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ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017
INFORMACE Z OÚ……

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 : 840,- Kč za jednu
hodinu práce traktoru, manitou 1800,Kč/ hodina.

Informace ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.11.2017:
ZO mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje v návaznosti na poskytnutou dotaci výstavbu „Víceúčelového
sportovního areálu Oldřiš“ .
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje přijetí dotace ve výši 70% uznatelných nákladů v částce 2 103 482,od MMR ČR na výstavbu „Víceúčelového sportovního areálu Oldřiš“.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje finanční výdaje na výstavbu „Víceúčelového sportovního areálu
Oldřiš “ ve výši 3 250 000,-Kč s podílem obce 1 150 000,- Kč. Tato finanční částka bude zahrnuta do
výdajů rozpočtu obce na rok 2018.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní zápis a převod zmařené investice„ Intenzifikace třídění odpadů
v obci Oldřiš“ ve výši 24 200,- .
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017
ZO obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí účetní závěrku k 30. 9. 2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2018.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.12.2017 od 18.00 hod se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Oldřiš v zasedací místnosti OÚ.
Program bude zveřejněn na vývěskách a úřední desce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chtěl bych vás seznámit s aktuálním stavem a průběhem rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
Po podpisu smlouvy se zhotovitelem a předáním staveniště začaly práce spojené na vybudování základů a
základové desky. Během měsíce října nám rychle vyrostla hrubá stavba prvního nadzemního podlaží zakončena
železobetonovým věncem. Po dostatečném vyzrání železobetonového věnce byla provedena montáž stropních
panelů včetně zabetonování stropního věnce. Následně bude probíhat vyzdívka druhého nadzemního podlaží, která
bude zakončena montáží dřevěného krovu. Budeme si přát, aby nám vydrželo dobré počasí a do konce letošního
roku se stihla dát stavba pod střechu.
SLOVO STAROSTY…

M. Serafin, starosta

foto: M.Serafin

Nabídka služby
O Obec nabízí svým spoluobčanům bezplatnou službu nákupu potravin a spotřebního zboží
v v místní prodejně. Služba by byla prováděna 1-2x týdně, případně dle domluvy.V případě
v vašeho zájmu využít tuto službu se nahlaste na obecním úřadě nebo na tel: 461/ 747 117.
Nabídka platí do 31.3.2018, nebo dle zájmu občanů.

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

Vítání nových občánků
5. listopadu 2017 byly do naší obce přivítány dvě
malé slečny a to:
Eliška Groulíková, dcera Ivany a Pavla Groulíkových
z Babky
a
Viktorka Lejhancová, dcera Blanky a Lukáše
Lejhancových.
Rodičům k miminkům gratulujeme a těšíme se na
další.

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

ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE
Vedoucí stravování oznamuje, že se bude od 1.1.2018 měnit cena oběda.
Změna se bude týkat dětí z MŠ a cizích strávníků. Pro děti ZŠ se nic NEMĚNÍ. Žádám rodiče dětí z MŠ a cizí
strávníky, aby si od 1.12.2017 změnili částku na trvalém příkazu.
Cena oběda pro děti 2-6 let : 32,- Kč ( 22x32 = 704,-)
7 let : 34,- Kč ( 22x34 = 748,- )
Cena pro cizí strávníky
: 51,- Kč ( 22 x 51 = 1122,-)
Na jakékoliv dotazy ohledně ceny obědů. Kontaktujte vedoucí stravování na tel.: 461 747 120.
Děkuji za pochopení, Kvapilová G.

Školu ovládala strašidla !!

Halloweenská bojovka
V předvečer podzimních prázdnin se
žáci 3. – 5. ročníku spolu s rodiči sešli ve
škole, aniž by věděli, co je ten večer
potká. Hned při vstupu se Halloweenská
strašidla upsala na startovní listinu, podle
které vyrážela na bojovou hru po Oldřiši.
Každé strašidlo obdrželo plánek, na
kterém bylo vyznačeno 14 míst, na
kterých byla razítka s halloweenskou
tematikou. Po cestě se strašidla mohla
zastavit do jednoho předem určeného
domu na koledu, kde obdržela sladkou
odměnu a malý dáreček. S doprovodem a
pomocí rodičů po příchodu do školy
společnými silami vyluštili halloweenskou
křížovku. A bylo dobojováno.
Na bojovku nevyráželi všichni naráz, a
tak si dlouhou chvíli mohla jak strašidla,
tak rodiče krátit ochutnávkou
strašidelných pokrmů, které účastníci
akce připravili. Dobrot byl plný stůl, a jak
vypadaly…? No „hrůza“ – jako na
Halloween. Chutnaly ale strašně moc .
Mezi ochutnávkami strašidla hrála
halloweenské piškvorky, vyráběla dýňové
strašáky a pokoušela se ukousnout jablko
uvázané na provázku. Srandy si užili
všichni spousty. Proto bylo po náročném
bojovém večeru nutné se rozloučit a jít na
kutě do svých postelí.
Všem účastníkům patří velké DÍKY
Text: Hana Pražanová, foto V.Vajs

ZŠ Oldřiš vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vyrobený betlém
Zapojte se do soutěže a přineste do budovy ZŠ vlastnoručně vyrobený betlém
z jakéhokoliv materiálu nejpozději do 15.12.2017. Výstava betlémů bude probíhat
v přízemí budovy školy od 18. – 22. 12. Hlasování o nejoriginálnější betlém proběhne
po zpívání u Vánočního stromečku v budově OU dne 23.12.2017
Do soutěže se může zapojit každý i s několika výrobky!!!

POZVÁNKY

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – prosinec 2017
Borová
9. 12. 2017 od 20:00 hod. – Taneční zábava
v Borové – hraje kapela Legend rock, host večera
kapela Happeace, zábava se koná v sokolovně
v Borové, vstupné dobrovolné.
16. 12. 2017 – Sobotní adventní odpoledne spojené
s vánoční besídkou ZŠ Borová. Jako hosté vystoupí
taneční skupina Rozárky z Jimramova, několik slov
o času adventním poví faráři evangelické a katolické
církve, na závěr vystoupí svitavská kapela SUE
Ukulele Ensemble. Plánovaný začátek 14:00 hod.
Dolní Újezd
2.12. 2017 - Pekelně Mikulášská zábava
V sokolovně od 20 hodin pořádá Sokol. Hraje DJ
Tomáš Janků, vstupné 60 Kč, stylové masky vstup
zdarma.
3.12. 2017 - Rozsvěcení Vánočního stromu
V 17 hodin v parku před ZŠ Dolní Újezd, bude
připraven krátký kulturní program.
13.12. 2017 - Česko zpívá koledy
Od 18 hodin v parku před ZŠ Dolní Újezd se budou
zpívat vánoční koledy.
14.12.2017- Vánoční koncert pro Dolní Újezd
Připravila ZUŠ Dolní Újezd v kostele sv. Martina od
17 hod.
17.12. 2017 - Vánoční koncert pro dobrou věc
Od 17 hod. a od 19 hod. v sokolovně pořádá hudební
soubor DÚVÁ a Obec Dolní Újezd
Litomyšl
5.12.2017 - Andělé v mém srdci
19:00, Smetanův dům, Litomyšl. Léčivé divadlo
Gabriely Filippi. Skutečné příběhy žen, které od
dětství komunikují s anděly a duchy zemřelých.
Hostem Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
kontroverzní publicistka v oblasti medicíny,
imunologie, autismu a zdravého životního stylu.
Autorka bestselleru Doba jedová. Hudební doprovod
hlasový mág a improvizátor Patrik Kee.
8.12.2017, 20:00 - Pavel Callta
Music Club Kotelna. Koncert, afterpárty.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a
Paseka) a 270 Kč na místě
9.12.2017 - "Splněná přání" Jitky Zelenkové –
vánoční koncert
Od 17:00 hod. - Piaristický chrám Nalezení sv.
Kříže, Litomyšl, Doprovod: Lev Rybalkin (piano),
František Raba (kontrabas). Délka programu: cca 90
min. Vstupné: 280 Kč (předprodej v IC Litomyšl od
16. října)
21.12.2017 - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Od 18:00 hod. - Kostel Povýšení sv. Kříže,
Litomyšl

Vystoupí: Litomyšlský symfonický orchestr, spojené
sbory, sólisté, dirigent David Lukáš, sbor ZUŠ
Litomyšl (sb. Kratochvílová).
Vstupné: 90 Kč
Polička
2. 12. 2017 od 17:00 - Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na Palackého náměstí
3. 12. 2017 - Vánoční inspirace 2017 – v Tylově
domě od 13.00 do 18.00 hodin
Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne
první adventní neděle, načerpat inspiraci na Vánoce,
koupit si tradiční adventní výzdobu nebo vánoční
dárek pro své blízké.
Do 7. 1. 2018 - Bílá jako sníh, černá jako káva výstava s nádechem nostalgie starých časů a
kouzelné atmosféry Vánoc. Centrum Bohuslava
Martinův Poličce . Výstava prostřednictvím tří
témat – narození, prostřený stůl, dárky – představí
bohaté muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou
století.
Pomezí
2. 12. 2017 - Vánoční inspirace - KD Pomezí,
rozsvěcení vánočního stromu
5. 12. 2017 - Peklo v hasičárně - hasičská zbrojnice
17. 12. 2017 - Zpívání u vánočního stromu u
obecního úřadu
Sebranice
10.12.2017 - Vánoce ve Světnici -12-16 hodin.
Přijďte nasát atmosféru vánočního staročeského
interiéru Světnice č.p.8. Povídání Kamily Skopové,
spisovatelky a ilustrátorky nejen o jejich knížkách
od 14 do 16 hodin.
3.12.2017 Rozsvěcení vánočního stromu - v 16.30
hod. u kapličky na Pohoře. Připraven bude kulturní
program.
10.12.2017 Adventní koncert - od 17.00 hod. v
kostele sv. Mikuláše. Žáci ZUŠ Dolní Újezd
zazpívají pásmo vánočních koled.
29.12.2017 Předsilvestrovské posezení - od 18.00
hod. v kulturním domě, hrát bude kapela Vepřo,
knedlo, zelo.
31.12.2017 Silvestrovský ohňostroj - v 19.00 hod. u
kapličky na Pohoře.
Svojanov
9.12. 2017 od 17:00 - Vánoční koncert v kostele sv.
Mikuláše ve Starém Svojanově
16.12.2017 od 16:00 - Svojanovské vánoce ve
Svojanově: tradiční setkání před radnicí ve
Svojanově, cukroví, vánoční punč, vánoční jídlo,
vystoupení dětí (živý betlém)
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Odpolední
kafíčko
Dovolujeme si vás pozvat na
posezení u předvánočního
odpoledního kafíčka s vůní
skořice a vanilky. Připraveny
budou vánoční míchané nápoje,
teplé i studené, a něco malého k
zakousnutí.
A kdy?
Ve středu 6. prosince v 16.00
hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Oldřiši.
Na setkání s vámi se těší

Kamila L.

Zpívání u stromečku
Štědrý den se blíží a v Oldřiši se stalo již tradicí společné zpívání koled a vánočních písniček u
rozsvíceného vánočního stromečku. Zveme vás 23. prosince v 18.00 hodin k obecnímu úřadu,
kde si společně v předvečer tohoto svátečního dne zazpíváme. Zahřívací nápoje pro děti i
dospělé budou nachystány. Nezapomeňte doma vánoční náladu a co nejdelší prskavky na
vytvoření prskavkového řetězu.

Hasičské sportovní okénko – říjen, listopad 2017
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 informace z uplynulých soutěží
v požárním sportu.
28. 10, 2017 – Široký Důl - “Soutěž o putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2017“ v požárním útoku
Na závěr sezony se špička požárního sportu v České a Slovenské republice těší na “Lenina“. Pod touto
zkratkou většina označuje největší akci v požárním útoku v ČR, kterou pořádá SDH Široký Důl v areálu
společnosti FLÍDR s.r.o.
V letošním roce pořadatelé oslovili také náš sbor, jestli by jim pomohl s organizací soutěže “Otevřené
Mistrovství Evropy a přilehlých kontinentů v nalévačce“. Byla to soutěž o nejrychlejší náběr vody z kádě
pomocí savic a koše do soutěžního stroje, ve které se utkalo o vítězství celkem 88 dvojic. Soutěž probíhala pod
záštitou FireTV a o veškeré organizační věci včetně celého průběhu soutěže se starali muži ze sportovního
týmu SDH Oldřiš.
V hlavní soutěži v požárních útocích se nejdříve představily naše ženy, které udělaly symbolickou tečku za
nepovedenou sezonou. Jejich pokus se jim totiž nepovedl, takže skončily s neplatným pokusem na 38. místě
ze 48 týmů.
Muži měli hodně starostí s pořádáním soutěže o nejrychlejší náběr, i tak stihli svůj požární útok v hlavní
soutěži. Pokus rozběhli velmi dobře, ale stala se chyba na rozdělovači, které negativně ovlivnila výsledný čas
17,40s. V konkurenci nejlepších týmů z ČR toto stačilo na 98. místo ze 153 týmů.
foto: Jiří Feltl, Česká Televize

11. 11. 2017 – Pomezí - Slavnostní vyhlášení výsledků Okresní Ligy Svitavska 2017
V sobotu 11. listopadu proběhlo slavnostního vyhlášení Okresní ligy Svitavska, kde se oceňují nejlepší
týmy a vyhlašují různé ankety a výsledky. Vše probíhalo pod záštitou Rady Okresní ligy a Tomáše Hořínka
v kulturním domě v Pomezí.
Veteráni převzali ocenění, pohár a medaile za celkové 2. místo, obhájili tak pozici z roku 2016. Ženy
skončily 8. takže se ocenění nedočkaly, oproti roku 2016 a 5. místu. Muži obdrželi ocenění za 6. místo, což
bylo velké zlepšení oproti 11. místu z roku 2016.
Oldřišští si ještě odvezli jeden společný úspěch. Noční soutěž Oldřišská večerní O Pohár starosty obce,
kterou sbor pořádá v naší obci, se umístila na 3. místě (z 11-ti) v oblíbenosti všech závodů Okresní ligy v roce
2017.

foto: Petr Serafin

Sezona 2017 v požárním sportu je definitivně u konce. Výsledky soutěží najdete na stránkách obce Oldřiš
v sekci hasiči. Konečné výsledky Okresní ligy Svitavska ročníku 2017 najdete na stránkách obce Kamenec u
Poličky - http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Děkujeme všem našim příznivcům, všem co nás podporují, i všem těm co nás tolerují. Naší snahou je co
nejlépe uspět v konkurenci ostatních týmů hlavně v Okresní lize Svitavska, ale i na jiných soutěžích. Snažíme
se tedy na závody co nejlépe připravit, což bez pravidelných tréninků není možné. Využíváme výborného
zázemí za Orlovnou a snažíme se vše dělat tak, abychom co nejméně obtěžovali okolí. Vzhledem k charakteru
našeho sportu je to někdy nemožné, proto děkujeme za pochopení a toleranci. Děláme to všichni v rámci svého
volného času a odměnou nám jsou naše dosažené výsledky, protože je nám ctí reprezentovat naší obec.
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

Informace JSDH Oldřiš
Z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme byli nuceni přemístit parkování naši
cisterny CAS 25 do areálu I. AGRO Oldřiš a.s. Jelikož tyto prostory nejsou vytápěny,
bude cisterna v zimním období odvodněna a odhlášena z výjezdu. V žádném případě
nebude ohrožena požární ochrana naši obce. Jednotka bude fungovat nadále s technikou
Ford Tranzit, který bude dočasně vybaven dýchací technikou a ochrannými pomůckami
pro zásah a přívěsným vozíkem s výbavou PS 12 pro čerpání vody, který máme ve výbavě. V případě nutnosti
zásahu v naši obci, je nablízku profesionální jednotka HZS Polička a po domluvě s operačním střediskem
v Pardubicích, by došlo k doplnění vody v naší cisterně a následnému zásahu i s touto technikou.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané,

INZERCE

T-mobile ve Vaší obci spustil nový Vysokorychlostní Pevný Internet. Je zde vysoká kvalita a stabilita signálu.
Vaši obec má v kompetenci obchodní zástupce T-mobile, který vás se vším seznámí a poradí, který vám uplatní
cenové zvýhodnění na dané služby. Pro vaši obec je tímto zástupcem Jiří Ivan tel. 703362666
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