Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2020

Slovo starosty…
Váţení spoluobčané,
přijměte velké poděkování za vaší štědrost,
pomoc
a
ochotu
spolupracovat
při
organizování Tříkrálové sbírky.
Jsem nesmírně vděčen koledníkům, kteří
rozdávali radost svým přáním štěstí, zdraví
a pokoje. Díky nim se sbírka stává součástí
společenského ţivota a tradicí i v naší obci.
Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních
svátků, kdy většina z nás měla příleţitost
v kruhu svých nejbliţších alespoň na chvíli
zastavit kolotoč dní naplněných prací,
povinnostmi a starostmi a uţ je tu nový rok.
Pro kaţdého z nás začátek roku znamená
začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom chtěli během roku
uskutečnit. I na nás (vedení obce) je, abychom
zajistili zdárné pokračování dosud nedokončené velké investice, kterou je výstavba
kanalizace, a úspěšně ji dovedli do zdárného
konce.

Kanalizace:
Začátkem roku se rozjely práce na hlavní
stoce A od čističky směrem k Bělidlu. Dále
pokračují výkopové práce na odbočkách stoky
A-10 a přípojkách po veřejné části a na stoce
A-9 od Flídrových směrem dolů k Roušarovým
č. p. 152. Z kontrolních dnů máme prozatím od
zhotovitele informaci, ţe by se měl postupně
realizovat v nejbliţší době úsek: na hlavní
stoce A od Roušarových po č. p. 109 (paní
Baštová) a v horní části obce od Andrlových
č. p. 230 směrem k mostu na silnici vedoucí na
Babku. Zhotovitel nám předloţil harmonogram
prací, kde by výstavba kanalizace i čističky
měla být do konce roku 2020 provedena a
hotova.
V novém roce Vám přeji především zdraví,
dostatek optimismu a spokojený ţivot v naší
obci. Proţijte ho v radosti a lásce.
Michal Serafin, starosta

Informace z úřadu
Upozorňujeme poplatníky, ţe se v obci od roku 2020 změnila výše poplatků za svoz a likvidaci
TKO a i za psy. Upravte si prosím trvalé příkazy, aby na účet obce byla připsána správná částka.
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 můţe 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 od roku 2020 navýšen pro všechny na 100,- Kč za psa
- za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele je také poplatek 100,- Kč
- od poplatku je osvobozen drţitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je povaţována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální sluţby, osoba, která je
drţitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa
zvláštní právní předpis.
- poplatek pro rok 2020 je splatný do 31. 3. 2020
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
Poplatek za svoz a likvidaci TKO:
Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 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 ţádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu (tj. 600,- 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 600,- Kč
- splatnost poplatku pro rok 2020 je do 30.6.2020
- 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 vyţadující okamţitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na ţádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiţením, domově pro seniory, domově se
zvláštním reţimem nebo chráněném bydlení.
Dále je OZV osvobozena fyzická osoba:
a) narozena v příslušném kalendářním roce,
b) která je třetím a kaţdým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, (osvobození platí po
celý kalendářní rok)
Děkujeme všem, kteří platí včas.
--------------------------------------------------------------------

Nabídka pronájmu provozovny kadeřnictví
Od konce května 2020 obec Oldřiš nabízí k pronájmu zařízenou provozovnu
kadeřnictví v 1. patře budovy obecního úřadu, Oldřiš 132. Bliţší informace a
prohlídku provozovny si zájemce můţe domluvit na telefonu: 724/729 318, nebo
461/747117.

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

Statistika obyvatel k 1. 1. 2020
K 1. 1. 2020 má obec Oldřiš 662 obyvatel z toho:
540 dospělých - 287 muţů a 253 ţen
29 dětí od 15-18 let z toho 14 chlapců a 15 dívek
93 dětí ve věku do 15 let z toho 44 chlapců a 49 dívek
V roce 2019 se narodilo 5 dětí - 4 holčičky (Štěpánka, Eliška, Isabelka, Tamarka) a jeden chlapeček
jménem Timothy. 10 obyvatel se do obce přihlásilo k trvalému pobytu.
14 obyvatel se přestěhovalo a změnilo svou trvalou adresu a zemřela jedna občanka – paní Marta
Lopourová.
Průměrný věk obyvatel je 42,2 let. Nejstarší občance je krásných 92 let a nejstaršímu občanovi 90 let.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení zastupitelstva obce z 16. 12. 2019
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrhové znění Změnového listu č. 2 k projektu „Kanalizace a
ČOV obcí Oldřiš- Borová“.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrhové znění Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci
veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrhové znění Plánovací smlouvy mezi DSO Oldřiš-Borová a
Pardubickým krajem, která bude uzavřena ve věci efektivní koordinace projektu s názvem:
Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová a Rekonstrukce silnice III/35724 Oldřiš-Borová.

- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový v celkové výši
příjmu 10 476 000,- Kč a celkové výši výdajů 21 787 200,- Kč, kryto financováním úvěrem a
vlastními uspořenými prostředky.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Oldřiš na rok 2021-2022.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 v navrhovaném znění.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výši poplatku 600,-Kč za osobu/rok 2020 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. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálního odpadů.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš vydává obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiš č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje ve veřejném zájmu vyrovnání platby za neuskutečněný odkup
pozemků z neplatných kupních smluv z 9. 11. 1990 na parcely p. č. 1110/4 a 1110/5 částku 21 220,- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle novely
nařízení vlády č. 318/2017Sb s účinnosti od 1 ledna 2020 dle návrhu.
Zastupitelstvo obce 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 708,- Kč včetně DPH 15% od společnosti LIKO SVITAVY a. s.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí rozpočty a výhledy dobrovolných svazků obcí, kterými
je naše obec členem.
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/dokunety/rozpočet obce a hospodaření obce.

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

Informace ze školní jídelny
Vedoucí ŠJ oznamuje, ţe od 1. 3. 2020 budou ZDRAŢENY OBĚDY. Zdraţení se bude týkat všech
strávníků (CIZÍ, DĚTI MŠ A ZŠ).
CENA OBĚDA PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:
CIZÍ z částky 58.- na 62.-Kč ( 22x62=1.364 Kč/měsíc)
MŠ: děti 2-6 roků z 33,- na 35.-Kč ( 22x35= 770 Kč/měsíc)
děti 7 roků z 35.- na 37.-Kč ( 22x37= 814 Kč/měsíc)
ZŠ: děti 6-10 roků z 20.- na 22,-Kč ( 22x22= 484 Kč/měsíc)
11-14 roků z 21.- na 23.-Kč ( 22x23= 506 Kč/měsíc)
Ţádám všechny strávníky a rodiče dětí z MŠ a ZŠ, o změnu částek na svých trvalých příkazech jiţ
v měsíci ÚNORU. Obědy se platí o měsíc dopředu k 15. dni v měsíci. Nové částky jsou napsány v
závorce u kategorií.
Děkuji za pochopení a na jakékoliv dotazy ohledně stravování se obracejte na paní Kvapilovou ve ŠJ.

---------------------------------------------------------------Foto: J.Jiráň

Kompostéry
Kompostéry na biologický odpad se budou
občanům vydávat ve staré školce č. p. 47–
bývalém Automotoklubu (směr od
Oplištilových) v těchto termínech:
Čtvrtek 20. 2.
Pátek 21. 2.
Sobota 22. 2.

od 8.00 – 17.00 hod
od 8.00 – 17.00 hod
od 8.00 – 12.00 hod

Kompostéry jsou ve sloţeném stavu (na
plocho).
Při převzetí kompostéru bude s
vypůjčitelem (občanem) sepsána smlouva, v níţ
je povinnost uvést číslo parcely, na které bude
kompostér umístěn. Ţádáme občany, aby si
předem rozmysleli, kde budou mít kompostér
umístěn, a tuto informaci mohli nahlásit při
podpisu smlouvy a převzetí kompostérů.
Parcelní číslo není nutné znát, tuto informaci si
zjistíme, stačí vědět místo umístění.
Na webových stránkách obce je vzor smlouvy,
která bude s kaţdým odběratelem kompostéru
sepsána.

Smlouvy na výpůjčku jsou jiţ připravené a jako vypůjčitel je na
smlouvě uveden ţadatel (občan), na kterého byl vyplněn
dotazník. Z tohoto důvodu by bylo dobré, aby byl tento ţadatel
přítomen při převzetí kompostéru a smlouvu tak mohl osobně
podepsat. Změna je samozřejmě moţná, uvádíme to jen z důvodu
urychlení a plynulosti procesu při přebírání kompostérů.
Děkujeme za pochopení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Pozvánka od Kulturní komise
Kulturní komise vás zve na veřejnou
prezentaci historických fotografií
především Oldřiše, která se bude konat
1. 3. 2020 od 14. hod. v nové hasičské
zbrojnici.
Pokud vlastníte staré fotografie, které
byste byli ochotni poskytnout
k naskenování, vezměte je prosím s
sebou.
Malé občerstvení zajištěno.er

Termíny zubní lékařské pohotovostní sluţby od 1.1- 30. 4. 2020
TERMÍN

TITUL

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ADRESA ZZ

TELEFON

1.1.2020

MUDr.

Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

4.-5.1.2020

MUDr.

Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

11. - 12. 1. 2020

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

18.-19.1.2020

MUDr.

Ševčík

Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

25.-26.1.2020

MUDr.

Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

1.-2.2.2020

MUDr.

Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

8.-9.2.2020

MDDr.

Vlčková

Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

15.-16.2.2020

MUDr.

Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

22.-23.2.2020

MDDr.

Bidmonová

Ivana

Dolní Újezd 383

461 631 126

29.2.-1.3.2020

MUDr.

Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

7.-8.3.2020

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

14.-15.3.2020

MDDr.

Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

21.-22.3.2020

MUDr., MBA

Feltlová

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

28.-29.3.2020

MDDr.

Kašpar

Miroslav

Polička, Růžová 195

775 724 524

4.-5.4.2020

MUDr.

Kašparová

Leona

Polička, Růžová 195

775 724 524

10.4.2020

MUDr.

Sýkorová

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

11.-12.4.2020

MUDr.

Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

13.4.2020

MDDr.

Kotlárová

Michaela Sarah

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

18.-19.4.2020

MUDr.

Králová

Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497

25.-26.4.2020

MUDr.

Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

Přehled pohotovostních sluţeb s kontakty od 1. 1. 2020
Svitavy

dospělí
děti a dorost

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy,
tel.: 461 569 239

Pá

18:00 - 21:00

So,Ne,sv.

9:00 - 17:00

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy,
tel.: 461 569 270

Po-Pá

lékárna
Litomyšl

dospělí
děti a dorost
lékárna

So,Ne,sv.

x
8:00 - 18:00

Po-Pá

x

So,Ne,sv.

x

areál nemocnice - budova ředitelství,
tel.: 461 655 397

Po-Pá

x

dětské oddělení nemocnice,
tel.: 461 655 253

Po-Pá
So,Ne,sv.

8:00 - 13:00

ústavní nemocniční lékárna, tel.: 461 655 530
a lékárny dle rozpisu ve městě

Po-Pá

7:00 - 16:30

Čt

7:00 - 18:00

So,Ne,sv.

8:00 - 13:00

So,Ne,sv.

8:00 - 13:00
x

Akce v Oldřiši očima Kamily Lorencové…

Zadáno pro ţeny
Odpoledne 15. prosince patřilo výhradně ţenám. Sešly se v hasičské zbrojnici a společně si u
skleničky vína a nad šálkem kávy popovídaly o svých rodinných vánočních zvyklostech. Na stole bylo
připraveno malé občerstvení, milým zpestřením byly dobrůtky, které s sebou přinesly samotné
návštěvnice. Ţeny si vyrobily pěknou vánoční dekoraci. Došlo i na malý relax, a to v podobě
parafínového zábalu rukou. Příjemnou atmosféru doplňovaly vánoční melodie. Věřím, ţe si ţeny svůj
den uţily, odpočinuly si a načerpaly spoustu energie před vánočním shonem.

Zpívání u stromečku
Tradiční zpívání koled u rozsvíceného
vánočního stromečku bylo jiţ po desáté.

Ačkoliv dopoledne propršelo, odpoledne se
počasí umoudřilo a připravilo celkem příznivé
podmínky k předvánočnímu setkání obyvatel
obce u obecního úřadu. Pan starosta přivítal
všechny návštěvníky, popřál hezké Vánoce a
do nového roku a poté předal slovo panu faráři,
který pronesl také velmi milou řeč.
Následovalo vystoupení dětí z naší základní
školy se svým hudebním programem,
poté místní ţeny a dívky ze sboru "Jednou v
roce na Vánoce" zazpívaly známé i méně
známé vánoční skladby. Po zpívání lidé
vytvořili špalír a na jednotný povel zapálili
prskavky. Vytvořili tak krásný zářící
prskavkový řetěz. Podle zjištěných informací
jsme jedinou obcí v republice, která má takový
zvyk. Kdo ví, třeba se jednou dostaneme do
pelhřimovské knihy rekordů. Během celého
podvečera probíhala v zasedací místnosti
obecního úřadu soutěţní výstava prací dětí a
přátel školy, byla to přehlídky kaprů různých
velikostí a z rozmanitých materiálů.
Návštěvníci bodovali formou papírových
ţetonků nejlepší výrobky. Vzduchem se linula
vůně svařeného vína, lidé si přáli krásné svátky
a Vánoce v naší malé vesničce mohly začít.

Kapr stokrát jinak – blahopřání
V předvánočním čase zorganizovala Základní škola Oldřiš výstavu kaprů. Hodnocení jejich
originality se ujali všichni účastníci Zpívání u stromečku 23. prosince.
Nejvíce hlasů si vysloužil kapr pana Vlastimila Hejduka. Získal neuvěřitelných 70 hlasů. Ale
není divu! Kovový kapr byl skutečně působivý a o pracnosti a originálnosti tohoto díla není
třeba pochybovat.
Druhou pozici si vybojovala „kapří stolička“ rodiny Mlynářovy (56 hlasů) a těsně třetí skončil
kapřík Dominika Felcmana, který za pomoci rodičů vyrobil rybu z plastové lahve.
Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem, kteří se překonali a svůj čas a um vložili do letošního
tvoření. Už nyní se těšíme na přípravu čtvrtého ročníku této vánoční akce.

Fotografie výrobků a výsledky najdete na webu ZŠ Oldřiš www.zsoldris.cz

V.V.

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinů – únor 2020
Borová
1. 2. 2020 od 20 hod. - Hasičský ples v místní
sokolovně. Hraje hudební skupina Quatro
22. 2. 2020 od 18 hod. - v sokolovně zahraje
Divadlo Květ Ţivota autorskou veselohru o
pěti obrazech z let 1957,1967,1993 a 2018 pod
názvem „Pohádka mládí“
23. 2. 2020 od 14 hod. v místní sokolovně beseda o cestě borovské expedice do Řecka na
Simsonech.
Bystré
7. 2. 2020– Společenský ples – od 20 hod.
v Sokolovně Bystré. Hraje skupina NONUS.
Těšit se můţete na předtančení ţáků 9. tříd a
ZUŠ Bystré.
8. 2. 2020 – Dětský maškarní karneval –od
13:30 v Sokolovně Bystré.
13. 2. 2020 – Beseda nad knihou Bystré, město
dobrých rodáků. V Komunitním sále MFD.
Začátek v 17 hod. Vstupné 20 Kč.
22. 2. 2020 – Masopustní veselí - prodej
zabijačkových pochoutek začne ve 12:00 před
prodejnou masny. Myslivecká kuchyně se
otevře ve 13:00 v Sokolovně. Sraz masek je ve
13:30 před Sokolovnou a poté se ve 13:45
odchází průvodem k radnici. Aţ do pohřbení
basy, které proběhne ve 20:00, je volný
program, který můţete strávit v Sokolovně. Od
10. února mají zájemci moţnost vypůjčit si
v IC karnevalové masky.
29. 2. 2020 – Jednou hole, jednou na noţe premiéra divadelního představení bysterského
ochotnického
souboru v 19
hod.
v
divadelním sále Sokolovny. Vstupné v
předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Dolní Újezd
1. 2. 2020 - Skautský ples - sokolovna od 20
hodin
hraje Combo 2, vstupné 70Kč, občerstvení
zajištěno
vstup ve společenském oblečení
2. 2. 2020 - Dětský karneval - sokolovna od
14:30 hodin

15. 2. 2020 - Hasičský ples - sokolovna od 20
hodin, hraje Radek Klusoň - Kdo má čas
občerstvení zajištěno, vstupné 70Kč
22. 2. 2020 - Dolnoújezdský Masopust
hospoda U Koruny - otevřena od rána, sraz
masek 2:22, odpoledne u Večerky
Téma: Hospodářství aneb Kdyţ jsem já
slouţil..
hraje kapela SAMOBAND, masky si vyslouţí
jitrnici „zadara“
Litomyšl
15. 2. 2020 - Prague Cello Quartet:Broadway
Tour
15:00 a 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl
Koncert.
23. - 25. 2.2020 - Nakopněte svoji školu
Zámecké návrší
Festival vzdělávání, prostor pro inspiraci a
sdílení zkušeností.
www.nakopnetesvojiskolu.cz
28.2.2020 - Doctor Victor a hosté: Chaos KZR
& Upside Down
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Polička
Do 26. 4. 2020 - Retrogaming - počátky
počítačů u nás - výstava
V poličském muzeu najdete takzvané pařanské
doupě, tedy hernu s historickými počítači, s
herním automatem i s moderními PC s
emulátory se stovkami her. To vše je součástí
výstavy, na které mohou tatínkové a dědové
současné generaci ukázat, na čem a co, hráli
oni!
Centrum Bohuslava Martinů Polička
22. 2. 2020 - Jazzové setkání – Robert Balzar
Trio – 20 let setkání
Divadelní klub Polička od 20 hod.
Výroční koncert u příleţitosti dvaceti let
konání jazzových setkání v Poličce. Robert
Balzar Trio vystoupí ve sloţení Robert Balzar
– kontrabas, Jiří Levíček – piano a Kamil
Slezák – bicí.
25. 2. 2020 – Expedice Borneo s Kateřinou a
Milošem Motani
19:00 – Divadelní klub Polička
OSTROV LOVCŮ LEBEK, NOSATÝCH
OPIC A SLONÍCH TRPASLÍKŮ

Známá cestovatelská dvojice představí vše
zajímavé ze svého dobrodruţného výletu na
Borneo.
Sebranice
2. 2. 2020 – Pohádka Mach a Šebestová – od
16:00 hod. na sále KD odehraje divadelní
spolek Vostřebal. Vstupné dobrovolné.
7. 2. 2020 – Hasičský ples – od 20:00 hod. na
sále KD.
16. 2. 2020 – Sněhová vločka – divadelní
pohádka od 15:00 hod. na sále KD. Vstupné
dobrovolné.
22. 2. 2020 – Masopustní hody – u kapličky na
Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení, od 13.30
hod. maškarní rej.
23. 2. 2020 – Dětský karneval – od 14:00 hod.
na sále KD.
Svojanov
7. 2. 2020 – 15. Obecní ples
Na radnici ve Svojanově
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Kafíčko pro seniory a dříve narozené
Srdečně vás zvu na Babičkovský bál, který je připraven na středu 5. února od
16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši. Hudba a něco
malého k zakousnutí připraveno, nebude chybět ani tombola.
Kamila Lorencová
---------------------------------------------------------------

Co nového v knihovně…
Nový rok 2020 jsem v knihovně začala doplněním kniţního fondu o nové tituly, protoţe – co si
budeme povídat - v televizi opakují stále to samé, počasí také nic moc, tak proč volný čas nevyuţít
s pěknou kníţkou. Ještě neţ vám zde nabídnu něco málo z těchto novinek, dovolte mi malé ohlédnutí
za loňským rokem…
V roce 2019 bylo knihovně půjčeno 940 knih z našeho fondu a k tomu i některé z meziknihovní
výpůjční sluţby, které se do naší statistiky nezapočítávají. Knihovna eviduje 136 čtenářů, z čehoţ jich
60 chodí alespoň jednou ročně. V kniţním fondu máme 2490 knih, z čehoţ je 395 knih v naučné
literatuře a 2095 v beletrii. V loňském roce se nakoupily knihy za 7400,- Kč a moţná i za stejnou
částku knihovna dostala knihy darem od poličské knihovny. Loňské akce pořádané knihovnou začaly
knihovnickou diskotékou pro děti a pokračovaly besedami „Nebezpečí na síti“ a „Proč motýli pláčou“.
Poté jsme pasovali prvňáčky na malé čtenáře, zahráli si „Člobrdiádu“ a to vše bylo proloţeno několika
návštěvami dětí z mateřské a základní školy v naší malé knihovně.
Všem návštěvníkům a příznivcům knihovny děkuji za účast na akcích a čtenářům za to, ţe čtete a
nenecháváte oldřišskou knihovnu leţet ladem  .
Ale uţ dost čísel a statistik…. Zde jsou novinky, které na své čtenáře netrpělivě čekají:
Pro děti:
Miloš Kratochvíl : Poťouši a zloděják
Úspěšné pokračování knihy Modrý Poťouch, kterou také najdete v naší knihovně
a z ohlasu dětí je velmi oblíbená.
Martina Drijverová: Příšerné zlobilky
Byly jednou holčičky, které moc a moc zlobily. A to se
jim váţně nevyplatilo! Všechny se proměnily v opravdová strašidla a
příšerky. Z jedné se stala bludička, z druhé mátoha, další se převtělily v
jeskyňku, ohnivou kočku, lesní ţenku či ohnivou kočku. Edice DRUHÉ
ČTENÍ – zdokonalování ve čtení.
Máme zde krásné nové vydání Harryho Potera pro menší děti….

Pro dospělé:
Jerzy Kosinski: Nabarvené ptáče / pro otrlé čtenáře
Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním
vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na
straně druhé. Kniha je o osamělém putování a útrapách malého ţidovského
chlapce za druhé světové války. Reţisér Václav Marhoul věnoval od roku
2008 veškeré své úsilí k přípravě svého filmu dle této knihy.
Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí
/ román dle skutečnosti
Strhující příběh ţeny, které osud původně rozdal horší
kartu neţ jiným. Dokázala najít obyčejné lidské štěstí i
v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách. Přesto se nikdy necítila odstrčená či o
něco ochuzená a dokázala proţít svůj ţivot naplno. Příběh začíná v roce 1946,
kdy sedmnáctiletou Annu repatriují z Ruska do poválečného Československa.
Oba rodiče jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách se uvolili o sirotka postarat.
Anna přijíţdí do krajiny, kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích
představách jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií.
Ze dne na den se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Středohoří, s
muţem, o němţ ve skutečnosti nic neví...
Shari Lapena: Manželé odvedle/ detektivka
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slavnostní večeři. Nic
osobního, ale rušilo by pláčem. Váš manţel prohlásí, ţe to nevadí. Bydlíme přece
hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a kaţdou půl hodinu ho přijdeme
zkontrolovat. Vaše dcerka spala, kdyţ jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po
schodech do svého mrtvolně tichého domu a vaše nejhorší noční můry se
naplnily. Je pryč. Nikdy předtím u vás nebyla policie. Teď prohlíţejí celý váš
dům a kdoví, co tam všechno najdou…

A mnoho dalších titulů.. např. pro pány je připraveno několik
nových knih od Wilbura Smitha. Těším se na vaši návštěvu.
Romana Koutná, knihovnice

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

JSDH Oldřiš v roce 2019
Výjezdy JSDH Oldřiš za rok 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26. 02. 2019
02. 03. 2019
04. 04. 2019
12. 04. 2019
19. 05. 2019
15. 06. 2019
01. 07. 2019
13. 08. 2019
11. 09. 2019
18. 09. 2019
13. 11. 2019
28. 11. 2019

Technická pomoc – dozor při kácení stromu u silnice v Oldřiši
Technická pomoc- řízení dopravy a kácení stromu u silnice v Oldřiši
Poţár lesního porostu, obec Široký Důl
Taktické cvičení okrsku Borová – dálková doprava vody v Pusté Rybné
Technická pomoc – proplach mostku pod obecní silnicí
Technická pomoc – poţární asistence na Dni myslivosti v Oldřiši
Technická pomoc – odstranění stromu
Technická pomoc – likvidace obtíţného hmyzu Oldřiš čp. 229
Technická pomoc – likvidace obtíţného hmyzu Oldřiš čp. 238
Technická pomoc - likvidace obtíţného hmyzu Oldřiš čp. 43
Poţár střechy fary Pustá Rybná č.p. 37
Technická pomoc – odstranění stromu u Malinčíku, Oldřiš

Aktivity JSDH Oldřiš za rok 2019
1. 27. 01. 2019 Výcvik jednotky s dýchací technikou
2. 06. 03. 2019 Školení nových členů JSDH Oldřiš
3. 08. 03. 2019 Zdravotní příprava jednotky, instruktor Hegr Martin HZS Svitavy
4. 12. 04. 2019 Výcvik jednotky s dýchací technikou
5. 22. 05. 2019 Školení jednotky na nový tablet Samsung
6. 01. 09. 2019 Výcvik s dýchací technikou
7. 11. 09. 2019 Výcvik likvidace nebezpečného hmyzu pomocí vysavače Husqvarna
8. Pravidelné dny na údrţbu techniky – přípravy techniky na STK
9. Kondiční jízdy strojníků s CAS 15 Mercedes Benz a Ford Tranzit
10. Školení členů jednotky na obsluhu motorové pily
11. 01. 12. 2019 Výcvik jednotky s dýchací technikou
/foto Oplištil st.- poţár lesního porostu
Široký Důl 04.04. 2019 /

Jako kaţdý rok bych moc rád poděkoval všem členům jednotky za odvedenou práci, za jejich
osobní čas, který věnovali výcviku a účasti při zásazích a také jejich rodinám za pochopení a toleranci
při této dobrovolné činnosti.
Také vám spoluobčanům, bych za jednotku SDH moc rád popřál do roku 2020 mnoho zdraví,
štěstí, lásky a porozumění.
… rok 2020
Neštěstí však nechodí po horách, ale po
lidech a tak rok 2020 pro naši jednotku začal
výjezdem k poţáru rodinného domu v Lezníku a
to uţ 9. ledna ve 22. 11 hod. Po příjezdu na
místo zásahu naše jednotka začala na příkaz
velitele zásahu vynášet cenné předměty a
nábytek z domu zasaţeného poţárem. Návrat
jednotky byl před 1.00 hod následného dne.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.
/foto: L. Oplištil , st./

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

Inzerce:
SHD Oldřiš ŢENY hledají do svého týmu nové členky. POŢADAVKY: věk min. 15 let, chuť týmově
sportovat a soutěţit, dále mít chuť věnovat svůj volný čas tréninkům a závodům. NABÍZÍME: vlídné
přijetí, přátelský a zkušený kolektiv a velkou chuť se zlepšovat . KONTAKT: 731/ 103 094 nebo
606/729 000.

****
ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN nabízí Skala David – Borová č. p. 354
www.sdgarden.webnode.cz, mob. 605/ 937 759

SENIORSKÁ OBÁLKA – I.C.E karta
Pardubický kraj se připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a nechal vytisknout
takzvané Seniorské obálky. Jedná se o tiskopisy I.C.E. karta senior, které mohou osamoceně
žijícím seniorům pomoci v tísni, v ohrožení zdraví či života. Fungují už v řadě zemí světa a jsou
dobrým pomocníkem při případném zásahu zdravotníků, policistů či hasičů. Karta však není
jen pro seniory, můţe si ji zaloţit i člověk trpící silnými alergiemi, nebo s nějakým
handicapem, i ten, co ţije zcela sám.
Do určeného tiskopisu I.C.E KARTA senior buď sám, nebo za pomoci příbuzných či svého
praktického lékaře vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) i
kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v
bytě, například na dveřích lednice nebo na vnitřní straně vchodových dveří v plastové obálce
tak, aby si jich záchranáři i policisté všimli a mohli s údaji pracovat. Při zásazích záchranářů se
poměrně často stává, ţe senior není schopen komunikovat a proto mít všechny důleţité
informace pohromadě se určitě hodí.
Pokud budete mít i tuto kartu zájem, kontaktujte pracovnice Obecního úřadu v Oldřiši
na telefonu 461/ 747 117 nebo 702/120 281 a karta vám bude domů doručena. V případě
potřeby ţadateli i pomůţeme s vyplněním. Kartu je moţné také najít a stáhnout na webových
stránkách MPSV : http://www.seniorivkrajich.cz/seniorska-obalka/.
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