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Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
naše plánovaná realizace velké investiční akce v roce 2020 - výstavba kanalizace a ČOV- se u nás
nezastavila ani v nelehké době koronavirové.
Předpokládáme, ţe do konce prosince budou hotové všechny hlavní kanalizační stoky a dokončeny
montáţe technologií na ČOV, provedení fasády na budově zbyde na jaro. Dále nás v jarních měsících
čeká dokončení veřejných části přípojek a následné terénní úpravy a opravy místních komunikací.
Kdyţ zastupitelstvo obce připravovalo v listopadu 2019 rozpočet na rok 2020, vůbec nikdo netušil,
co nás v tomto roce čeká. Mám na mysli pandemii koronaviru Covid-19. Kromě rozpočtu jsme
plánovali i jiné akce, jak jsme byli po léta zvyklí. Investiční akce to v jarních měsících neohrozilo, ale
projevilo se to při druhé vlně absencí pracovníků zhotovitele a i to byl jeden z důvodů prodlouţení
termínu stavby kanalizace do konce června příštího roku.
A nyní opět připravujeme rozpočet obce na rok 2021. Po letošních zkušenostech je to však tak
trochu hádání z křišťálové koule, ale budeme se muset s tím nějak poprat. Ministerstvo financí avizuje
krajům a obcím méně peněz. To ohroţuje i plánovanou rekonstrukci silnice III. třídy (jak se nechal
slyšet hejtman Pardubického kraje) i opravu místních komunikací, které jsme měli v plánu opravit v co
největším rozsahu.

Vývoj nejbliţších dnů nám ukáţe, jaká opatření budou platit a jak se nám podaří novou situaci
zvládnout. Zejména pak přeji všem v období adventu pokud moţno „normální“ proţití tohoto období.
Po častých dotazech připomínám pravidla k soukromým částem kanalizačních přípojek:
Kritéria pro napojení nemovitostí:
- Splašková voda z nemovitosti musí pocházet výhradně z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
- Na splaškovou kanalizaci nelze napojit dešťové ani drenáţní vody, do přípojky nesmí být zaústěny
vody z chlévů a hnojišť.
- Soukromou část přípojky si hradí kaţdý majitel nemovitosti sám.
- Dále je zakázáno vypouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky, jímky, ţumpy a domovní ČOV,
po napojení na splaškovou kanalizaci je dána povinnost ze zákona č.274/2001Sb. jímky, ţumpy, a
domovní ČOV vyřadit z provozu.
M. Serafin, starosta

------------------------------------------------------------------------------------Vyhrnování sněhu v zimním období:
Připomínáme….Pokud má někdo zájem o vyhrnování sněhu na soukromých přístupových cestách ke
svým nemovitostem, musí si tuto sluţbu objednat. K podpisu smlouvy se dostavte na OÚ Oldřiš. Cena
za vyhrnování je 650,- Kč/ hodina práce traktoru s radlicí.

------------------------------------------------------------------------------------Předávání ocenění obce
Jak jsme vás informovali ve Zpravodaji
č. 9/2020, Zastupitelstvo obce Oldřiš na svém
zasedání 16. 9. 2020 udělilo poprvé v dějinách
obce Oldřiš Čestné občanství obce, a to
manţelům Kučerovým za přínos k proměně a
rozvoji obce.
Dne 27. 11. 2020 byl oceněným předán dekret
z ručně vyrobeného papíru, který nám pro tyto
účely vyrobily papírny z Velkých Losin.
Vzhledem ke stále trvající epidemiologické
situaci bylo předání uskutečněno komorně pouze
starostou a kde jinde, neţ v kapli.

Večerní výšlapy
Někdo si moţná všiml, někdo o tom moţná ví, pro druhého to bude novinka… dvakrát v týdnu po
14ti dnech se kolem obce dají spatřit záhadná blikající a více či méně
svítící světélka. Pohybují se sice pomaleji neţ je „rychlost světla“,
jsou dosti rozkymácená a od obce se vzdalují a zase přibliţují.
Není třeba vytvářet teorie nadpřirozenosti či v tom hledat jiné
záhady – jsou to světélka, kterými jsou vybaveny účastnice večerních
zdravotních výšlapů pod vedením Kamily Lorencové, protoţe nám
stále není vládou umoţněno chodit cvičit do tělocvičny. Je to
náhradní řešení, které se rychle ujalo a pravidelně se ho zúčastňuje
několik místních ţen. Neporušujeme tím však ţádné nařízení …
dodrţujeme rozestupy – někdo je rychlejší, jiný pomalejší (já
například jsem pravidelně mezi posledními protoţe nestíhám),
nepouţíváme na veřejnosti alkoholické nápoje (po tom těţknou nohy
a procházky jsou zdravotní!) a doma jsme do 21.00 hod!! Trasy jsou
Kamčou vybírány tak, aby kaţdá procházka byla minimálně 7
kilometrů dlouhá (i kdyţ ve tmě se zdají být delší) a také tak,
abychom poznaly i nepoznané kouty katastru naší obce. Proto se
světélka pohybují nad vesnicí ze všech světových stran, z polí, luk i
lesů …
Jménem všech zúčastňujících se děkuji Kamče za skvělou náhradu
cvičení, za to ţe nás nenechává kynout před televizí a ţe nás vţdy
překvapí něčím novým. A zablácené boty nám fakt nevadí 
R. Koutná

trasa pondělní procházky 23.11.

Poděkování od občana obce
(přepis dopisu od p. F. Jílka s ţádostí o uveřejnění )

V poslední době jsme zde, při provádění kanalizace v cestě na Babku, proţívali rušné dny. Viděli jsme
z části zbořený mostek, kterým protéká voda v posledním mlýnském náhonu. Jiţ před mnoha lety se
řešil občas nedostatek vody v náhonu. Bývalý mlynář dal obci návrh na řešení. Doslova: „…sniţte si
mostky v cestách a voda vám poteče“. Obec, která je majitelem náhonu, dva mostky sníţila, ale třetí
ne. Tento mostek bránil průtoku vody hlavně v době sucha. Neměl dostatečný spád od splavu, který
má stanovenou výšku a voda přetéká do Černého potoka.
Při vyšší hladině voda u splavu škodí domku, před mostkem stojí, zapáchá, zarůstá vodními rostlinami
a zanáší se bahnem. Nyní, kdyţ je mostek rozrušen, poţádal jsem starostu, jako pamětník, o zařízení
sníţení mostku nyní. Starosta dle sdělení přednesl poţadavek na schůzi rady obce, která však sníţení
neschválila, snad z neznalosti potřeby a dřívějšího nesplněného řešení. Po mostku jezdí stovky aut, ale
také spodem protéká voda. Po delší době, kdyţ navečer došlo k provolání řidiče malého traktoru –
doslova: „ Kdy uţ se ten mostek konečně sníţí!“ – dodalo mně myšlenku, znovu poţádat starostu o
nutné řešení.
Byl svátek, 17. listopadu, chtěl jsem nějak jej zavolat. Bagristi pracovali a starosta byl také zde. Po
několika slovech starosta volal telefonem a za chvíli dojeli někteří radní, na místě viděli, uznali,
schválili a dohodli s firmou na sníţení celého mostku výměnou betonových trubek za ocelovou trubku
6 m dlouhou o průměru 50 cm, s vyměřením spádu, který však je malý. Vozovka zůstane stejná,
trochu širší. Voda protéká lépe. Zbývá pročistit koryto, dokončit úpravu mostku a zabezpečit jej.
Přeji mostku, ať dále po něm bezpečně projíţdí stovky aut, hospodářské stroje a také pěší. Voda ať
lépe proudí a slouţí všem, kdo ji potřebují.
Závěrem chci jménem svým i několika pamětníků poděkovat starostovi i části zastupitelstva, ţe
v poslední chvíli se zaslouţili o splnění několikaletého úkolu obce.
Děkuji!

Jílek František, 84 let, Oldřiš č. 147

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

Tip na vánoční dárek
V kanceláři obecního úřadu můţete
zakoupit první i druhý díl knihy „Ţivot
v Oldřiši očima Marie Magdaleny
Trojákové“ – třeba jako vánoční dárek
pro své blízké, kteří jsou rodáky a neţijí
v naší obci. Cena za knihu je 185,- Kč a
k dispozici je posledních pár kousků.
K dispozici jsou i propisky se znakem
obce za 20,- Kč za kus a několik
poslední kousků Almanachu vydaný ke
130 letům místní školy a SDH.

------------------------------------------------------------------------------------Informace ze školy ….
CIRKUS LEGRANDO
uvedl

STEZKU KOUZELNÍKA POKUSTÓNA
V období 13.11. - 21.11. měli ţáci místní ZŠ spolu se svými rodinami moţnost vydat se po stopách
králíků z klobouku, Boba a Bobka. Dle přiloţené mapy na trase, vedoucí od odpočívadla u školy aţ ke
Zbořeným mostům, společně nalézt 11 zpráv a odpovědět na nelehké otázky či splnit záludné úkoly.
Nutno podotknout, ţe trasa byla náročná, vedoucí rozbahněným terénem. Přesto se účastníci
společnými silami vrhli vstříc výzvám, které s nadšením plnili. Všichni zúčastnění se shodli, ţe
připravená trasa pro ně byla milým překvapením i příjemným odreagováním v této nelehké době.
Odměnou jim jsou nové záţitky a zkušenosti, aktivně strávené společné chvíle a hřejivý pocit ze
zvládnutých úkolů. Na děti samozřejmě čeká po návratu do školní druţiny i sladká odměna.

Monika Ječmínková vychovatelka ŠD

Exkurze do planetária
Na konci září jsme byli p. ředitelkou z oldřišské školky pozváni
na společnou exkurzi školkáčků a školáků do Planetária
v Hradci Králové. Exkurze se dětem líbila, odvezly si spoustu
nových informací a záţitků. Děkujeme paní ředitelce za
společnou akci a budeme se těšit na další.
Děti z MODRÉ třídy svoje vzpomínky sepsaly ve skupinkách do
krátkých textů a přidaly obrázky. Tady jsou:
Výlet do planetária
30. září jsme vyjeli se školou a školkou na výlet do planetária.
Jeli jsme autobusem dvě hodiny. V autobuse byla sranda. Kdyţ
jsme vystoupili, tak na nás venku čekal pán. Ten nás zavedl do
planetária, odloţili jsme si věci a pán nás zavedl do kina. V kině
se promítal film o raketách, Zemi, asteroidech. Po promítání jsme se šli
podívat na velký dalekohled. Rozloučili jsme se a odjeli zpět do Oldřiše.
Výlet do planetária
Výlet začal u školy, kde na nás uţ čekal autobus a děti ze školky. Nastoupili
jsme a jeli do Planetária v Hradci Králové. Cesta byla super, protoţe jsme se
smáli a mávali na auta. Dojeli jsme do planetária, uloţili jsme si věci a šli do
kinosálu. Tam nám promítli tři filmy o vesmíru. Kdyţ to skončilo, šli jsme si
koupit suvenýry a podívat se do dalekohledu. Pán, který šel s námi, nám
ukázal, jak se otvírá kopule. Otvírá se hrozně pomalu. Šli jsme zpátky do
autobusu a jeli domů. Výlet se nám líbil.
Výlet do planetária
Ve středu 30. září jsme jeli se školou autobusem do
Planetária v Hradci Králové. V planetáriu byla sedačka,
která se houpala jako při vzletu rakety do vesmíru. Tam
na nás čekal pan průvodce a vzal nás do sálu. Pustil nám
film o raketách, po přestávce na svačinu jsme viděli
další dva filmy. Delší byl o vzniku Měsíce a kratší o
meteoritu, který vyhubil dinosaury. Po nakoupení
suvenýrů jsme se podívali do kopule hvězdárny.
Prohlédli jsme si dalekohled, rozloučili se a jeli zpět do
školy. Moc se nám to líbilo.

V. Vajs, ředitel školy

Distanční výuka nemusí být nudná
I v období distanční výuky probíhá na naší škole výuka anglického jazyka. Kromě klasické výuky,
tentokrát v prostředí on line, ţáci vypracovávají projekty na dané téma, zapojujeme se také do

mezinárodního projektu POSTCROSSING, který vyuţívá prostředí internetu.
Cílem tohoto projektu je umoţnit kaţdému přihlášenému členu poslat pohlednice nebo obdrţet
pohlednice z jakéhokoli místa na světě.
Myšlenka je jednoduchá – za kaţdou
pohlednici, kterou pošleš, obdrţíš
jednu zpět od zcela nahodilého
účastníka Postcrossingu. Za dobu
zapojení do projektu jsme odeslali 190
pohlednic a obdrţeli jsme 189
pohlednic ze 42 zemí na světě.
Nejvzdálenější destinací, odkud jsme
pohlednici obdrţeli a kam jsme ji
poslali, je Austrálie. Mezi zajímavé
destinace
jistě
patří
Malajsie,
Jihoafrická republika, Japonsko,
Nový Zéland, Srí Lanka a Taiwan.
Vyuţíváme tohoto projektu k posílení výuky angličtiny
jiţ dvanáctým rokem. Ţáci pohlednice nejen píší, ale
zároveň získávají informace o lidech, kterým pohlednice
posílají, nebo od kterých pohlednici obdrţeli.
Mimo jiné získávají dílčí informace o zemích, z nichţ
pohlednice přicházejí, a také získávají povědomí o poloze
zemí na zeměkouli, coţ posiluje výuku vlastivědy a
všeobecný přehled.
Jitka Kavalová, vyučující AJ
===========================================================================================

Informace od JSDH Oldřiš
Jednotka SDH vyjíţděla v poslední době ke dvěma výjezdům označených jako
technická pomoc. Dne 14.10 se po vydatných deštích opět začala zvedat hladina
Černého potoka, proto na ţádost starosty obce se v dopoledních hodinách členové
jednotky sešli v budově staré školky k pytlování pytlů s pískem. Po napytlování
provedla jednotka průzkum obce a zjišťovala kde hrozí vylití vody z koryta. Obec i letos vyuţila
dotace pro hasiče a vybavila jednotku plničkou
pytlů a 300 ks pytlů na písek. Plné pytle je pak
moţné skládat na sebe a vytvářet tak umělou
překáţku jako zábranu proti záplavám a tím
chránit majetek našich občanů a obce. V
případě potřeby těchto zábran při záplavách
kontaktujte starostu obce nebo velitele JSDH,
kteří zajistí dopravu a umístění pytlů na dané
místo.
Další technická pomoc byla 1.11 opět na
ţádost starosty obce, kdy jednotka vyjela na mytí komunikace v místě u nové čističky odpadních vod.
Jednotka pomocí plovoucího čerpadla sála vodu z Černého potoka a prováděla čistění komunikace.
/foto Oplištil Luděk st./

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

Podzimní splíny zažene sladké pečení
Aneb než se hospodyňky pustí do vánočního cukroví, přinášíme několik tipů z internetu…

Hrníčková bábovka s marmeládou:








3 vejce
3/4 hrnku cukru krupice
1 sáček vanilkového cukru
3/4 hrnku oleje
1 hrnek mléka
2 hrnky polohrubé mouky
3 lţíce kakaa
5 lţic marmelády
1 sáček kypřicího prášku do pečiva

Postup: vejce utřeme s cukrem, přidáme vanilkový cukr, prášek do pečiva, olej, mléko a nakonec i
mouku. Těsto dobře zpracujeme a část nalijeme do připravené bábovkové formy. Do zbylé části
přimícháme kakao.
Na těsto ve formě poklaďte marmeládu kolem dokola a zalijte kakaovým těstem. Druhým koncem
vařečky propíchejte neupečené těsto ve formě aţ dolů. Péct na 180° C cca 50 minut.

Hrníčková bábovka s jogurtem
1/2 kostky másla
1/2 hrnku cukru krupice
2 vejce
1 kelímek bílého jogurtu
2 pomeranče
1.5 hrnku celozrnné špaldové mouky
1 špetka soli
1 lţička jedlé sody
3 lţíce holandského kakaa

Postup: Změklé máslo (125 g) prošlehejte s cukrem a solí, přidejte vajíčka a zapracujte jogurt (150 aţ
200 g). Hrníček pouţívejte klasický o obsahu 250 ml. Z pomerančů ostrouhejte oranţovou část kůry
(bílá je hořká), vymačkejte šťávu a obojí vmíchejte k vaječné směsi. Nakonec přidejte mouku se sodou
a asi třetinu těsta obarvěte kakaem. Lţící nepravidelně vrstvěte obě těsta do vymazané a vysypané
formy a pečte při 180 °C asi 45 minut, nebo dokud není jehla zapíchnutá do těsta po vytaţení suchá.
Upečenou bábovku nechte 15 minut chladnout ve formě a poté ji vyklopte. Čokoládu se smetanou
rozpusťte a nechte opět téměř zatuhnout do konzistence, kdy bude poleva jen pomalu stékat.
Vychladlou bábovku jí přelijte. Pokud chcete mít bábovku politou celou, na zatuhnutí čekat nemusíte a
korpus polévejte dřív.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro děti:
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