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DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ INFORMUJE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
V obci Oldřiš ve dnech 12. - 14. a 17. – 21. července 2017 proběhly na základě zmocnění DSO Oldřiš –
Borová obchůzky projektantů za účelem návrhu trasy vedení kanalizačních přípojek z domu až do
vyprojektované hlavní kanalizační stoky. Výsledkem bude následný návrh a projektová dokumentace tras
kanalizačních přípojek, který bude vypracován v roce 2018, tedy po podání žádostí o dotace. S projektem
budete včas seznámeni a proběhne jeho odsouhlasení s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Případné technické dotazy k přípojkám směřujte na projektanta (pracovní dny 700 – 1430hod.):
Firma BETA – PROJEKT s.r.o. Tel.: 777 604 202, e-mail: betaprojekt@email.cz
Projektová dokumentace splaškové kanalizace (hlavních stok a veřejných částí přípojek) pro územní řízení a
další informace jsou k dispozici na internetových stránkách obce Oldřiš (pod záložkou – Dokumenty –
Výstavba kanalizace v obci ) nebo v kanceláři obecního úřadu v Oldřiši.
Michal Serafin, starosta

Z jednání zastupitelstva obce Oldřiš ze dne 21.6.2017:
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením
§ 44 písm.d) stavebního zákona pořízení Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš na návrh vlastníka pozemků na
území obce.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš podmiňuje v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č.1 Územního
plánu Oldřiš částečnou úhradou nákladů ve výši 40 000,- Kč na zpracování změny územního plánu
projektantem, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady ze strany
navrhovatele.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje jako projektanta Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš projektanta
platného Územního plánu Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a závěrečný účet obce za rok 2016 a

celoroční hospodaření obce bez připomínek a výhrad.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje přezkum hospodaření obce za rok 2016 bez připomínek a výhrad.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš volí p. Škraňku jako člena do školské rady ZŠ Oldřiš za zřizovatele.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zápis do kroniky za rok 2016.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí představení projektu Podpora procesu plánování sociálních
služeb na obecní úrovni, Ing. Stráníkem - ředitelem Svazku obcí AZASS.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí závěrečný účet za rok 2016 dobrovolných svazků obcí AZASS,
DSO Oldřiš-Borová, Mikroregionu Poličsko a Kraje Smetany a Martinů.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

INFORMACE Z ÚŘADU…
- Připomínáme, že do 30.6. byly splatné poplatky za TKO. Ještě stále evidujeme mnoho pohledávek!
- Od června letošního roku má obec Oldřiš nového technického pracovníka na trvalý pracovní poměr
p. Jiřího Jiráně. Spolu s ním se o údržbu obecního prostranství a majetku starají i další 3 dočasní pracovníci.
Jejich odvedená práce je dobrou vizitkou naší obce a jsme za ni rádi.
- školní jídelna začíná vařit od 7.8. a školka zahajuje provoz 21.8.2017
- uvažujeme opět o vydání kalendářů na rok 2018 s fotografiemi obce, které se nám podařilo v průběhu roku
nashromáždit. Prosíme o předběžné sdělení zájmu o koupi kalendářů na e-mail: ucetni.oldris@email.cz,
nebo na telefon 702 120 281 (popř. zprávu sms), aby bylo objednáno správné množství.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Schůzka třídního učitele s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu
30.8. v 15.00 hod. v ZŠ. Rodiče si s sebou přinesou očkovací průkaz dítěte.
N. Šlosrová
ODPADY KOLEM NÁS…

Jak třídíme odpad v obci…

Obec Oldřiš v roce 2016 vytřídila a předala k využití
celkem 31,654 tun odpadu. Za toto množství se do
obecního rozpočtu vrátilo ve formě odměn od firmy
EKO-KOM a.s. celkem 97 167,- Kč. Již jsme vás o tom
jednou informovali, ale přesto k zopakování: odměny
snižují náklady obce na svoz odpadu a na jejich výši
závisí i stanovení výše poplatků za svoz TKO od občanů
na další kalendářní rok. Dostáváme se tedy na jednoduché
počty: hodně vytříděného odpadu = vysoká výše odměn =
menší poplatky za TKO pro občany. Pokud k tomu
přičtěme i dobrý pocit za čisté životní prostředí, máme za
správně vytříděné odpady dvě odměny. Z tohoto důvodu
budou zřízena dvě nová sběrná místa, která budete moci využívat a to za mostem u Květenských a v areálu
I.Agro Oldřiš.

Jak NEtřídíme odpad v obci…
Bohužel se najdou i odstrašující případy - viz foto. Pracovníci obce děkují
spoluobčanovi za příjemné pachové zážitky při odstraňování jeho sklenic
plných různých obsahů (naložená vejce, zkvašené kompoty, atd.) z nového
kontejneru!! Člověče, co tě to napadlo ??!! Apelujeme také na správné
třídění odpadů, který vhazujete do kontejneru na železo. I zde se občas
objeví něco, co tam nepatří !
-red-

UDÁLO SE…

TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU - JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK
Jednoho svátečního rána, ve středu 5. 7. 2017, se v areálu za Orlovnou sešli místní příznivci sportu. Pod
záštitou Orla Oldřiš se zde totiž soutěžilo o putovní pohár v turnaji trojic v nohejbalu. Byl to již 10. ročník
tohoto turnaje, který je určen pro týmy složené z místních občanů a je povolena výjimka jednoho spoluhráče,
nežijícího, nebo nepocházejícího z Oldřiše.
Po prezenci bylo jasné, že se o vítězství utká 8 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin.
Z utkání ve skupinách vyplynulo nasazení týmů do vyřazovacího pavouka, který se hrál systémem
čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a finále. Týmy, které vypadly z pavouka ve čtvrtfinále, se ještě
utkaly o 5. – 7. místo. Po odehrání všech zápasů bylo jasné, že prvenství obhájí tým NK Nekopnic.
Děkujeme všem zúčastněným týmům, pomocníkům, divákům a také sponzorům. Díky těmto všem bylo
možné turnaj uskutečnit a také odměnit soupeřící družstva.
Rádi jsme pro turnaj využili výborného zázemí za Orlovnou, kde je vše potřebné na takovéto akce. Škoda
jenom, že máme v Oldřiši k dispozici pouze jedno hřiště. Kdybychom měli zázemí, kde by bylo více hřišť,
mohli by si soutěžící ještě více zahrát a užít si tak turnaj.
Sponzoři turnaje:
Orel Oldřiš
HEMT Oldřiš
Michal Serafin - starosta obce Oldřiš
Obec Oldřiš
Kadeřnictví Vogue trend – Petra Hromádková, Polička

Oldřišský nohejbal 2017 - Konečné pořadí
pořadí

název týmu

jména hráčů

1.

NK Nekopnic

Martin Hegr

Vlastimil Slavíček Jaroslav Skalník

2.

Musíme jít tomu štěstíčku naproti

Tomáš Lorenc

Jan Patka

Petr Mojdl

3.

HejŠpaČe

Vlastimil Hejduk

Jan Špaček

Radek Čermák

4.

Kluci z Trpaslíka

Lukáš Kvapil

Michal Špaček

Martin Brabec

5.

RADA starších

Jakub Radiměřský Pavel Radiměřský

Josef Hegr

6.

Dopijem a pudem

Adam Hegr

Václav Hegr ml.

Martin Mička

7.

Kopyta z Vyšehradu

Radek Kvapil

Luděk Oplištil ml.

Ondřej Nunvář

8.

Dědoušci

Leoš Teplý

Vladimír Teplý

Jan Veselík

Více fotografií na www.oldris.cz/fotogalerie.

Foto E. Hejduk, text: J. Radiměřský

Hasičské sportovní okénko – červenec 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.
2. 7. 2017 – Okresní liga SY – Hartmanice – IV. závod
Hartmanická dráha je považována za nejrychlejší v Okresní lize a letos jsme ji vyrazili okusit ve složení
muži, ženy a veteráni.
Mužům se letos požární útoky daří a v tomto trendu chtěli pokračovat i v Hartmanicích. Pokus se jim povedl,
a nebýt trochu horší mušky proudařů mohl to být i lepší čas než výsledných 18,65s. Tento čas stačil na 9.
místo z 28 týmů.
Veteráni si chtěli na rychlé dráze vylepšit letošní maximum. Bohužel jeden z proudařů byl proti, když si
dával hodně na čas se sražením terče. Nakonec se to podařilo v čase 19,46s a bylo z toho 3. místo ze 3 týmů.
Ženy si letos na dosavadních závodech vybíraly smůlu. Bohužel i tak tomu bylo v Hartmanicích, a jejich
požární útok provázely problémy. Výsledkem byl čas 34,84s a 14. místo z 16-ti týmů.
8. 7. 2017. - Okresní liga SY - Velké Opatovice - V. závod
Do Velkých Opatovic zavítala Okresní liga již po druhé, takže naše týmy mužů, žen a veteránů již věděly,
co je zde čeká.
Mužům se při jejich pokusu nevyhnula chybička při spojování béčkových hadic na základně, ale díky
výborné práci strojníka, který přesně odhadl kdy poslat vodu do hadic, z toho vytěžili maximum, co se dalo.
Skončili na pěkném 4. místě z 30-ti týmů za čas 18,21s.
Veteráni chtěli napravit zaváhání z minulého závodu a předvedli bezproblémový požární útok. Na suverénní
Hartmanice to ovšem opět nestačilo, takže Oldřišští brali 2. místo za čas 17,23s.
Ženy si bohužel musely vypít kalich hořkosti až do dna, jelikož i na tomto závodě se jim vůbec nedařilo.
Pokus se jim opět nepodařil a se 13. místem za čas 33,35s ze 14. týmů spokojeny opět nebyly. Doufejme, že
v dalších závodech již ženy budou mít daleko více toho potřebného štěstí.

Průběžné pořadí našich týmů v Okresní lize Svitavska po 5-ti závodech z 11-ti:
Muži – Oldřiš – 4. místo ze 45. – 73 bodů – 5 odběhnutých závodů z 5-ti
Ženy – Oldřiš – 16. místo z 23. – 4 body – 5 odběhnutých závodů z 5 ti
Senioři – Oldřiš – 1. místo z 5. – 20 bodů - 5 odběhnutých závodů z 5-ti
V červenci se ještě koná IV. závod Okresní ligy v Nedvězím v sobotu 29. 7. 2017, který bude až po uzávěrce
Zpravodaje. V srpnu se chystáme na tyto závody:
5. 8.
21.00 So
Oldřiš
Oldřišská večerní
OL Svitavska
13. 8.
9.30 Ne
Kamenec
O pohár starosty obce
OL Svitavska
19. 8.
11.00 So
Desná
O pohár obce
OL Svitavska
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

POZVÁNKY NA AKCE….

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – srpen 2017
Bystré
7. – 12. 8. 2017 – Řezbářské sympozium – Woodart
2017 na téma „ Pověsti panství bysterského“. Celý
týden budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů,
v sobotu proběhne společenské odpoledne. Akce se
bude konat na hasičské zahradě, občerstvení
zajištěno.
31. 8. 2017 – Rozloučení s prázdninami – zábavné
odpoledne pro děti na motivy knihy Ronja, dcera
loupežníka. Akce se bude konat od 15:30 do 19:00
hod.
Litomyšl
2.8.2017 - 30.8.2017, od 19:30, park u Smetanova
domu, Litomyšl - Středa, hudby Vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou hudbou
různých žánrů v hudebním pavilonu v parku za
Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno.
Vstup volný.
3.8.2017 - 6.8.2017, Smetanovo náměstí, Litomyšl Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání
výhradně českých filmů (Teorie tygra, Trabantem do
posledního dechu, Všechno nebo nic, Řachanda).
Vstupné dobrovolné.
5.8.2017, 10:00-22:00, Toulovcovo náměstí,
Litomyšl - Litomyšlský pivní festiválek
Pivní a hudební rozmanitost po celý den, soutěže,
věcné ceny, dobrá zábava.
Vstup zdarma.
Oldřiš
5. 8. 2017 od 21.00 v areálu za Orlovnou Oldřišská
večerní o pohár starosty obce v požárním útoku – VI.
ročník oblíbené a pro diváky atraktivní soutěže

Tipy na letní čtení:

Polička
5. - 6. 8. 2017 - Divadelní pouť na hradě Svojanově po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení
divadelních souborů na horním nádvoří hradu.
Připravuje se i večerní program. V prostorách
hradního areálu vznikne rovněž stylové tržiště s
ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.
18. - 20. 8. 2017 – Festival Polička 555 - Oblíbený
letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je
poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo,
věžní hudba.
19. - 20. 8. 2017 - Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se
tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu,
celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Sebranice
2. 8. 2017 – Ani ryba ani rak – divadelní hra, kterou
uvede Divadelní spolek Tyl Polička od 20.00. hod. na
koupališti v Sebranicích, v případě deště na sále
kulturního domu.
5. 8. 2017 - Poličsky bagr – XVII. ročník plážového
volejbalového turnaje smíšených dvojic, začátek
v 8.00 hod. na plážovém hřišti v Sebranicích.
13. 8. 2017 – Posezení pod lipou – od 16.00 hod. u
kapličky na Pohoře. K poslechu a tanci zahraje kapela
Jana Pohorského. Občerstvení zajištěno.

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

KNIHOVNA INFORMUJE…….
Ženské románky a
„odpočinkové“ 

Detektivky a mysterie
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