OLDŘIŠSKÝ
6/2016
ZPRAVODAJ
Starosta obce a
zaměstnanci obce
přejí Všem krásné
prožití letních dní,
hodně pohody,
sluníčka a
příjemných zážitků
z dovolených a
prázdnin.
Vážení spoluobčané,
PÁR SLOV KE
obec Oldřiš a Borová v současné době nechává vypracovat projektovou
KANALIZACI …
dokumentaci na výstavbu gravitační kanalizace a čistírny odpadních vod.
Odkanalizování bude provedeno gravitační splaškovou kanalizací, která bude
napojena do čistírny odpadních vod umístěné v jižní části obce Oldřiš. V současné době probíhá projednávání celého
projektu pro zajištění územního rozhodnutí, kdy se mimo jiné rozhoduje, na kterých pozemcích bude stavba
umístěna v souladu s vyjádřením vlastníků. Navržené umístění kanalizace se dotkne pozemků, které budou
specifikovány v textové části dokumentace kanalizace a jehož můžete být podle výpisu z katastru nemovitostí
vlastníky. Jednotliví vlastníci dotčených pozemků, budou ze strany obce osloveni a budou požádáni o souhlas
s uložením kanalizačního potrubí formou smlouvy. O dalších krocích vás budeme včas informovat.
M.Serafin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

ZO Oldřiš mimo jiné 1.6.2016 schválilo:

-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje prodej pozemku v k.ú. Oldřiš u Poličky p.p.č. 220/2 o výměře 13 m2 za cenu
3450,- Kč z důvodu narovnání vlastnických vztahů.
-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje prodej pozemku p.p.č. 315/2 v k.ú. Oldřiš u Poličky o výměře 18m2 za cenu
3760,- Kč z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Prodej pozemku 1686/3 se odkládá.
-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje pronájem cca 129 m2obecního pozemku p.p.č. 2584/1 v k.ú. Oldřiš u Poličky za
cenu 1,- Kč/m2/rok.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje ozdravná opatření ke snížení radonu v objektu ZŠ Oldřiš v rozsahu projektové
dokumentace, jak bylo navrženo Ing. Jiřím Strejčkem.
Schvaluje postup při poskytnutí dotace ministerstvem, podle § 5 vyhlášky č.461/2005 Sb., který bude realizován ve
dvou etapách:
V první etapě, před provedením opatření, je ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu doručena písemná
žádost vlastníka (obce) se všemi přílohami a stanovisky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dle §2 vyhlášky č.
461/2005 Sb.
V druhé etapě, po provedení opatření a po doložení účelně vynaložených nákladů a prokázání účinnosti opatření podle
§3 odst.2 a 3 vyhlášky č. 462/2005 Sb. uvolní ministerstvo dotaci kraji, který ji postoupí vlastníkovi (obci).
Dále ZO schvaluje započetí výběrového řízení na zhotovitele navržených protiradonových opatření z důvodů
připravenosti projektu a jeho realizace v době letních prázdnin.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/16/22155.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci
„Výstavba místní komunikace“.

-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje instalaci kabelu pro veřejné osvětlení současně se sítí ČEZ Distribuce soustavy v
lokalitě pod zastávkou.
/ následující 4 body se týkají rozsahu a požadavků na projektovou dokumentaci pro kanalizaci a ČOV/

-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, že tlakové přípojky (čerpací šachta a výtlačné potrubí), které bude nutné
v rámci stavby budovat u „utopených“ nemovitostí, nebudou součástí projektu pro územní řízení.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, že v projektu pro územní řízení budou zakresleny a vypsány celkové délky
veřejných částí kanalizačních přípojek. Veřejná část kanalizační přípojky bude v délce od napojení na stoku až po
hranici soukromého pozemku a bude ukončena revizní šachtou na veřejném pozemku.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, že v případě tlakové kanalizační přípojky bude také vyprojektována gravitační
veřejná část kanalizační přípojky s revizní šachtou, kde bude docházet ke změně proudění (z tlakové na gravitační).
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, že v případě vedení stoky po soukromém pozemku bude také v rámci projektu
zakreslena část kanalizační přípojky a to v délce max. 5-ti metrů. Tato část kanalizační přípojky bude také ukončena
revizní domovní šachtou.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výsledek inventarizace k 31.12.2015.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje přezkum hospodaření obce za rok 2015 bez připomínek a výhrad.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2015 bez připomínek a výhrad, tak jak byl zveřejněn.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016.
Zastupitelstvo obce neschválilo :
Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje v případě zdvojených stok (jedna vedena v soukromých zahradách a druhá
souběžně v komunikaci) že bude stoka vedená v soukromých zahradách zrušena. Toto řešení bude však generovat
vybudování tlakové kanalizační přípojky pro budovy, které jsou umístěny pod komunikací (utopeny).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí závěrečný účet za rok 2015 svazku DSO Oldřiš-Borová, Mikroregionu
Poličsko, Kraje Smetany a Martinů.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ .

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

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
Přeplatky stravného za období únor – srpen 2016 budou vráceny bankovním převodem v měsíci září. Je na volbě
každého, zda přeruší trvalý příkaz předpisu stravného v prázdninovém období, ale pokud přeplatek nedosahuje
částky vyšší, než cena stravného na měsíc září, musí TP opět zadat v měsíci srpnu.
Tímto prosím strávníky, aby si zkontrolovali zadání data TP, či jednorázových plateb, které musí být do 15. dne
předešlého měsíce, na stravné v měsíci následujícím. Pozdější platby způsobují účetní problémy.
Dětem, které přechází z MŠ do ZŠ budou ponechány variabilní symboly stávající, pouze částka předpisu stravného se
mění. Novým dětem MŠ budou v. symboly přiděleny a s výší předpisu stravného a číslem bankovního spojení
písemně zaslány. Veškeré bližší informace podám po domluvě na tel. 461/747 120 nebo 736/769 834.
Děkuji R. Nebuchlová
DOPORUČENÁ VÝŠE PŘEDPISŮ STRAVNÉHO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
MŠ 2- 6 let
22 x 30,- 660,MŠ 7 let
22 x 32,- 704,ZŠ 6 -10 let
22 x 18,- 396,ZŠ 11-14 let
22 x 19,- 418,CIZÍ STRÁVNÍCI
22 x 49,- 1078,/ 22 = maximální počet obědů v měsíci /
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UDÁLO SE….
Dne 11. 6. 2016 se uskutečnila akce s názvem „Den myslivosti, lesnictví a ochrany
přírody“. Byla to první akce pořádaná v tomto duchu v naší obci i okolí. S napětím jsme
očekávali, jak velká bude účast a jak se akce bude líbit. Bylo to odpoledne plné soutěží pro
děti. Avšak i dospělí si zde našli zábavu i nové zajímavé a užitečné informace z oboru
myslivosti, lesnictví a ochrany přírody.
Uspořádat akci v tomto rozsahu by nebylo možné bez pomoci sponzorů uvedených na
plakátě i těch, kteří přispěli věcným darem a nepřáli si být jmenováni. Velikou pomocí byla
ochota asi 60-ti pořadatelů, kteří se ve svém volném čase věnovali přípravám, úklidu i organizaci akce. Všem patří
velký dík, protože právě bez nich by se akce nikdy neuskutečnila.
Dne Myslivosti se zúčastnilo okolo 450 lidí, z toho bylo 150 dětí.
Děti u vstupu dostaly tašku s jejich jménem a seznamem soutěžních disciplín. A hned po zahájení se děti vrhly na
plnění úkolů. Za splnění úkolu vždy dostaly podpis na tašku a odměnu do tašky. Někdy byla odměna v podobě
sladkosti, jindy to bylo pexeso, přívěsek, světýlko, zvířátko apod.
Soutěže pro děti:
1. TONDA OBAL- prověřily své znalosti třídění odpadu pomocí „odpadkového domina“ a řazení odpadu do popelnic
správné barvy. Soutěžní stanoviště zajistila společnost EKO-KOM.
2. PASÍČKA - pojmenovávaly zvířata na obrázku a mohly si prohlédnout vybavení zásahového vozidla pro odchyt
zvířat i sovu, která přijela společně se zaměstnancem Záchranné stanice Pasíčka.
3. LESNICTVÍ – rozpoznávaly druhy dřevin podle kůry, plodu, listu nebo jehličí. Dozvěděly se způsoby ochrany lesa
proti škůdcům (např. lýkožrouta smrkového tak zvaného kůrovce). Prohlédly si sbírku hornin a motýlů. Stánek
zajistila společnost ULRICH-ŠPLÍCHAL.
4. LUK + OŠTĚP – házely na terč oštěpem a střílely z luku.
5. MALOVÁNÍ – na březovou podložku si děti nastříkaly siluetu zvěře dle vlastního výběru a přiřadily k ní správnou
stopu.
6. ZOOLOGIE – poznávaly druhy volně žijící zvěře s pomocí vystavených exponátů a zároveň získaly přehled o
způsobu jejich života.
7. POSED – střílely z posedu na terč s divočákem nebo liškou.
8. KRMELEC - úkolem bylo donést správné krmení pro zvěř do krmelce a to v zimním oděvu. Děti si oblékly Hubrťák
navlékly sněžnice a na bobech vezly krmivo do krmelce.
9. STOPY ZVĚŘE - podle stopy určovaly děti jméno zvěře.
10. VZDUCHOVKA – všemi oblíbená střelba na PET lahve, patrony a asfaltové holuby.
Dospělí si mohli prohlédnout výstavu trofejí,
zbraní, nábojů, loveckých doplňků a vycpaných
zvířat, mezi nimiž byl například čáp, veverka, kuna,
sojka, sele, káně, ale i pivoň šumavský. Dále zde
byla ukázka současných i historických motorových
pil a křovinořezů.
Byl zde stánek s tématikou včelařství s proskleným
včelím úlem, k ochutnání medovina i možnost
vyrobit si vlastní ozdobnou svíčku.
Dále celé odpoledne probíhaly tyto doprovodné
akce:
UKÁZKA STŘELBY NA ASFALTOVÉ HOLUBY – odvážní
si mohli vyzkoušet střelbu.
UKÁZKA LESNÍ TECHNIKY – byla možnost vidět
nákladní vozidla pro přepravu dřeva, vyvážecích
souprav, lesních traktorů a Harvestor. U všech strojů byla předvedena ukázka jejich práce.
PASOVÁNÍ MLADÝCH MYSLIVCŮ- slavnostní zakončení kroužku Mladých myslivců a ochránců přírody. Symbolickým
pasováním jsme se pokusili přiblížit zvyky a tradice v myslivosti.
PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ- komentovanou přehlídku 11 plemen loveckých psů moderoval pan Roller Jan. Přiblížil
způsob využití předváděných plemen v lovecké kynologii.
UKÁZKA DRAVCŮ A SOV – sokolník pan Školoud předvedl zajímavou sokolnickou show i s aktivním zapojením diváků.
Během celého odpoledne byla možnost povozit děti na koni i ve vystavené lesní technice.
Potěšil nás velký zájem veřejnosti a je pro nás motivací k pořádání dalších ročníků této akce.
Za kolektiv pořadatelů Aleš Votočka, Jan Patka a Lukáš Kukla

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

Dětský den
V neděli 29. 5. 2016 jsme v areálu za Orlovnou v Oldřiši
slavili svátek všech dětí. Kulturní komise ve spolupráci s
dobrovolnými hasiči připravila pro děti soutěžní odpoledne.
Zatloukaly se hřebíky, skákalo v pytli, zdolávala se lanová
dráha, děti trénovaly šplh, střílely ze vzduchovky na terč,
prolézaly dlouhým tunelem, překonávaly překážkovou dráhu.
Disciplíny nebyly jen fyzicky náročné, s pohádkovým testem
musely někdy pomáhat i rodiče. Snad nejzajímavější
disciplínou bylo vyhledávání dobrůtek v tajemných nádobách,
kdy je děti hledaly poslepu. Tady projevily velkou dávku
odvahy, protože nikdy předem nevěděly do čeho si sáhnou,
jednou byla v kyblíčku voda, jindy pudink nebo i peří. Bylo
zajímavé sledovat, co všechno děti dokážou překonat kvůli
lízátku. Na každé zastávce dostaly děti odměnu, na dodání
energie opečený špekáček. Děti, které nechtěly právě
soutěžit, využily skákací hrad.
Po soutěžích se všichni přesunuli na louku za areál, kde
družstvo nejmladších hasičů z Oldřiše předvedlo útok na
hořící auto. Po uhašení přišli na řadu profesionální hasiči z
Poličky a ukázali nám, jak to vypadá po autonehodě kdy se
musí vystříhat posádka z vraku auta.
Nakonec přišla na řadu oblíbená pěna. Bylo jí opravdu
hodně, děti se v ní ztrácely a zase se objevovaly, ale vůbec jim
to na rozdíl od rodičů nevadilo. Pak zafoukal vítr, pěna se
dostala za plot na jinou zahradu, za což se omlouváme, a děti
se mohly jít konečně usušit.
Na dětský den přišla téměř stovka dětí se svými blízkými a
pořadatelé dělali vše, aby všichni prožili krásný sváteční den.
Děkuji touto cestou všem, kteří se na této akci podíleli
finančně, pomocnou rukou a nebo jen milou přízní.
Kamila Lorencová.

KNIHOVNA INFORMUJE
Dne 9.6.2016 byli pasováni do řádu čtenářského prvňáčci, kteří
končí svůj první školní rok. Samozřejmě byli ze čtení i vyzkoušeni
a všichni předvedli skvělý čtecí výkon. Slíbili "panu králi", že
budou hodně číst a to splnili hned po samotném pasování, kdy
se rozeběhli po knihovně a každý si odnesl nějakou knížku k
prázdninovému čtení.
Tak se těším na další „várku“ nových čtenářů 

Knihovnice

JSDH OLDŘIŠ
Dne 20. 06. 2016 se naše jednotka zúčastnila pod
vedením HZS Polička taktického cvičení v budově naší ZŠ,
kde byl ohlášen požár ředitelny. Cílem taktického cvičení
bylo ověření dojezdového času, prověření činnosti
příslušníků HZS PS Polička, JSDH Oldřiš a prověření
činnosti zaměstnanců školy. Dále seznámení s možností
případné evakuace osob z objektů, následné seznámení s objektem a
možným nebezpečím, které by mohlo nastat v případě požáru. Po příjezdu
složek HZS, byla budova školy pod vedením zaměstnanců již evakuována.
Ředitelem školy bylo nahlášeno, že chybí dvě děti. Hasiči v dýchacích
přístrojích prováděli průzkum, hašení požáru a vyhledávání osob. Obě
pohřešované osoby byly nalezeny a pomocí nosítek nebo vyváděcích
dýchacích přístrojů vyvedeny z budovy. Po skončení cvičení byla dětem
provedena ukázka hasičské techniky. Toto taktické cvičení ukázalo dobrou
připravenost zaměstnanců naši školy řešit podobné problémy, ukázněnost
dětí a odborný zásah složek HZS, za což všem patří velké poděkování.
Oplištil Luděk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVIČKY ZE
ŠKOLY…

PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ!

O činnosti ve škole na stránkách tohoto zpravodaje informujeme vcelku pravidelně, takže teď nebudu
rekapitulovat průběh roku. Pár řádků však čtenářům přesto předkládám. V nich se bude často opakovat jedno
slovíčko. Není to slohová neobratnost, je to záměr.
Školní rok pomalu končí. Všichni se těšíme na prázdniny. Těšíme se, protože celý rok proběhl v klidu a úspěšně. A
za to jsme všichni rádi a je za to třeba poděkovat.
Děkuji kolegyním – odvedly letos obrovské množství práce navíc. Je až s podivem, že jsou stále tak usměvavé a
nepadají únavou. Děkuji paní uklizečce – škola je stále jako ze škaltulky a převzala řadu povinností domovnických.
Děkuji paní Kvízové, děkuji panu Votočkovi – vedli zajímavé kroužky a děti je měly moc rády.
Děkuji panu faráři – jeho vlídnost a lidskost bych přál poznat všem dětem.
Děkuji zřizovateli - kromě jiného za to, že pomůže škole s nutnými opravami v přízemí školy (tělocvična, keramika,
odvětrání, vlhkost).
Děkuji rodičům
– ochota
pomoci, vlídná slova, podpora
práce školy, vstřícnost,… nám
moc pomáhá a motivuje.
Děkuji místní knihovně, zdejší
mateřské škole i dalším – za
spolupráci.
V neposlední řadě chci
poděkovat všem „našim“
dětem – za to jaké jsou.
Pracovité, ochotné, šikovné,
kamarádské, většinou hodné.
Například na školním výletě
nám naše děti záviděli a chválili je na mnoha místech. Kdyby děti takové nebyly, nemohli bychom si dovolit jet s nimi
na třídenní výlet. Ale my to společně zvládli!
A na závěr jedno speciální děkuji. Paní učitelka Heyerová po deseti letech končí své působení v Oldřiši. Za ty roky,
zde vychovala řadu žáčků a zasela v nich lásku k přírodě, lidským hodnotám, vzbuzovala zájem o vzdělání, díky ní děti
škola bavila. Říkávám jí, že bych chtěl být žákem v její třídě. To už se mi nepodaří, ale děkuji jí za to, že jsme tu lásku
k učení, tu invenci a poctivost v práci, mohli alespoň zpovzdálí sledovat. Za nás za všechny tedy: Hodně zdraví a
děkujeme!
V. Vajs, ředitel ZŠ Oldřiš

Ilustrační foto z roku 2014

Pouťové slavnosti 15. – 17.7.2016
V pátek 15.7. od 20.00 hod. Diskotéka za Orlovnou
V sobotu 16.7. od 20.00 taneční zábava na parketu za Orlovnou - hraje Kyvadlo
Otevřen sklípek od 16.00 hod.
V neděli 17.7. od 9.00 hod. otevřeno občerstvení za Orlovnou a od 15.00 posezení s hudbou
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech.

2.7.2016 OTVÍRÁME KIOSEK ZA ORLOVNOU
Otevírací doba :

Pá 17.00 - 22.00 hod.
So 17.00 - 23.00 hod.
Ne 14.00 - 20.00 hod.

Přijďte posedět.
Srdečně zve SDH Oldřiš

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2016
Bystré
11. – 14. 7. 2016 – Filmový týden v Kině Bystré - filmy
„Lída Baarová, Osm hrozných, Revenant zmrtvých
vstání a Pat a Mat ve filmu“. Promítat se bude každý
den v 19:00 hod., dětské představení od 17:00 hod. v
kině.
17. 7. 2016 – Letní kino – „Jak básníci čekají na
zázrak“. Promítání začíná od 21:30 hod. na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí.
16. 7. 2016 – Zábavné odpoledne se SDH Bystré od
14:00 hod. Proběhne námětové cvičení výjezdové
jednotky SDH Bystré. Program bude pokračovat na
hasičské zahradě ukázkami hasičských dovedností a
soutěžemi pro děti i dospělé. K tanci i poslechu bude
hrát DJ Žužu. Občerstvení bude zajištěno.
30. – 31. 7. 2016 – Mistrovství SAC ČR 2016 cyklistické závody amatérských cyklistů, které budou
rozděleny do 2 dnů. První den proběhne časovka
jednotlivců a druhý den silniční závod. Podrobné
informace a přihlášky na www.bystre.cz
Litomyšl
1. 7. - 26. 8.2016, 18:00 a 19:30, Toulovcovy
prázdninové pátky
Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná pohádka nejen pro
děti (od 18:00) a koncert nejen pro dospělé (od 19:30)
8. 7.a 9. 7. 2016 - Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl
Aerovleky
Setkání modelářů s modely výkonných větroňů a
maket. Starty budou prováděny aerovleky pomocí
vlečných motorových letadel. Zajímavá podívaná pro
příznivce bezmotorového létání
16. 7. 2016 Life - Litomyšl festival
od 11:00, Primátorská hráz, Litomyšl
Vystoupí: No name, Marek Ztracený, Voxel, Vladimír
Mišík & Etc, Th!s & Vojta Kotek, Dirty Way, Dědovy
blechy.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, IC Svitavy,
IC Vysoké Mýto), 360 Kč na místě, 500 Kč V.I.P.
Lubná
5. 7. 2016 od 13.00 hod. - letní areál Lubná LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA - hrají - Poličanka, Bobrůvanka,
Libkovanka, parkování v areálu, občerstvení, vstupné
130 Kč
23. 7. 2016 od 20.00 hod. - letní areál Lubná - pouťová
zábava - hraje Rytmik Jedlová
30. 7. 2016 od 20.00 hod. - letní areál Lubná - pouťové
dozvuky - zábava - hraje ROCK FACTOR.

Oldřiš
1. 7. 2016 od 17 hod. v areálu za Orlovnou “Den otců i
těch budoucích a neb soutěžní odpoledne pro celou
rodinu”. Soutěž o nejoriginálnější nemotorový
dopravní prostředek, soutěž o nezručnějšího tátu.
Soutěže pro děti a celou rodinu. Končí táborákem s
kytarou.
15. – 17. 7.2016 - Pouťové slavnosti v Oldřiši. V pátek
15. 7.2016 od 20.00 hod. diskotéka na parketu za
Orlovnou. V sobotu 16. 7. 2016 od 20.00 od taneční
zábava na parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo. V
neděli 17.7.2016 odpoledne posezení s hudbou.
Polička
Do 31. 8. 2016 velký a malý výstavní sál Centra
Bohuslava Martinů, Poznávej se - interaktivní výstava
o lidském těle navazuje na úspěšnou výstavu Hry a
klamy z IQ Landia Liberec.
2. - 6. 7. 2016 - Královské slavnosti na hradě
Svojanově. Formou tradičních hradních slavností
budou probíhat představení kouzelníka, kejklíře,
ukázky historických tanců a historického šermu.
Nedílnou součástí je příjezd družiny krále Přemysla
Otakara II. a královny Kunhuty na hrad.
12. – 17. 7. 2016 - Život na věži - kostýmové prohlídky
rodné světničky Bohuslava Martinů
23. 7. 2016 - Festival akustické hudby na Svojanově. Již
sedmý ročník festivalu, představující netradiční
hudební žánr klasické country a folk neozvučené
hudby.
Pomezí
16. 7. 2016 - oslavy 130 let založení SDH Pomezí v
areálu u ZŠ horní
Sebranice
24. 7. 2016 - Anenská pouť na Vysokém Lese – v 15
hodin začne mše svatá a od 16 hodin bude posezení s
harmonikou a malým občerstvením.
28. 7. 2016 - pohádka Jeníček a Mařenka - od 17
hodin na Kališti u křížku pod lípami, zahraje loutkové
divadlo Kozlík.
Široký Důl
2. 7. 2016 - Sraz veteránů
9:00 – 12:00 – prezentace
13:00 – vyjížďka dle mapy
15:00 – vyhlášení – automobil srazu, motocykl srazu,
dobové oblečení srazu,
bohatá tombola. 1. cena veterán
Startovné: zdarma do r. v. 1945, do r. v. 1980 100,- Kč
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

Vážení čtenáři,
zveme Vás ke čtení a soutěžení v novém cyklu z Kraje Smetany a Martinů, tentokrát na téma Tajemná a zajímavá
místa v Kraji Smetany a Martinů. Každá ze 14 členských obcí svazku představí zajímavý článek a také soutěžní
otázky. Ať se Vám nový seriál líbí!
Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů – obec Borová
BOROVÁ nabízí klidný odpočinek i příležitost ke sportům v náručí lesů, vonných luk a potoků na táhlých kopcích s
pěknými výhledy. Je zde řada pěších, v zimě běžeckých tratí, nechybí zde značené cykloturistické stezky. Kopec Skalka
nalezneme na okraji obce v části, jež je podle kostela, který je této světici zasvěcen, nazývána Svatou Kateřinou. Na
vrcholku, v šeru původního bukového lesa, se skrývá drobný skalní útvar – Skalka. Toto místo je opředeno mnoha
pověstmi…..
„Před dávnými časy stával na Skalce hrad. V něm sídlil ukrutný rytíř se svojí čeledí. Ta se ze všech sil snažila vyrovnat
divokosti a ukrutnosti svého pána. Rytíř přepadal okolní vesnice, loupil, pálil a vraždil. Pod touto drsnou slupkou
dřímal jediný ušlechtilý cit, a to nesmírná láska k jeho dceři Máni.
Rytířova dcera si vyšla jednoho letního dne do blízkého lesa. Chtěla si natrhat květy, které měla velmi ráda. Zašla pod
vysoké koruny stromů, kde leskla se hladina hluboké studně, na které pluly květy stulíků. Nahnula se, aby květy
utrhla, ale spadla do studně a utonula. Tam ji večer pánova čeleď našla mezi květy. Aby zahlušil bolest nad ztrátou
milovaného dítěte, rytíř loupil a vraždil ještě více.
Ale všeho do času… Byl čas žní, schylovalo se k večeru. Od severu i západu hnala se temná mračna. Všechno ztichlo.
Prošel blesk, zahučel hrom. V malé chvilce rozpoutala se veliká bouře. Hrad se chvěl v základech. Vtom někdo zabušil
na hradní bránu. Poustevník jakýsi, až z rychumburského borového háje prosil o přístřeší v hrozné bouři. Nedostalo
se mu však vlídného přijetí. Suroví zbrojnoši tropili si z poustevníka posměch, a když je napomínal, aby se Boha báli,
že jeho trest zachvacuje zločince jako blesk, zbili ho a za bránu vyhodili, div o život nepřišel.
V novém oslepujícím blesku bylo viděti poustevníka, jak hrozí hradu a říká jakási tajemná slova. Bouře zesílila. Vše
zmizelo ve tmě oslepujícím bleskem. Když ráno sluníčko vyšlo, hrad už na Skalce nestál. Jen několik skal, tvrdých jako
srdce rytířovo, čnělo k obloze. Od těch dob jsou prý v lese Královci na lesních mokřinách vidět světýlka. Je to duch
zlého rytíře a jeho zločinných druhů, čekající na dobré slovo, aby je z muk vysvobodilo.“
Soutěžní otázky:
1) V jaké nadmořské výšce se kopec Skalka nachází?
2) Jak se nazývá poznávací stezka, které je kopec Skalka součástí?
3) Kolik má tato stezka zastávek ?
Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 20. července 2016. Autor první správné odpovědí
získá dárek od obce Borová.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ OKÉNKO –
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci
duben, květen, červen 2016
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 tedy informace z uplynulých soutěží v požárním sportu.
30.4.2016 – Okresní liga SY – Široký Důl – I. závod
Jako tradičně začala sezona 2016 pro Oldřišská družstva (muži A, senioři, ženy A, ženy B), která se vydala na
první závody, v Širokém Dole.
Jako první se svého soutěžního startu v nové sezoně dočkali muži. Bohužel to nebyl start příliš vydařený, protože čas
21,22s stačil v konkurenci ostatních týmů pouze na 14. místo (z 32 týmů).
Senioři, po loňské velmi vydařené sezoně (1. místo v celém ročníku okresní ligy), byli nuceni z důvodů zranění upravit
sestavu na začátku nové sezony. Tyto změny se ovšem negativně projevily na jejich výkonu a za čas 28,44s si
vysloužili 3. místo.
Jako další se na start postavily ženy A a chtěly ukázat, že v Oldřiši se požární útoky opravdu umí. Ovšem po sklopení
obou terčů jsme mohli odečíst na časomíře čas 24,17s, který znamenal celkové 11 místo. (z 15-ti týmů).
Asi tomu osud nechtěl, aby se Oldřiši v Širokém Dole dařilo. Mohly by o tom povídat také ženy B, které se jako
poslední z oldřišských chopily nářadí a vyběhly na trať. Stačí jenom dodat, že za neplatný pokus z toho bylo sdílené
12. místo z 15-ti týmů.
28.5.2016 - Zderaz - I. ZDERADÁKŮV POHÁR - Noční soutěž v požárním útoku
Na první ročník noční soutěže v požárním útoku vyrazila dvě družstva. Pořadatelé se rozhodli, že celá soutěž
bude probíhat pouze na 2 hadice B (muži běhají standardně na 3 hadice B).
Muži A si časem 18,50s vysloužili celkové 10. místo (z 33 týmů).
Muži B se předvedli časem 26,99s což stačilo na 20. místo. Nutno podotknout, že za muže B běželo 5 žen, které
chtěly vyrazit na soutěž také, ale nepodařilo se jim dát dohromady celé družstvo z žen. Vyřešily to tedy tak, že se
přihlásily do kategorie mužů, což pravidla požárního sportu nezakazují. A i pořadatelé jim vyhověli.
5.6.2016 – I. (okrskové kolo) v požárním sportu - Oldřiš
Soutěží se v disciplínách: štafeta na 4 x 100 m s překážkami, běh na 100 m s překážkami, požární útok.
V kategorii žen se o postup do okresního kola utkala tři družstva – Oldřiš, Kamenec a Sádek.
Jako v loňském roce tak i letos byl velkým favoritem na vítězství Kamenec. Naše ženy se snažily ze všech sil porazit
Sádek i Kamenec. Povedlo se jim to bohužel jenom z poloviny a na konci celého soutěžního zápolení se mohly
postavit na stupně vítězů na pozici pro tým na 2. místě.
V kategorii mužů se podle papírových předpokladů očekával souboj o první a zároveň jediné postupové místo do
okresního kola mezi Oldřiší a Kamencem. Našim mužům bohužel nepřálo štěstí a ze všech tří disciplín brali „pouze“ 2.
místo. Jelikož všechny disciplíny vyhrál Kamenec, zaslouženě si vysloužil postup do okresního kola. Oldřiš tak
neobhájila loňský postup. V Kategorii mužů soutěžilo celkem 7 družstev.
Sestava žen: Jana Hegrová, Ivana Oplištilová ml., Lucie Andrlová, Nela Fuksová, Aneta Střítežská, Kristýna
Serafinová, Kateřina Andrlová, Marie Zahradníková, Eliška Lossmannová
Sestava mužů: Václav Hegr ml., Tomáš Halamka, Jakub Střítežský, Radek Kvapil, Lukáš Kvapil, Jakub
Radiměřský, Luděk Oplištil ml., David Beneš, Lubomír Zahradník

12.6.2016 - Okresní liga SY – Telecí – II. závod
Telecí, druhá zastávka seriálu závodů okresní ligy Svitavska a ani zde Oldřišská družstva opět nechyběla.
Vyrazili muži A, ženy A i B a senioři.
Mužům se podařilo vylepšit čas oproti prvnímu závodu v Širokém Dole pouze o 0,1s na čas 21,12s a bylo z toho 16.
místo (z 30-ti).
Ženskému Áčku se v Telecím požární útok velmi povedl, což se moc pozitivně projevilo na výsledku – 2. místo za čas
18,87s (z 16-ti týmů).
Ženám B se tolik nedařilo při svém pokusu a ve velké konkurenci ostatních týmů jim čas 22,17s stačil pouze na 11.
místo.
Senioři bohužel také neodjížděli z Telecího spokojeni. Veliká chyba na rozdělovači je odsoudila k 5. místu (z 5-ti týmů)
za čas 37,99s.
Ženy A se kvalifikovaly svým pokusem ještě do závěrečného superfinále, kde však nestačily na vítěznou Desnou.
Ještě jsme se zúčastnili v červnu soutěže Okresní ligy v Lubné. Bohužel do uzávěrky Zpravodaje nejsou vydány
oficiální výsledky, takže Vás budeme informovat příště.

2.7.
10.7.

V červenci se chystáme na tyto závody:
11.00 So
Hartmanice
O pohár starosty obce
10.00 So
Velké Opatovice
O pohár starosty obce

OL Svitavska
OL Svitavska
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

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

Připomínky k jízdnímu řádu 2016/2017
Vážení občané,
pokud máte k navrženému jízdnímu řádu připomínky, prosím adresujte je na Obecní úřad v Oldřiši nejpozději do
13.7.2016, aby v případě variantních návrhů byla ze strany obce předložena konečná stanoviska.
Zde ve Zpravodaji uvádíme pouze trať Svitavy – Žďárec u Skutče. V případě, že potřebujete znát návrh vlakového
jízdního řádu i pro další vlakové spoje, jsou k dispozici na webových stránkách obce, nebo v kanceláři OÚ .

Informace k vydávání Zpravodaje :
Do Zpravodaje může svými příspěvky přispívat každý, kdo má zájem.
Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou , pisatel bude pod svým článkem vždy jmenován a nese za něj plnou zodpovědnost.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele.
Příspěvky zasílejte mailem na adresu : ucetni.oldris@email.cz .
Uzávěrka je vždy 20. den v měsíci.
Zpravodaj vydává Obec Oldřiš, Oldřiš 132, tel.: 461 747 117, vychází 1x měsíčně bezplatně v nákladu 290 výtisků. www.oldris.cz

OMALOVÁNKY PRO
DĚTI……

