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Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2021

ANKETA PRO OLDŘIŠÁKY: Na obecních webových stránkách www.oldris.cz je
zveřejněna anketa zjišťující zájem o umístění bezkontaktního Z-BOXU Zásilkovny, v němž by
bylo možno vyzvednout (a později i poslat) menší zásilky doručované prostřednictvím služby
Zásilkovna. Z-BOX by byl umístěn zřejmě v přízemí (verandě) budovy obecního úřadu a byl
by dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu. Byl by zájem o tuto službu v obci?? Kdo nemá přístup
k internetu a rád by hlasoval, může nám svůj názor sdělit i telefonicky na číslo 461/747 117.
Anketa končí 15. 3. 2021. Děkujeme za váš hlas - názor.

Hospodaření obce v roce 2020
Příjmy:

Rozpočet 2020
Daně, poplatky (TKO, psi, správní popl.) 9 418 000,Nedaňové příjmy
420 500,Kapitálové příjmy
475 000,Přijaté dotace (transfery)
162 500,Příjmy celkem
10 476 000,-

Upravený rozpočet 2020
9 433 850,454 490,475 000,1 522 750,11 886 090,-

Skutečnost 2020
9 812 194,44
358 513,93
245 600,00
1 522 750 ,00
11 939 058,37

Nedaňové příjmy = nájmy z bytů i nebytů a nájmy z pozemků, prodeje dřeva, železa a jiného zboží
(knihy, propisky), příspěvek od MAS Poličsko na dřevěné obložení v ZŠ Oldřiš, příjmy z reklamy,
hlášení rozhlasu, z úhrad za věcná břemena, příjmy z úroků, vratky záloh na energie, dary, vstupné
z akcí, atd.…
Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje pozemků – v r. 2020 byl prodán jeden z pozemků v lokalitě pod
zastávkou určen k výstavbě RD.
Přijaté dotace v roce 2020:
Souhrnný dotační vztah – dotace na výkon stát. správy – 147 500,- Kč
Státní rozpočet - Covid příspěvek 1250,- /obyvatele za výpadek daň. příjmů – 818 750-,Kč

Pardubický kraj – dotace na úroky z úvěru – 80 000,- Kč
Úřad práce – dotace na pracovníky 89 800,- Kč za rok 2020 a doplatek 15 000,- na smlouvu z r. 2019
Všeobecná pokladní správa- dotace na volby zastupitelstev krajů – 31 000,- Kč
Pardubický kraj – dotace na vybavení jednotky JSDH (protipovod. pytle a plnička pytlů) – 8500,- Kč
Pardubický kraj – dotace na vybavení JSDH (radiostanice, zásahová obuv, vybavení na lesní požáry a
pneumatiky na zásahové vozidlo) – 50 000,- Kč
Ministerstvo vnitra- dotace na odbornou přípravu, zásahy a vybavení JSDH – 67 200,-Kč
Mezi dotace (transfery) se řadí i převody mezi pokladnou a účtem obce, i když to “pravá dotace“ není – proto zde uvádíme i o
částku ve výši 215 000,- aby všímavému čtenáři seděl součet ve výčtu přijatých dotací a skutečností za rok 2020 ve výše
uvedeném přehledu.

Výdaje k 31. 12. 2020:
Lesní hospodářství- těžba, údržba

Rozpočet

Upravený rozp.

Skutečnost

77800,00

77800,00

12705,00

290000,00

324950,00

287555,05

Ostatní zálež. Poz. komunikací – projekt na chodník

0,00

30500,00

30500,00

Pitná voda - PD na prodlouž. a výměnu vodovod. řadu

350000,00

329809,00

329808,39

15021700,00

17104957,00

17093563,16

Mateřská škola

609700,00

614500,00

614100,00

Základní škola
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
Bytové a nebytové hospodářství (+příspěvek na
mysliveckou klubovnu)

526000,00

530730,00

502168,00

123100,00

119924,00

69286,31

73000,00

73000,00

23289,62

125000,00

204000,00

122070,79

Veřejné osvětlení – elektřina, rozšíření VO
Komunální služby a územní rozvoj - např. VVP

140000,00

146100,00

128369,98

mzdy a odvody, pozemky, provoz auta –PHM, pojištění, dotace
pro AZASS aj., komunální rozvoj, údržba hrobů

633500,00

788300,00

735168,34

Nakládání s odpady

548000,00

529100,00

516225,77

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Služby sociální péče a prevence – Charita Polička,

115000,00

115000,00

62844,04

5000,00

11000,00

11000,00

50000,00

50000,00

7591,00

278000,00

332000,00

292651,15

1022000,00

1076500,00

1055726,28

0

31000,00

31000,00

1208000,00

1208000,00

1117227,08

421000,00

495200,00

489476,64

Místní komunikace - údržba, vyhrnování,

Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace

domácí péče, linka bezpečí

Ochrana obyvatelstva-rezerva
Požární ochrana-provoz budov + aut, JSDH, pojištění
Zastupitelstvo obce
Volby zastupitelstev krajů
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
Finanční vyrovnání mezi krajem a obcemi –
vratka nevyčerpané dotace
Výdaje celkem

0

215000,00

215000,00

100000,00

145600,00

145540,00

70400,00

71100,00

71052,49

21787200,00

24624070,00

23963919,09

I v roce 2020 obec čerpala, kvůli financování stavby kanalizace, úvěr od České spořitelny. Úvěrová
smlouva byla sepsána na výši 30 mil., v roce 2019 bylo vyčerpáno a použito na stavbu kanalizace
15 971 380,59 Kč a v roce 2020 dočerpala zbývajících 14 028 619,41 Kč. Také se zároveň úvěr splácí a
do konce roku 2020 bylo již splaceno 2 775 339,00 Kč. Celkový dlužný stav na úvěru k 31. 12. 2020
byl 27 224 661,00 Kč.
Obec má k 31. 12. 2020 na svých běžných bankovních účtech u České spořitelny a ČNB celkem
16 227 994,82 Kč (k 1. 1. 2020 měla 15 820 673,13 Kč).
R. Koutná

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. 2. 2021 oslavila 94 narozeniny paní Marie Roušarová. I v tomto
úctyhodném věku, kdy na ni dolehlo stáří, disponuje velmi bystrou myslí,
dobrou pamětí, uspokojivým duševním zdravím, ale i trochou stařeckých
vrtochů, na které má vzhledem ke svému věku nárok.
Stálý přehled a dobrou paměť si udržuje čtením novin, luštěním křížovek a
v neposlední řadě četbou knih, kterými ji skvěle zásobuje místní knihovna
Přejeme jí, aby jí i nadále sloužilo zdraví a těšila se z drobných radostí
každého dalšího dne
Děti s rodinami

-------------------------------------------------------------------------------------Poděkování z knihovny
Touto cestou bych moc ráda poděkovala všem, kteří myslí na naši knihovnu a nabízejí mi pro ni
knížky, které by ještě mohly posloužit našim čtenářům. Prostory knihovny jsou sice omezené, prostoru
v regálech málo, ale pro kvalitní literaturu se místo vždy najde. Ostatní knížky, které již máme
v knihovně v jiných vydáních, nebo by nenašly v regálu místo, jsou po domluvě s dárci umísťovány
v přízemí budovy OÚ v malé knihovničce a budou volně k dispozici každému zdarma. Hlavně, když
ještě poslouží.
Také ráda vyřizuji poděkování od pana Růžičky (majitele antikvariátu v Mostě) za pastelky od
našich občanů, které se mi na úřadě sešly na základě článku v minulém Zpravodaji, a které mu byly
knihovnou zaslány za bezplatně poskytnuté knihy. Cituji jeho slova…“…. měl jsem z nich radost, jak
malé děcko! „  .
Pro čtenáře připravuji v knihovně novou „motivační minisoutěž“… každý měsíc bude ohodnocen
nejpilnější čtenář z předchozího měsíce a ten obdrží autorskou dřevěnou záložku do knihy, speciálně
vyrobenou pro naši knihovnu. Záložka je moc hezká, stojí za to si půjčit a přečíst o pár knížek víc  .
Tak se drazí čtenáři těším na vaši návštěvu nebo na seznam knih, které vám mám donést domů.
Knihovnice Romana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínáme – aneb najdi rozdíl
rok 2005

rok 2021

V době vydání tohoto čísla Zpravodaje nemá obecní úřad seznam sčítacích obvodů, ani nezná
jména sčítacích komisařů, kteří budou sčítání v obci zajišťovat. Až budeme tyto informace mít
k dispozici, budou zveřejněny v dalším číslu Zpravodaje a webových stránkách obce.
Bezplatná linka: 840 30 40 50, www.scitani.cz

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných místech pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Kontaktní místo v Poličce je na adrese: Eimova 245, Horní
předměstí, Polička, tel.: 954 257 201(budova pošty). Kontaktní místo Českého statistického úřadu je:
ČSÚ Pardubice, V Ráji 872, Zelené Předměstí, Pardubice 531 53, tel: 466 743 480.

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Oldřiš za rok 2020
Vážení spoluobčané,
tímto Vás informujeme o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Oldřiš v roce 2020, jejímž
zřizovatelem je obec Oldřiš.
Členové jednotky jsou i v této době připraveni kdykoliv vyjet na pomoc bližním při záchraně osob či
majetku, nebo v případě dalších technickým pomocí. Aby jednotka byla schopná a připravená kdykoliv
vyjet, je nutné stále udržovat techniku ve výborném stavu, absolvovat povinnou periodickou přípravu
členů, absolvovat povinnou pravidelnou odbornou a technickou průpravu členů a v neposlední řadě
pracovat také na fyzické připravenosti členů. V této době povinná periodická příprava členů prováděná
pod vedením HZS včetně přezkoušení znalostí a vědomostí probíhá formou E-Learningu, tedy z domu
on-line. Údržba techniky, výcvik s dýchacími přístroji, kondiční jízdy a další činnosti však on-line
formou vykonávat nelze, takže se členové jednotky pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici
k vykonávání těchto činností. Samozřejmostí je apel na dodržování protiepidemických nařízení. Díky
zrekonstruované hasičské zbrojnici mají členové jednotky dostatečný prostor a výborné zázemí pro
všechnu tuto výše uvedenou nutnou činnost.




















Jednotka vyjížděla v roce 2020 k těmto událostem:
09. 01. 2020 - Požár - rodinný domu v obci Lezník
26. 02. 2020 – Technická pomoc - čištění kanálů v obci Oldřiš
13. 04. 2020 - Požár dopravního prostředku - manipulátor JCB v areálu I. Agro v obci Oldřiš
Zde se opět potvrdilo, jak je důležité mít jednotku přímo v obci. Díky tomu, že jednotka vyjela
do 5. min od vyhlášení poplachu, byla na místě požáru do 10 min od nahlášení a mohla tak
požár rychle lokalizovat. Rychlé lokalizaci také velmi pomohly dýchací přístroje, kterými je
jednotka vybavena. Hasiči se tak mohli dostat přímo k ohnisku požáru ve stroji. Větším škodám
na majetku zabránila také duchapřítomná obsluha manipulátoru, která se strojem ihned po
zjištění požáru stihla ještě vyjet ven z budovy.
29. 04. 2020 – Požár dopravního prostředku - osobní automobil v obci Oldřiš
17. 05. 2020 – Technická pomoc - transport pacienta v obci Oldřiš
25. 05. 2020 - Technická pomoc - čistění kanálu v obci Oldřiš
13. 06. 2020 - Čerpání vody - blesková povodeň v obcích Pustá Rybná, Oldřiš, Borová
14. 08. 2020 – Technická pomoc - čištění cest v obci Oldřiš po výstavbě kanalizace
01. 11. 2020 – Technická pomoc - čištění silnice v obci Oldřiš u stavby ČOV
Další činnost jednotky v roce 2020:
Pravidelné brigády na kontrolu a údržbu techniky, školení s technikou (případně na
aktuální téma) včetně příprav vozidel na STK – min. 1x – 2x měsíčně, dle potřeby i častěji
Je nutné mít techniku neustále připravenou k případnému zásahu a také proškolené členy, aby
s touto technikou uměli zacházet.
Pravidelný výcvik a školení s dýchací technikou – min. každé 3 měsíce
Všech 15 členů jednotky má způsobilost pro zásah v dýchací technice. Aby tuto způsobilost
neztratili, je nutné dýchací přístroj použít min. jedenkrát za 3 měsíce ať při zásahu nebo při
výcviku.
Brigády při stavbě a úklidů sněžáků kolem silnice I/34 Hlinsko-Svitavy – cca 4x ročně
Referentské školení řidičů – 1x ročně
Kondiční jízdy řidičů/strojníků vozidel CAS 15 Mercedes Benz a Ford Tranzit
Další povinností je absolvování kondičních jízd, aby strojníci perfektně zvládali ovládání
vozidel v případě potřeby. Takže pokud potkáte v obci i mimo ni vozidla JSDH Oldřiš,
nemusíte mít hned obavy, že by se někde něco stalo, ani že si hasiči prostě jen tak někam vyjeli.
Každý strojník musí totiž absolvovat jízdu se zásahovým vozidlem min. každý měsíc ať při
zásahu nebo při výcviku.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oldřiš je tu zřízena pro pomoc občanům i obci, takže Vám
kdykoliv ráda pomůže. Pokud se nejedná o akutní událost a potřebujete pomoc jednotky, tak neváhejte
kontaktovat starostu obce, případně velitele jednoty/ družstev (Luděk Oplištil st., Luděk Oplištil ml.,
Lukáš Lejhanec, Jakub Radiměřský).
Jednotka je vybavena mj. vysavačem a prostředky pro likvidaci nebezpečného hmyzu, kalovým
čerpadlem, motorovou pilou, pytli a plničkou pro jejich plnění pískem či štěrkem na tvorbu
protipovodňovým zábran, sadou koncovek na hadice pro čištění kanálů tzv. „krtek“.
Pokud se jedná o akutní událost, tak samozřejmě na nic nečekejte a neshánějte číslo na starostu či
někoho z velitelů, ale volejte na 150 případně 112.
Velké poděkování jako vždy patří všem členům jednotky za jejich čas strávený touto dobrovolnou
činností a také jejich rodinám za pochopení a toleranci této činnosti. Toho času totiž není rozhodně
málo…
Jménem jednotky Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví a mysl. Vám i nám přejeme, abychom se
v roce 2021 potkávali pouze u školení, cvičení, brigád, kultuře, atd., nikoliv při zásazích, protože Vám
přejeme jenom samé radostné události.
Za JSDH Oldřiš Jakub Radiměřský, Luděk Oplištil st., Luděk Oplištil ml., Lukáš Lejhanec

29. 4. 2020 – Požár dopravního
prostředku v obci Oldřiš, foto
Lukáš Lejhanec

13. 4. 2020 – Požár
dopravního prostředku
v areálu I. Agro v obci
Oldřiš,
foto:
Luděk
Oplištil st.

13. 6. 2020 - Čerpání vody - Blesková povodeň v obcích Pustá Rybná, Oldřiš, Borová, foto: Jakub
Radiměřský

14. 08. 2020 – Technická pomoc - čištění cest v obci Oldřiš po výstavbě kanalizace, foto: Jakub
Radiměřský

01. 11. 2020 – Technická pomoc JSDH - čištění silnice v obci Oldřiš u stavby ČOV, foto: Jakub
Radiměřský

INZERTNÍ LIST…
Kuželník Oldřiš nabízí:
Klobásy, špekáčky a utopence
Domácí klobásy - složení: vepřové a hovězí
maso, vepřové sádlo (max.6%) kuchyňská
sůl a koření, voda, přírodní střívko.
Klobásky jsou bez lepku a bez éček, pouze
maso, kterého je na 100g výrobku použito
125g. Cena 250,- Kč /Kg.
V nabídce i špekáčky a utopenci. Cena
velké sklenice utopenců 14-15 kusů 390,Kč, malá sklenice 3 ks 80,- Kč, 7 kusů 195,Kč.
Možnost dopravy až k Vám domů (po Oldřiši zdarma) nebo osobní odběr v naší výrobně.
Objednávky na tel. 733/ 321 939
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