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8/2016
ZPRAVODAJ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 3.8.2016 mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o změnu v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje pro kanalizaci a ČOV
(z tlakové verze na gravitační).
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2015
dle předloženého návrhu a připomínek ZO.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí mezitímní čtvrtletní závěrku a
rozbor hospodaření obce k 31.3.2016 a 30.6.2016.
- Podání informací ohledně kanalizace.
- Podání informací o průběhu oprav v ZŠ Oldřiš.
- Podání informací o daných podmínkách pro zpracování žádosti o dotaci na
opravu hasičské garáže.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

ZMĚNA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – 5.9.2016
Ředitelství základní školy Oldřiš oznamuje všem žákům a rodičům:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SE ODKLÁDÁ NA PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2016.
Na dny 1. a 2. září je uděleno mimořádné ředitelské volno. Důvodem je ukončování stavebních a úklidových prací
v budově školy. V pondělí budou mít žáci vyučování i školní družinu v plném rozsahu.
V pátek 2.9. bude možnost využít školní družinu s provozem od 8:00 do 15:00. Pokud máte zájem v tento den
využívat školní družinu, kontaktujte, prosím, nejméně 1 den předem ředitele školy na tel. 739 593 139.
Upozorňujeme rodiče, aby včas (během srpna) přihlásili své děti na obědy ve školní jídelně a to přímo ve ŠJ nebo u
ředitelství MŠ Oldřiš.
Vlastimil Vajs – ředitel ZŠ Oldřiš

PROSBA O POMOC
V týdnu od 29.8. do 4.9. bude ve škole probíhat úklid a stěhování po stavebních úpravách. Prosíme proto touto
cestou všechny spoluobčany o pomoc. Vítaný bude každý –na stěhování, montáže zařízení i úklidové práce. Pokud
budete ochotni pomoci, můžete tak učinit kdykoli, podle vašich časových možností, a to vždy od 8 do 18 hodin.
Prosíme vezměte s sebou kbelíky na úklid.
Předem děkuji za vaši účast a věřím, že společnými silami školu včas připravíme.

Vlastimil Vajs

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
reaguji v tomto článku na dotazy některých z Vás, proč při projednávání změny Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Pardubického kraje dále jen (PRVK) na minulém zasedání zastupitelstva prosazuji tlakovou kanalizaci. Tato
informace se nezakládá na pravdě, proto tento článek a vysvětlení.
V roce 2010 se projednávala změna PRVK na veřejném zasedání ZO z gravitační kanalizace na tlakovou kanalizaci
a to z důvodu dosažení podmínek poskytovatele dotace, tj. Operačního programu životního prostředí dále jen
(OPŽP), který stanovil hranici nákladovosti při výstavbě na 130 tisíc Kč na 1 obyvatele obce.
Při každé změně PRVK se posuzuje ekonomická výhodnost. Tato první změna byla doložena koncepcí, která snížila
náklady z původně navrhované gravitační kanalizace (109 mil korun a přepočtu na 1 obyvatele 160 tisíc Kč) na
tlakovou kanalizaci v hodnotě 60,5 mil. Kč a nákladech 73 tisíc Kč na 1 obyvatele. Změna PRVK byla tehdy schválena
zastupitelstvem obce na veřejném zasedání.
V roce 2013 byl tento postup některými zastupiteli a občany silně kritizován.
Na veřejném zasedání 3. 8. 2016 bylo schváleno podání žádosti o změnu PRVK z tlakové kanalizace opět na
gravitační. Abychom vyhověli nynějším podmínkám, nesmí nákladovost při výstavbě kanalizace překročit 90 tisíc Kč
na 1 obyvatele. Bohužel praxe je taková, že tabulkové ceny výstavby, které stanovuje Ministerstvo zemědělství a
které se při změnách PRVK dokládají, jsou podhodnocené a neodpovídají skutečným reálným cenám výstavby
kanalizace.
V této době se tvoří projektová dokumentace pro územní řízení. Po jejím vyhotovení budeme znát přesnou délku
výstavby kanalizace i předpokládanou cenu. Buďto se vejdeme do 90 tisíc Kč na 1 obyvatele, nebo budeme muset
projekt tzv. optimalizovat. Z tohoto důvodu se mi zdálo předčasné žádat o změnu PRVK, pokud nemáme v ruce
potřebné informace co se týká ceny výstavby a její únosnosti pro obec tak i občany. Stejný názor má i Ing. Hroudová
vedoucí Odboru vodního hospodářství Pardubického kraje, s kterou jsou změnu PRVK konzultoval.
Na zasedání ZO dne 3.8. jsem se zdržel hlasování, protože si myslím, že nemáme kompletní podklady k rozhodování.
Domnívám se, a jsem přesvědčen, o správnosti názoru a odmítám nařčení, že tím prosazuji jen tlakovou kanalizaci.
Neztotožňuji se s argumentací některých zastupitelů, že změna PRVK je jen formalita a že je nutné o ni požádat co
nejdříve, aby nebylo ohroženo případné podáni žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace na přelomu roku 2016/2017.
Argumentace není opodstatněná, neboť podáni žádosti o dotaci na výstavbu brání neprovedená změna zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve kterém prozatím platí zákaz ukládat inženýrské sítě podélně do tělesa
silnice. Proto je pro DSO Oldřiš – Borová reálné podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace na přelomu roku
2017 – 2018.
V brzké době by měla být vypracovaná projektová dokumentace na gravitační kanalizaci. Po jejím vypracování
budou občané vyzváni aby se s ní seznámili, aby každý věděl co to bude znamenat pro obec i jednotlivé občany. Rád
bych předešel tomu, aby se opakovala obdobná situace z roku 2013.
M. Serafin, starosta

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

PODĚKOVÁNÍ
Letos byl poprvé pořádán „ přívesnický tábor “ pro
místní děti, pro které v době prázdnin neměli rodiče
hlídání. I přesto, že tábor byl pouze na jeden týden,
sklidil velmi kladný ohlas mezi dětmi i rodiči. Tímto
děkuji sl. Lucce Ptáčkové za tento nápad i jeho
realizaci a děkuji též jejím pomocnicím Lucce
Andrlové, Nele Fuxové a Elišce Andrlíkové.
Doufám, že i pro ně to byl hezky strávený týden a
budou mít chuť v této činnosti v dalších letech
pokračovat. Ještě jednou děkuji.
M. Serafin, starosta

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ FINIŠUJE
Připomínáme, že v září končí soutěž O NEJHEZČÍ
FOTO OLDŘIŠE.
Využijte krásné počasí a foťte . 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.
Více na www.oldris.cz, nebo v kanceláři OÚ .

UPOZORNĚNÍ !

Přerušení dodávky elektrické energie :
5.9.2016 od 8.00. - 18.00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v úseku:
zadní (humenní) cesta od trafostanice u hasičské zbrojnice kolem ČD po Groulíkovi ( č.p. 232) a od
Dittrichových ( č.p. 111) za kolejemi po roubenou chalupu pana Lopoura Bohumila.

Kontroly technického stavu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději
do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a §
41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si
musejí i domácnosti nechat zkontrolovat technický
stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Na
vyžádání pak musejí obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností (tj.Městský úřad Polička)
předkládat doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně

ovzduší. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za
který může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto
odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Pro zajištění technické kontroly technického stavu
a provozu kotle lze využít odborně způsobilých osob
ze seznamu na adrese http://www.aptt.cz/opravneniozo.php. Případné dotazy Hospodářské komoře lze
zasílat na adresu zeleny@komora.cz.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP, MěÚ Polička

Poznámka k článku: Pokud některý z občanů potřebuje v dané věci pomoci, nebo nevlastní PC s připojením na internet
k vyhledání potřebných informací, rádi mu pomůžeme na Obecním úřadě v Oldřiši, popřípadě může využít veřejný
internet v místní knihovně.

Dobrá zpráva pro ženy a dívky
V pondělí 12. září začínáme opět cvičit. Cvičení probíhá v tělocvičně školy v Oldřiši každé pondělí
a čtvrtek v lichém týdnu. V 18.30h se cvičí na krabičkách, od 19.00h posilujeme, zahrnuty jsou
prvky aerobiku, pilates, nechybí závěrečný strečink. Cvičení je laické, nenáročné a každá si
cvičíme podle své chuti a možnosti. Potřebujete obuv na přezutí, podložku, pití a chuť se hýbat.
Na všechny se těším, Kamila L.

UDÁLO SE …

Procházka po vodních náhonech
V neděli 14. srpna se u Orlovny sešlo asi 25 lidí, aby se vydalo po stopách vodního náhonu v Oldřiši. Za vyprávění
pana Jílka jsme se nejprve vydali mimo naši obec, k mlýnu Podhájských (dnes mlýn Ridlů), kde stále funkční náhon
začíná.
Poté jsme prošli k Faimanově mlýnu, kde je stále funkční turbína, nicméně nebyla v provozu, a tak jsme si pouze
prohlédli vantroky a česlo. Následně jsme šli podél pozůstatku náhonu, který se však používá již jen okrasně až k
Radiměřským. Dále už náhon bohužel neexistuje, a tak jsme pokračovali cestou, kudy dříve vedl.
Další zastávkou byl druhý Pantůčkův mlýn, kde jsme měli možnost nahlédnout do mlýnice. Naše další kroky vedly k
Švermovu mlýnu, který měl nejvyšší vodní dopad.
Ještě nám zbýval Pražákův mlýn a Malinčíkova vodní elektrárna, nicméně kvůli průtrži mračen jsme se museli
schovat u Kvapilů. Nakonec tedy účastníci, pokud měli zájem, byli rozvezeni do svých domovů, a pokud bude zájem,
někdy v budoucnu se tato procházka dokončí.
Děkujeme panu Jílkovi, že nás provázel zajímavými informacemi a zvláště děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli,
a třeba i připojili nějaké vlastní znalosti.

Na závěr nám dovolte malou výzvu:
Když vyhořel první Pantůčkův mlýn, zbylo z něj
pouze mlýnské kolo, které se valilo po silnici
do mlýna Podhájských. Během valení kola byla
pořízena fotografie. Pokud ji někdo máte,
prosíme kontaktujte pana Ladislava Jílka,
tel: 737 118 699.
Děkujeme

Místní organizace KDU – ČSL Oldřiš

Pantůčkův mlýn, archiv Ladislava Jílka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------FOTBÁLEK ŽENATÍ VS. SVOBODNÍ
Dne 31.7.2016 se v areálu za Orlovnou
uskutečnilo tradiční fotbalové klání ženatí vs.
svobodní.
Začali jsme hrát za příjemného počasí,
bohužel v malém počtu, takže se opět zapojila
i fotbalová mládež z Oldřiše. I když se
z počátku ženatí ujali vedení, zvítězit se jim
nepodařilo. Po prvním poločase se počasí
zkazilo, tak jsme se občerstvili (pan starosta
věnoval opět soudek piva a pro děti kofolu do
našeho souboje) a čekali, jestli přestane
pršet. Déšť neustával a tak jsme vyrazili na
trávník za doprovodu kapek vody, vždyť fotbal
se hraje za každého počasí. Ženatí tentokrát
podlehli a to 5:6. I v penaltovém rozstřelu byli
svobodní lepší pouze o gól a to 4:3. Všem fotbalistům, fanouškům a panu starostovi moc děkuji za podporu a přízeň.
Vl. Hejduk ml.

Společná akce knihoven Oldřiš a Borová – výlet na Lucký vrch
První společná akce obou knihoven se
vydařila na 100% …. Tato věta by měla být
na konci článku, ale s čistým svědomím ji
mohu napsat už nyní. Počasí přálo – po celý
výlet nás doprovázelo azuro, děti i
knihovnice se těšily a cesta ubíhala
v pohodě, co více si přát?
Z Oldřiše se na výlet přihlásilo jen 5 dětí,
což je škoda, ale navíc jsme měli paní
Marušku Broklovou, která celý výlet
absolvovala s námi. A ještě jedno malé
prvenství pro Oldřiš – reprezentovali nás 2
„chlapi“ – Honzík Votočka a Vojtík Navrátil
– nejmladší „ účastníci zájezdu  „.
Oslovení „chlapi „ jim patří právem, protože
celodenní výlet absolvovali jako nejmladší a
bez jediného postěžování … Holčičí část
byla tvořena Nikolkou Votočkovou, Kájou
Koutnou a Natálkou Halamkovou. Z Borové
přijelo 8 čtenářek: Lucinka Nekvindová a Míša Nekvindová, Nela a Natálka Zölflovi, Natálka Veselíková, Nikolka
Maixnerová, Verunka Navrátilová, Hanička Velechová a knihovnice Barunka.
Po společném přivítání jsme si udělali první fotku, kdy jsme všichni byli ještě plní síly a poté už se vydali směr
Přibylov. Zde byla na odpočívadle první zastávka. Tady vzala za své první polovina svačin a také jsme si poprvé
společně četli. Téma tohoto výletu byly pověsti o našich obcích a okolí. Takže jsme se dozvěděli, kde je v Oldřiši
poklad, kde je v Borové Skalka a co se tam událo, jak vznikl název Přibylov, že byl v Kamenci pivovar a další ….
Na Luckém vrchu jsme se posilnili, odpočali a přečetli si pověst o poustevníkovi na Luckém vrchu. Také jsme se
rozhodli navštívit i Lukasovu lípu, takže hurá z kopce dolůůůů do Telecího. Věděli jste, že ty stromy v Telecím z kopce
vypadají všechny úplně stejně a najít ten jeden není hračka  ??? Obzvlášť, když neznáte přesnou zkracovací cestu a
jako ženská máte orientační „nesmysl“ . Ale našli jsme ji, přečetli si o ní vše napsané a odpočali v jejím stínu.
Cesta zpět domů ubíhala stejně pohodově. Děti, které se dosud neznaly se skamarádily a brebentily, až šla hlava
kolem. Celý výlet jsme ukončili v naší knihovně při šálku horké
čokolády, kde si borovští návštěvníci počkali na svůj další
autobus, protože si první nechali schválně ujet, abychom se
mohli všichni ještě déle užít.
Takže opakuji …..první společná akce obou knihoven se vydařila
na 100% …!
Děkuji za spolupráci knihovnici Barunce, všem účastníků výletu
– byli jste skvělí a těším se na další bezva akce.
Knihovnice

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

Knihovna Borová nabízí….
možnost kurzu Léčebného tance v Borové pro ženy. Jedná se o
spojení orientálního tance a prvků klasického rehabilitačního
cvičení, jogy, čchi kungu, pěti tibeťanů a twist terapie. Pokud
byste měly zájem, napište mi e-mail: kancelar@borova.cz, nebo
zavolejte na tel. číslo 739 456 518 – Bára Hegrová.

OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ
O POHÁR STAROSTY OBCE

v požárním útoku 6.8.2016
První srpnový sobotní večer se měli místní
příznivci požárního sportu na co těšit. V areálu
za Orlovnou se konal již V. ročník soutěže
Oldřišská večerní o pohár starosty obce
v požárním útoku. Tento závod je již pátým
rokem zařazen do seriálu závodů Okresní ligy
Svitavska a na atraktivitě mu přidává to, že
jako jediný z Okresní ligy se koná v noci za
umělého osvětlení.
Letošní ročník Oldřišské večerní nebyl, co
se týká časů a dosažených výsledků, tím
nejrychlejším. Jistou míru v tomto faktu
mohlo mít počasí, protože noční teploty se
nevyšplhaly na příliš vysokou hodnotu. Na druhou stranu se do letošního ročníku přihlásilo opět více týmů než do
ročníku loňského – celkem jich bylo 56.
V kategorii mužů jsme mohli vidět 31 požárních útoků. Z vítězství se radovali borci ze Širokého Dolu A s časem
17,45s. Tímto dokázali, že se jim na oldřišské dráze velmi daří, vyhráli již čtvrtý ročník z pěti dosavadních. Druhý
skončil Chrastavec (17,78s) a třetí Pomezí A (18,09s).
6 týmu se poté předvedlo v kategorii seniorů. Že se na domácí dráze vyznají, předvedli výborně domácí muži
v nejlepších letech, protože vyhráli v čase 16,86s. Pohár za druhé místo si odvezl Široký Důl (17,09s), třetí skončil
tým Velkých Opatovic (17,77s).
Na závěr odstartovala kategorie žen za účasti 19-ti týmů. Nejlépe se předvedl zatím vedoucí tým Okresní ligy,
kterým je Desná - vítězství s výborným časem 17,44s. Domácí ženy chtěly ukázat, že místní dráhu také znají dobře. To
se jim povedlo, protože braly 2.místo (18,67s). Třetí místo obsadil Bohuňov (19,24s).
Zpestřením letošního ročníku byla i soutěž o nejrychlejší náběr vody do stroje. Byla to doplňková soutěž pro
dvojice závodníků a k našemu překvapení o ni byl velký zájem.
Letošnímu ročníku Oldřišské večerní nepřálo příliš počasí i tak jsme mohli vidět spoustu výborných výkonů. Velké
poděkování patří všem organizátorům ale i dobrovolníkům a pomocníkům. Moc děkujeme také sponzorům soutěže,
díky kterým bylo možno odměnit soutěžní týmy za předvedené výkony.
Za SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – září 2016
Borová
18. 9. 2016 - „FORMANSKÝ DEN“ – XVIII. ročník,
zahájení v 10 hod s bohatým programem: westernová
soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah a
dostihy.
Bystré
10. 9. 2016 – Zámecké slavnosti – v prostorách
historického zámeckého nádvoří i parku od 13.00 hod.
Připraven je bohatý program.
17. 9. 2016 – Setkání hasičských praporů okresu
Svitavy spojené s žehnáním nového praporu okresního
sdružení, začátek ve 13 hod.
29. 9. 2016 – S kolem kolem světa – beseda s
cestovatelem Petrem Mazalem, který se vydal na kole
napříč kontinenty. Beseda bude zaměřena na
přiblížení prvních dvou etap cesty, cesty z Číny do
Turecka a cesty z Turecka do Portugalska, od 17 hod. v
Komunitním sále MFD.
Dolní Újezd
3. 9. 2016 - Vinobraní
V přírodním areálu v Bořkově od 20 hodin pořádají
hasiči.Hraje MIX
11. 9. 2016 - Jízda zručnosti
Pro děti na parkovišti před nákupním střediskem od
13 hod. Soutěží se na odstrkovadlech, koloběžkách a
kolech.
11. 9. 2016 - Podvečer s Dolnovankou
Od 17 hod. před Domem s pečovatelskou službou. Při
nepřízni počasí se akce nekoná.
Litomyšl
10. 9. 2016 od 12:00, Fish fest - Sportovní areál za
sokolovnou, Litomyšl
Litomyšlské rybí hody open air, vystoupí kapely Elixir,
Volnost, Pendl, Night´s Joy a Jakub Vaníček. Vstup
zdarma.
15. 9. - 18. 9. 2016 - Mladá Smetanova Litomyšl
43. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro
mladé publikum.
17. 9. 2016 od 8:00-17:00 2016 - Smetanovo náměstí,
Litomyšl, Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu.
Polička
12. - 17. 9. 2016 – Mime Fest – 5. ročník
mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po páté vrací do
Poličky. Divadelní představení, mimové v ulicích
města, workshopy.
24. – 25. 9. 2016 - Svatováclavské slavnosti na
Svojanově. Netradiční hradní slavnost připomínající
oblíbené zábavy panstva v 19. století. Zvěřinová
kuchyně v hradní restauraci. V rámci slavností koncert
folkové kapely Jen tak tak – v sobotu 24. 9. 2016 od
17:00 hod.

Dny památek - 3. - 4. 9. 2016 barokní radnice – vstup
zdarma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na
vstupném. Ve dnech 10. - 11. 9.2016 prohlídka
gotického opevnění města – vstup zdarma. Hrad
Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné
pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů A + B za cenu
okruhu A.
Sebranice
2. 9. 2016 - Kurz Pletení ošatek ze slámy, 14-19 hodin
v Sebranicích č.p.8, Spolek archaických nadšenců,
přihlášky 604 590 474
Telecí
3. 9. 2016 - od 13:00 hod. - Oslavy 130. výročí založení
hasičského sboru v obci. Ukázka hasičské techniky,
Hasičská veselice s Poličankou, taneční zábava hraje
kapela Rockfaktor
24. 9. 2016 - od 13.00 - Loučení s Létem - dětské
odpoledne spojené s pouštěním draků - fotbalové
hřiště TJ Sokol Telecí
Oldřiš
18. 9. 2016 od 14.00 hod –„ Člobrdiáda, aneb člobrdo,
pojď si zahrát člobrdo… „
Turnaj dětí i dospěláků v oblíbené stolní hře. Hlavní
výhrou je „zlatý pohár“.
Hraje se v zasedací místnosti obecního úřadu.
24. 9. 2016 od 14.00 hod – Drakiáda na kopci za
školou v Oldřiši
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů – město Bystré
duchů. Ráno vyprávěly panny, že kolem půlnoci začal
náhle vát vlahý západní větřík a s ním se snesla
skupina andělů k naveženému kamení. Každý z nich
uchopil jeden kámen, zamávali křídly, bíle břízy zavlály
a odletěli k východu. Zmizelý kámen našli pak osadníci
na návrší vzdáleném asi 700 metrů na východ.
Považovali to za jasný pokyn nebes, aby postavili svůj
kostelík na určeném místě, tam, kde stojí i dnešní
chrám…“

Za dva roky to bude šest set padesát let, co bylo
Bystré povýšeno na město. První doložená písemná
zmínka o Bystrém pochází dokonce z roku 1349. Ještě
před tím se o něm měl ale (r. 1012) zmínit Václav
Hájek z Libočan ve své Kronice české.
Zda se tak skutečně stalo, popř. zda nedošlo k chybné
interpretaci, asi nedoložíme. Skutečností ale je, že ani
ne kilometr na západ od Bystrého stojí Boží muka
připomínající místo původní osady, která byla
vypálená po údajné bitvě v 11. století mezi Čechy,
Poláky a Uhry. Možnou pravdivost dokládají úlomky
hliněných nádob a zbytky roubené studny, z nichž
některé podle archeologů pocházejí právě z 11.
století. Poté však byla osada znovu vystavěna kilometr
na východ na místě dnešní Podkovy. Proč? Tak to již
nastiňuje pověst o stavbě kostelíka na výšině
uprostřed původní osady dodnes zvané „U kostelíčka“.
„Osadníci, kteří přijali křesťanství, pilně sváželi
kámen ke stavbě. Přes jejich snahu kamene
nepřibývalo. Co za dne svezli, v noci zmizelo.
Stařešinové a tajní ctitelé starých bohů nemohli
potlačit radost nad tím, že původní pohanské obětiště
nebude znesvěceno stánkem nového Boha. Křesťané
však pokračovali ve svém úsilí a na stráž ke svezenému
kamení postavili šest nevinných panen, oděných v bílá
roucha, které se podle staré víry nemusely bát zlých
------------------------------------------------------------------

NABÍDKA PRÁCE:

Prodejna QANTO BOROVÁ
příjme nové zaměstnance
Informace v prodejně

Stavbu kostelíčka i původní osadu samou připomíná
výše zmíněná Boží muka, která byla postavena r. 1999
na památku předků. Zajímavostí je, že ji zdobí kopie
nejstaršího dochovaného obrazu z farního kostela,
obrazu svaté rodiny. Symbolické je pak to, že byla
postavena z kamene sebraného z polí, na nichž se
bysterští tolik napracovali a která byla zdrojem jejich
obživy.
Soutěžní otázka: Komu je zasvěcen farní kostel
v Bystrém? Odpovědi zasílejte na adresu:
nsauerova@policka.org do 14. září 2016. Autor
správné odpovědi získá dárek od města Bystré.
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

POZNÁMKA K AKCI DEN ŽENA : VSTUPENKY BUDOU V PRODEJI OD 1.9.2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝKUP JABLEK

POLIČKA
Střítežská 591
Zahájení výkupu : 29. 8. 2016
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tel.: 601 320 045
Výkupní doba: Po - Pá 7,30 – 16.00 hod.
So
7,30 – 11.00 hod.
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