Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2020

foto: J. Jiráň

Vážení spoluobčané,
od některých z vás mám informaci, ţe se po obci pohybují prodejci, kteří se vám snaţí vnutit novou
smlouvu na prodej elektřiny s argumentem, ţe obec s tím souhlasí a doporučuje vyuţít jejich
nabízených sluţeb a produktů. Obec nic takového nedoporučovala!! A proto vás nabádáme, abyste si
dali na takové prodejce pozor a přepisy energií vţdy dobře zváţili. O této formě prodeje bylo v
minulosti napsáno ve Zpravodaji uţ mnoho.
Kanalizace:
Po novém roce se postupně rozjely práce na výstavbě kanalizace. Přáli jsme si, aby v tomto období
nám trochu přimrzlo a pozemky i zahrady dotčené výstavbou kanalizace neutrpěly takové újmy. Místo
toho máme v únoru počasí jako na jaře, bagry se nám topí v bahně a zahrady dostávají co zabrat.
V měsíci březnu budou pokračovat práce na hlavní stoce „A“ od čističky směrem k Bělidlu a
přilehlých odbočkách A-3 a A-4, dále na hlavní stoce od Jiráňových k č. p. 109 (paní Baštové) a
v horní části obce od Houdkových směrem k silnici vedoucí na Babku. Dále pokračují práce na stoce
A10-2 od Krejčů směrem k chalupě Talackových a na stoce A10-7 od Schauerových směrem
k truhlárně p. Kulhavého.
Ţádám vás, abyste upozornili stavbaře, kteří provádějí výkopové práce kolem vašich nemovitostí,
na podzemní sítě o kterých víte a které jsou ve vašem vlastnictví, aby nedošlo k jejich poškození.
Máte-li jakékoli poţadavky, připomínky nebo upozornění na propadlé rýhy po výkopu řešte to
přímo se mnou tel. 724/ 729 318 nebo se stavbyvedoucím panem Šimůnkem – tel. 774/ 439 524.
M. Serafin, starosta

Informace z úřadu:
Daňová přiznání: Úřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce zaměstnanci
finančního úřadu vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob:
10. března 2020 (úterý)
8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
12. března 2020 (čtvrtek)
8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

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 461/747 117.

Poplatky: Připomínáme, ţe do 31. 3. 2020 jsou splatné poplatky za psů. Poplatek na rok 2020 je za
kaţdého psa bez rozdílu 100,- Kč a jiţ nejsou osvobozeni psi vzati z útulků.

Kompostéry
Jaro uţ klepe na vrata a mnozí se jiţ
moţná nemohou dočkat, aţ budou moci
začít zušlechťovat své zahrádky a okolí
domů.
V tuto dobu jiţ mají všichni obyvatelé,
kteří měli zájem, své kompostéry, které
obec pro ně zakoupila a předala jim je do
výpůjčky. Celkem bylo pro Oldřiš
objednáno 195 kompostérů a jeden
kontejner na textil, který je umístěn za
školkou a kaţdý ho můţe vyuţívat.
Celkové výdaje a podíl dotace na
projektu vidíte na přiloţeném obrázku.
Chybí jen doplnit finanční podíl obce
Oldřiš na celém projektu, který činil
185 590,- Kč.
Dle technických parametrů od výrobce
mají kompostéry vydrţet dvacet let, být
odolné UV záření a odolat teplotám od
-40° do + 40°C. Odolnost vůči větrům,
které nás poslední dobou nejvíce suţují,
však nepíšou nic.
Kompostéry mají občané ve výpůjčce
na 5 let a poté přejdou do jejich
vlastnictví. Pokud by se s kompostérem
během výpůjční doby něco stalo (rozbil
se, ztratil se apod.) je vypůjčitel povinen
tuto skutečnost obci nahlásit. Inventární cena jednotlivých kompostérů je: 1000 L – 4781,- Kč,
1400 L – 6354,- Kč a 2000 L – 7685,- Kč.
Přejeme všem uţivatelům kompostérů ať jim slouţí ke spokojenosti a výsledný kompost je natolik
kvalitní, ţe poroste vše samo a minimálně dvakrát rychleji .
–red---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hospodaření obce v roce 2019
Příjmy:

Rozpočet 2019
Daně, poplatky (TKO, psi, správní popl.) 8 616 700,Nedaňové příjmy
411 700,Kapitálové příjmy
500 000,Přijaté dotace (transfery)
477 700,Příjmy celkem
10 006 100,-

Upravený rozpočet 2019
10 345 774,506 290,500 000,3 862 424,70
15 214 488,70

Skutečnost 2019
10 267 233,90
470 666,18
394 180,3 862 424,70
14 994 504,78

Nedaňové příjmy: nájmy z bytů i nebytů a nájmy z pozemků, prodeje dřeva a jiného zboţí (kalendáře,
knihy, propisky,…), příjmy z úroků, finanční spoluúčast občanů na změně územního plánu a vratky
záloh na energie, dary, vstupné z akcí, atd.…
Kapitálové příjmy: příjmy z prodeje pozemků – např. v r. 2019 byl prodán jeden z pozemků v lokalitě
pod zastávkou určen k výstavbě RD.

Přijaté dotace v roce 2019:
Pardubický kraj – dotace na úroky z úvěru – 110 000,- Kč
Pardubický kraj – dotace na vybavení jednotky JSDH (tablet a svítilny) – 15000,- Kč
Všeobecná pokladní správa- dotace na volby do Evropského parlamentu – 29 000,- Kč
Pardubický kraj – dotace na vybavení JSDH ( 2x zásahový oblek) – 18 000,- Kč
Úřad práce – dotace na pracovníky 90 000,- Kč za rok 2019 a doplatek 30 000,- na smlouvu z r. 2018
Ministerstvo vnitra- dotace na odbornou přípravu, zásahy a vybavení JSDH - 44908,-Kč
Ministerstvo ţivotního prostředí (SFŢP) – dotace na kompostéry - 2 818 295,70
Souhrnný dotační vztah – dotace na výkon stát. správy – 141 200,- Kč
Obec Sádek a obec Borová – finanční podíl (spoluúčast obcí) na akci „kompostéry“ – 311 756,Mezi dotace (transfery) se řadí i převody mezi pokladnou a účtem obce, i kdyţ to “pravá dotace“ není – proto zde uvádíme i
o částku ve výši 254 265,- , aby všímavému čtenáři seděl součet ve výčtu přijatých dotací a skutečností za rok 2019 ve výše
uvedeném přehledu.

Výdaje k 31. 12. 2019:
Lesní hospodářství- těžba, údržba

Rozpočet

Upravený rozp.

Skutečnost

40000,00

75000,00

53040,35

215000,00

245000,00

55492,00

0,0

60500,00

60500,00

20010700,00

20020620,00

16724370,18

Mateřská škola – neinvest. příspěvek na provoz

592600,00

592600,00

592600,00

Základní škola - neinvest. příspěvek na provoz
Knihovna, kroniky, kultura a akce, vítání obč. a
výročí – dary, místní rozhlas - provoz
Tělovýchova – areály a hřiště, sportovní akce,
zájmová a sportovní činnost, podpora kroužků

599000,00

599000,00

599000,00

135600,00

139524,00

82693,99

63000,00

63000,00

36709,51

Bytové a nebytové hospodářství

215000,00

259100,00

151267,91

Veřejné osvětlení – elektřina, rozšíření VO

115000,00

191500,00

156992,00

40000,00

40000,00

40000,00

461000,00

912915,00

857840,07

3850000,00

3878000,00

3766304,50

95000,00

119900,00

81293,73

Místní komunikace - údržba, vyhrnování,
Pitná voda - PD na prodlouţ. a výměnu vodovod. řadu
Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace

Územní plánování – změna Územního plánu
Komunální služby a územní rozvoj - např. VVP
mzdy a odvody, pozemky, provoz auta –PHM, pojištění, dotace
pro AZASS aj., komunální rozvoj, údrţba hrobů + pohř. máry

Nakládání s odpady + akce kompostéry
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Nákup zboží k prodeji - kalendáře
Služby sociální péče a prevence – Charita Polička
Ochrana obyvatelstva-rezerva
Požární ochrana-provoz budov + aut, JSDH, pojištění
Zastupitelstvo obce
Volby do EP v roce 2019
Činnost místní správy – provoz OÚ
Peněžní služby- pojištění majetku, poplatky
bankám, úroky z úvěru
Převody z obecní pokladny na bankovní účet
Daň z právnických osob za obec
Vratka dotace na volby z roku 2018
Výdaje celkem

0,00

5000,00

4397,00

5000,00

5000,00

5000,00

50000,00

50000,00

0,00

230000,00

330700,00

303426,43

1025000,00

1025000,00

964696,73

0,00

29000,00

28692,00

1149000,00

1181000,00

1084075,74

235000,00

235000,00

101840,20

0,0

254265,00

254265,00

100000,00

88160,00

88160,00

2200,00

2130,00

2130,00

29 228 100,00

30 401 914,00

26 094 787,34

V roce 2019 obec čerpala, kvůli financování stavby kanalizace, úvěr od České spořitelny. Úvěrová
smlouva je sepsána na výši 30 mil. a v roce 2019 bylo vyčerpáno a pouţito na stavbu kanalizace
15 971 380,59 Kč, ale také zároveň se jiţ úvěr rovnou splácí a do konce roku bylo splaceno
1 189 431,- Kč. Celkový dluţný stav na úvěru k 31. 12. 2019 byl tedy 14 781 949,59 Kč.
I přesto má obec k 31. 12. 2019 na svých běţných bankovních účtech u České spořitelny a ČNB
celkem 15 820 673,13 Kč (k 1. 1. 2019 měla 12 139 006,10).
R. Koutná

Zprávičky z naší mateřské školičky… …leden a únor
Rádi se s vámi i nadále podělíme o
záţitky z nejrůznějších akcí, které
v MŠ podnikáme, a tak ani v tomto
roce nebudou chybět pravidelné
zprávičky ze školky.
Tou první pro letošní rok byla
netradiční „ Pohádka ze statku“, se
kterou přijelo do místní ZŠ divadlo
z Hradce Králové. Třemi veselými
příběhy nás provedl pes Voříšek. Ten
nás seznámil s obyvateli statku a
ţivotem na venkově. S jeho pomocí
jsme vypátrali zloděje slepic, naučili
jsme se řeč jednotlivých zvířat a
potrestali jsme neposlušného berana
Matese. Celé představení bylo doprovázeno veselými písničkami, do jejich zpěvu se zapojily i děti.
Naše další kroky vedly do knihovny. Tady jsme si prohlédli nové kníţky, vybrali jsme si další
zábavné čtení a uţili jsme si zábavné dopoledne s pohádkou.
Nic se nemění ani ve spolupráci s Divadélkem JoJo. První letošní pohádka byla trochu netradiční
adaptace tradiční pohádky „Hrnečku vař“. Pohádka nejen o kaši, ale také o skromnosti, závisti,
dobrotě, lakotě, zkrátka o všech dobrých i zlých vlastnostech. Rozpohybovali jsme se v ptačím rytmu,
s Aničkou jsme si zazpívali písničku „Černé oči jděte spát“ a dozvěděli jsme se, zda „kouzelná“
slovíčka fungují i na hrneček.
I kdyţ letošní zima úplně nepřeje sněhovým radovánkám, podařilo se nám vyrazit ven a uţít si,
alespoň chvilku, zimu a sníh plnými doušky.
Foto a text dodala Lenka Mičková

Turnaj Dona Boska v Lubné
V pátek 31. ledna, v den pololetních prázdnin, jsme vyrazili do nedaleké Lubné na tradiční turnaj
Dona Boska. Postavili jsme dva týmy v kategorii mladších ţáků, Orel Oldřiš a Oldřišská Orlíčata
sloţená z menších dětí. Týmy, kterých se účastnilo 14 - coţ je rekordní počet, byly rozděleny do dvou
skupin po sedmi, z nichţ dva nejlepší postupovaly do bojů o medaile.
Oldřišská Orlíčata měla poměrně těţkou práci, protoţe proti nim stáli často daleko větší a daleko
sehranější protivníci. Jejich soupeři byly týmy FbC Sokol Předměřice, Brno – Líšeň, Velký Sebraňáci,
FbC Skuteč, FbK Orlicko-Třebovsko a Praha-Uhřiněves.
I kdyţ nakonec se Orlíčatům nepodařilo uhrát ani bod,
statečně se prali, a zanechali dobrý dojem. Nakonec
dokázali dát i zaslouţený gól, vsítil jej Ondřej Dittrich.
Orel Oldřiš sestavený ze starších dětí měl větší
ambice, a nakonec je poměrně dokázal naplnit. Ve
skupině se potkal s týmy Praha – Kobylisy, Florbal
Litomyšl, Prostějov, Sokol Osík, FBC Polička a Praha
Kolovraty. V této nabité konkurenci dokázali Orli získat
5 bodů za jednu výhru a dvě remízy, a obsadit 4. místo
ve skupině. Na postup to sice nestačilo, nicméně na
první účast na turnaji, který hrají kvalitní týmy, je to
dobrý výsledek. Góly, kterých jsme dali 6, za nás dali 3x
Maty Kvapil, 2x Fanda Kmoníček a 1x Dan Faiman.
Turnaj ovládli borci ze Sokolu Předměřice, na
druhém místě skončil FbC Skuteč, na třetím FbC
Polička. Díky za skvělý turnaj, a těšíme se na další
ročník!
Orel Oldřiš

foto a text: Jiří Šplíchal

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

Na co se můžete těšit v roce 2020 - kalendář akcí
Březen:
1.3.- Promítání starých fotografií
20.3.- Přednáška o poskytnutí první pomoci

Srpen:
8.8.- Oldřišská večerní
30.8. - Běh na Lucký vrch a zpět

Duben:
4.4. - Úklid okolí Oldřiše
5.4.- Jarní tvoření
22.4 - Odpolední kafíčko

Září:
28.9 - Drakiáda

Květen:
31.5. - Dětský den za Orlovnou
Červen:
1.6. - Odpolední kafíčko
13.6.- Den myslivosti a lesnictví
14.6.- Svěcení nové kaple v Oldřiši
Červenec:
17.-19.7. Pouťové slavnosti
Pátek - taneční zábava –Arzekt
Sobota - taneční zábava –Fízl Band
Neděle - k tanci a poslechu Countrymeni

Říjen:
7.10. - Odpolední kafíčko
Listopad:
1.11. - Dýňová párty
Prosinec:
2.12. - Odpolední kafíčko
13.12. - Zadáno pro ţeny
23.12. - Zpívání u stromečku
26.12. - Předsilvestrovský ples

Bliţší
informace
budou
zveřejněny na
plakátech
jednotlivých
akcí, v dalších
číslech našeho
Zpravodaje a na
webových
stránkách obce,
stejně tak jako
akce zde
neuvedené,
které vzniknou
spontánně.
Pořadatelé
všech akcí se
těší na vaši
účast.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – březen
Borová
7. 3. 2020 - Dětský karneval od 14.00 hod.
v místní sokolovně
21. 3. 2020 - Josefovská zábava od 20.00
hod. v místní sokolovně
29. 3. 2020 - Závěr letošního putování Cestou
necestou po Černobylu od 14 hodin
v sokolovně. O své záţitky se s námi podělí
Pavlína Sionová.
Bystré
8. 3. 2020 – Jednou hole, jednou na noţe
Bysterský divadelní ochotnický soubor vás zve
na jejich druhé představení. Hořká komedie
zabývající se aktuálním tématem je
dramatizací románu rakouské autorky Anity
Augustin. Od 18 hodin v divadelním sále
Sokolovny. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč,
na místě 70 Kč.
28. 3. 2020 – Pohádka mládí
Autorská veselohra o pěti obrazech. Vystoupí
s ní DS Květ Ţivota z Poličky. Od 19 hodin
v divadelním sále Sokolovny Bystré. Vstupné
v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Dolní Újezd
21. 3. 2020 - JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ S
ESTRÁDOU
Sokolovna Dolní Újezd. V programu vystoupí
soubor Joţina Janouška
Od 18:00 hodin bude otevřena sokolovna, kde
pro Vás bude připravena moţnost posezení a
ochutnání výborné kuchyně. Od 20:00 hodin
proběhne tradiční vystoupení souboru Joţina
Janouška. Vstupné na estrádu: 100 Kč
Litomyšl
10. 3. 2020 - Matyáš Novák Ve znamení opery
19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Koncert v rámci Litomyšlských hudebních
večerů.
Vstupné: 200 Kč (předprodej v IC Litomyšl a
na www.smetanuvdum.cz)
13. 3. 2020 - Vypsaná fiXa - koncert

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Vstupné: 250 Kč v předprodeji (IC Litomyšl,
Paseka a www.smsticket.cz) a 350 Kč na místě
27. 3. 2020 - Tři sestry: Vinyl Tour 2020
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert. Jako host vystoupí Synové výčepu.
Vstupné: 450 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a
na www.ticketstream.cz)
Polička
5. 3. 2020 – Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18:00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů
17. 3. 2020 - Magické housle s J. Přeučilem a
V. Návratem
19:00 - Tylův dům
Fascinující vyprávění herce Jana Přeučila o
tajemstvích houslí a virtuózní ukázky skladeb
pro sólové housle v podání Václava Návrata.
22. 03. 2020 - Na Simsonu do Athén a zpět
Od 19 hod. – Divadelní klub Polička
Projeli jsme 11 zemí, najetých 5 084km, 6
týdnů cesty – cestovatelská beseda

Sebranice
4. 3. 2020 - Draní peří- Světnice č.p.8 od 15
hodin, pořádá SAN
14. 3. 2020 – Hravý den pro děti v KD
Sebranice: Ping pong turnaj pro ţáky I. II.
stupně ZŠ – registrace hráčů od 8:00 do 8:20
hod., zahájení turnaje v 8:30 hod. S sebou ping
pong pálku, sportovní oblečení, svačinu a pití.
Od 14:00 hod. 10. ročník turnaje ve hře
Člověče, nezlob se! s moţností zahrát si ping
pong v mezičase turnaje. Na účastníky obou
turnajů se těší pořadatelé s odměnami všem
hráčům.
29. 3. 2020 Pouť po kaplích ve Vysokém Lese,
začátek od 14 hodin, pořádá SAN

Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

POZVÁNKY na akce:

Promítání starých fotografií
Kulturní komise vás zve na veřejnou prezentaci
historických fotografií především Oldřiše, která se
bude konat 1. 3. 2020 od 14.00 hod. v nové hasičské
zbrojnici.
Pokud vlastníte staré fotografie, které byste byli
ochotni poskytnout k naskenování, vezměte je prosím
s sebou. Malé občerstvení zajištěno.
r

Myslivecký kroužek a obec Oldřiš vás zve…
Přijďte s námi společnými silami uklidit okolí Oldřiše. Myslivecký kroužek vás zve na společně
strávené odpoledne. Uklízet začneme od 13.00 hod - sraz u staré školky. Občerstvení zajištěno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDH Oldřiš 2020 - prevence
Pozvánka na přednášku o poskytnutí neodkladné zdravotní
první pomoci
SDH Oldřiš Vás zve, jako jiţ minulý rok, na přednášku o základní zdravotní první
pomoci, která můţe zachránit ţivot při mimořádné události kaţdého z nás. V průběhu přednášky bude
ukázka obsluhy AED defibrilátoru, který hlasově a vizuálně vyhodnocuje efektivitu prováděné
KPR resuscitace a zachránce vede svými pokyny k správnému provedení srdeční masáţe . Dále
ukázka resuscitační figuríny, která je vhodná pro trénink základních resuscitačních dovedností, jako
je např. dýchání z úst do úst, masáţ srdce a AED defibrilace / moţnost osobně vyzkoušet /.
Přednášku povede instruktor neodkladné zdravotní péče u HZS Svitavy pan Heger Martin.

Termín přednášky:
Pátek 20. 03. 2020 od 18.00 hod ve školící místnosti nové hasičské zbrojnice
v Oldřiši.
Hasiči Oldřiš se těší na Vaši účast.

Informace od JSDH Oldřiš
V měsíci únoru se jednotka zúčastnila pravidelného výcviku s dýchací technikou a to na stanici
HZS Polička, kde pod jejich dohledem plnila připravená témata výcviku. Tentokrát vyhledávání osob
ve sklepních prostorách pod stanicí, které dříve slouţily jako sklad civilní ochrany. Ve tmě
s přenosnými svítilnami a s dýchací technikou jednotka prováděla průzkum těchto prostor,
vyhledávání osob a pomocí přenosných vysílaček se cvičila v radiokomunikaci.
Dále se prováděla pravidelná údrţba techniky a výcvik strojníků v obsluze a kondičních jízdách
s technikou CAS 15 Mercedes.
Za JSDH Oplištil Luděk st.

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

Pečovatelské domky Svazku obcí AZASS
Rádi bychom vás informovali o tom, ţe Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu
pečovatelských domků v obci Borová, Sádek a Pomezí. V Poličce jsme výstavbu
pečovatelského domku jiţ ukončili.
Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele těchto domků.
Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové
bezbariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové
skupiny.
Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde ţijí za podpory pečovatelské sluţby.
Cílem výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení osobám v nepříznivé sociální
situaci způsobené:


věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) a finančními a majetkovými poměry, nebo



zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá
příspěvek na péči a finančními a majetkovými poměry (podrobnosti k finančním
a majetkovým poměrům naleznete v záloţce aktuality na níţe uvedených webových
stránkách)

Své případné ţádosti zasílejte nejpozději do 15. 3. 2020 na adresu Svazku obcí AZASS
(Eimova 294, Polička) nebo kontaktujte sociální pracovnici Bc. Anetu Skálovou
skalova.azass@tiscali.cz, tel. 605 459 830. Další podrobnosti a aktuality naleznete na našich
webových stránkách: www.azass.cz.
Sociální pracovnice Svazku obcí AZASS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INZERCE:
Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů nabízí v naší obci revizi, kontrolu a
čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci nabízí i pomoc
s vyřízením dotace. Zájemci o nabízené sluţby se mohou telefonicky objednat na tel. 608 748 989 a
pokud budou zájemci, tak termín provedení kontrol a revizí bude v neděli 8. 3. 2020. Ceny: kontrola a
čištění komínu 350,- Kč, kontrola a čištění plyn. kotle 350,- Kč, revize kotle na tuhá paliva je 800,- Kč.

Informace k vydávání Zpravodaje: OLDŘIŠSKÝ ZPRAVODAJ je periodický tisk územního samosprávného celku.
Zpravodaj vydává Obec Oldřiš, Oldřiš 132, tel.: 461 747 117, vychází 1x měsíčně bezplatně v nákladu 280 výtisků.
www.oldris.cz . Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22726. Do Zpravodaje můţe svými
příspěvky přispívat kaţdý, kdo má zájem. Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou, pisatel bude pod svým článkem
vţdy jmenován. Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totoţné s názorem vydavatele. Příspěvky
zasílejte mailem na adresu: ucetni.oldris@email.cz . Uzávěrka je vţdy 20. den v měsíci.

