Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2021

Vážení spoluobčané,
přijměte velké poděkování za vaší štědrost při Tříkrálové sbírce, při které letos nechodili koledníci po
vesnici, ale pokladnička byla umístěna v kanceláři obecního úřadu.
Nový rok pro někoho může znamenat nový začátek, prostor pro nová předsevzetí, přání či stanovení
nových cílů. Přeji vám, aby většina z toho co jste si naplánovali, splnilo a abyste mohli činit taková
rozhodnutí, která vám budou přinášet radost.
I my zastupitelé máme na tento rok úkoly a cíle. I na nás je, abychom zajistili zdárné pokračování a
dokončení významné investice, kterou je výstavba kanalizace a dovedli ji do zdárného konce. Velkým
úkolem pro nás bude investice do opravy místních komunikací po výstavbě kanalizace a oprava (sanace)
dvou mostů, na které máme podanou žádost o dotaci. Dle předběžných jednání bude další významnou a
náročnou akcí zahájení rekonstrukce silnice III. třídy vedoucí přes obec.
Když se ohlédnu za uplynulým rokem 2020 jsem rád, že se nám bez větších problému dařilo pokračovat
ve výstavbě kanalizace, která bude v letošním roce dokončena.
I v novém roce jsem připraven na vaše podněty co by se mohlo v naší obci v různých ohledech vylepšit,
zdokonalit nebo jinak změnit k lepšímu. A myslím tím jak oblast samosprávy (obecní úřad,
zastupitelstvo), vzhled obce a její vybavení, kultury a sportu, tak i oblast školství (základní a mateřská
škola) kterého je obec zřizovatelem, protože vy občané to posoudíte nejlépe a já za každou věcnou
připomínku budu rád.

Mrzí mě v naší obci přetrvávající nešvary, které se nám nedaří úplně odstranit a obtěžují většinu
slušných občanů. Mám na mysli některé neukázněné obyvatele, kteří zásadně neuklízí exkrementy po
svých psech, přestože jsme na to několikrát ve Zpravodaji upozorňovali. Jiní zase vědomě nechávají své
psy volně pobíhat na veřejných prostranstvích. Není nic horšího, než když malé dítě, které jde ze školy
napadne nebo obtěžuje cizí pes. Majitelé psů jsou za své zvířecí miláčky zodpovědni a měli by
dodržovat základní pravidla, která jsou pro většinu chovatelů naprosto samozřejmá.
Ke kanalizaci:
V této době budou probíhat na kanalizaci výkopové práce na nedokončených stokách A-6-1 a A-6-2 u
Mlynářových a Fajmonových a propojení hlavní stoky u Roušarových č.p. 152. Dále budou pokračovat
práce na přípojkách po veřejné části, podle toho, jak počasí dovolí. Dále v této době probíhá předběžná
kontrola kanalizačních šachet a tudíž vás chceme upozornit na pohyb pracovníků zhotovitele i
technického dozoru a to i po soukromých pozemcích dotčených kanalizací. V jarních měsících by měly
probíhat terénní úpravy na pozemcích dotčených výstavbou kanalizace a v květnu by se mělo začít s
opravami místních komunikací.
Po provedených kamerových a tlakových zkouškách na vybudovaných kanalizačních stokách a
odstranění případných zjištěných závad převezme svazek DSO kanalizaci do předběžného užívání a
budeme moci zažádat vodoprávní úřad o zkušební provoz (předpokládáme v měsíci červnu). Od této
doby (termín se ještě upřesní) se vlastníci nemovitostí budou moci připojit na kanalizaci. Pro provoz
čističky a její nastavení bude optimální, když se občané připojí během tří následujících měsíců. Proto
vás prosíme, naplánujte si vybudování soukromé části kanalizační přípojky nebo přepojení tak, abyste
se v avizovaném termínu mohli připojit.
Připomínáme kritéria pro napojení nemovitosti, která jsme již zveřejňovali ve Zpravodaji č. 11/2020.
- Splašková voda z nemovitosti musí pocházet výhradně z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
- Na splaškovou kanalizaci nelze napojit dešťové ani drenážní vody, do přípojky nesmí být zaústěny
vody z chlévů a hnojišť.
- Dále je zakázáno vypouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky, jímky, žumpy a domovní ČOV,
po napojení na splaškovou kanalizaci je dána povinnost ze zákona č.274/2001Sb. jímky, žumpy, a
domovní ČOV vyřadit z provozu.
Materiál na soukromé části přípojek pro občany Oldřiše je domluven ve firmě Sanimax v Poličce.
Náklady na pořízení soukromé části přípojky si hradí každý sám.
V novém roce Vám přeji především pevné zdraví dostatek optimismu a spokojený život v naší obci.
Prožijte ho v radosti a lásce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

M. Serafin, starosta

Stavba čistírny odpadních vod pro obce Oldřiš a Borovou
finišuje. Uvitř budovy je již namontována technlogie k čištění
splašků. Snad se nám před spuštěním provozu podaří
uspořádat malou exkurzi pro zájemce z řad obyvatel, aby si
mohli prohlédnout stavbu a její vybavení .

Tříkrálová sbírka 2021
Vzhledem k okolnostem byla letošní Tříkrálová sbírka v obci uspořádána jen do jedné pokladničky
místo obvyklých 4 a výtěžek z letošního roku činil 8680,- Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří vážili cestu
za pokladničkou a i těm, kteří zasílali peníze přímo na účet Tříkrálové sbírky a přispěli na dobrou věc.

Poplatky v roce 2021
Na rok 2021 se změnila výše poplatků za svoz a likvidaci TKO. Upravte si prosím trvalé příkazy, aby na
účet obce byla připsána správná částka. Poplatky na psy zůstaly ve stejné výši jako vloni. Veškeré
informace k poplatkům, jejich placení a osvobození od poplatků naleznete na webových stránkách
obce, popřípadě na telefonu 461/747 117. Zde jsou připomenuty základní informace:

Platba poplatků může být: v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo na účet obce: 1231377379/0800,
variabilní symbol (VS) číslo domu. Částky prosíme platit zvlášť za psy a zvlášť za TKO,
nesčítat je do jedné platby (z důvodu správné identifikace platby k plátci).
Poplatek ze psů:
poplatek ze psů je na rok 2021 pro všechny poplatníky stejný jako vloni- tj. 100,- Kč za psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je také poplatek 100,- Kč
- od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
- poplatek pro rok 2021 je splatný do 31. 3. 2021
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a upozorňujeme na včasné přihlášení i odhlášení psů!!
Poplatek za svoz a likvidaci TKO:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu (tj. 630,- Kč); má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
- sazba poplatku je 630,- Kč
- splatnost poplatku pro rok 2021 je do 30. 6. 2021
- Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dále je obecní vyhláškou osvobozena fyzická osoba:
a) narozena v příslušném kalendářním roce,
b) která je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, (osvobození platí po
celý kalendářní rok)
c) poplatník evidenčně hlášen k pobytu na ohlašovně úřadu
Děkujeme všem, kteří platí včas.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2020
ZO mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrhové znění Změnového listu č. 4 včetně příloh, k projektu
„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš- Borová. (Jedná se o navýšení víceprací, které nebyly v položkovém rozpočtu
(dolamování skály) o 3 397 850,70 Kč, kde na obec Oldřiš připadá cca 1 mil. Kč. Změnový list je součásti
Dodatku ke Smlouvě č. 8)

- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrhové znění Dodatku č. 8 i s přílohami, ke smlouvě o dílo na
realizaci veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje složení inventarizačních komisí a plán inventarizace za rok 2020.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový v celkové výši
příjmu 9 410 100,- Kč a celkové výši výdajů 16 153 200,- Kč krytý financováním z vlastních uspořených
prostředků.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Oldřiš na rok 2022-2024.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v navrhovaném znění (příjmy
navýšené o 194 940,- Kč a výdaje také navýšené o 194 940,- Kč).

- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výši poplatku 630,-Kč za osobu/rok 2021 za svoz a odstraňování
komunálního odpadu, za svoz a odstranění nebezpečných odpadů, zajištění separovaného sběru a
zpětného odběru vyřazeného elektro zařízení.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš vydává obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiš č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadů.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vyřazení navrhovaného majetku obce z evidence z důvodu
opotřebení a vyřazení navrhovaného majetku dle změnového listu předloženého provozovatelem SMS
Vodovody Poličsko.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
obcí Oldřiš a Svazkem obcí Vodovody Poličsko pro projekt „Prodloužení vodovodního řadu“.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí poplatek za svoz a odstraňování komunálního odpadu, za
svoz a odstranění nebezpečných odpadů, zajištění separovaného sběru a zpětného odběru vyřazeného
elektro zařízení ve výši 792 Kč včetně DPH 15% od společnosti LIKO SVITAVY a.s.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí rozpočty a rozpočtové výhledy dobrovolných svazků obcí,
kterými je naše obec členem.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2019/2020
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, každý 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.

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

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. 3. 2021, popř. dle domluvy nejpozději však od 1. 5. 2021.
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,
 práce na čistírně odpadních vod
 další nespecifikované práce spojené s pořádkem v obci.
Platové zařazení: dle dosaženého vzdělání, zák. práce 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Lhůta pro podání přihlášky: do 17. února 2021 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 (možno doložit i později)
 souhlas nakládání s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
V Oldřiši dne 27. ledna 2021

Michal Serafin, starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------Statistika obyvatelstva
K 1. 1. 2021 má Oldřiš 648 obyvatel, což je o 14 obyvatel méně, než k 1. 1. předchozího roku.
V roce 2020 se narodilo 6 dětí – 2 holčičky Sofinka a Amálka, a 4 kluci – Lukášek, Pavlík, Kubík a
Zachariášek.
Přistěhovali se do obce 3 obyvatelé a 10 obyvatel se odstěhovalo a 3 naši obyvatelé ukončili pobyt na
území ČR – tedy i v naší obci, protože trvale žijí v zahraničí.
Bohužel byl loňský rok vysoko v číslech úmrtí, z našich řad odešlo 10 obyvatel.
Letos nás čeká další sčítání lidu po 10ti letech, tak budeme se statistikou trošku napřed a v grafech si
znázorníme skladbu obyvatelstva naší obce.

Průměrný věk obyvatel je stále 42 let. Nejstarší občance je 93 let a nejstaršímu občanovi 91 let.

Pošta Borová oznamuje: Nabízíme k prodeji elektronické dálniční známky, kdy stačí
znát SPZ vozidla. Dále prodáváme kolkové známky, různý sortiment obalového materiálu i
kancelářských potřeb, časopisy, noviny, pro děti knihy, pexesa, omalovánky. Založíme poštovní
účet, stavební spoření i jiné bankovní služby.
Telefon na poštu v Borové je: 954 355 261, 9542 569 82

Termíny zubní lékařské pohotovostní služby od 1. 1. 2021 – 30. 4. 2021
TERMÍN
1.1.2021
2.-3.1.2021
9.-10.1.2021
16.-17.1.2021

TITUL

23.-24.1.2021
30.-31.1.2021

Lékař
stomatolog
MDDr.

6.-7.2.2021

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ADRESA ZZ

TELEFON

MUDr.

Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

MDDr.

Janoušková

Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

MUDr.

Kučerová

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

MDDr.

Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

737 006 138

Kononenko

Oleksandr

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

Novák

Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

MUDr.

Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

13.-14.2.2021

MUDr.

Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

20.-21.2.2021

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

27.-28.2.2021

MUDr.

Ševčík

Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

6.-7.3.2021

MUDr.

Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

13.-14.3.2021

MDDr.

Vlčková

Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

20.-21.3.2021

MUDr.

Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

27.-28.3.2021

MDDr.

Kašpar

Miroslav

Polička, Růžová 195

775 724 524

2.4.2021

MDDr.

Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

3.-4.4.2021

MUDr.

Králová

Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497

5.4.2021

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

10.-11.4.2021

MDDr.

Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

17.-18.4.2021

MUDr.,
MBA
MUDr.

Feltlová

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

24.-25.4.2021

LSPP je vykonávána od 8:0-11:00 hod.

Přehled pohotovostních služeb s kontakty od 1. 1. 2021
dospělí
Svitavy

děti a dorost
lékárna
dospělí

Litomyšl

děti a dorost
lékárna

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy, tel.: Pá
461 569 239
So,Ne,sv.
poliklinika, Kollárova 22, Svitavy, tel.: Po-Pá
461 569 270
So,Ne,sv.
Po-Pá
So,Ne,sv.
areál nemocnice - budova ředitelství, tel.: Po-Pá
461 655 397
So,Ne,sv.
Po-Pá
zajišťuje Orlickoústecká a Svitavská
nemocnice
So,Ne,sv.
Po-Pá
ústavní nemocniční lékárna, tel.: 461 655
Čt
530 a lékárny dle rozpisu ve městě
So,Ne,sv.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Další důležité kontakty:

18:00 - 21:00
9:00 - 17:00
x
8:00 - 18:00
x
x
x
8:00 - 13:00
x
x
7:00 - 16:30
7:00 - 18:00
8:00 - 13:00

Místečko pro čtenáře - i ty budoucí:
Tak jak skončil loňský rok začal i ten letošní – jsme zavření doma bez možnosti zajít si do hospůdky,
pobavit se na ples či taneční zábavu, děti bez školních kamarádů (alespoň většina) a zdá se, že tento stav
ještě budeme muset chvilku „žít“. I počasí je letos vyloženě zimní, takže sníh a led pokrývá cesty i
cestičky, občas i nějaká ta fujavice nás přinutí zalézt si do křesla, odpočívat a těšit se na jaro. Jak využít
tolik volného času smysluplně?? Já vám k tomu odpočívání nabízím něco k přečtení, aby vám to, milí
čtenáři, lépe ubíhalo….. a je to jenom malá ochutnávka z našich novinek 
Michaela Klevisová- Drak spí – česká detektivka
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy
nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu
však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem
nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje,
že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.

Zdenka Hamerová – Bílá tma – detektivka
Rita se dostala do velkých nesnází. Po rozvodu se musela vrátit do rodného městečka, kde
začala pracovat v Domově pro seniory. Podle její kamarádky Lídy tam ale není všechno v
pořádku. Jenže než Ritě prozradí svá zjištění, je nalezena mrtvá. Dům, kde teď Rita s dětmi
bydlí, je v podstatě na samotě. Přesto se tam mrazivou nocí ozývá dětský pláč. Jak je to
možné? A proč Lída zemřela? Rita hledá odpovědi a samotné jí při tom jde o život.

Gump - pes, který naučil lidi žít- česká beletrie
Je to kniha bez příkras a hollywoodského zjemňování. Jako bychom nahlédli do hlavy toulavého
psa Gumpa a viděli všechno, co si prožil, jeho očima. Autor se setkal s trýznivými psími osudy a s
jejich zážitky, nad kterými někdy zůstává rozum stát. Touto knihou chce lidem otevřít oči a ukázat
jim, že každý z nás může pomoci, pokud si začne všímat dění kolem sebe, a přestane spoléhat, že
situaci napraví někdo jiný. Až pochopíme, co nám psí duše dokážou nabídnout, může být náš život
mnohem bohatší.

Karin Lednická- Šikmý kostel 2.- román
Pokračování bestselleru Šikmý kostel, který získal ocenění Kniha roku. Románová kronika
ztraceného města, léta 1921–1945 S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý
kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili.

Zuzana Pospíšilová
Kouzelná třída

Super Hero High- dívčí čtení
pro malé ― čtenářky – teenagerky―

První čtení pro děti –
velká písmena, hezký příběh

Petra Soukupová – Klub divných dětí – čtení pro děti od 11 let
Desetiletá Mila má ráda zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc pavouky. Taky se umí „ztratit
ze světa―. Když se na něco soustředí, všechno ostatní pro ni přestane existovat. Petr chodí do
čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka. Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí se totiž tmy
nebo spíš toho, co se v ní skrývá. A když už usne, zdají se mu hrozné sny. Katka nemá žádné
kamarády, připadá si tlustá a ošklivá. Bojí se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když si čte.
Franta má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je naštvaný na své postižení a bývá na lidi zlý.
Baví se natáčením videí na YouTube, kterými rád provokuje ostatní. Tihle čtyři se náhodou
potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví čas. Pak ale společně zažijí něco, na co se
nezapomíná. Doporučuje se k četbě i rodičům.
Zdroj popisů: internet

Loňský rok byl i v knihovnách omezen častými uzavírkami, ale i přesto se našly možnosti, jak si knížky
ke svým čtenářům v době omezení našly cestu … Když už jsme začali s tou statistikou na začátku
Zpravodaje u počtu obyvatel – můžeme v ní pokračovat i zde v knihovnické části…
V roce 2020 bylo půjčeno 566 knih 79 aktivním čtenářům (celkem jich knihovna eviduje 137, ale jen 79
jich v roce 2020 aktivně chodilo do knihovny). Z těch 543 knih bylo 459 knížek pro dospěláky
z beletrie, 61 dětských a 26 knih naučných. Celkem je v knihovně 2596 knih k vypůjčení – z toho 395
v naučné kategorii. Za loňský rok byl přírůstek knih ve výši 158 kusů a 38 kousků bylo vyřazeno, aby
uvolnilo místo těm novým, z kterých většina byla knihovně darována, za což všem dárcům ještě jednou
děkuji.
Novoroční dobrý skutek…
Knihy sháním kde se dá, rozpočet na ně je omezený. Ale to co se mi při shánění knih přihodilo zrovinka
včera, o to se s vámi musím podělit… Na facebooku jsem se zapojila do skupiny lidí, kteří mezi sebou
mění, prodávají a kupují knihy. Učinila jsem jménem knihovny poptávku po knížkách pro své „dříve
narozené― čtenářky, které mají rády venkovské románky a už mají v knihovně všechny přečtené.
Takových knih totiž vychází velmi málo a některé spisovatelky, jako například Pittnerová, se nevydávají
již vůbec a musí se shánět po antikvariátech, které jsou však již delší domu uzavřené.
Večer jsem měla telefonát, kde se ozval jistý pan Růžička, majitel antikvariátu v Mostě. Oznámil mi, že
knihy tohoto žánru má a že je rád naší knihovně pro mé čtenářky věnuje, ani nechce zaplatit poštovné,
že i v této divné době si mají lidé pomáhat a chce udělat dobrý skutek! Byla jsem tím gestem skoro
ohromena, protože v době – kdy má dlouhodobě uzavřený obchod a je bez příjmu – se nesnažil „něco
trhnout― a prodat mi knihy, ale i na své náklady je zašle malé neznámé knihovně kdesi přes půl
republiky. Při rozhovoru se jen okrajově zmínil, že volný čas tráví kreslením obrazů pastelkami a ty že
mu dochází a že je i sbírá …Tak jdu vysypat šuplíky a pohledat nějaké pastelky, abychom je mohli na
oplátku poslat do Mostu, protože i naše knihovna dělá ráda dobré skutky. A pokud žádné nenajdu,
mám od pana starosty povoleno i nějaké koupit. Děkuji tímto panu Růžičkovi z Mostu a dávám svým
čtenářkám na vědomí, že je co číst a knížky ráda zanesu i domů. Stačí zavolat na telefon 702/120 281
nebo po někom vzkázat.
Pro čtenáře, kteří ovládají práci na počítači je k dispozici ON-LINE katalog knih, kde se dozvíte, jestli
vámi vybranou knihu v knihovně máme a zda je k dispozici. Také se tam v záložce novinky dozvíte,
jaké nové tituly v knihovně máme. Na katalog se dostanete přes obecní webové stránky
www.oldris.cz/knihovna (záložka pod fotkami).
Těším se na návštěvy všech stálých i nových čtenářů
v tomto roce a dětem přeji hodně zimních radovánek a
krásných sněhuláků – třeba takových jako je na fotce
s jednou z našich nejmenších čtenářek Markétkou, pro
kterou dětské knížky půjčuje dědeček.
Knihovnice Romana
***
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