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ZPRAVODAJ
Zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš se bude konat 15.12.2016 od 18.00 hod. Program bude zveřejněn.

SLOVO STAROSTY…

Odkanalizování obcí Oldřiš – Borová

Obec Oldřiš na základě vloni vypracované „Technicko - ekonomické
studie odkanalizování obcí Oldřiš – Borová“ zahájila práce na projektu gravitační kanalizace. V současné době se
dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí a po získání souhlasů majitelů dotčených pozemků bude začátkem
příštího roku zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Na základě projektové dokumentace byl vypracován odborný
odhad cen, který vychází z realizačních cen obdobných projektů v současné době. Odborný odhad cen ukazuje, že
v cenové variantě je projekt gravitačního odkanalizování obce Oldřiš dotovatelným, ale v tomto propočtu nejsou
zahrnuty domovní přípojky. To znamená, že nákladově jsme schopni dodržet limity stanovené Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.
Na základě těchto skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce o pokračování projektové přípravy tak, aby v rámci
plánované výzvy OPŽP na konci roku 2017 mohla být úspěšně podána žádost o dotaci pro „Specifický cil 1: snížení
množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod“. Náklady na přípojky nejsou zatím stanoveny.
Obec plánuje zadání projektové dokumentace řešící veřejnou a soukromou část přípojek na začátek roku 2017.
V rámci další přípravy stavby budeme hledat možnosti jak zajistit financování samotné výstavby domovních přípojek
po veřejné části.
Co je kanalizační přípojka. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace stavby (domu) k zaústění do stokové sítě.
Informace k prodejně potravin v dolní části obce: K provozování prodejny jsem oslovil několik majitelů řetězců
prodeje potravin. Většina oslovených buď odmítla, nebo si klade podmínky na každoroční finanční příspěvky. ZO se
shoduje na názoru, že je potřeba zkusit oslovit i jiné zájemce a to třeba prodejce vietnamské národnosti. I tito prodejci
byli osloveni. Podmínkou jsou malé stavební úpravy prodejních prostor a posunutí termínu otevření prodejny na
přelom měsíce leden - únor 2018.
M. Serafin, starosta

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Rok se s rokem sešel a co nevidět budou Vánoce.
Dovolujeme si vás proto pozvat ke společnému
zpívání vánočních koled a písniček k rozsvícenému
stromečku u Obecního úřadu v Oldřiši

v pátek 23. prosince od 18 hodin.
Nápoje pro děti i dospělé budou jako vždy
připraveny, na vás je vzít si s sebou dobrou
náladu a dostatečné množství co nejdelších prskavek, protože na závěr
je společně zapálíme a jako již tradičně vytvoříme dlouhý prskavkový řetěz.

ZŠ pomáhá
Vážení spoluobčané,
žáci základní školy se každým rokem zapojují do pomoci
druhým. Tím, že si zakoupí drobný předmět od organizace
„ Život dětem“ podpoří finančně handicapované děti.

Přijďte pomoc i vy!
Rádi bychom Vás rodiče a dobrovolníky pozvali na
Charitativní keramickou dílničku do budovy ZŠ,
která se bude konat dne 7. a 14. 12. 2016 od 16:15.
Vyrábět se bude 7. 12., glazovat pak 14. 12.
Výrobky poté poputují na prodejní výstavu do
Mozaiky v Poličce, která se uskuteční 18. 12.
Výtěžek z prodaných výrobků obdrží rodina
handicapované holčičky z Borové u Poličky.
http://www.mozaika-policka.cz/2016/10/dobro-druzi.html

Adventní koledování
Žáci základní školy zvou rodiče, příbuzné a širokou
veřejnost na Vánoční koncert, který se bude konat
dne 22. 12. 2016, 17:00 v kostele Sv. Markéty
v Borové u Poličky.

UDÁLO SE…

Šikulové se sešli ve školní družině
V pondělí 21. 11. jsme s dětmi ve
školní družině pečlivě chystaly a
připravovaly… a odpoledne se už naší
školou linula vůně jehličí a vánočního
punče, konaly se totiž už tradiční
Adventní dílny.
Vyrobit si adventní věnec přišly děti
společně se svými maminkami, babičkami i
sourozenci, a my jsme byli velice rádi za
tak hojnou účast. Děti se do tvoření pustily s nadšením a za pomoci svých nejbližších vytvářely
krásné věnce i další netradiční dekorace a ozdoby. Myslím si, že jsme strávili příjemné tvořivé
odpoledne a snad i nasáli trochu té předvánoční nálady. Všem děkujeme za návštěvu a moc se
těšíme na další setkání. Zároveň také všem přeji hezký advent a krásné vánoční svátky.
P. Bidmonová, vychovatelka ŠD, Foto: ZŠ Oldřiš

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

Přednáška o kolektivizaci venkova
V pátek 11. listopadu si našlo 35 lidí cestu na
přednášku Marie Jílkové, která se týkala průběhu
kolektivizace zemědělství jak v naší obci, tak i v obcích
Borová, Sádek a Telecí.
Protože přednášející Maruška se tímto tématem
zabývala ve své diplomové práci, má opravdu
obrovské znalosti podpořené osobními výpověďmi
pamětníků. Díky tomu dokázala velmi zajímavě,
konkrétně a strukturovaně mluvit o tématu, které
někdy může vyvolávat, ač neoprávněně, kontroverze,
nicméně naše akce bohudíky proběhla v přátelské
atmosféře. Účastnící se tak mohli dozvědět o násilném
vývoji zemědělství směrem ke kolektivizaci, výsledcích
voleb v naší obci či komplikacích a nelidských
metodách spojených se vznikem „družstev“, jako bylo
např. vysídlování oblíbených a vlivných sedláků na
druhý konec republiky. Děkujeme naší předsedkyni
Marii Jílkové, že do toho šla, a děkujeme také všem,

kteří si udělali čas a i přes mrazivé počasí na
přednášku přišli.
Místní organizace KDU-ČSL Oldřiš

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

Turnaj v mariáši
První listopadovou sobotu se v Oldřiši sešli
přátelé čertových obrázků na již 12. ročníku „Turnaje
v licitovaném mariáši o pohár starosty obce“. Klání se
tradičně konalo ve staré školce, k hracím stolům se
posadilo 27 hráčů. Po větších i menších karetních
bitvách se na pomyslné nejvyšší příčce umístil pan
Zdeněk Kulhavý. Po celou dobu turnaje vládla
příjemná přátelská atmosféra, hráči byli motivováni
krásnými cenami, nikdo neodešel s prázdnou. Pro
soutěžící bylo připraveno občerstvení - ke snídani
klobáska, k obědu byl řízek s bramborovým salátem,
káva a několik druhů moučníků, točila se poličská

jedenáctka. Pořadatelé tímto děkují kuchařkám i
pekařkám a v neposlední řadě i sponzorům. První
turnaj z dvanáctého ročníku je za námi, na další
karetní souboj byli mariášníci pozváni na 29. prosince
do Borové.
Poděkování patří těmto sponzorům: Obec Oldřiš,
Michal Serafin, Luděk Oplištil, Jiří Tichý, I. AGRO
Oldřiš, Agrodílna, HEMT, František Stodola, Kuželník
Oldřiš, Jiří Vomáčka, Josef Pražan, Medesa, Luboš
Roušar, Aleš Síla, Ladislav Kratochvíl, Báča Polička,
Chovatelé Polička, Josef Novák, Hyltn, Handlopex,
Setronic Jílek, Petra Hromádková, Qanto Borová,
Vladimír Zahradník Borová, Miro Borová.
Za pořadatelé J. Lorenc

KNIHOVNA INFORMUJE
V knihovně jsou nové knížky z výměnného fondu. Zveme všechny čtenáře, aby si přišli půjčit pěknou knížku na dlouhé
zimní večery, určitě je z čeho vybírat. Zde malá ochutnávka:
Lars Kepler - Stalker (krimiromán) : Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za brutální
vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje - od tragické autonehody trpí
opakujícími se výpadky a ztrátou paměti. Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do
společnosti, někdo policii pošle video ženy v okně. Následujícího dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita
vrahova útoku vyšetřovatele dovede k Rockymu Kyrklundovi. Policii přijde další videonahrávka. Nikdo
nerozumí tomu, co se to děje….
Nicholas Sparks: Zápisník jedné lásky - (romantika): Poutavý milostný příběh se odehrává roku 1946
v Jižní Karolíně. Jedenatřicetiletý Noah Caulhoun, válečný veterán z amerického Jihu, se po druhé
světové válce vrací domů, aby začal nový život a obnovil zašlou krásu starého venkovského domu na
plantáži. I když mu práce přináší uspokojení, stále ho rozechvívá vzpomínka na krásnou Allie, s níž se
setkal před čtrnácti lety a kterou miloval hlubokou a upřímnou láskou. Přestože se mu nepodařilo
dívku znovu najít, nemůže zapomenout na jejich společně strávené léto. Pomalu se smiřuje s tím, že
bude do konce života pouze vzpomínat, když se jeho milovaná náhle vrací do města, aby se s ním setkala naposledy...
V knihovně jsou i knížky pro děti, knížky s návody na různé tvoření a výrobu čehokoliv, detektivky, životopisy….
A protože se blíží doba plískanic, brzké tmy a jiného nečasu – nabízím dovoz knížek všem starším, nemocným, nebo
jinak nemohoucím občanům přímo do domu. Stačí zavolat na číslo: 461 747 117 sdělit svá přání a požadavky na
tituly.
Knihovnice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍDKA ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna přichází s cenově výhodnou nabídkou pro všechny
občany.
Nabízíme občanům možnost stravovaní ve školní jídelně či odběr
obědů s případným rozvozem.
Jídelní lístek je sestaven dle rámce školního stravování a jsou do něho
zařazovány i nové pokrmy. Ke stravování se můžete přihlásit přímo ve
školní jídelně nebo na telefonu 461 747 120.

Cena obědu je jen 49 Kč.
Na nové strávníky se těší zaměstnanci školní jídelny.

R. Nebuchlová

Ilustrační foto

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

KALENDÁŘE NA ROK 2017
Na Obecním úřadě v Oldřiši je možné zakoupit nástěnné kalendáře velikosti A3 na rok
2017 s fotografiemi obce Oldřiš, které byly zařazeny do soutěže „O nejhezčí foto Oldřiše“.
Cena kalendáře je 150,- Kč. Kalendář je možné objednat na čísle: 461 747 117.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHRNOVÁNÍ SNĚHU :

Zájemci, kteří mají zájem o vyhrnování sněhu na
soukromých přístupových cestách k nemovitostem, ať se dostaví na OÚ k podpisu
smlouvy na tuto službu. Cena za vyhrnování je stejná v předešlých letech: 840,- Kč za
jednu hodinu práce traktoru, manitou 1440,- Kč/ hodina.

POZVÁNKY

Mikulášská nadílka

Srdečně Vás zveme na mikulášskou nadílku do Kuželníku. Mikuláš nás navštíví v pondělí 5.12. v 17.00 hod. Pro každé
dítě drobný dárek od anděla. Můžete se těšit na čertovský čaj.
Tým z Kuželníku

ODPOLEDNÍ KAFÍČKO PRO SENIORY A
DŘÍVE NAROZENÉ
Dovolujeme si vás pozvat na předvánoční
odpolední posezení s vůní vanilky.
Tradiční Kafíčko se koná ve středu 7. prosince
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši
od 16.00 hodin.
Přijďte si popovídat o vánočních tradicích a
zvycích.
Čekají na vás voňavé dobrůtky a vánoční
míchané nápoje.
Těším se na vás, Kamila Lorencová

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – prosinec 2016
Dolní Újezd
2. 12. 2016 - PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY
Vánoční koncert v kostele sv. Martina od 18 hod.
Vstupné dobrovolné
3. 12. 2016 - Pekelně Mikulášská zábava
V sokolovně od 20 hod., vstupné 60 Kč. Stylové masky
a jiné havěti vstup zdarma!
11. 12. 2016 - Adventní koncert ZUŠ Dolní Újezd
V kostele sv. Martina od 17 hod.

14. 12. 2016 - Česko zpívá koledy
v 18 hod. před ZŠ Dolní Újezd zpívá celý Újezd.
18. 12. 2016 - Vánoční koncert plný vánočních melodií
Hudební skupina DÚVÁ zve do sokolovny od 17.hod. a
od 19 hod.

Litomyšl
10. 12. 2016 - Adventní trh
8:00-16:00, Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
12. 12. 2016 - Prague Cello Quartet
19:30 Smetanův dům, Litomyšl
Zcela unikátní uskupení, které posluchačům nabízí díla
skladatelských mistrů klasické hudby, jazzovou tvorbu,
hity nejznámějších moderních světových skupin, ale i
známé kousky filmové hudby – a to vše v originální
úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje.
14. 12. 2016 - Michal Prokop a Framus 5
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
19. 12. 2016 – Vánoční koncert Janka Ledeckého
19:30, Smetanův dům, Litomyšl
22. 12. 2016 - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
18:00, Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: Spojené litomyšlské sbory, Litomyšlský
symfonický orchestr, sólisté, diriguje D. Lukáš.
Oldřiš
23. 12. 2016 - Zpívání u rozsvíceného stromečku od
18.00 hod.
30. 12. 2016 - Předsilvestrovský ples od 20.00 hod.
v Orlovně. Hraje Combo 2.
Polička
3. 12. 2016 - Adventní dílna v Centru Bohuslava
Martinů - výroba betlému
13.00 – 15.00 hod. - v betlémskou stáj i postavy svaté
rodiny a pastýřů se pod vašima rukama promění
dřevěné lékařské špachtle. Cena je 40,- Kč a součástí
je návštěva vánoční výstavy.
5. 12. 2016 - Hana Zagorová a Petr Rezek - koncert
19:00 ve velkém sále Tylova domu v Poličce
8. 12. 2016 - Guarneri Trio Prague - koncert
V 19.00 h ve velkém sále Tylova domu
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek
Jerie – violoncello
10. 12. 2016 - Adventní dílna v CBM – výroba vrkočů a
polazů 13.00 – 15.00 hod. Na vrkoč si s sebou přineste
hrneček nebo květináč. Výsledný zápich na stůl bude
vypadat jako pestrá kytice. Cena je 40,- Kč a součástí
je návštěva vánoční výstavy.
Pomezí
5. 12. 2016 - Peklo v hasičárně v 17.00 hodin
10. 12. 2016 - vánoční koncert v kostele sv. Jiří v
15.00 hodin - J. J. Ryba - Česká mše vánoční
17. 12. 2016 - zpívání u vánočního stromu v 16.00
hodin
Sebranice
3. 12. 2016 - otevření nové Křížové cesty ve Vysokém
lese začátek 14.00 hodin v osadě Vysoký Les. Pořádá
Spolek archaických nadšenců, tel 604 590 474
10. 12. 2016 - Kurz výroby ozdob ze slámy,
9-13 hodin, 300Kč, vede Dáša Kuncová, Sebranice,
Světnice č.p.8, objednávky tel 604 590 474

4. 12. 2016 - Do nebíčka-do peklíčka - představení pro
děti, od 15.00 hod. v jídelně Agro družstva Sebranice.
Vstupné dobrovolné.
18. 12. 2016 - Vánoční koncert - od 16.30 hod. v
kostele sv. Mikuláše, žáci ZUŠ Dolní Újezd zazpívají
pásmo vánočních koled.
29. 12. 2016 - Předsilvestrovské posezení - od 18.00
hod. na sále kulturního domu, zahraje Vepřo- knedlozelo. Těšit se můžete na předtančení dětí a žen.
31. 12. 2016 - Silvestrovský ohňostroj - v 19.00 hod. u
kapličky na Pohoře.
Bystré
1.prosince – Pohádkotour – Městská knihovna zve
všechny zvídavé děti – předškolního a mladšího
školního věku – k výpravě za pohádkou, která se
budou konat od 15:30 hod.
3. prosince – Dobře rozehraná partie – Současná
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Je to
nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho
hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár
dní…Divadlo se bude konat v divadelním sále
Sokolovny v 19:00 hod. Předprodej lístků v IC Bystré.
5. prosince – Mikulášská nadílka – pořádá SDH Bystré
v 17:00 hod. před zdravotním střediskem. Připraven
je program pro děti, setkání Mikulášů a čertů,
mikulášské říkanky, rozdávání balíčků. Děti mohou
přijít v maskách. Občerstvení zajištěno.
15. prosince – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré zve
všechny na vánoční koncert, který se bude konat
v tanečním sále ZUŠ v 16:30 a 18:00 hod.
21. prosince – Vánoční koncert – ZŠ Bystré zve
všechny na tradiční vánoční koncert, který se bude
konat v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod. Těšit
se můžete na pěvecké i divadelní vystoupení žáků a
vánoční trh.
Lubná
10. 12. 2016 od 10.00 hod. - prodejní vánoční výstava
Skalka Lubná, kulturní program od 13.30 hodin,
účinkují - soubor Červánek Proseč, Parkoviště pro
velbloudy, děti z mateřské školy Lubná a Four in Van z
Vysokého Mýta. Ve vestibulu ukázka uměleckých
řemesel - řezbář, hrnčíř a dráteník.
Borová
3. 12. 2016 - ČERT NIKDY NESPÍ
17:00, pohádka v Sokolovně Borová
účinkuje: Divadelní spolek Tyl Polička
11.12.2016 - BOROVSKÉ ADVENTNÍ TROUBENÍ
od 14:00, adventní odpoledne pro všechny věkové
skupiny v areálu Sokolovny v Borové, v případě
nepřízně počasí bude program přesunut do sokolovny
- bližší program na www.borova.cz
17.12.2016 - J.J.RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, scénické
provedení od 16:00, evangelický kostel v Borové
účinkují: členové a sólisté Opery Národního divadla v
Praze
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ OKÉNKO

Foto: Jiří Feltl

SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci
bližním v obci i mimo obec. Mimo tyto své povinnosti
si také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici
soutěžní a sportovní činností. Snaží se tak mimo jiné i
co nejlépe reprezentovat naši obec v širokém okolí.
Přinášíme vám tedy informace z uplynulých soutěží
v požárním sportu.
29.10.2016 – Široký Důl - "O putovní pohár VŘSR Memoriál V.I.Lenina 2016” v požárním útoku
V Širokém Dole pořádali již XVIII. ročník recesní
soutěže. Recesní soutěž je to díky svému názvu,
zahájení a prostředí soutěže, které se ohlíží za dobami
minulými, jak je již patrno z názvu.
Co se týká obsazení soutěže, tak se o recesi nemůže
v žádném případě jednat. 141 družstev mužů, 50
družstev žen a 11 družstev veteránů = 202 soutěžních
kolektivů se představilo během jednoho dne na půdě
areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole a to včetně
těch nejlepších extraligových týmů nejenom z ČR, ale
také ze Slovenska. Na tento svátek požárního sportu
vyrazili naši muži A, ženy A a veteráni. Nejdříve se
představily ženy, které měly ze svého pokusu
oprávněnou radost. Útok se jim povedl bez jediné
chybičky a mohly se radovat z celkového výborného 5.
místa (z 50) za čas 18,19s. Nutno dodat, že na bednu
(3. místo) jim scházely pouhé 2 desetiny vteřiny.
Veteráni si chtěli poslední útok této sezóny také užít a
předvést to nejlepší, co v nich je. Také jim se to
vydařilo a mohli se těšit z výborného výsledku.
S časem 16,83s skončili na 5. místě (z 11). Ani muži
nechtěli z posledního závodu odjíždět zklamaní, což se
velmi kladně projevilo na jejich pokusu. Vše jim
bezchybně klaplo, takže výsledkem byl čas 15,64s a
43. místo (ze 141). Z týmů ze Svitavska to byl 3.
nejlepší výsledek. Z posledního závodu letošní sezóny
odjížděly naše týmy s velkou spokojeností. Všem se
totiž podařilo zaběhnout nejlepší letošní čas. O
motivaci do další sezóny je tedy postaráno.

5.11.2016 – Poříčí - Slavnostní vyhlášení výsledků
Okresní Ligy Svitavska 2016
Tato akce pod záštitou Rady Okresní ligy a SDH
Desné se uskutečnila již druhý rok po sobě v KD
v Poříčí. Cílem tohoto večera bylo oficiální ukončení
Okresní ligy ročníku 2016, vyhlášení výsledků
soutěžních družstev, ale také předání dalších ocenění.
Pořadatelé vždy připraví na toto vyhlášení výbornou
projekci se sestřihy ze sezóny, takže bylo opravdu na
co koukat. Na podium z našich týmů vystoupaly ženy
A, které přebraly ocenění za celkové 5. místo. Také
naši senioři měli možnost vystoupat na podium, aby
převzali ocenění za 2. místo. Muži A skončili těsně
„pod podiem“ na 11. místě (vyhlašovalo se nejlepších
10). U žen B tomu bylo obdobně – 7. místo
(vyhlašovalo se nejlepších 5). Muži B brali 43. místo
(zúčastnili se pouze 2 závodů).
Velkého ocenění se náš sbor dočkal při vyhlašování
nejoblíbenějšího závodu Okresní ligy SY. Naše soutěž
pod názvem Oldřišská večerní o pohár starosty obce
se stala 2. nejoblíbenějším závodem tohoto ročníku
ligy, těsně za vítěznými Hartmanicemi. V této anketě
mohl hlasovat každý člen z jednotlivých sborů, takže
velmi příjemný je fakt, že se ostatním závodníkům
v Oldřiši líbilo. Velké poděkování za tento úspěch patří
všem pořadatelům, pomocníkům, sponzorům,
fanouškům a všem, kteří tuto soutěž podpořili. Je to
určitě obrovská motivace do dalších let.
Sezóna 2016 v požárním sportu je tedy u konce.
Výsledky soutěží najdete na stránkách obce Oldřiš
v sekci hasiči. Fotografie z letošní sezóny najdete ve
fotogalerii taktéž na obecních stránkách. Konečné
výsledky Okresní ligy Svitavska ročníku 2016 najdete
na stránkách obce Kamenec u Poličky http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Děkujeme vám všem za ochotu a trpělivost s námi.
Snažíme se naše tréninky plánovat na všední dny,
abychom vás nerušili ve dny, kdy si chcete užít klidu. I
my bychom si ten klid rádi užili a odpočívali 
V současné době se připravuje na závody 4 – 5
soutěžních týmů. Je tedy někdy obtížné skloubit
veškeré tréninky s ohledem na počet týmů a také na
pracovní a osobní vytížení jednotlivých členů. Na
druhou stranu se snažíme co nejlépe připravit na
závody, abychom tam nebyli jenom do počtu, ale co
nejlépe reprezentovali náš sbor a naši obec. Takže
pokud trénujeme nejenom ve všední den, tak vězte,
že jde o naši tréninkovou píli a snahu vyrovnat se těm
nejlepším. Okresní liga Svitavska totiž každým rokem
zvyšuje svoji úroveň, a také my bychom rádi nadále
hráli důstojnou roli ve Svitavském okresu. Vážíme si
tedy vaší tolerance a podpory.

foto: Jiří Feltl, Sdh Oldřiš

Nyní náš čeká příprava na sezónu 2017.
Pro náš všechny je čest reprezentovat SDH Oldřiš a obec Oldřiš, takže i na sezónu 2017 se budeme snažit co nejlépe
připravit.
Děkujeme všem příznivcům požárního sportu za pomoc a podporu.
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

INZERCE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOTACE PRO PODNIKATELE
Byla vyhlášena výzva na nákup vybavení pro začínající
podnikatele. Výše způsobilých výdajů je max. 500 tis.Kč.
Příjem Žádostí o podporu probíhá od 9. 12. 2016 do 28. 2.
2017.
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory):
 podnikající fyzická nebo právnická osoba - začínají
podnikatel podnikající max. 3 roky (2 uzavřená
účetní období)
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
 míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 dotace na projekt je poskytována minimálně ve
výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč,
tzn. způsobilé výdaje mohou být pouze 500 tis. Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
 podnikatelské záměry nových začínajících malých
podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to
na pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou
obnovu stávajícího strojního zařízení
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u
příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na
pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný
provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a
zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného
projektu



drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT
technologie, zejména dotyková zařízení – tablety,
software), a to jen v případě, že předmětem
projektu je nákup dlouhodobého hmotného či
nehmotného majetku
Specifika a omezení:
 projekt musí být realizován na území ČR mimo
hlavního města Prahy
 každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn
předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní
žádost o podporu, ve které vystupuje jako
příjemce)
Systém sběru žádostí:
 kontinuální, tzn. žádosti jsou vyhodnocovány
průběžně podle podání, po vyčerpání alokace bude
příjem zastaven, garantován je příjem žádostí 14
dnů.
Doba realizace do 6 měsíců po získání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, nejpozději do 31.12.2017.
Výzva na technologie pro podniky s delší než 3 letou historií
a s vyššími způsobilými výdaji je bohužel příliš regionálně
omezena.
Lenka Plchová
T.G.Masaryka 736
570 01 Litomyšl
tel: 724704220
email: lenka.plchova@seznam.cz

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

OBEC TELECÍ
zveřejňuje nabídku nájmu prostor sloužících k podnikání
Jedná se o prostory v přízemí kulturního domu v Telecím č.p. 214 na st.p.č.372 v obci a k.ú. Telecí,
doposud využívané jako Hospůdka Pod strání.

Prostory jsou nabízeny za účelem provozování pohostinství.
Jedná se o prostory o celkové ploše 141 m2
• místnost pohostinství o výměře 77 m2
• zázemí obsluhy o výměře 12 m2
• kuchyň se skladem o výměře 25 m2
• WC dámský a pánský o výměře 27 m2
Podmínkou nájmu je zachování pohostinství. Počátek nájmu je možný od 1.1.2017.
Zájemci o nájem se mohou informovat na tel. č.461 746 141, č.736633779 nebo osobně na Obecním úřadě v Telecím, u starosty
Jaroslava Šimona. Prohlídku uvedeného prostoru lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Prodám dívčí brusle velikost 32, délka stélky 20 cm.
Boty na snowboard – velikost 40. Kupované nové,
jednou použité. Jsou v originální krabici.
Cena dohodou, telefon : 723 959 901

!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!
VE VZORKOVÉ PRODEJNĚ DEDRA, KTEROU
NAJDETE V PRODEJNĚ CHOVATELSKÝCH
POTŘEB V BOROVÉ, NOVĚ NAJDETE V AKCI
OD 1.12.:
 ČISTIČ PRAČKY (KAMENOŽROUT) za 79,- (99,-)
 ČISTIČ MYČKY (DVĚ DÁVKY) za 119,- (149,-)
 TOPINKOVAČ CELONEREZOVÝ za 599,- (1.299,-)
 PÁNSKÝ HOLÍCÍ STROJEK za 699,- (899,-)
 TEKUTÉ MÝDLO S PUMPIČKOU (BUBLINO) za 59,- (69,-)
 SŮL 3 kg + LEŠTIDLO DO MYČKY 500 ml (SADA) za 169,- (188,-)
 SADA: KRAVATA, KAPESNÍČEK A MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY
RŮZNÉ BARVY A VZORY od 299,- (449,-)
 MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KATALOGŮ, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
 A DALŠÍ SKVĚLÉ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI
 DÁRKOVÉ POUKAZY RŮZNÝCH HODNOT
(100,-; 200,-; 300,-; 500,-; 750,-; 1.000,-)
 VÁNOČNÍ DEKORACE, OZDOBY, AROMALAMPY S VONNÝMI
ESENCEMI, DÁRKOVÉ TAŠKY, BALÍCÍ PAPÍRY od 9,-, …
 VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ BALÍČKY (MOŽNOST SESTAVENÍ DLE
PŘÁNÍ)

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz
POUKAZ NA SLEVU

10%
NA CELÝ NÁKUP
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU SLEVA NA VÁŠ NÁKUP ZBOŽÍ V PRODEJNĚ NEBO
PŘI OBJEDNÁVCE Z AKTUÁLNÍCH KATALOGŮ
PLATNOST DO 31.01.2017, 1 KUPON = 1 NÁKUP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. AGRO Oldřiš a.s. nabízí volná pracovní místa do živočišné výroby. Hledáme nové zaměstnance na plný
pracovní poměr - ošetřovatel / ošetřovatelka skotu, dále na zkrácený pracovní poměr - noční hlídač. Bližší
informace na telefonu: 776 775 212 - Lossmannová.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 290 výtisků. www.oldris.cz . Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22726.
Do Zpravodaje může svými příspěvky přispívat každý, kdo má zájem. Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou, pisatel bude pod svým článkem vždy
jmenován. Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele.
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