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Starosta obce a zaměstnanci obce přejí všem
krásné prožití letních dní, hodně pohody, sluníčka
a příjemných zážitků z dovolených a prázdnin.

INFORMACE K PLÁNOVANÉ KANALIZACI
V obci Borová a Oldřiš je v současné době navrhována gravitační splašková kanalizace, která bude odvádět
splaškové vody ze všech nemovitostí v obcích na novou čistírnu odpadních vod ČOV. Na tuto stavbu je
v současné době vydáváno stavebním úřadem v Poličce územní rozhodnutí.
Na základě těchto skutečností se zastupitelstva obcí rozhodla nechat vypracovat další stupeň projektové
dokumentace - pro stavební povolení. Aby dokumentace pro stavební povolení odpovídala technickým
požadavkům pro napojení okolních nemovitostí, je nutné, aby proběhla obchůzka jednotlivých RD se zjištění
umístění stávajícího septiku (žumpy) s následným návrhem vedení trasy kanalizační přípojky na
vyprojektovanou splaškovou kanalizaci.
Z tohoto důvodu budou v obci ve dnech 12. - 14. července 2017 probíhat obchůzky projektanta, za účelem
návrhu trasy vedení kanalizačních přípojek z domu až do vyprojektované hlavní kanalizační stoky.
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody z kuchyně,
koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde
k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto objekty budou tímto krokem odpojeny od
vedení splaškové kanalizace z nemovitostí.
Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na veřejném
pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna na soukromém pozemku u dané
nemovitosti za plotem. Nově navržená kanalizační přípojka by měla vést alespoň 1,0 m od stávajících budov.
Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a bude dále odvádět pouze dešťové vody.
Michal Serafin, starosta obce Oldřiš
Případné dotazy směřujte na projektanta (pracovní dny 700 – 1430hod.):
Firma: BETA - PROJEKT S.R.O., Adresa: PAVLOVOVA 1249/43, SVITAVY,Tel.: 777 604 202,
E-mail: betaprojekt@cmail.cz

UDÁLO SE…

Indiánský dětský den
Nedělní odpoledne za Orlovnou v Oldřiši 4.6. 2017
ovládli indiáni. Téměř všechny děti přišly v krásných
indiánských maskách. Nejdříve to vypadalo, že počasí
celou akci zmaří, ale nakonec se umoudřilo a děti si mohly
vyzkoušet své dovednosti například ve střelbě ze
vzduchovky, hledaly drahé kamení, zatloukaly hřebíky,
trefovaly se do bizona, v pravém indiánském týpí malovaly
malé totemy. Zajímavou disciplínou byl Strom přání, u
kterého si děti na stužku psaly tajná přání a s pomocí
indiánky ho věšely na Strom přání. Přání byla zajímavá, nejčastějšími byly stavebnice lega, různá domácí
zvířátka, koníčci, ale jedna holčička si třeba přála, aby byla hodnější na rodiče. Tak uvidíme, jak si slavný
Manitů s přaníčkama poradí. Oblíbeným stanovištěm byla překážková dráha. Milým zpestřením bylo
vystoupení děvčat se zumbou. Pro menší děti byl připraven skákací hrad, který byl neustále plný. Všechny
děti dostaly špekáček, který si měly samy po indiánsku opéct na klacku nad ohýnkem, ale tato atrakce vyšla
povětšinou na dospěláky. Během odpoledne přijeli hasiči z Oldřiše a z Poličky. Děti tak měly možnost
prohlédnout si hasičská auta, ale protože se docela rychle blížily černé mraky, byly děti nastoupené u
přístroje, který produkuje tolik oblíbenou pěnu. Během deseti minut byly všechny děti mokré, některé děti
nebylo chvílemi v pěně ani vidět. Pak se zvedl vítr, odnesl zbytky pěny, ochladilo se, začalo pršet a dětský
den byl u konce.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého dne. Dále děkujeme sponzorům,
a to jsou Agrodílna Oldřiš, I.Agro Oldřiš, HEMT, obec Oldřiš a Ravensburger Polička.
Foto a text: Kamila Lorencová

Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody
Dne 17.6. 2017 se uskutečnil 2. ročník Dne myslivosti, lesnictví a ochrany
přírody. Počasí akci vůbec nepřálo, ale i tak měla akce velký úspěch, a proto hned
na začátek bych rád smeknul před všemi, kteří přišli, vydrželi a v dešti nadšeně
sledovali program. Letos byl program rozšířen o řezbáře s motorovou pilou, kdy
přímo před zraky návštěvníků vznikla krásná socha orla, velmi ojedinělou skupinu
Babylonští trubači, kteří mají ve svých řadách zastoupeny i ženy a neméně velký
úspěch sklidila i dřevorubecká show a ukázka lesnické techniky, kde byly oproti
loňsku stroje navíc. Opět byly připraveny úkoly pro děti, kde se také objevily nové
stánky s úkoly a největším lákadlem letošního ročníku se stala elektronická
střelnice, kterou si nadšeně zkoušeli i dospělí.
Na mladé myslivce byli pasováni další dva členové a ostatní děti z mysliveckého
kroužku dostaly vysvědčení za svou celoroční snahu.
Na závěr bych ještě rád poděkoval všem sponzorům, dobrovolníkům, kteří na

přípravě a organizaci trávili svůj volný čas a v
neposlední řadě všem návštěvníkům. Bez vás všech by
se akce nemohla uskutečnit, takže velké díky. A již teď
mohu prozradit, že 3. ročník akce se uskuteční
16.6.2018, tak si datum zarezervujte ve svých diářích a
budeme se těšit na viděnou.
Kdo má zájem o více fotografií, informací a dojmů
může se podívat na naše facebookové stránky: Den
myslivosti, lesnictví a ochrany přírody.
Aleš Votočka
foto a text: Aleš Votočka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perlička ze školního kabinetu…..

ŠKOLNÍ VÝLET 2017
Za 5 minut má přijet autobus a my pojedeme na
školní výlet do Pardubic. Čekáme už asi 15 minut,
ale autobus pořád nikde. Autobus už přijel a my do
něj nastupujeme. Cestou zpíváme různé písničky.
Já a paní učitelka hrajeme na kytary. Paní učitelka
hraje hezky ale trochu potichu. Zato já mám
totálně rozladěnou kytaru a neumím hrát. Jedeme
asi další hodinu a při tom si zpíváme. Konečně
jsme dorazili do Pardubic, kde se asi dalších 10
minut motáme s 10-metrovým autobusem.
Konečně jsme dorazili na parkoviště poblíž
přístavu. Vystupujeme z autobusu a čekáme.
Čekáme. Čekáme ,,Paní učitelko, na co čekáme?"
,,Na loď." ,,Vždyť už tady je." ,,Čekáme až ji
otevřou." Čekáme. Čekáme. Čeká....Cože? My už
jdeme? Sednu si ke stolu ke kamarádům a....

Čekáme. Čekáme. Čekáme. Konečně jedem. Sotva
se rozjedeme začneme se kochat. Kochyty, Koch.
Kochání nám přeruší mluvení z reproduktorů o
lodi o cestě a bla, bla, bla... Dali nám kvíz. Ale ne,
já jsem neposlouchal. Vím asi jenom jednu
polovinu. Nic si nepamatuju. Radši už to
odevzdám. Bude se losovat. ,,Berenika Hejduková,
Ladislav Briol, Karolin Koutná." Cože? Kdo
vyhrál? Co, kde se tady vzal ten pohár? Já jsem
vyhrál? Jak jste na to přišli? Po lodi jedem asi 2
hodiny. Máme výhled na zámek na Kunětické
hoře, cyklisty a špinavou vodu. Poté co se otočíme,
vplujeme do přístavu. Už jsme se vylodili, kde
budeme asi 2 hodiny. Poté co jsme se všichni
malinko občerstvili, se jdeme vyblbnout na
lanovou dráhu a trampolíny. Já ještě s dvěma
kamarády jsme se rozhodli, že půjdeme na
vysokou lanovou dráhu asi 9 metrů nad zemí. Teda
ze shora to vypadá hůře než ze zdola. Všichni tři
jsme to přežili a sjeli dolů lanovkou. Balíme se a
odcházíme zpátky k autobusu. Jedeme asi 20 minut
a už jsme v Chrudimi. Vystupujeme z autobusu a
jdeme přes náměstí do muzea loutek. O tom toho
ani nemám moc co říct. Leda jenom to, že tam byla
vysoká vyhlídková věž, která ze spod vůbec není
vidět. Po opuštění muzea loutek jsme šli zase přes
celé náměstí k autobusu. Nastoupili jsme do
autobusu a konečně jedeme domů. Cestou si zase
zpíváme různé písničky. Konečně jsme u školy a
rozcházíme se domů.
P.S. Takhle, bez úprav a bez příkras, viděl
letošní školní výlet Láďa Briol (5.třída ZŠ)
Obrázek nakreslila Karolínka Křížová.

POZVÁNKY NA AKCE….

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2017
Dolní Újezd
1. 7. 2017 - Benátská noc
V bořkovském areálu od 20 hodin. Hraje Rytmik
Jedlová, vstupné 60 Kč.
15. 7. 2017 - Italská noc
V bořkovském areálu od 20 hodin. Hraje Rock
Faktor
22. 7. 2017 - 8. ročník Memoriálu Bohouše
Nováčka - Na fotbalovém hřišti pořádá od 11:30
Sokol Dolní Újezd
2. 7. 2017, 14:00, Růžový palouček u Újezdce Slavnost na Růžovém paloučku
Národopisná slavnost k uctění Českých bratří v
Újezdci. Růžový palouček je místem opředeným
mnoha pověstmi a legendami, je spojovaný s
těžkými osudy našeho národa v dobách
minulých. Je památníkem českým bratřím,
kulturní památkou, pietním místem.
Litomyšl
6. 7. 2017 - Odpoledne se Saint Gobain Adfors finále 59. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl
16:30, Klášterní zahrady, Litomyšl
Jiří Pavlica a Hradišťan, Vlasta Redl s kapelou
Vandrovali hudci. Od 19:30 Velké finále - přímý
videopřenos závěrečného koncertu ze
zámeckého nádvoří. Vstup zdarma. Koná se jen
za příznivého počasí.
7. 7. 2017 - 28. 8. 2017 - Toulovcovy
prázdninové pátky 2017
Každý pátek o prázdninách se koná na
Toulovcově náměstí od 18:00 pohádka nejen pro
děti a od 19:30 folkový koncert nejen pro
dospělé.
15. 7. 2017 - LiFe Litomyšl festival - II. ročník
12:30, Primátorská hráz, Litomyšl
Kapely: Děda Mládek Illegal Band, Sto zvířat,
UDG, O5 & Radeček, Eddie Stoilow, Ready
Kirken, Jakub Vaníček, Lola, Rufus, Pokáč,
W.A.F. Vstupné: 340 Kč v předprodeji (IC
Litomyšl, tel. 461 612 161) / 430 Kč na místě
Lubná
5. 7. 2017 - Lubenská křídlovka - od 13.00
hodin Letní areál - festival dechových hudeb vystoupí - ZUŠ Bystré, Šeucovská Muzika,
Astra Svitavy, Krajanka
22. 7. 2017 - Pouťová zábava - od 20.00 hod.
letní areál, hraje ROCK FAKTOR
29. 7. 2017 - pouťové dozvuky - od 20.00 hod.
letní areál, hraje RYTMIK

Oldřiš
14. – 16. 7. 2017 – Pouťové slavnosti v Oldřiši.
14. 7. 2017 od 20.00 hod. diskotéka na parketu
za Orlovnou
15. 7. 2017 od 20.00hod. - taneční zábava za
Orlovnou – hraje Kyvadlo
16. 7. 2017 od 15.00 hod. posezení se skupinou
COUNTRYMENI.
Polička
8. - 9. 7. 2017 – Královské slavnosti na
Svojanově
Akce určená zejména rodinám s dětmi. 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.
13. 7. 2017 – koncert Anety Langerové na
Svojanově
Nádvoří hradu Svojanov od 20:30 hodin.
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.
Aneta Langerová pokračuje v úspěšném turné
„Na Radosti“ ke stejnojmennému novému albu.
11. – 16. 7. 2017, 8. – 13. 8. 2017 – Život na
věži , Kostýmové prohlídky rodné světničky
Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba
14. – 15. 7. 2017 - COLOUR MEETING
Oblíbený multižánrový festival v krásném
prostředí poličských hradeb v parku.
Sebranice
22. 7. 2017- Cvičení kundalini jógy v kulturním
domě v Sebranicích
Nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice a
nese název „To je moje CESTA, CESTA
INTUICE“. Dostaneme do rovnováhy a
harmonie naše fyzické tělo, psychické zdraví a
duševní pohodu. Cvičení bude probíhat od 9.30
do 12.30 hod. Cena: 300 Kč. Podrobnější
informace na www.kudlalinijoga.net nebo na
telefonním čísle 603 342 345.
Svojanov
5.- 9. 7. 2017 - Svojanovské oslavy 730-ti let od
první známé písemné zmínky
Bohatý kulturní program pro děti i dospělé,
podrobné informace na www.mestyssvojanov.cz
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

POUŤOVÉ SLAVNOSTI 14. - 16. 7. 2017
V pátek 14.7. od 21.00 hod. Diskotéka za Orlovnou – vstupné 30,- Kč
V sobotu 15.7. taneční zábava na parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo
V neděli od 8.00 hod otevřeno občerstvení za Orlovnou a
od 15.00 hod. posezení s country hudbou.

KNIHOVNA INFORMUJE…….
Knihovna bude po dobu prázdnin otevřena, takže si můžete přijít půjčit knížku na volné dovolenkové dny
i na poslední chvíli – dokonce máme v knihovním fondu i cestovní formu chorvatské konverzace, takže
můžeme sloužit i těchto směrech . Výběr je v současné chvíli opravdu pestrý, neboť máme v knihovně
novou várku knih z výměnného fondu z Poličky. Jsou úžasné!! Jistě si vybere každý.
V úterý 20.6. proběhlo v knihovně již „tradiční“ pasování
prvňáčků na čtenáře. Že bylo pasování oprávněné nám prvňáčci
dokázali přečtením úryvku z knížky a šlo jim to moc hezky! Po
samotném pasování a po slibu, že budou hodně číst, byli
odměněni knížkou a průkazkou do knihovny. Následující den –
ve středu, kdy je knihovna otevřena - polovina nových
pasovaných čtenářů přišla vyzkoušet, jestli průkazka v knihovně
funguje  .
Krásnou dovolenou s krásnou knihou přeje knihovnice.

Hasičské sportovní okénko – duben, květen, červen 2017
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci 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. 2017 – Okresní liga SY – Široký Důl – I. závod
Po dlouhé zimní přípravě jsme se konečně dočkali prvního závodu letošní sezony. Okresní liga začíná
pravidelně závodem v Širokém Dole. My jsme vyrazili ve složení muži, ženy, veteráni.
Nejdříve se představili muži, kterým se požární útok zdařil. Strojník proudaře trochu pošetřil, takže měli vodu
na proudnicích o chvíli později, než by bylo potřeba. Po sestřiku obou terčů se na časomíře rozsvítil výsledný
čas 19,57s, což byla škoda, protože na rychlejším terči to byl čas 18,61s. Počítá se ale samozřejmě čas terče,
který byl sestříknutý jako druhý, takže muži skončili na konečném 13. místě z 33 týmů.
Veteráni se také těšili na první závod sezóny. Bohužel se na tento závod kromě nich přihlásily už jenom Velké
Opatovice. A protože se Opatovicím útok moc nepovedl, běželi Oldřišští s vědomím, že na vítězství jim stačí
čas pod 22 vteřin. To se jim podařilo, když si zapsali čas 20,20s, po nepříliš podařeném pokusu. I to jim ale
stačilo na první místo ze 2 týmů.
Tým žen vyběhl na trať z Oldřišských jako poslední. Bohužel se jim moc nezadařilo, když se zdržely při spojích
na základně. Výsledkem byl čas 21,93s a celkové 7. místo z 15-ti týmů.

20. 5. 2017 – Kamenec - I. kolo v požárním
sportu mužů a žen
Další sportovní akcí bylo Okrskové kolo
v požárním sportu okrsku Borová. Letos se
konalo v Kamenci a zúčastnilo se pouze 5
družstev mužů a 2 družstva žen, což je
nejméně za poslední roky. Z Oldřiše vyrazili
pouze muži. Ve štafetě obsadili 3. místo,
taktéž v běhu na sto metrů překážek brali po
součtu všech časů 3. místo. V královské
disciplíně, kterou je požární útok, předvedli
své kvality a zvítězili. V celkovém
konečném pořadí obsadili 3. místo za
druhým Sádkem a prvním Kamencem.
27. 5. 2017.05.27. - II. Zderadákuv pohár - noční útoky
Ve Zderazi se představili naši muži a ženy. Jelikož ženy nebyly kompletní a musel je doplnit jeden muž,
startovaly v kategorii mužů. Tyto závody se běhají v obou kategoriích na 2 hadice B, takže toto řešení bylo
možné.
Muži předvedli výborný výkon a prezentovali se časem 16,58s, který jim vynesl 6. místo z 41 týmů. Za
vítězným Perálcem zaostali o pouhých 0,54s.
Ženy zaběhly čas 19,74s, což je velmi dobrý čas a skončily mezi muži na pěkném 20. místě z 41 týmů. Škoda
jenom, že ženy nebyly kompletní a měly v sestavě jednoho muže, protože jejich výsledný čas by v kategorii žen
stačil na vítězství.
11. 6. 2017. - Okresní liga SY - Lubná - II. závod
Muži v Lubné předvedli povedenější pokus než na I. závodě ligy v Širokém Dole. Odměnou jim bylo celkové 6.
místo z 30. týmů za čas 18,63s.
Veteráni měli na 2. závodě již větší konkurenci. Předvedli pěkný požární útok ukončený v čase 17,46s a brali za
to 2. místo ze 3 týmů. První Hartmanice totiž svým pokusem v Lubné překonali rekordní čas Okresní ligy v této
kategorii a zlepšili ho na hodnotu 15,51s.
Ženy chtěly navázat na úspěšné vystoupení ve Zderazi. Toto se jim moc nepovedlo, protože se nepodařilo dostat
vodu ze stroje do hadicového vedení. Když už se to podařilo, tak bylo po nadějích na úspěch. Útok se podařilo
zdárně ukončit až v čase 37,79s. Tento čas stačil na celkové 12. místo z 15-ti týmů.
18. 6. 2017. - Okresní liga SY - Telecí - III. závod
Do Telecího přijeli muži povzbuzeni dobrými výsledky z tréninků. Dobrou formu potvrdili, protože předvedli
zatím svůj nejpovedenější útok v Okresní lize. Poprvé stlačili výsledný čas pod 18 vteřin, konkrétně na hodnotu
17,95s. Díky tomuto výkonu se poprvé v Okresní lize probojovali na „bednu“ ve svoji kategorii a odvezli si
pohár za 3. místo z 31 týmů.
Veteráni přijeli do Telecího také dobře připraveni a nabuzeni. Pokus se jim povedl, a nebýt drobného prostřiku
na proudech, mohl být výsledek ještě o něco lepší než dosažený čas 17,40s. I tak byli veteráni spokojeni,
protože obsadili pěkné 2. místo ze 4 týmů za prvními Hartmanicemi.
Ženy chtěly konečně prolomit smůlu z předchozích dvou závodů. Štěstí jim ale nepřálo ani v Telecím, protože
při pokusu došlo ke zranění jedné závodnice. Všichni se tedy starali o pomoc své kamarádky a doufali, aby
zranění nebylo vážné. Pokus se nepodařilo tedy dokončit, ale o to se nikdo nestaral, jelikož zdraví je přednější.
Přejeme tedy naší kamarádce brzké uzdravení.
V červenci se chystáme na tyto závody:
2. 7.
11.00 Ne
Hartmanice
8. 7.
11.00 So
Velké Opatovice
29. 7.
11.00 So
Nedvězí

O pohár starosty obce
O pohár starosty obce
O pohár starosty obce

OL Svitavska
OL Svitavska
OL Svitavska

Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský
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