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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na tomto místě popřál
jménem svým i jménem všech spolupracovníků
veselé a pohodové prožití vánočních svátků a
především hodně zdraví a štěstí v nastávajícím
roce 2021.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se
v uplynulém roce aktivně podíleli na rozvoji a
fungování obce, všem kteří pomáhali při těžkých
chvílích začínající pandemie i všem, kteří byli
jindy jakkoliv obci nápomocni a popřál jim i do
dalšího období dostatek energie.
Letošní rok byl opravdu výjimečný a mohl by se
považovat za zkoušku odolnosti, trpělivosti a
spolupráce. Mimo to, že naše obec procházela
snad největší stavební akcí v jejich dějinách,
byla navíc – tak jako zbytek světa - omezována
z důvodu koronavidové pandemie. Ale rok se
blíží ke konci a časy zlé se střídají s časy
dobrými, proto musíme doufat, že nadcházející
rok ten letošní vynahradí ve všech směrech, že
zase bude líp a bude se nám volněji dýchat.
Bohužel letos, z důvodů nám všem známým,
musíme přerušit tradici setkávání občanů u
rozsvíceného vánočního stromečku. Musíme
věřit a dělat vše pro to, abychom příští rok na
tuto naši tradici mohli opět navázat a všichni se
společně sejít.
Užijte si sváteční chvíle v kruhu
nejbližších ve zdraví a radosti.

svých

Michal Serafin, starosta

Informace z obecního úřadu:
- Kancelář obecního úřadu bude ve středu 23. 12. 2020 a poté mezi svátky od 28. 12. do 31. 12. 2020
z důvodu dovolené uzavřena.
- V tomto roce nebylo možné uspořádat „Vítání občánků“ pro děti narozené v druhé polovině roku –
nebojte se nezapomněli jsme na Vás – dětičky slavnostně uvítáme příští rok. Nezapomněli jsme ani na
jubilanty, kteří se dožili zaslouženého věku 80ti a více let – vše doženeme také příští rok, až se situace
s onemocněním uklidní a bude bezpečné vám přitít pogratulovat prostřednictvím zástupců SPOZ.

Poplatky v roce 2021
Zastupitelstvo obce Oldřiš se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 vydalo novou vyhlášku k místnímu
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č. 1/2020. Vyhláška je zveřejněna na úřední desce úřadu a bude účinná od 1. 1.
2021.
Touto novou vyhláškou se k 31. 12. 2020 ruší vyhláška č. 2/2019
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 kterém 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 (navýšeno do loňkého roku o 30,- )
- 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 OZV 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) poplatníci evidenčně hlášeni na ohlašovně
U poplatku ze psů se nic nemění – sazba poplatku je stále 100,- Kč/pes a splatnost je do 31. 3. 2021
Upozorňujeme na včasné přihlašování a odhlašování psů z evidence!!
Poplatky na rok 2021 se platí až příští rok od 1. 1. 2021 – prosíme, nezasílejte je dříve!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení přátelé,
obvykle jsme vás každý rok touto dobou informovali o přípravách na tradiční
Předsilvestrovský ples. Bohužel, kvůli současné situaci, letos tuto tradici budeme
muset přerušit a Předsilvestrovský ples se konat nebude. Věříme ale, že příští rok
navážeme na předešlé roky a na plese se zase sejdeme
Příští rok však neplánujeme jen ples, na přelomu jara a léta připravujeme v Oldřiši za Orlovnou jednu
akci, o které vás budeme ještě včas informovat. Každopádně vám přejeme příjemné prožití adventního
času a následně vánočních svátků plné pohody, a v novém roce spoustu zdraví a dobré nálady .
za OKAP, o.p.s. Martin Hegr

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u
Skutče
Osvědčený provozní model vlaků, které
každé 2 hodiny ve Svitavách navazují na zde
se křižující rychlíky Praha – Brno a jedou do
Pusté Kamenice (popř. Borové u Poličky) a
zpět, zůstává zachován. K menším změnám
dochází v neděli odpoledne, kdy jsou
omezeny některé vlaky mezi Borovou u
Poličky a Poličkou, resp. Svitavami.
Návaznosti na rychlíky ve Svitavách zůstávají
zachovány.
Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Tip – nechte si zasílat zprávy o odstávkách elektřiny sms nebo e-mailem
ČEZ Distribuce končí s výlepy letáků, které upozorňují na odstávku elektřiny.
Upozornění na plánované odstávky proudu vám ČEZ Distribuce pošle e-mailem nebo SMSkou.
O odstávce elektřiny se dozvíte vždy nejméně 15 dnů předem. Stačí se jednoduše a ZDARMA
registrovat na www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba. Popřípadě využijte zákaznickou linku 800 850 860.
Potřebujete k tomu jen dvě čísla – datum narození (případně IČO) a EAN kód, který najdete na
vašem papírovém vyúčtování el. energie.
Kdo by z občanů potřeboval s registrací pomoci, ať se zastaví na OÚ v Oldřiši a rádi mu registraci
zařídíme, pokud si přinese výše uvedené potřebné údaje.
Služba je pro všechny domácnosti, bez ohledu na dodavatele elektřiny – tzn. registrovat k této službě
se můžete i když neodebíráte elektřinu od spol. ČEZ Prodej a.s.
Odstávky bude ČEZ Distribuce také nadále zveřejňovat na www.cezdistribuce.cz/odstavky, kde
zákazníci od 1. 1. 2021 nově najdou i orientační mapu s odstávkou dotčenými adresami v konkrétní
obci. Ke zjištění aktuální informace o bezproudí a případnému nahlášení poruchy je možné využít také
portál Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
Zdroj: ČEZ Distribuce

Tříkrálová sbírka v roce 2021 jinak ….

Pokladnička na příspěvky je umístěna v kanceláři Obecního
úřadu Oldřiš od 1. 1. do 24. 1. 2021.

Svoz odpadů v roce 2021

Některým z Vás možná neuniklo, že na přelomu roků 2020 - 2021 se
setkávají dva liché týdny, což vnáší určitý zmatek do realizace svozu
odpadu. Aby tedy nedošlo k nedorozuměním, abychom se vyhnuli
nelogickému svozu komunálního odpadu ve dvou sousedních týdnech (v
případě obcí, jež jsou sváženy nyní v lichém týdnu) a zároveň aby
nedošlo ke svozu komunálního odpadu po třech týdnech (v případě obcí,
které jsou sváženy nyní v sudých týdnech), uvádím, že svoz bude
probíhat následovně:
Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bude plynule přecházet do r.
2021. To znamená, že i v době dvou po sobě jdoucích lichých týdnů
(konec roku 2020 a začátek roku 2021) se „pojede“ pořád se čtrnáctidenním intervalem svozu. Dojde
tedy jen k tomu, že svoz, který byl v r. 2020 prováděn v sudém týdnu, bude v r. 2021 prováděn v
týdnu lichém a obráceně. Podobná situace nastane i ve svozu papíru a plastů.
Ing. Josef Gestinger, LIKO SVITAVY a.s.

TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ V OBCI V ROCE 2021
Odvoz popelnic na Babce = liché pondělky, plasty v pytlích ve stejném termínu jako v obci.

PAPÍR
kontejnery
7.1.
21.1.
4.2.
18.2.
4.3.
18.3.
1.4.
15.4.
29.4.
13.5.
27.5.
10.6.
24.6.
8.7.
22.7.
5.8.
19.8.
26.8.
2.9.
16.9.
30.9.
14.10.
28.10.
11.11.
25.11.
9.12.
23.12.

PLASTY
kontejnery
8.1.
22.1.
5.2.
19.2.
5.3.
19.3.
2.4.
16.4.
30.4.
14.5.
28.5.
11.6.
25.6.
9.7.
23.7.
6.8.
20.8.
3.9.
17.9.
1.10.
15.10.
29.10.
12.11.
26.11.
10.12.
24.12.

PLASTY
PYTLE
8.1.

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

VELKOOBJEM.
ODPAD

POPELNICE
11.1.
25.1.
8.2.
22.2.
8.3.
22.3.
5.4.
19.4.

5.2.
5.3.
2.4.
30.4.
15.5.
28.5.
25.6.
23.7.
20.8.
17.9.
15.10.

9.10.

26.11.

Nespěšný Milan, LIKO SVITAVY a.s., tel. 605 246 544

15.5.

3.5.
17.5.
31.7.
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
6.9.
20.9.
4.10.
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.
27.12.

A ZAKLEPAL MIKULÁŠ….. V letošním roce si naši školáci neužili mnoha akcí,
na které jsme byli zvyklí. Žádné výlety, žádné exkurze, žádné soutěže, turistické výšlapy,
výlety na kolech, ba ani dopravní hřiště, kino či divadlo jsme nemohli navštívit. Důvody jsou
všem jasné a známé – covid 19.
O to větší radost jsme měli, když na školní dveře
zaklepal Mikuláš! Ano, Mikuláš s Andělem přišli
popřát dětem hezký adventní čas, předat něco
malého na zub a poptat se na úspěchy či trable
každého z žáčků. Většina dětí byla chválena, ale
nějaké ty hříšky se také našly! Největší radost
z návštěvy Mikuláše měli prvňáčci. Mikuláš jim
totiž donesl nejen nové pero, ale především jim
všem udělil privilegium začít psát perem. To byl
jasný důkaz, že si všiml, jak moc pracovití letošní
prvňáčci jsou. Děti slíbily, že se budou snažit i
nadále psát co nejlépe. Tak ať jim toto předsevzetí vydrží co nejdéle!
Čerti letos do školy nedorazili. Prý se báli! No
považte, čerti se bojí! Možná je to proto, že jsou na
štíru s hygienou a dezinfekci také nemají rádi. No
prostě - obávali se koronaviru. Přesto, alespoň na
dálku, čerti děti pozdravili a poslali jim odměny za
nejpovedenější dřevěné čertíky, které vyráběli naši
nejstarší
„Modrásci“.
Každý školák dostal i
jednoho kynutého maxičerta. Na to, že byl pečený
v pekelných troubách, byl skutečně vynikající!
Děkujeme za návštěvu i ocenění našich šikovných
dětí.
_________________________________________________________________________________

Letošní rok byl náročný pro všechny z nás. Setkali jsme se
situacemi, které jsme dříve nikdy nepoznali. Nebezpečný virus,
uzavírání škol, distanční výuka, časté změny režimu výuky a mnoho
dalších. Nikoho to jistě netěší, ale musíme tuto realitu přijmout
jako další životní výzvu a snad i zamyšlení se nad tím, co je
doopravdy důležité v našem žití.
Jménem všech pedagogů školy bych rád poděkoval rodičům za
výraznou pomoc při zvládnutí výuky.
Děkuji i všem zaměstnancům školy. To množství nových a časově
náročných úkolů, které se museli naučit řešit ze dne na den, to si málokdo dokáže představit. Věřím, že
to dokázali ke spokojenosti všech dětí.
Dovolte mi popřát všem:

SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
SE SVÝMI BLÍZKÝMI. DO NOVÉHO ROKU
PAK PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ
A BRZKÝ NÁVRAT K BĚŽNÉMU A
BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.

Vlastimil Vajs, ředitel školy

Život dětem

je název charitativní sbírky, do níž se škola už řadu let zapojuje. Každý z nás má
možnost zakoupit si drobný dáreček a výtěžek z prodeje je pak odeslán na účet organizace, která
peníze daruje těm nejpotřebnějším. Každoročně naše škola vybere nevelkou částku – 2 až 3 tisíce, ale
věříme, že i tato kapka pomůže na správném místě.
Každý občan může i letos přijít do školy a vybrat si záložku, magnetku či přívěsek. Někteří z nás
darují i větší částku, než je stanovená cena. I takto rozvíjíme u dětí empatii, schopnost pomáhat.
Lhostejnosti vidíme kolem sebe možná víc, než je zdrávo. Ale lásky, pochopení a vzájemné pomoci
není nikdy dost. Pokud i Vy máte potřebu přispět nemocným, osamoceným či hendikepovaným dětem,
zastavte se ve škole. Více o sbírce se dozvíte u ředitele školy, který je letos garantem této akce.

Vlastimil Vajs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

JSDH INFORMUJE…
Členové SDH (a i někteří nečlenové) se v listopadu
zúčastnili brigády pro Agrodílnu Oldřiš. Brigáda se
konala ve třech termínech, převážně sobotních. Hasiči
pomáhali při stavění sněžáků a to v úsecích, kde
Agrodílna provádí silniční zimní údržbu. Začalo se
úsekem pod Františkami směrem na Hlinsko a
pokračovalo až po Vendolí u Svitav. Někteří se i pěkně
povozili a sněžáky stavěli až v úseku za Lanškrounem.
Tímto děkuji všem zúčastněným brigádníkům.
/ foto Radiměřský Jakub, text L. Oplištil /

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

Knihovna Oldřiš

přeje všem svým současným i potencionálním čtenářům veselé svátky, pod
stromečkem alespoň jednu knihu a příští rok hlavně zdravá očka na pohodové čtení. V roce 2021
chystám naplnit knihovnu převážně humornými knihami, aby bylo kam utéci před realitou. Ve středu
23. 12. a 30. 12. 2020 bude knihovna uzavřena, ale poté se na vás budu kdykoliv těšit.
Knihovnice Romana
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