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Z jednání Zastupitelstva obce Oldřiš ze dne 21.3.2016
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo :
- Zastupitelstvo obce Oldřiš volí pana Jakuba Radiměřského členem Rady obce Oldřiš z důvodu rezignace
Bc. Jaroslava Trávníčka.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš volí předsedu finančního výboru pana Jakuba Radiměřského z důvodu rezignace
PhDr. Kateřiny Andrlové.
-Zastupitelstvo obce Oldřiš volí členy finančního výboru Ing.Trojákovou Radku a pana Kvapila Lukáše
z důvodu rezignace Ing. Mlynáře Jiřího.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo neschválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje možnost pořízení studie „Protipovodňových opatření“ v k.ú. Oldřiš
z důvodu přednostnějších akcí v obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí žádost o součinnost, která byla doručena k projednání ZO Oldřiš od
ZO Sádek ve věci ČOV. O vyjádření k požadovaným bodům v žádosti bude požádán zpracovatel projektové
dokumentace gravitační kanalizace pro DSO Oldřiš-Borová firma RECPROJEKT s.r.o.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí zaslanou žádost obce Oldřiš Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
o doporučení nutných opatření ke snížení radonu v budově ZŠ Oldřiš. ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání
v této věci po obdržení odpovědi s doporučením od SÚJB. Zejména pak oslovení vhodné projekční kanceláře nebo
projektanta, který navrhne potřebné opatření a jeho cenu.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí výsledek pracovní schůzky s firmou AZASS ve věci využití staré MŠ
čp. 47 pro účely pečovatelského domu.

Vážení spoluobčané,

PÁR SLOV KE KANALIZACI…

jak jsme vás informovali již dříve, v současné době firma Recprojekt s.r.o. zpracovává návrh projektové
dokumentace a tras pro výstavbu gravitační kanalizace (fáze pro územní rozhodnutí). Souběžně s tímto probíhá
místní šetření a doměřování potřebných podkladů. Proto vás tímto prosím (v případě potřeby) o zajištění maximální
součinnosti a umožnění vstupu na váš pozemek, pokud toto budou projektanti potřebovat.
S projektanty jsme v každodenním kontaktu, trasy stok průběžně připomínkujeme – v současné době mám „na
stole“ druhou verzi návrhu, která ale určitě není definitivní. Jak z výše uvedeného vyplývá, nebudou návrhem
dotčeny pouze pozemky ve vlastnictví obce, ale i pozemky ve vlastnictví jednotlivých fyzických osob. Společně
s projektanty hledáme optimální trasy, které budou jak pro vybudování, provoz ale i omezení využití jednotlivých
pozemků nejvýhodnější.
Co bude následovat? Postupně je doplňován seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků po jednotlivých
stokách. V prvé řadě budou osloveni vlastníci dotčených pozemků a budou pozváni k jednání na obecním úřadě za
účasti projektantů, kde budou k dispozici plány celé trasy. Následně bude svolána veřejná informační schůzka
s občany, kde budete taktéž seznámeni s průběhem kanalizace a kde budou zodpovězeny vaše dotazy. Opět opakuji,
neváhejte mě nebo členy rady a zastupitelstva obce kdykoliv kontaktovat. Věřím, že společně najdeme optimální
řešení.
starosta obce

Fotografování domů v obci
Pro potřeby kroniky bude v průběhu května probíhat focení domů a
stavení v naší obci. Fotky poté budou založeny do obecní kroniky aby
posloužily budoucím generacím a popřípadě i k tvorbě zamýšlené knihy
o obci. Fotografováním bude pověřen náš občan – Pavel Troják ml.
Prosíme občany o součinnost a shovívavost – nejedná se o žádnou
špionáž .
Focení bude probíhat pokud možno z obecního prostranství, ale
přesto se může stát, že pro hezčí snímek, nebo z neznalosti terénu se
Pavel ocitne na soukromém pozemku.
Pokud někdo z nějakého důvodu nesouhlasí s focením a uložením
fotografie, ať se prosím ozve do 10.5.2016 na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Zápis do Mateřské školy Oldřiš
Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis
dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017
Zápis do mateřské školy se uskuteční
ve středu 18. května 2016
od 8.00 do 11.30 hodin.

Nabídka pro drobné podnikatele a podnikatelky
1.10.2016 se v obci uskuteční akce „Den žena“. Je to celodenní
akce, kde si ženy užijí péči v oblasti péče o tělo (od kadeřnice po
pedikúru).
Jedná se o akci na podporu drobného podnikání a pomoc začínajím
podnikatelům v této živnostenské a regionální oblasti. Proto nabízíme
možnost místním a okolním živnostníkům z řad kadeřníků, masérů,
pedikérů, manikérů a jiných podobných živností, aby se přihlásili jako
účinkující a získali si na této akci nové zákaznice. Těchto akcí se
účastní i nezávislé kosmetické poradkyně a živnostníci, kteří již svou
klientelu mají a přesto se chtějí zviditelnit a nasbírat nové zákazníky –
i tito jsou vítani. U nás se bude konat 17. ročník a již předchozí akce
zaznamenaly velký ohlas a návštěvnost.
Více informací a přihlášky na OÚ – R. Koutná , 461 747 117.

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 pozdnějších
předpisů.
Věra Rensová, ředitelka

Nabídka palivového dřeva
Obec Oldřiš nabízí prodej
přebytečného palivového
smrkového dřeva – cca 5m3 za 800,Kč/ m3. Dopravu z lesa si zajistí
kupující sám a na vlastní náklady.
Informace na tel. 724 729 318

Vítání občánků se bude konat v neděli 22.5.2016 od 10.00 hod.
Vážení rodiče, pokud máte děťátko narozené v roce 2016 a chcete se
zúčastnit slavnostního přivítání do obce, sdělte nám tuto skutečnost do
13.5.2016 na OÚ (461 747 117). O narozených miminkách máme sice přehled,
ale bohužel vlivem nedokonalostí legislativních systémů jsme nuceni volit i
tuto formu pozvání, což však nebude mít vliv na slavnostní průběh samotného
vítání. Těšíme se na všechny.

KNIHOVNA INFORMUJE
4.5.2016 se od 15.00 hodin bude knihovně konat dílnička pro děti. Budeme vyrábět dárek pro maminky k svátku.
Do knihovny jsou nakoupeny a darem získány nové knihy od spisovatelů - Javořická, W.Smith, Váňová, D.Morell
a další. Přijďte, určitě si vyberete.
Knihovnice

Využijte krásné jarní počasí a vytvořte:
NEJHEZČÍ FOTO OLDŘIŠE
Prodlouženo do září. Soutěžní snímky
odevzdávejte v tištěné formě ve formátu A4
na obecním úřadě do 30.9.2016 (případně
vytiskneme na OÚ) a také v elektronické
formě ( CD, USB flash disk). Každý snímek
musí být z druhé strany označen jménem
autora, který na obecním úřadě podepíše
souhlas s uveřejněním fotografie. Max.
počet snímků od jednoho autora je 10
ks. Nejlepších 12 snímků bude použito k
vytvoření kalendáře na rok 2017. Ostatní
vybrané snímky budou použity k prezentaci
obce s uveřejněním
jména autora. Každý
z účastníků obdrží
malou pozornost a
autor nejhezčího
snímku navíc lahev
dobrého vína.
Všechny soutěžní
fotografie pak budou
vystaveny v knihovně a
při setkání rodáků.

UDÁLO SE…
Velikonoční dílna v ZŠ
Dne 21. 3. 2016 proběhly u nás ve škole Velikonoční dílny, které jsme připravily společně s paní učitelkou
Kavalovou. Dílny byly určeny pro děti a jejich rodinné příslušníky, kteří si mohli přijít vyrobit několik hezkých
jarních a velikonočních dekorací. Někteří z nich se dokonce pustili i do vedení vlastních dílniček, za to jim moc
děkujeme. Například paní Jitka Votočková nás zasvětila do zajímavé techniky paličkování. Kromě dětí naší školy
si k nám našlo cestu i několik bývalých či budoucích žáků a to nás těší.
Při tvoření jsme našli čas i na kávu a malé občerstvení, o jehož servírování se postaral pan ředitel. Myslím si,
že pro nás všechny to bylo příjemně strávené odpoledne, děti se při vyrábění opravdu snažily a odnášely si domů
krásné výrobky. Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na další příležitost k setkání.
Foto a text Pavlína Bidmonová, vychovatelka ŠD

5.ročník má svůj strom
Letošní páťáci, jejich rodiče, zástupci školy i obecního úřadu se sešli v sobotu
23.dubna u školy. Důvodem byla aktivita rodičů, kteří se rozhodli zakoupit
stromek a ten zasadit. Na tom by jistě nebylo nic tak neobvyklého.
Neobvyklý je však smysl celé akce. Rodiče by rádi založili tradici, kdy by
každý ročník žáků odcházejících ze základní školy, po sobě zanechal svůj
třídní strom.
Strom, který by symbolizoval trvalou příslušnost dětí nejen ke škole, ale i
k obci, kde se narodily. Stromek i děti budou růst a sílit spolu. Děti tu tak
zůstanou s námi, ať už je osud jednou zavane do různých koutů světa.
Je to báječné, když se v dospělosti budou mít možnost vrátit do míst, kde
mají svůj trvalý otisk a budou si moci říct: Sem patřím, tady mám své
kořeny, tady jsem rostl, odtud jsem čerpal svoji životní sílu, jsem jako ten
strom a ten svůj strom mám právě tady.
Snad tato letošní aktivita najde své pokračovatele i v dalších letech.
Snad se budou naše děti rády vracet a budou mít zájem nejen o svůj strom,
ale o svůj domov a vše, co k němu patří.
V. V.

POZVÁNKY
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2015
Borová
od 2. 5. 2016 otevřen SPORTOVNÍ AREÁL - dva
tenisové kurty, volejbalové hřiště, minigolf,
minibowling, dětské hřiště … Areál u sokolovny je
vybaven sociálním zařízením a turistickým
odpočívadlem s občerstvením.
15. 5. 2016 od 14.30 hod. „POUŤ NA BUKOVINĚ“
tradiční pouťová bohoslužba u kaple sv. J.
Nepomuckého na Bukovině.
19. 5. 2016 v 17.30 hod. v obřadní síni v Borové seminář metody Su Jok „LÉČBA BEZ CHEMIE –
ZDRAVÍ NA DLANI“. Vstupné dobrovolné.
Bystré
5. 5. 2016 – Absolventský koncert ZUŠ Bystré v 17:00
hod. v tanečním sále ZUŠ.
8. 5. 2016 - „10. přehlídka vodních mlýnků“ – zveme
všechny malé i velké kutily, aby oživili potok pod
Sokolovnou svými výrobky. Instalace mlýnků začíná už
ve 13:00 hod.
19. 5. 2016 – Zpívání v máji. Kromě pěveckého sboru
Notička se můžete těšit také na divadelní představení
žáků 1. stupně a 2. stupně. Vystoupení se bude konat
v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod.

Po páté se sejdou gourmeti, milovníci dobrého jídla a
pití s kuchaři, odborníky na moderní gastronomii a
výrobci kvalitních potravin na litomyšlském
Smetanově náměstí, aby vzdali hold Magdaleně
Dobromile Rettigové, průkopnici české kuchyně.
Téma 5. ročníku: „Hromový kořen, jinak řečený
špargl“. Program na www.gastroslavnosti.cz
Polička
7. - 8. 5. 2016 – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
8. – 29. 5. 2016 – Martinů fest
www.tyluvdum.cz
27. – 29. 5. 2016 – Poličské rockoupání
Tradiční rockový festival na poličském koupališti.
www.rockoupani.cz
Info poskytla Ing. Šauerová, Město Polička

Dolní Újezd
10. 4. - 12. 6. 2016 - Přírodovědná výstava v
Regionálním muzeu vesnice
Výstava je otevřena každou neděli od 14:00 do 17:00
6. 5. 2016 - Oslava Dne matek - ,,Hudební kavárna ze
ZUŠ jen pro Vás"
pořádá Obec Dolní Újezd se ZUŠ Dolní Újezd v
sokolovně od 18:00
6. 5. 2016 - Křest nového CD ,, Svět se točí dál..."
kapely Dolnovanky z Dolního Újezdu
Smetanový dům Litomyšl od 19:00
Litomyšl
18. 5. 2016, 19:30, Lidový dům, Litomyšl - Cestovatel
Jiří Kolbaba a exotická diashow
Cestovatel Radia Impuls Vás provede všemi kouty
světa, podělí se s Vámi o své originální zážitky z více
než 130 zemí všech kontinentů.
19. 5. 2016, 19:30, Smetanův dům, Litomyšl - Zlatý
časy
Hru Pauly Vogel uvádí Divadlo Radka Brzobohatého.
Úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů,
které nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a
čemu se učit.
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlína
Mourková, Dagmar Čárová, Hana Sršňová.
20. 5. 2016 - 22. 5. 2016, Litomyšl -Gastronomické
slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové

8. května 2016
od 14.00 hod. v Orlovně
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
ke DNI MATEK
Všichni jsou srdečně zváni

Seznam plánovaných akcí pro rok 2016
Květen
8.května – Den matek – od 14.00 hod. v Orlovně
29.května – Dětský den – Areál za Orlovnou
Květen – Střelby o pohár starostů obcí – střelnice
Oldřiš (Myslivecký spolek)
Červen
5. června - Okrsková soutěž v požárním sportu –
Areál za Orlovnou
11. června - Den myslivosti, lesnictví a ochrany
přírody – zábavné odpoledne pro rodiny
s dětmi 13.00 – 17.30 hod. na střelnici
v Oldřiši
19.června – Farní den za Orlovnou
22.června - Kafíčko pro seniory a dříve narozené
Červenec
3.červenec – Nohejbal – Areál za Orlovnou
15.-17. července - Tradiční pouťové slavnosti - Areál
za Orlovnou
31.července - Fotbalové utkání ženatí vs. svobodní
Červenec – Brokový trojboj – střelnice Oldřiš
(Myslivecký spolek)
Srpen
6.srpna – Oldřišská večerní o pohár starosty obce –
Areál za Orlovnou, začátek od 21.00 hod.
28.srpna – Běh na Lucký Vrch a zpět
Září
18.září – „Člobrdiáda“ – zasedací místnost obecního
úřadu, od 14.00 hod. ( pro děti i dospělé)
24.září – „Drakiáda“
Říjen
1. října – Den žena (podpora drobného podnikání ) –
celodenní akce v Orlovně pro ženy
12.října – Kafíčko pro seniory a dříve narozené
Listopad
26.listopadu - Promítání filmů pro děti ( od 18.00 h.)
a dospělé (od 20.00 hod) v Orlovně
Prosinec
7. prosince – Kafíčko pro seniory a dříve narozené
23.prosince – Zpívání u stromečku
30.prosince- Předsilvestrovský ples, od 20.hod. hraje
skupina Combo

Informace o akcích byly poskytnuty pořadately.
Případné změny budou dány na vědomí.
Na všechny akce jsou
všichni srdečně zváni !

Pozvánka na kančí hody
Kdy: 14.5.2016 od 17.00 hod.
Kde: Kuželník Oldřiš
Opět pro Vás budou připravené
dobroty ze zvěřiny. Rezervace na
tel. čísle 733 321 939
Pořadatalé z Kuželníku

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

SDH INFORMUJE
Dne 29. 3. 2016 naše jednotka vyjela k požáru lesního
porostu u osady Jelínek v katastru Kamenec u Poličky. Při
pálení klestí došlo k nekontrolovanému rozšíření ohně. Naše jednotka se
po příjezdu na místo určení ihned zapojila do zdolávání požáru a to na
proudu, kde vystřídala jednotku profesionálních hasičů z Poličky, a dále
dopravou vody ze Sádku cisternou CAS 25. Při požáru došlo ke zranění
osoby, která prováděla pálení klestí a to nadýcháním zplodin a
popálením při snaze zabránit rozšíření ohně. Osobu po ošetření odvezla
Záchranná služba z Poličky.
Zásahu se účastnily 4 jednotky dobrovolných hasičů a jednotka profesionálních hasičů z Poličky.
L. Oplištil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní vypalování trávy
V jarních a podzimních měsících nebo v dobách sucha hasiči, častěji než kdy jindy, vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů.
Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. 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 a i přesto je u nás
vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž 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. Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně
oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
HLÁŠENÍ PÁLENÍ
-Elektronicky
Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje –
www.hzspa.cz (záložka pálení) nebo přímo na adresehttp://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickem-kr aji.aspx pod názvem
„Přidat nové pálení“, které je umístěno na úvodní straně na horní liště.
Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního
střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.
-Telefonem
Změnu pálení lze hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje na tel.:
950 570 110
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa,
kde ke spalování dojde, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případně další údaje, které bude
požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
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
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