokračování
byl do budoucí kropenky vsazen ten menší vzácný kamínek – bychom se také my ostatní mohli spojit
s těmi svatými místy v Itálii, aţ si budeme namáčet prsty do svěcené vody a kamínku se dotýkat.
Oltářní deska, která byla jiţ téměř hotová byla rovněţ osazena tím větším vzácným kamenem tak, ţe
se do připravené prohlubně na vrchní straně, nejprve ten vzácný kámen zalepil a potom ho šikovní
kameníci do hladka zabrousili, aby nepřekáţel při obřadech. Dnes vlastně tvoří jen takovou tmavší
„čmouhu“ vpravo z pohledu kněze, ale dobře víme jak vzácná ta „čmouha“ je…
Pro spodní část oltáře jsme chtěli získat kámen přímo z Oldřiše, jako takový fortelný základ a aby
došlo k symbolickému spojení Assisi a Oldřiše.
Po několika doporučeních, kde vhodný kámen najít jsme při nedělní vycházce jeden nejvhodnější
objevili a pak se pouze čekalo, aţ zamrzne. Toho jsme se ale bohuţel nedočkali a uţ nás začal trápit
čas, aby se vše stihlo. Byl vybrán poslední pátek v únoru, jako den nejvhodnější k odvozu z pole.
Zamluvili jsme bagr, ale v pátek bylo asi dvacet centimetrů sněhu. Kámen jsme i přesto dovezli a
nechali u pana kameníka zpracovat. Nyní je jiţ i tento náš oldřišský kámen na spodním i horním konci
seříznutý, ještě do něj budou osazeny dva ocelové čepy pro lepší spojení s oltářní deskou.
Tím se druhá část příběhu o oltářních kamenech uzavírá a poslední část bude jiţ o dovezení a instalaci
v kapli.

Jak pokračují práce na kapli
-

-

Stavební práce byly zahájeny od března, první věcí v tomto roce byla montáţ rozvodů
elektroinstalace, uvnitř i z vnějšku je provedena jádrová omítka, plánují se montáţe rámů oken
a omítky špalet, potom proběhne štukování.
Byla zahájena vyzdívka oltářní stěny ze starých cihel včetně svatostánku a výklenku pro sochu
Panny Marie.
Byla zakoupena a dovezena dlaţba včetně lepidla, spárovací hmoty a
napouštěcí penetrace.

I nadále je možnost finančně přispět na dostavbu kaple.
-

Přispět je moţné na transparentní účet číslo
228 060 448/0600
přinést na Obecní úřad v Oldřiši
pohyby na transparentním účtu můţete sledovat, jak bylo jiţ popsáno
v minulých číslech zpravodaje

Pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi
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