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ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017

Obec Oldřiš přeje všem občanům krásné prožití velikonočních
svátků a koledníkům bohatou pomlázku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE Z OBECNÍHO
ÚŘADU…

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.3.2017:

Zastupitelstvo na svém jednání mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje nákup multifunkčního
stroje Nashuatec MP C3004 do kanceláře obecního úřadu dle
cenové nabídky firmy Reproservis v poptávkovém řízení.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje záměr pořízení změny
Územního plánu obce Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výsledek inventarizace
k 31. 12. 2016.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření
č.1/2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš projednalo žádost Základní školy
Oldřiš, okres Svitavy o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků a tuto výjimku na školní rok 2017/2018
schvaluje podle §23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zapojení fondu odměn
ZŠ na dofinancování chybějících finančních prostředků
ZŠ, vyplývajících z nižšího než stanoveného průměrného
počtu žáků na přímé výdaje ve smyslu §23 odst. 4 a 5
zákona č. 561/2004 Sb.
ZO bere na vědomí:
- Výsledek hospodaření obce k 31.12.2016
- Seznámení s dalším postupem a harmonogramem výstavby
gravitační kanalizace.
- Seznámení s vyjádřením Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost k posouzení protiradonového ozdravného opatření
v ZŠ Oldřiš
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou
k dispozici kanceláři OÚ .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodejna potravin na dolním konci je již otevřena!
Otevírací doba prodejny: po - pá 6.00 - 19.00 hod.
so - ne 7.00 - 19.00 hod.

Hlášení místního rozhlasu formou SMS:
Často si stěžujete na špatnou srozumitelnost hlášených zpráv v místním rozhlase, nebo že vám tyto zprávy unikají.
Obec Oldřiš nabízí svým občanům službu zasílání zpráv, které jsou hlášeny místním rozhlasem formou SMS do
vašeho mobilního telefonu. Aby vám tato služba mohla být poskytována, je potřeba se přihlásit jednou z těchto
možností:
- podepsáním registračního formuláře v kanceláři OÚ
- nebo přihlášením formou e-mailu na adresu: ucetni.oldris@email.cz
- nebo SMS přihlášením na telefon: 602/570 001.
V textu e-mailu i přihlašovací SMS musí být uvedeno: jméno, příjmení, bydliště, rok narození a č. telefonu na které
budou SMS zasílány. Dále musí být uvedeno, že souhlasíte s podmínkami pro zasílání zpráv z OÚ formou SMS.
Podmínky pro zasílání informativních zpráv formou SMS: Zájemce o zasílání zpráv formou SMS z OÚ Oldřiš
souhlasí se zařazením údajů o své osobě (jméno, příjmení, bydliště, rok narození, číslo telefonu) do databáze
pro rozesílání informačních SMS zpráv. Při změně svého telefonního čísla se zájemce zavazuje neprodleně tuto
změnu ohlásit, stejně tak i odhlášení z této služby.
Služba bude poskytována pro občany zdarma, nejvýše však 2x do jedné domácnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Oldřiš
Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017 / 2018
Zápis do mateřské školy se uskuteční
ve středu 3. května 2017 od 8.00 do 11.30 hodin.
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a
ve znění pozdějších předpisů.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna
stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2017 děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
V. Rensová

UDÁLO SE U NÁS…

Školní družina na návštěvě v knihovně
Jedno únorové odpoledne si děti ve školní družině zpestřily program a vyrazily
navštívit obecní knihovnu. A protože rády tvoří, tak si s sebou nesly výtvarné
potřeby a v hlavě také nápady, co hezkého by pro knihovnu mohly vyrobit.
Ale ten nejpodstatnější materiál na tvoření měla už připravený p. knihovnice, a
to vyřazené knihy, které už byly
k nepotřebě. A z nich se tvořilo
jedna radost. Děti si vyzkoušely
krásné origami- motýlky a také
věnec polepený motanými
růžičkami. Z výsledku jsme měli
všichni velkou radost. Teď už
výrobky dětí zdobí knihovnu, tak
snad se budou líbit…
Bidmonová, vychovatelka ŠD
Foto : R. Koutná

Pozn.: Knihovna děkuje za super výzdobu!! Jen ti motýlci jsou jak živí a nechtějí mi po přilepení na dveřích knihovny
držet . RK

Dětský maškarní karneval….
Poslední únorová neděle patřila maskám. V Orlovně na
sále rejdilo velké množství dětí v maskách, ale i bez
nich. Na programu byly soutěže a hry, u kterých se děti

krásný dort se žirafou. I všechny ostatní děti byly
odměněny, aby nikdo neodcházel s pláčem. K velké
radosti rodičů dostaly děti nakonec oblíbené frkačky.
Posledním a již tradičním bodem našich karnevalů je
spouštění balonků zavěšených od stropu. Tak opět
zase za rok! Těší se na vás, Kamila Lorencová.

mohly pěkně vydovádět. Nechyběla promenáda masek,
kdy se přestavily všechny masky. Pro tajnou porotu
bylo velkým oříškem vybrat nejlepší masku, ta získala
Foto: K. Lorencová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE Z KNIHOVNY….

Protože knihovna stále udržuje dobrou spolupráci
s knihovnou v Poličce, obdržela do knihovního fondu
mimořádnou várku nových bestselerů. Ještě než se úplně
otevře jaro a s ním i nutné práce na zahrádkách – přijďte si
vybrat knihu. Zde je malá nabídka….

Pro ženy:
Danielle Steel: Vzácné dary: Veronique Parkerová je oddanou matkou a svůj život zasvětila
svým třem dcerám. Je jim o to blíž, že je rozvedená a vychovává je sama. Ale když její bývalý
manžel zemře a zanechá svým dcerám neuvěřitelné dědictví, nic už nebude jako dřív. Vzácné
dary, mezi nimiž je tajemný obraz i zámek v jižní Francii, vedou k šokujícímu odhalení z
minulosti. Veronique a její dcery se vydají na úžasnou cestu přes Řím, Paříž, New York a
Benátky a během ní se jejich osud změní víc, než si uměly představit.

Jodi Picoultová: Je to i můj život: V této fascinující povahové studii rámované strhujícím
příběhem zkoumá Jodi Picoultová reakce a rozhodnutí lidí v těžké životní situaci, a klade
mnoho otázek, na něž se jen těžko hledají odpovědi. Mají rodiče právo nutit zdravé dítě
podstupovat bolestivé a někdy riskantní zákroky, aby zachránili to nemocné? Když využijete
jedno dítě, protože představuje jedinou naději na záchranu toho druhého, jste dobrá matka,
nebo je to přesně naopak? Kontroverzní téma podává autorka – jak je ostatně jejím zvykem
– citlivě, bez přehnaného sentimentu či moralistního poučování.
Pro milovníky historie:
C. Falconer: Stigmata: Píše se rok 1205 a rytíř Filip de Vercy bojuje s nevěřícími ve
Svaté zemi. Po dlouhých měsících strádání a krvavých bitev se vrací domů, ale ani ve
Francii ho nic příjemného nečeká. Křížová výprava proti katarům, s nimiž se Filip
zaplétá stále víc, je krutá a nemilosrdná. Krveprolití, která ji provázejí, připomínají peklo
na zemi. Ani sebevětší hrdinství však nemůže zadržet papežské vojáky navždy.
... a mnoho dalších pěkných knih, určitě si vybere každý.
Knihovnice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSDH INFORMUJE…
V měsíci březnu opět zněla siréna k výjezdům naší jednotky a to celkem ke třem
událostem.
První výjezd byl dne 9. 3. k hašení hořící trávy v katastru naší obce na Babce. Při
soukromém kácení na okraji lesa došlo k pádu stromu na vedení elektrického proudu a následně k zahoření
suché trávy od spadlého drátu. Naše jednotka si po příjezdu na místo zásahu vyžádala příjezd pohotovostní
služby ČEZ, která potvrdila odpojení drátu od sítě, a následně bylo možné uhasit požár travního porostu.
Další výjezd byl 18. 3. v nočních hodinách, kdy byl nahlášen kouř v kotelně v budově diskotéky v Sádku.
Vyjetá technika a připravená jednotka v ní byla nakonec před odjezdem odvolána operačním střediskem
z Pardubic z důvodu zvládnutí požáru pořadateli akce.
Poslední výjezd byl v neděli 26. 3. v ranních hodinách k technické pomoci - a to k pátrání po pohřešované
osobě v lokalitě u rybníku Zimka u obce Lubná. Děkuji Všem za účast a pomoc při zvládání nepříjemných
událostí spojených s naším členstvím v JSDH.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.

Vypalování trávy a úklid v lesích
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO)
fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování
porostů. Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při
plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle
zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do
25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět
kontrolované spalování hořlavých látek, např.
shrabanou trávu pálit na hromadě.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby
taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc
povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se
při plošném vypalování porostů dopouští přestupku
dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000
Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále
jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje.
Hlášení pálení: Pálení lze nahlásit i elektronickým
formulářem, který občané najdou na webových stránkách

HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz (záložka pálení)
nebo přímo na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-vpardubickem-kraji.aspx pod názvem „Přidat nové pálení“,
které je umístěno na úvodní straně na horní liště.
Změnu pálení lze hlásit i telefonicky na Krajské
operační a informační středisko HZS Pardubického
kraje tel. 950 570 110
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek
tísňového volání 112 a 150, které slouží přímé pomoci
postiženým.
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k
ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také
přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude
přesnější a tím i rychlejší.
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích
veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku
pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste
Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové
stránky hasičů na operační středisko!
JSDH Oldřiš

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – březen 2017
Bystré
9. 4. 2017 – Jarní trhy – 14.00 hodin před
Informačním centrem. Připraveno je pohoštění, sladký
bar a pro děti v IC dílnička.
20. 4. 2017 – loutkové divadlo Šípková Růženka –
představení rodinného loutkového divadla Michala
Drtina od 16 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné
20 Kč.
22. 4. 2017 – Rozpaky zubaře Svatopluka – Tak jako
kdysi známý televizní kuchař je i ústřední hrdina,
dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný a
řešení některých situací rád přenechá druhým, v tomto
případě divákům v hledišti. Začátek v 19,00 hodin.
Předp. lístků v IC.
30. 4. 2017 – Pálení čarodějnic – DSH Bystré Vás
srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které se
uskuteční za hasičskou zbrojnicí od 17,00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Květná
8. 4. 2017 - 3. ročník velikonočních inspirací – Jaro na
statku
Květná Farma – Květná č.p. 40 - 9.00 – 16.00 hod.
Úvodem jarní tradice, velikonoční povídání, dílničky
pro malé i velké, přijďte si vyrobit velikonoční
dekorace, dárečky, pomlázky.
Litomyšl
7.4.2017 - Horkýže Slíže - koncert, afterpárty
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Vstupné: 260 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a
knihkupectví Paseka) a 300 Kč na místě
7.4.2017 - 9.4.2017, 8:00-17:00 - Velikonoční
květinová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
14.4.2017 - 17.4.2017, 10:00-16:00 - Velikonoce na
zámku
Státní zámek Litomyšl
prohlídky květinově vyzdobenými reprezentačními
sály základního okruhu mohou být příjemnou změnou
pro návštěvníky, které již omrzela tradiční
velikonoční pomlázka
29.4.2017, 10:00-22:00 - Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny lázeňská promenáda, pódia,
koncerty (Žlutý pes, Sestry Havelkovy, Cirkus
Problem, Jananas, atd.), výstavy,...
Polička
8.4.2017 – Olympic
Koncert legendární kapely - 19:00 Tylův dům v
Poličce
15. – 16. 4. 2017 - Velikonoce na Svojanově
19.- 22. 4. 2017 - 21. ročník festivalu Polička Jazz

Velký sál Tylova domu v Poličce
Radim Vizváry – Sólo (pantomima), Jan Spálený &
ASPM, Lanugo, Pirate Swing Band, Martin Brunner
Trio & Epoque Quartet, Tribute2Headhunters, Libor
Šmoldas Organ Trio
Do 14.5.2017 – Jarní výstava od zrníčka k bochníku
Centrum Bohuslava Martinů
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude
tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i
svátečním životě našich předků.
Pomezí
8. 4. 2017 - Velikonoční inspirace od 13.00 v KD
Pomezí
29. 4. 2017 - pouťová zábava v KD Pomezí
Sebranice
6. 4. 2017 - Kurz drátování, Sebranice 8, pořádá
SAN, objednávky na telefonu 604 590 474
27. 4. 2017 - Kurz předení na kolovratu, Sebranice 8,
pořádá SAN, objednávky na telefonu 604 590 474
1. 4. 2017 – Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! –
začátek ve 14.00 hod. v kulturním domě v
Sebranicích. První cena – dort. Občerstvení za drobný
peníz stejně tak jako odměny všem hráčům.
16. 4. 2017 – Velikonoční zábava – od 20.00 hod. na
sále kulturního domu. Hraje RYTMIK Jedlová,
vstupné 60 Kč. Pořádá TJ Sebranice.
29. 4. 2017 – Ping-pongový turnaj – 8.30-9.00 hod.:
prezence hráčů, 9.00 hod.: začátek turnaje. Turnaj je
určen pro žáky 1.-9. třídy ZŠ a je určen pouze pro
neregistrované hráče. S sebou: obuv do tělocvičny,
pálku, svačinu.
Dolní Újezd
29.března Stavění Máje
V parku na Rovince vystoupí od 14 hod.ZUŠ Dolní
Újezd; Dolnovanka; Loutkové divadlo Kozlík HK;
Slavnostní stavění máje, Májový skok, Luckyjoke
band Litomyšl, Létající kytary Pavla Horníčka
Sebranice a Nachos Burritos.
Borová
23.4.2017 od 15.00 hod Sokolovna Borová –
Zítra to roztočíme, drahoušku..!
Komedie o věčných sporech a nelítostných žertech
dvou dnešních rodin.

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

INZERCE :

Autoškola panter
Vám od jara 2017
nabízí služby osobního
PNEUSERVISU
v prostorách
autoškoly Borová.
Tel.: 725 666 016
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