OLDŘIŠSKÝ 5/2017
ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU…

* Připomínáme, že

do 30.6.2017 jsou splatné poplatky za TKO na
letošní rok. Zaplatit můžete v kanceláři OÚ, nebo na účet obce
č. 1231377379/0800, částka za osobu 550,- Kč. Osvobození od
poplatků zůstává stejné jako v minulých letech.
* Příští rok budeme v obci slavit výročí založení školy a místního
hasičského sboru. Plánování oslav probíhá již nyní. Pokud máte
někdo zájem a chuť pomoci při organizování a přípravách oslav, jste
vítán /a. Každý dobrý nápad jak obecní oslavy ozvláštnit, obohatit či
jinak „zkrášlit“ se cení, stejně tak i pomocná ruka při samotné
realizaci. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
* Dobrá zpráva – připravuje se pokračování knihy se vzpomínkami
Marie Magdaleny Trojákové o životě v Oldřiši v minulém století.
Obec opět nakoupí několik knih k prodeji a budeme vás o tom včas
informovat.

SLOVO STAROSTY….
Vážení občané,
jak víte, v minulém roce proběhly stavební práce na protiradonovém opatření v naší základní škole.
Celou akci obec předfinancovala a celkové náklady činily 1 993 004,- Kč. Od Ministerstva financí ČR měla
obec příslib dotace až do výše 1,5 mil Kč. Na přelomu měsíce března a dubna proběhlo na MF ČR posouzení
předložených skutečně vynaložených nákladů a výsledků kontrolních měření prokazující účinnost
provedených prací, a na základě toho byla obci přiznána dotace v plné výši tj. 1.5 mil. Kč, která již je
připsána na obecní účet. Jsme rádi, že se nám celá akce podařila zrealizovat v době prázdnin, ale
nejdůležitější je, že naše děti a pedagogové mají zdravotně nezávadné prostory.
V minulém týdnu proběhla v Orlovně veřejná schůze ohledně kanalizace a domovních kanalizačních
přípojek. Do každé domácnosti byl před schůzí rozeslán informační leták s přiloženým tiskopisem plné moci.
Pokud tuto plnou moc jako vlastník připojené nemovitosti vyplníte, podepíšete a doručíte do 20.6.2017 na
obecní úřad, dáváte tímto souhlas k zajištění hromadné projektové přípravy a podání hromadné žádosti o
územní souhlas pro stavbu kanalizačních přípojek, kterou za občany společně podá DSO Oldřiš- Borová.
Pokud z nějakého důvodu tiskopis plné moci nemáte, můžete si jej vyzvednout na obecním úřadě, nebo
stáhnout a vytisknout z webových stránek obce Oldřiš. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby hlavních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek je k dispozici na OÚ.
A nakonec prosba a poděkování …. Žijeme na malé, ale klidné vesnici. Prosím, važme si toho a nekažme
si nedělní klid hlukem sekaček, štípaček, křovinořezů a jiných strojů. Jsem si vědom, že máte potřebu si okolí
svého domu udržovat a upravovat, ale snažme se tyto hlučnější práce odbýt v sobotu a neděli si ponechat na
odpočinek. Děkuji všem, kteří tuto prosbu respektují a tím berou ohled i na své sousedy. V této souvislosti
chci zároveň poděkovat vám všem, kteří se staráte nejen o své pozemky, ale i o přilehlé obecní pozemky a
udržujete je. Moc si toho vážíme. Především pak děkuji občanům, kteří se starají o okolí křížků na Bělidle a
u Roušarů.
M. Serafin

POZVÁNKY NA AKCE….

Odpolední kafíčko pro seniory a dříve narozené se koná
21.6.2017 od 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ.
Těší se na Vás Kamila

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2017
Borová
11.6.2017 od 14 hod. - „Dětský den“ u
koupaliště
23. – 25. 6.2017 - „Borovské hry 2017“. Jedná
se o setkání obcí Borová v rámci ČR a
zahraničí. Bohatý program od pátečního
podvečera až nedělního rána …
Bystré
9. 6. 2017 – Letní kino - VŠECHNO NEBO
NIC od 21:30 v areálu hasičské zahrady.
10. 6. 2017 – Taneční zábava – na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje
skupina Rock Faktor.
23. 6. 2017 – Letní kino – POHÁDKY PRO
EMU od 21:30 v areálu hasičské zahrady.

24. 6. 2017 – Pouťová zábava – na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje
skupina Rock Faktor
Svojanov
3. 6. 2017 - šestý ročník celostátního setkání
parních stříkaček. Ráno započne výstavou
strojů ze všech koutů naší země, odpoledne od
13-ti hodin proběhnou soutěže v disciplínách s
parními hasičskými stroji. Doprovodný
kulturní program, občerstvení zajištěno.
Široký Důl
1. 7. 2017 – 7. Sraz veteránů - 9:00 – 15:00
hod. bohatá tombola, automobil srazu,
motocykl srazu, dobové oblečení srazu, 1. cena
veterán

Dolní Újezd
3. 6. 2017 - Tradiční běh do vrchu, od 13 hod.
pořádá u hospody U řeky.
9. 6. 2017 - Noc kostelů, kostel sv. Martina od
17 do 22 hodin.
17. 6. 2017 - Dolnoújezdský triatlon. Pořádá
Sokol DÚ na koupališti od 14 hod.
24. 6. 2017 - První setkání rodáků a přátel
Dolního Újezdu
Dopoledne: den otevřených dveří, možnost
navštívit školy, obecní úřad, knihovnu,
muzeum, dům s pečovatelskou službou,
sokolovnu, hasičárnu, chovatelské středisko
Odpoledne: slavnostní průvod od školy do
areálu v Bořkově, poté zábavný program
,,Bavíme se sami" večer taneční zábava hraje
MIX.
Litomyšl
3.6.2017, 16:00-23:00 - Litomyšlská muzejní
noc
Slavnostní zahájení muzejní noci proběhne
před budovou regionálního muzea. Volné
vstupy do expozic kostela Nalezení sv. Kříže,
domu U Rytířů, Muzea domečků, panenek a
hraček, Portmonea, regionálního muzea,
Rócafé, Rodného bytu Bedřicha Smetany a
zámeckého sklepení. Součástí je doprovodný
program v jednotlivých expozicích.
16. 6. - 6. 7. 2017 - 59. ročník Národního
festivalu Smetanova Litomyšl a 13. ročník
Smetanovy výtvarné Litomyšle, různá místa
v Litomyšli
24.6.2017, 8:00-17:00 - Starodávný jarmark Smetanovo náměstí
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu.
Lubná
11. 6. 2017 od 11.00 hodin - O putovní pohár
starosty obce Lubná - soutěž v požárním útoku,
hřiště za ZOD Lubná.
23. 6. 2017 od 20.00 hodin - zábava se
skupinou GALLILEO, letní areál Lubná.
Oldřiš
4. 6. 2017 od 14.00 hod. - Indiánský dětský
den za Orlovnou. Soutěže, překážkové dráhy,
skákací hrad, pěna, občerstvení. Indiánské
kostýmy vítány!! V případě velké nepřízně
počasí se akce ruší.
17.6.2017 od 13.00 hod. – II. den myslivosti,
lesnictví a ochrany přírody „ Zábavné
odpoledne pro rodiny s dětmi“ , na střelnici
v Oldřiši. Soutěže, ukázky lesní techniky,

Babylonští trubači, přehlídka loveckých psů a
dravců.
Polička
3. 6. 2017 - Čas pro neobyčejné zážitky –
oblíbené večerní putování Poličkou. Nechme
Poličku zazářit a zapsat do České knihy
rekordů! Vytvořte s námi oficiálně
registrovaný rekord a to - NEJVĚTŠÍ
HVĚZDU z lidí přímo na Palackého náměstí
pod dozorem komisaře z Agentury Dobrý den,
s. r. o.
Do 3.9.2017 - Pohádkový svět Zdeňka
Smetany – výstava pro děti v sálech Městské
galerie v radnici. Výstava představí nejenom
nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá
čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých
jehel a kresby přísloví a pranostik.
10. 6. 2017 – III. Poličská RC Rallye a model show
Od 13:00 hod. na dopravním hřišti.
Sebranice
3. 6. 2017 - workshop Setkání tesařů -výroba
stěnových klád pro opravu roubených stěn
polygonální stodoly, 9-15 hodin, Trstěnice u
Litomyšle č.p.56, více www.ilkd.cz.
18. 6. 2017 – Medobraní – začátek v 10.00
hod., v zahradě č.p. 108. Zájemci si budou
moci zkusit vybrat z úlu zralý plást s medem,
odvčelit, odvíčkovat a med vytočit. Bude
možné ochutnat teplý vytočený med a zakoupit
si čerstvý med.
24. 6. 2017 – VII. ročník Sebranického
pětiboje dvojic – od 8.00 hodin ve sportovním
areálu koupaliště, startovné 150 Kč,
občerstvení zajištěno po celý den. Disciplíny:
tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal,
plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na
tel.: 461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz.
25. 6. 2017 – Pohádkový les – od 14 hodin,
pořádá SDB Sebranice a místní mládež v lese
za koupalištěm.
Informace poskytuje: Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka
23.5.2017 uplynulo 8 let od úmrtí
p. Františka Roušara z č.p. 7
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 21.5.2017 se konalo
v zasedací místnosti obecního úřadu
vítání nových občánků.
Do obce byli slavnostně přivítáni
dva noví malí občánci a to:
Terezka Brandýská a Vojtíšek Síla.
Rodičům k miminkům gratulujeme a
těšíme se na další.

ZAZNAMENALI JSME….
Že i v malé obci jako je Oldřiš se rodí úspěšní sportovci je opět dokázáno….

Talent Cup v Plzni
Turnaj pořádala Fotbalová asociace České republiky za
podpory UEFA. Jednalo se o první ročník turnaje
regionálních výběrů děvčat do 13 a 14 let v dívčí kopané a
proběhl v neděli 14.5.2017 v Plzni. Osm regionálních výběrů
z celé republiky zde bojovalo o cenné kovy a mezi nimi i
výběr z východních Čech. A právě v tomto týmu bylo jedno
jméno nám známé… Jana Hegrová z Oldřiše, jejímž
prvotním klubem byl TJ Sokol Borová, ale již nějaký ten rok
hraje za FC Hradec Králové. Tento tým skončil na pěkném
bronzovém místě a to jistě nemalou zásluhou naší rodačky,
která hraje na postu „stoperky“.
foto: zdroj facebook

Minirozhovor se „stoperkou“  :
Od kolika let hraješ fotbal a kdo tě k němu přivedl? Asi od pěti. Rodiče a bráchové.
Co tě na fotbalu baví a naopak co tě štve? Je to nevyzpytatelná kolektivní hra. Hodně mi vadí, když to
někdo pojme jako sólovou dráhu a hraje si sám.
Chceš se fotbalu věnovat i nadále a kam až bys to chtěla dotáhnout? Ano, baví mě to čím dál víc a
chtěla bych to dotáhnout až do fotbalové reprezentace. Je to sen a moc ráda bych si ho splnila.
Říká se, že fotbalisti mají od hraní nohy samou modřinu a do „O“ . Nebojíš se toho ?? Nohy mám
promodralé dost často, ale na to si člověk zvykne, zkrátka nic není zadarmo.
Co máš raději – fotbal, nebo čokoládu ? No, to je na zváženou. Když mi to nejde, dala bych si kopec
čokolády na nervy.
Děkujeme za rozhovor. –red-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máte také doma dítko, které v něčem vyniká a dosahuje úspěchů? Dejte nám vědět, rádi zveřejníme. A nemusí to
být jen o dětech… pokud jste sami úspěšní v nějakém odvětví ať už je to ve sportu, kultuře nebo jste dosáhli
ocenění ve svém koníčku (včelařství, amatérská fotografie, ..) napište nám o tom na e-mail redakce
ucetni.oldris@email.cz, rádi budeme Váš úspěch sdílet.

JSDH Oldřiš informuje:
V měsíci květnu se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení s vrtulníkem. Cvičení
probíhalo na letišti v Poličce, kde jsme nacvičovali plnění vodního vaku zavěšeného pod
vrtulníkem. Po příletu policejního vrtulníku jsme byli posádkou proškoleni, jak postupovat
při plnění. Voda se dodávala z cisteren dvěma proudy přes speciální proudnice, kterými
dvojice hasičů prováděla plnění vaku. Držení vaku při plnění,

stříkající voda, hluk a silný vítr od
vrtulníku, který byl pět metrů nad
hlavami, někdy hasiče pořádně potrápilo.
Výcviku se účastnilo pět sborů
dobrovolných jednotek. Tento způsob
hašení s využitím vrtulníku s vakem se
využívá na plošné hašení polních a lesních
požárů.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st., foto Vlastimil Hejduk ml.

KNIHOVNA INFORMUJE…….
Vážení čtenáři, 14. června bude knihovna uzavřena z důvodu dovolené. Jako odškodné Vám mohu
nabídnout několik nových titulů, kterými je naše knihovna obohacena a které si můžete kdykoliv jindy
půjčit….
Marie Poledňáková : Ten, kdo tě miloval
První kriminální román populární Marie Poledňákové je plný nejen napětí a sympatických
postav, ale i humoru a ironie, na které jsme v autorčiných dílech zvyklí…
Diane Ackermanová: Úkryt v ZOO
Skutečný příběh ředitele varšavské zoologické zahrady Jana Żabińského a jeho
ženy Antoniny, kteří po vybombardování zoo během invaze Němců do Polska v roce 1939
využili zájem nacistů o zvířata což pomohlo k tomu, aby tak zachránili tak přes tři
stovky Židů (zfilmováno).
Jiří S. Kupka: Krvavé jahody - Příběh ženy, která přežila gulag.
Krvavé jahody vypraví děsivé svědectví Věry Sosnarové deportované ve čtrnácti letech spolu
s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou – petrohradskou emigrantkou Ljubou
Mělkinovou – z Brna do Sovětskeho svazu.
Přijďte si vybrat …. Srdečně zve knihovnice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolené praktických lékařů
MUDr. Jílek – Poliklinika Polička
19.6. -23.6.
31.7. – 11.8.
03.7. – 14.7.
21.8. – 25.8.

MUDr. Grodl – Borová
17.7. – 21.7.
14.8. – 18.8.

INZERCE:

Rozsah a ceník úkonů platný od 1.2.2016
Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
písm. bod

výše úhrady
od 1.2.2016

úkon
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a)
1.
2.
3.
4.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

100 Kč / 60 min.
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

1.
2.
3.

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

1.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
dovoz nebo donáška jídla
dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150 m
pomoc při přípravě jídla a pití

*)

5.

příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1.
2.
3.

běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklid po
malování
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

b)

c)

2.
3.
4.
d)

4.
5.
6.

14,- Kč / úkon
8,- Kč / úkon
100 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

7.
8.
9.

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

100 Kč / úkon
68,- Kč / kg
68,- Kč / kg

1.
2.

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min.
+ cena za odvoz

e)

fakultativní činnosti
1.

doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby,
k lékaři, na úřady apod.

8 Kč / 1 km

*) dle aktuálních podmínek dodavatele stravy
Pozn.: pokud při hodinové sazbě poskytování úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se úměrně snižuje.

!!! AKČNÍ NABÍDKA DEDRA!!!








KONCENTRÁTY LETNÍ SMĚSI DO OSTŘIKOVAČŮ za 99,REPELENTNÍ NÁRAMKY za 149,REPELENT INSECTOFF za 149,POSTCONACT PO BODNUTÍ ČI ŽAHNUTÍ za 149,ZVÝHODNĚNÉ SADY (AVIVÁŽ, JAR, OSVĚŽOVAČ) za 259,(307,-) – dle vlastního výběru
ZVÝHODNĚNÉ SADY (AVIVÁŽ, JAR, TEKUTÉ MÝDLO) za
239,- (287,-) – dle vlastního výběru
A DALŠÍ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI
NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz

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

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

1.6.2017 – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
K této příležitosti jeden recept na něco dobrého:
TVAROHOVÉ MUFFINY S BORŮVKAMI

200 g hladké mouky
50 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
100 g třtinového cukru
špetka soli
50 g mléka
250 g polotučného tvarohu
80 g olivového oleje
2 vejce
120 g borůvek
Promícháme mouky s práškem do
pečiva, cukrem a špetkou soli.
Smícháme vejce, olej, tvaroh a mléko.
Obě směsi spojíme a vmícháme do
těsta opatrně borůvky.
Naplníme plech pro dvanáct muffinů,
pečeme na 180 stupňů 20 minut.
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