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Informace z MŠ a ZŠ Oldřiš:
- Ředitel školy informuje rodiče žáků,
že 4.9.2017 bude jen jedna vyučovací
hodina a školní družina bude v provozu
do 12.00 hod.
- Vedoucí stravování ŠJ žádá rodiče,
aby nahlásily děti, které budou chodit
od 4.9.2017 na obědy. Nahlásit odběr
obědů pro žáky je nutné do pátku
1.9.2017 do 12.00 hod. na telefon:
461/747 120 paní Kvapilové Gabriele,
nebo osobně ve školní jídelně.
Nenahlášené děti nedostanou oběd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Křest knihy – Život v Oldřiši – druhý díl
Zveme všechny občany na křest druhého dílu knihy „Život v Oldřiši očima Marie
Magdalény Trojákové“, která je pokračováním vzpomínek Marie Magdaleny na život
v naší obci na přelomu 19. a 20. století. Opět velmi poutavě vypráví o místních lidech,
událostech, zvycích a životě za války.
Křest knihy se uskuteční v pátek 22.9.2017 od 15.00 hod v parčíku u obecního úřadu
( v případě nepřízně počasí v zasedací místnosti OÚ). Zde také bude možnost knihu
zakoupit. Součástí akce bude malá vernisáž ilustrací žáků naší školy, kterými je kniha
doplněna.
Knihu je možné si předem rezervovat na Obecním úřadě v Oldřiši.

------------------------------------------------------Přehlídka zaměstnavatelů 2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách pořádá za účasti vybraných
zaměstnavatelů okresu Svitavy v Multifunkčním centru Fabrika ve
Svitavách Přehlídku zaměstnavatelů 2017.
Přehlídka se koná v úterý 19. září 2017, pro veřejnost v době od 10.00 do
17.00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměstnání, včetně osob se
zdravotním postižením, žáky, rodiče a všechny, kteří chtějí získat přehled o
aktuální situaci na trhu práce a nabídce zaměstnání v našem regionu.

UDÁLO SE…

Den otců
V poslední červencový pátek proběhl za Orlovnou
již druhý ročník Dne otců. Tématem tentokrát byla
práce v hospodářství, a tak byla součástí akce i soutěž o
nejlepší pracovní oděv. Mimo to čekalo na otce několik
soutěží, které prověřily jejich zdatnost a sílu, ať už to
bylo sklízení sena nebo převážení manželky na trakaři.
Nicméně i muži si přišli na své, když byli krmeni
svými drahými polovičkami pomocí zobáčků z kolíčků,
zatímco museli sedět na vejcích. Také děti měly
možnost zasoutěžit si o některou z mnoha odměn.
Závěr Dne otců pak patřil táboráku a kytaře.
Děkujeme sponzorům, díky kterým se mohly
rozdávat bohaté odměny, ale hlavně děkujeme všem
vám, kteří jste přišli a zapojením do soutěží vytvořili
dobrou atmosféru.

Foto: Marie Jílková

Místní organizace KDU-ČSL Oldřiš
Sponzoři:
Novákovi
Pekárna Borová
p. František Stodola
Železářství Andrlík

Lorencovi
Chovatelské potřeby Trkal
Ravensburger

Více fotografií naleznete na:
www.facebook.com/kdu.csl.oldris/

Knihovnický výlet pro děti do Městského muzea a galerie ve
Svitavách na výstavu s názvem Tajemná zahrada
15.8.2017 se vydala malá skupinka čtenářů a jejich kamarádů
vlakem do Svitav, aby se nechala okouzlit v Tajemné zahradě
svitavského muzea. Ilustrátor a spisovatel Pavel Čech má v
tomto muzeu výstavu svých děl a autoři výstavy k ní připravili
opravdu úžasný doprovodný program pro děti. Naší skupinky,
kterou tvořilo 10 dětí a 3 dospělé osoby, se ujala Mgr. Lea
Sehnalová. Seznámila děti s díly Pavla Čecha a poté je provedla
jednotlivými úkoly tak, aby na závěr prošly bludištěm a dostaly
se do kouzelné zahrady, kde si vyrobily vlastního motýla. Děti
byly nadšené a musela jsem dokonce i koupit do knihovny
knížku z pera pana Čecha, kterou si prý všechny přečtou.
Měli jsme ještě v plánu navštívit výstavu
Pexesa, ale děti byly plné dojmů z toho co
zažily, že jsme od toho upustili. Oběd pod
košatým stromem ve skutečné zahradě (už ne
té tajemné), poté zmrzlinka na cestu a zpět
domů vlakem. I počasí nám přálo, dojmů bylo
až až, takže jsme výlet ohodnotili na velmi
vydařený.
Všem účastníkům výletu děkuji za účast a budu
se těšit na další akci s vámi což bude v říjnu Člobrdiáda 2017.
Foto a text: Romana Koutná

OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ O POHÁR STAROSTY OBCE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU 5.8.2017
Do areálu za Orlovnou opět po roce přijeli
příznivci požárního sportu. Konal se zde již VI.
ročník Oldřišské večerní o pohár starosty obce
v požárním útoku. Tato soutěž je zařazena do seriálu
závodů Okresní ligy Svitavska a závodníky láká
hlavně tím, že jako jediná z 11-ti závodů probíhá
v noci za umělého osvětlení. Do letošního ročníku se
sice přihlásilo o 10 týmů měně než v loňském roce
(celkem 46), ale na atraktivitě závodu to neubralo,
spíše naopak. V každé kategorii byl překonán rekord
dráhy, takže to byl rekordní ročník i v tomto ohledu.
A dlouho jsme také neviděli závod, hlavně
v kategorii žen, ve kterém by bylo tolik výborných
výkonů, protože až do 7. místa jsme mohli vidět čas
pod 19 vteřin. Lákadlem do Oldřiše bylo také to, že
měla přijet udělat reportáž Česká televize.
V kategorii mužů zvítězil Míchov časem 17,26s a
zlepšil rekord dráhy ze 17,30s na 17,26s. Druhý byl
Široký Důl A s časem 17,93s a třetí skončilo Jevíčko
s časem 18,14s. Oldřišští muži se v domácím
prostředí nenechali zahanbit a skončili na krásném
5. místě s časem 18,58s.
Ve veteránech se nejlépe dařilo Hartmanicím,
protože brali vítězství s časem 16,29s a posunuli
rekord dráhy z 16,86s na 16,29s. Druzí byli domácí
z Oldřiše za čas 17,27s a třetí skončili Velké
Opatovice s časem 19,93s.
U žen se nejlépe dařilo Desné, která zvítězila
s časem 17,20s a zlepšila tak rekord dráhy ze 17,44s

na 17,20s. Druhé místo patřilo Nedvězímu za čas
17,88s a třetí byl Bohuňov s časem 18,18s. Ani
domácí ženy se neztratily, když obsadily krásné
5. místo s časem 18,64s.
Do Oldřiše se letos dostavila Česká televize a
natočila reportáž, kterou jsme mohli vidět na
programu ČT sport v pořadu Sport v regionech.
Děkujeme České televizi za odvysílání, Hasičské
sportovní za zprostředkování a v neposlední řadě
reportéru Pavlu Šmerdovi za pěknou reportáž. Pokud
byste se na tuto reportáž chtěli podávat tak ji najdete
v iVysílání české televize pod odkazem:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226sport-v-regionech/317297370030033-pozarni-sportradostin-nad-oslavou
Můžete se také na tento odkaz dostat přes obecní
stránky v sekci hasiči.
Na VI. ročníku Oldřišské večerní jsme mohli vidět
výborné sportovní výkony, ale také příjemnou a
přátelskou atmosféru mezi soutěžícími týmy, které se
navzájem podporují. Jde tu totiž také o to, utužovat
dobré vztahy a příjemnou náladu mezi hasiči, což se
poté samozřejmě velmi hodí u případných zásahů.
Děkujeme všem příznivcům, kteří přišli na tuto
akci a podpořili tak snahu všech sportovců i
pořadatelů. Děkujeme také vše sponzorům a
pomocníkům, díky kterým bylo možné odměnit
všechny soutěžící za jejich snahu. A také moc
děkujeme všem pořadatelům, kteří připravili pro
závodníky i návštěvníky výborné zázemí.
Za SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

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

SBÍRKA OŠACENÍ ….

Vítáme nové prvňáčky v naší škole …….

... a přejeme jim samé jedničky!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKY NA AKCE….

POZVÁNKA NA CVIČENÍ PRO ŽENY: Cvičení probíhá od 11.9. v tělocvičně školy v Oldřiši
každé pondělí a čtvrtek v lichém týdnu od 18.00h od 19.00h. Budeme posilovat, zahrnuty budou prvky
aerobiku, pilates a poté bude závěrečný strečink. Cvičení je laické, nenáročné a každá si cvičí podle své chuti
a možnosti. Potřebujete obuv na přezutí, podložku, pití a chuť se hýbat.
Na všechny se těším, Kamila L.

Vrchol letní sportovní sezóny v Moravské Třebové
V Moravské Třebové se bude v sobotu 16. září na atletickém stadionu při 2. ZŠ
konat již 15. ročník atletického mítinku pro všechny věkové kategorie –
CHAS MORAVSKOTŘEBOVSKÉ VÍCEBOJE 2017, největší v České republice
co do počtu závodníků a kategorií. Chcete si hodit oštěpem s Bárou Špotákovou?
Zaběhnout si s Pavlem Maslákem nebo Zuzkou Hejnovou? No, tak to musíte
jinam. Tady na vás ale taky čeká nejeden mistr republiky! A především pohodová
atmosféra. Není nic jednoduššího, než se registrovat do 14. září 2017 na
www.mtviceboje.cz (později ani na místě to již NEBUDE možné!). Kategorie
máme od těch nejmenších, co sotva chodí, po ty nejstarší, co sotva chodí!
Srdečně zve Vojtěch Jílek, Moravská Třebová

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – září 2017
Borová
2. 9. 2017 – 120 let výročí dráhy Polička – Žďárec u
Skutče. Bohatý celodenní doprovodný program na
vlakovém nádraží v Borové a výstava o historii
železnice v obřadní síni u ZŠ.
24. 9. 2017 - FORMANSKÝ DEN – 19. ročník.
Slavnostní zahájení v 10 hod. Připraven je bohatý
program: westernová soutěž, vozatajský parkur,
soutěž v kládě, těžký tah, dostihy, aj.
Bystré
2. 9. 2017 – Zámecké slavnosti - v prostorách
historického zámeckého nádvoří i parku Domova na
zámku od 13:00 hod. Připraven je bohatý program.
Dolní Újezd
9. 9. 2017 - Tradiční vinobraní. V přírodním areálu v
Bořkově od 20 hod. Hraje Mix, vstupné 60 Kč.
17. 9. 2017 - Jízda zručnosti. Na parkovišti před
nákupním střediskem pořádá od 14 hod. kulturní
klub.
Litomyšl
9. 9. 2017, 12:00, Sportovní areál za sokolovnou,
Litomyšl - 12. Fish fest
Oblíbené rybí hody a hudební festival.
22. 9. 2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl Monkey Business Koncert. Vstupné: 300 Kč v
předprodeji (IC Litomyšl a knihkupectví Paseka) a
350 Kč na místě.
23. 9. 2017, 8:00-17:00, Smetanovo náměstí,
Litomyšl - Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu. Je pozváno přes 100 řemeslníků,
kteří budou předvádět stará řemesla.
Lubná
9. 9. 2017 - Lubenská šťopička - ochutnávka
destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení
zajištěno.
Oldřiš
3. 9. 2017 - Běh na Lucký vrch a zpět + pivní běh,
začátek je od 14.00 hod. v areálu za Orlovnou. Pro
všechny věkové kategorie a všichni jsou zváni.

Polička
11. - 16. 9. 2017 – Mime Fest – 6. ročník
mezinárodního festivalu pantomimy. Úspěšný a
jedinečný festival se již po šesté vrací do Poličky.
Divadelní představení v Tylově domě a
Divadelním klubu, mimové v ulicích města,
workshopy.
23. – 24. 9. 2017 - Svatováclavské slavnosti na
Svojanově. Netradiční hradní slavnost
připomínající oblíbené zábavy panstva v 19.
století. Zvěřinová kuchyně v hradní restauraci.
Dny památek - 9. - 10. 9. 2017 - Barokní radnice –
vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů (CBM)
– 50% sleva na vstupném, Rodná světnička
Bohuslava Martinů - 25% sleva na vstupném.
16. - 17. 9.2017 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. 2017 - SETKÁNÍ ZLATÝCH OBCÍ ROKU
2016 v areálu koupaliště v Sebranicích. Prezence
obcí: 13.00 hod. Začátek programu: 15.00 hod.
Program: zahájení, představení obcí, vystoupení
jednotlivých obcí. Dobrá nálada, hudba,
občerstvení zajištěny.
16. 9. 2017 - Cvičení Kundalini jógy - nový cyklus
je zaměřen na posílení Intuice „To je moje
CESTA, CESTA INTUICE“. Dostaneme do
rovnováhy a harmonie naše fyzické tělo, psychické
zdraví a duševní pohodu. Od 9.30 do 12.30 hod. na
sále kulturního domu. Cena: 300 Kč. Podrobnější
informace na www.kundalinijoga.net nebo na
telefonním čísle 603 342 345.
17. 9. 2017 – Prodej vyřazených knih – od 8 do 12
hod. proběhne na sále kulturního domu prodej
vyřazených knih z místní knihovny. Cena:
5 Kč/kniha.
28. 9. 2017 - 10. ročník Živých obrazů u kolejí na
Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou. Začátek ve
14 hodin. Pořádá SAN. Přijďte v dobovém
oblečení, vlak už snad konečně pojede.
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz
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Oslavy 120. výročí místní dráhy Polička ‒ Žďárec u Skutče
V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na místní dráze mezi Poličkou a Žďárcem
u Skutče. Toto významné výročí si připomeneme v sobotu 2. září 2017 velkolepými oslavami,
které pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD, za podpory
Národního dopravce České dráhy, a. s. a ve spolupráci s městy Polička a Skuteč, obcí Borová a
Městskou knihovnou Polička připravil spolek Poličská lokálka, z. s.
Hlavním bodem programu budou sobotní jízdy zvláštních vlaků, sestavených z historických
vozů bývalé třetí třídy a vedených parní lokomotivou 464.008 „Ušatá“ z roku 1935. V soupravě,
doprovázené vlakovým personálem ve stejnokrojích ze třicátých let minulého století, bude zařazen i
historický služební vůz s prodejem upomínkových předmětů s tématikou železnice a s možností
přepravy dětských kočárků a jízdních kol. Zvláštní vlaky s parní lokomotivou doplní ještě několik
dalších zvláštních motorových vlaků s historickými motorovými vozy M240.0113 „Singrovka“,
M286.0044 „Krokodýl“ a M131.1228 „Hurvínek“. Také personál těchto spojů bude ustrojen v
historických uniformách, a to v těch, které byly na železnici používány od šedesátých let minulého
století. Na vybrané pravidelné spoje navíc České dráhy nasadí moderní motorovou jednotku řady 844
„RegioShark“.
Historický spěšný vlak z Pardubic
Cestující z Pardubicka a Chrudimska mohou pro svoji cestu na oslavy využít pár zvláštních
spěšných motorových vlaků vedených historickým motorovým vozem M131.1228 z roku 1951,
známým také jako „Hurvínek“. Vlak na svoji cestu z Pardubic vyrazí 6 minut po sedmé hodině ranní,
aby po zastávkách v Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti u Chrudimi, Vrbatově Kostelci, Prosetíně a
Žďárci u Skutče dorazil do Skutče o půl deváté. Na svoji zpáteční cestu se vydá 6 minut před čtvrtou
hodinou odpolední a po stejných zastávkách dorazí do Pardubic 19 minut po sedmnácté hodině. Ve
Skutči bude v průběhu dne motorový vůz vystaven pro veřejnost a bude realizovat podle zájmu
příchozích několik jízd po stanici v rámci programu oslav.
Jízdenka z Pardubic do Skutče vyjde na 80,- Kč, z Chrudimi na 60,- Kč a od Chrasti u
Chrudimi poté na 40,- Kč. Cestující ze Žďárce do Skutče mohou jet za 20 Kč. Děti od 5 do 15 let platí
jízdné poloviční.
Doprovodný program oslav
Po celou dobu oslav bude k dispozici pamětní razítko a zajištěn prodej turistických vizitek
místní dráhy a dalších upomínkových předmětů s železniční tématikou a v Poličce, Borové a Skutči
také prodej občerstvení. Návštěvníci se mohou dále těšit na výstavy lokomotiv ve stanicích Polička a
Skuteč, jízdy drezínou pro děti po stanici Borová u Poličky, motorovou
lokomotivou v Poličce a motorovým vozem „Hurvínek“ ve Skutči a další doprovodné programy nebo
koncerty. V obci Borová spolek Poličská lokálka otevře výstavu věnovanou historii lokálky a na nádraží v
Poličce České dráhy pro návštěvníky připraví Kinematovlak s promítáním filmů pro děti, hrací vůz
„Vláček Hráček“, tedy vůz, který slouží jako herna pro děti, a vůz s výstavou o historii železnice. Vstup
na tyto doprovodné programy je bezplatný.
Odbavení cestujících
Odbavení cestujících ve všech zvláštních vlacích zajistí jejich personál přímo ve vlaku nebo na
nástupišti před odjezdem u vlaku, a to dobovými lepenkovými jízdenkami. Ve zvláštních vlacích neplatí
jízdní doklady vydané jinými dopravci, jízdní výhody, slevy a komerční nabídky jiných dopravců ani
jízdní doklady IDS IREDO.
Kompletní ceník najdou návštěvníci na internetu, zde alespoň příklad několika cen:







Polička – Borová u Poličky: 40,- Kč
Polička – Pustá Kamenice / Čachnov: 60,- Kč
Polička – Krouna / Skuteč: 80,- Kč
Borová u Poličky – Skuteč: 80,- Kč
Pustá Kamenice – Skuteč/Polička: 60,- Kč
Krouna – Skuteč: 40,- Kč

o
o
o
o

zpáteční jízdenka = dvojnásobek jednosměrného jízdného
děti do 5 let a kočárky se přepravují zdarma
děti od 5 let (včetně) a psi za poloviční jízdné
jízdní kola v omezeném počtu za jednotnou cenu 40,- Kč bez ohledu na vzdálenost

V pravidelných spojích Českých drah vedených motorovou jednotkou „RegioShark“ budou cestující
odbaveni standardním způsobem.
Více informací a kompletní jízdní řády na www.120letzeleznice.cz
Akce by se dále nemohla uskutečnit bez podpory obcí Květná, Oldřiš, Borová, Pustá Kamenice a
Krouna, měst Svitavy a Chrudim a společností ZAPA beton, a.s., Elektrizace železnic a. s. a Jiří ŘebíčekMetalplast, s r.o. Dále nelze nevzpomenout další spolku se kterými při organizaci oslav úzce
spolupracujeme, a kterými jsou Chornický železniční klub, z. s., který dodal na tuto akci pamětní razítko
a na zvláštních vlacích vedených parní lokomotivou zajistí železniční personál v dobových uniformách a
Pardubický spolek historie železniční dopravy, z. s., který zajistí zvláštní vlaky s motorovým vozem
M131.1228 „Hurvínek“. Přijměte prosím naše srdečné pozvání, abychom mohli společně důstojně
oslavit výročí lokálky Polička – Žďárec u Skutče. Těšíme se na setkání s Vámi na této akci :-).
Bc. Josef Vendolský, předseda

