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Radostné Vánoce,
do nového roku mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti
Vám přeje
Obec Oldřiš

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY

do rukou se vám dostává poslední letošní číslo Zpravodaje, ve kterém se pár řádky ohlédnu za uplynulým
rokem….
Co se nám povedlo v roce 2016:
- V jarních měsících začala úspěšně vznikat projektová dokumentace ke gravitační kanalizaci pro územní řízení.
- Na začátku roku byla měřením zjištěna velká koncentrace radonu v budově základní školy. V letošním roce se nám
povedlo tento zásadní problém vyřešit a ochránit tak zdraví dětí i personálu vytvořením protiradonového opatření.
- Podařilo se realizovat I. etapu zemních prací k výstavbě pozemní komunikace v lokalitě pod zastávkou, která bude
přístupovou cestou k nově vznikajícím stavebním parcelám. Současně s tím byly do země položeny kabely pro veřejné
osvětlení a elektrorozvody k jednotlivým parcelám.
- Odbornou firmou bylo nainstalováno dopravní značení v celém katastru obce.
- Podařilo se nám zavčas odkoupit budovu prodejny potravin na dolním konci obce, aby mohla dál sloužit svému
účelu, kterou by jinak předchozí majitel postoupil realitní kanceláři s nejistým výhledem jejího užívání.
Z plánů na tento rok se nám nepodařilo zrealizovat prodloužení vodovodního řádu k hasičské zbrojnici a opravit
hasičskou garáž. Tyto úkoly nás čekají na příští rok.
Mám radost, že se u nás daří udržet tradici společenských, sportovních a kulturních akcí jak pro dospělé tak pro
děti. Setkáváme se od plesů až po zpívání koled u vánočního stromečku. Potvrzuje se, že nejlépe se daří
iniciativám, které přicházejí od samotných občanů.
Konec roku je čas, kdy se připravujeme na vánoční svátky a trávíme čas se svými nejbližšími. Zkuste si
vzpomenout i na ty, kterým je tato radost upřena. Třeba i někdo z vašich sousedů žije sám a byl by rád, kdybyste
jej o Vánocích navštívili a přinesli trochu radosti do jeho příbytku.
Pro mne osobně je tato doba také příležitostí, abych poděkoval všem těm, kdo se podílejí na chodu naší obce.
Kromě již zmíněných občanů, kteří rozvíjejí zájmovou činnost, jsou to kolegyně na obecním úřadě, které jsou mi
velikou oporou. Děkuji všem obecním zaměstnancům za to, jak se starají o naši obec a každodenní provoz. Za
spolupráci děkuji všem zastupitelům. Děkuji všem pracovnicím a pracovníkům naší mateřské a základní školy,
členům sboru dobrovolných hasičů, mysliveckému spolku, spolku Okap i jednotě Orel a všem firmám působícím
v naší obci. V neposlední řadě děkuji všem dalším, kteří přispěli k rozvoji naší obce.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2017.
M. Serafin, starosta

INFORMACE Z OBCE

Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší obci bude konat 7.1.2017.

Obecní úřad bude v období 27.12.2016 – 30.12.2016 uzavřen

Informace ke svozu TKO
Svoz popelnic bude v následujícím roce probíhat každý lichý týden v úterý – začíná 3. ledna 2017, pytlované plasty
10.1.2017. Svozy na Babce budou každé sudé pondělí a začíná se 9. ledna 2017.
Na Babce bude mezi svátky mimořádně svoz v úterý 27.12.2016 z důvodu pondělního svátku!
Návštěva obce z daleké Ameriky
V prosinci nás překvapila nečekaná návštěva. Čtyři dámy až
z daleké Ameriky nás navštívily za účelem dohledání informací o
svých předcích, kteří pocházeli z naší obce a okolí. Konkrétně se
jednalo o jejich pra-prababičku Marii Magdalenu Romportlovou,
narozenou v Oldřiši roku 1823 provdanou za Františka Navrátila
z Borové, kteří odjeli za lepším životem do Ameriky v roce 1855
jako mnoho dalších. I když jsme jim, v rámci našich možností,
nějaké informace poskytli, je škoda, že z důvodu ztráty starých
obecních kronik jich nemohlo být více. Přesto bylo obdivuhodné
nadšení dam nad každou informací, byť sebemenší.
–red-

Akce prodejna
Do minulého čísla našeho Zpravodaje se zatoulal
tiskařský šotek a číslo 11/2016 vyšlo s chybným
uvedením předpokládané doby otevření prodejny na
dolním konci obce. Správné datum mělo být uvedeno
leden - únor 2017 (původně uvedeno 2018). Za chybu
se omlouváme.

V tuto dobu probíhají stavební úpravy, které mají
především rozšířit prodejní plochu prodejny a
prostory připravit na samoobslužný provoz. Doufáme,
že se vše brzy stihne vybudovat a prodejna bude co
nejdřív připravena k otevření .
–red-

Vítání občánků
V neděli 20.listopadu se v zasedací místnosti obecního úřadu
konalo vítání nových občánků obce. Ke slavnostnímu přivítání
přišli manželé Hejdukovi se synem Mikulášem
a
manželé Křížovi se synem Matějem.
Rodičům k miminkům gratulujeme a
těšíme se na další plné kolébky.
Ať se jim v naší malé obci hezky žije.
Foto: Jiří Jiráň

Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo konané dne 16.11.2016 mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš vyjadřuje souhlas a pověřuje orgány svazku DSO Oldřiš-Borová (uvedené ve stanovách
DSO Oldřiš-Borová) v pokračování přípravy výstavby gravitační kanalizace v roce 2017 spočívající v:
 Administraci přípravy stavby.
 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti.

 Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
 Výběrové řízení na dodavatele stavby.
Administrací výběrových řízení bude pověřena odborná firma.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení
manipulační techniky, kontejnerových nosičů, kontejneru a štěpkovače v rámci odděleného sběru a svozu odpadů.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vydání vyhlášky č. 1/2016, kterou se ruší vyhláška o fondu rozvoje a bydlení
obce Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vydání vyhlášky č. 2/2016, kterou se ruší vyhláška o Územním plánu obce
Oldřiš z roku 2002 včetně dodatků a změn.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vydání vyhlášky č. 3/2016, kterou se ruší vyhláška o poplatku ze vstupného
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš pověřuje finanční výbor k zahrnutí navržených investičních výdajů do rozpočtu na rok
2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje změnu při svolávání členů ZO na veřejná zasedání a to formou SMS a e-mailem
na e-mailovou adresu uvedenou zastupitelem.
Zastupitelstvo neschválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy základní
školy Oldřiš z programu OPŽP 39 Výzva.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Tabulky orientačních cen výstavby gravitační kanalizace v obci Oldřiš (bez přípojek), která vychází z odhadu
cen na současném stavebním trhu.
 Časový a finanční harmonogram plánu výstavby kanalizace.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí informaci o záměru vypsání výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k domovním kanalizačním přípojkám a její vypracování
hromadně zadavatelem obcí Oldřiš na základě plné moci od vlastníka připojené nemovitosti.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí hospodaření obce za období 1-10/2016, účetní závěrku k 30. 9. 2016 a
zprávu z auditu.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí informace k prodejně č.p. 249 .
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí informace o provedeném protiradonovém opatření na ZŠ Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí termín konání veřejného zasedání ZO obce Oldřiš na 15.12.2016
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ.

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

PODĚKOVÁNí
Tělovýchovná jednota Orel Oldřiš
touto cestou děkuje všem, kteří se
finančně podíleli na rekonstrukci
sociálního zařízení v Orlovně.
Za vybrané peníze jsou
provedeny tyto práce: Nová
vodovodní přípojka, veškeré
rozvody na sociálním zařízení
včetně osazení nových záchodů a
výměna nevyhovujících akumulačních
kamen za přímotop na temperování prostoru
záchodů. Nová vodovodní přípojka je zavedena i do
výčepu. Dále byl pořízen a je zapojen Lapol / tj.lapač
tuků odpadních vod z kuchyně/. Celková finanční
částka včetně zednických prací a ručního zabortování
výkopu v délce 36 m činí 65 910,- Kč včetně DPH.
Dále se dokončuje nátěr venkovních oken a bylo
zakoupeno 100 ks nových židlí. Cena této investice je
65 668,- Kč včetně DPH. Celková částka v letošním
roce činí 131 578,- Kč.

Bez finanční pomoci bychom nebyli
schopni v letošním roce toto vše
zhotovit. Pevně věříme, že se zlepší
zázemí pro konání veškerých akcí,
které jsou v Orlovně provozovány.
Děkujeme obci Oldřiš, Sboru
dobrovolných hasičů Oldřiš,
společnosti OKAP o.p.s., a Mysliveckému
spolku Oldřiš-Borová.
Dále patří velký dík firmě J+J Škraňka ( Jenda a
Jiří Škraňkovi) za kvalitně odvedenou práci a Martinu
Čermákovi za precizní provedení výkopových prací.
Na závěr roku 2016 přejeme Všem krásné
pohodové svátky vánoční, veselého silvestra a do
nového roku 2017, všem pevné zdraví, štěstí a krásné
sousedské soužití z kterého bude plynout dobrá a
plodná spolupráce pro celou naši obec.
Za orelskou jednotu Oldřiš
Stodola František – starosta.

KNIHOVNA

Obecní knihovna přeje všem svým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a
aby našli pod stromečkem alespoň jednu pěknou knihu.
28.12.2016 bude knihovna uzavřena, ale hned v novém roce se přijďte podívat na knížky, které nám
darovala poličská knihovna pod knihovnický stromeček.

Obecní knihovna a její spolupracovníci zvou děti na

DĚTSKOU NOVOROČNÍ DISKOTÉKU

Kdy: v pátek 27.ledna 2017
Od: 16.30 hod do 18.30 hod
Kde: stará MŠ – Oldřiš 47
Vstupné: pytlík křupek, brambůrků nebo slaných tyčinek
Po skončení diskotéky si rodiče vyzvednou své děti!
Těšíme se na všechny!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NABÍDKA Z BOROVÉ
Orientální tanec pro dívky od 6-ti let
Kateřina Zelinková DiS. ve spolupráci s Knihovnou Borová nabízí
od ledna 2017 kroužek orientálního tance pro dívky do 18-ti let.
Pro starší dívky a ženy je organizován Léčebný tanec, vždy ve
čtvrtek od 18.00 v Sokolovně
(od ledna v 18:30 hodin).
Kdy : každý čtvrtek od 17.30 do 18.30
Kde : v Sokolovně (malý sál v podkroví)
Cena : cena 100,- za měsíc (při docházce sester sleva)
V případě zájmu, prosím, nahlaste vaši dceru do 16.12. v
knihovně sl. Hegrové (tel. 739 456 518), e-mail
kancelar@borova.cz, popř. na tel. 604 700 512 (stačí sms)
nebo na e-mail zdravinarukou@seznam.cz.
Na spolupráci se těší Kateřina Zelinková a Barbora Hegrová .

POZVÁNKY

Zveme Vás do Kraje Smetany a
Martinů – leden 2017
Bystré
5. 1. 2017 – PohádkoTour – Městská knihovna Bystré v
15.30 hod.
19. 1. 2017 – S kolem kolem světa 2 – beseda s
cestovatelem Petrem Mazalem o zbylých dvou
etapách jeho cesty kolem světa. Od 18 hod. v
Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
27. 1. 2017 - Hasičský ples – od 20:00 hod. v
Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt,
zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
Dolní Újezd
7. 1. 2017 - Tříkrálový farní ples
Pořádá farnost Dolní Újezd a KDU - ČSL Dolní a
Horní Újezd
Hraje Combo 2 začátek ve 20 hodin, vstupné 80 Kč.
14. 1. 2017 - Sokolský ples
Pořádá Sokol Dolní Újezd v sokolovně začátek od
19:30, ve 20:00 vystoupí nejmladší sportovci, ve 22:00
předtančení BAILADORES
Hraje Vepřo Knedlo Zelo, slosovatelné vstupné 100 Kč.
28. 1. 2017 - Skautský ples
Pořádá Junák - český skaut, středisko Dolní Újezd
Hraje COMBO I.

Lubná
Plesy Skalka Lubná
7. 1. 2017 - První ples
21. 1. - ples KDU-ČSL
28. 1. - ples TJ Sebranice
8. 1. 2017 - kostel sv. Mikuláše v Sebranicích - v 15.00
hod. - Tříkrálový koncert, vystoupí skupina Parkoviště
pro velbloudy, výtěžek bude věnován na léčbu pro
Klárku Rejmanovou z Dolního Újezdu
Polička
7. 1. 2017 – Čechomor – novoroční koncert
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00 hod.
21. 1. 2017 - Jazzové setkání - Marco Perfetti
Od 20:00 hod. v Divadelním klubu Polička
20. 1. 2017 - Studentský ples gymnázia
Tylův dům v Poličce
Oldřiš
14.1.2017 – Myslivecký ples v Orlovně

Litomyšl
17. 1. 2017, 19:00, Kino Sokol, Litomyšl
Vincenzo Bellini: Norma
Záznam opery z Metropolitní opery.
Vstupné: 250 Kč
24. 1. 2017, 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl
J. Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
Diashow Jiřího Kolbaby.
Vstupné: 190 Kč
(předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
28. 1. 2017, 19:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
2. ples Kotelny Hraje kapela Pendl.
Bohatá tombola, fotokoutek, stylová výzdoba.
Vstupné: 150 Kč (předprodej IC Litomyšl a Paseka)

Sebranice
7. 1. 2017 – Seminář Kundalini jógy – od 9.30 do 12.30
hod. v kulturním domě. Cena 300 Kč. Přihlášky a
informace: vitkovah@email.cz.
13. 1. 2017 – Farní ples – od 20.00 hod., hraje skupina
MIX.mini
21. 1. 2017 – Dětský ples – od 16.00 hod. v kulturním
domě

POZVÁNKA SDH…
Výroční schůze hasičů se bude konat
21.ledna 2017 od 18.00 hod. v budově bývalé
MŠ. Všichni členové jsou srdečně zváni.

JSDH Oldřiš v roce 2016
Pomalu se blíží konec roku a tak mi
dovolte malé ohlédnutí za činností
JSDH Oldřiš v tomto roce.
Jednotka v počtu 15 osob zajišťuje dle zákona
požární ochranu v naší obci i mimo obec, což je její
hlavní úkol. Mimo to se věnuje i prevenci a vzdělávání.
Účastní se školení dle vypracovaného ročního plánu
školení, kde naši členové pod dozorem členů
profesionální jednotky HZS Polička mají výcvik nejen
s technikou, ale i nácvik techniky zásahu při zdolávání
požáru a dalších možných situací s kterými se můžou
setkat. Musím podotknout, že většinu této činnosti, a
to jak odborné přípravy tak pak následné účasti při
zásahu, provádí tito členové ve vlastním volném čase.
Členové jednotky se dále podílí na kulturním a
sportovním dění v naši obci i při běžných činnostech
v obci - například při pracovních brigádách.
Jednotka je již několik let vybavena dýchací
technikou, k jejíž používání museli členové absolvovat
školení, každým druhým rokem musí mít zdravotní
prohlídku a každý třetí měsíc v roce se musí zúčastnit
výcviku s dýchacím přístrojem. Tento výcvik většinou
probíhá v areálu budovy HZS Polička a někdy to spíš
připomíná hru na slepou bábu / viz foto/, kde hasič
s dýchací technikou má zavázané oči a provádí
vyhledávání osob v prostoru. Je to jen jedna z technik
výcviku s dýchacím přístrojem.
Jednotka je převážně financovaná z rozpočtu obce,
je to její organizační složka. Obec pravidelně žádá o
dotace na její vybavení a činnost. Dotační příjmy
pokryjí i úhrady nákladů za provedené zásahy a
nemalé příjmy plynou i na pořízení nové techniky i její
údržbu. Právě z těchto dotací mohla obec v posledních
letech vybavit jednotku potřebnými věcnými
prostředky k zásahu. Koncem roku 2015 bylo pro
jednotku pořízeno přenosné plovoucí čerpadlo
Cyklon, které slouží k čerpání vody z vodního zdroje
s malým ponorem. Využívá se například pro plnění
cisteren při zásahu nebo k vyčerpání vody ze
zatopených sklepů. V letošním roce obec opět uspěla
se žádostí o dotaci a pořídila řetězovou motorovou
pilu Husqvarna 365 s příslušenstvím. Tato investice do
pily byla žádána na základě zásahu naši jednotky,
povolané operačním střediskem Pardubice, při

likvidaci větví a stromů padlých po námrazách
v loňském roce. K tomuto zásahu musela být,
z důvodu absence motorové pily a k ní proškolené
obsluhy, povolána odborná osoba s technikou, která
tuto práci mohla vykonávat.
Z toho důvodu byli na práci s motorovou pilou v naší
JSDH vyškoleni dva členové jednotky a v tuto dobu již
můžeme provádět i tyto záchranné práce.
V letošním roce 2016 se naše jednotka účastnila
těchto zásahů a cvičení:
29. 03. Kamenec u Poličky- požár lesního porostu
15. 04. Taktické cvičení Březiny- dálková doprava vody
20. 06. Taktické cvičení na ZŠ Oldřiš- požár v ředitelně
22. 06. Požár rozvodných zařízení za Svatou Kateřinou
1. 10. Požár motorové čtyřkolky na silnici za Borovou
směr Františky
V roce 2015 jsme evidovali 9 zásahů. Letos byl
viditelný pokles zásahů, za což jsme moc rádi.

Foto L. Oplištil – taktické cvičení v ZŠ Oldřiš

Touto cestou bych moc rád poděkoval všem
členům jednotky za práci v letošním roce, jejich
manželkám, přítelkyním za trpělivost s námi a
následně všem osobám, kteří nám pomáhají při
chodu jednotky.
Závěrem bych vás občany moc rád požádal o
zvýšenou pozornost při manipulaci se zábavnou
pyrotechnikou a s otevřeným ohněm v prostorách
obytných domů i mimo ně, která by mohla vést ke
vzniku požáru. A to nejen v období Vánoc a topné
sezony, ale i po celý rok.
Dále vám za JSDH přejeme krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí,
lásky a splněných přání a setkání s našimi členy JSDH
jen u příjemných a plánovaných akcí.
Za JSDH Oldřiš Luděk Oplištil st.
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