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Zvon borovského kostela se tu
A proto je moji velikou radostí, že právě v době, kdy působím ve zdejší farnosti, vyrůstá

Periodický tisk územního samosprávného celku * ročník 2019

Čipování psů
V předešlém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o nové povinnosti –
čipování psů. Tuto službu pro majitelé psů v naší obci nabídl MVDr.
Horáček (tel.604/648153). Čipování proběhne ve středu 6. 11. 2019
od 15.30 hod na Bělidle a od 16.00 hodin u obecního úřadu.
Cena práce včetně čipu bude celkem 420,- Kč. Majitel si s sebou MUSÍ vzít
očkovací průkaz psa.

Kalendář na rok 2020
Nabídka objednání kalendářů s fotkami obce a přírody od Petra Cacha na
rok 2020 stále platí. Upravujeme však formát budoucího kalendáře.
Původně byl avizovaný kalendář nástěnný. Mezi tím nám došla nabídka
na stolní kalendáře za výhodné ceny, kam se vejde více fotografií, než na
nástěnný kalendář.
Pokud bude dostatečný zájem, nechaly by se vyrobit kalendáře s fotografiemi obce a přírody, který by byl
stolní – čtrnáctidenní. Jednáme i se svozovou firmou o tom, že by v něm byly zapsány svozy odpadů –
pokud nám budou tyto údaje od spol. LIKO včas dodány. Prosíme zájemce, aby si odběr kalendáře
nahlásili na OÚ, popřípadě e-mailem ucetni.oldris@email.cz, nebo telefonicky či sms na tel. 702/120 281.
Výroba bude zadána při min. objednávce 100 ks. Cena bude do 100,- Kč/ks a termín dodání do ½ prosince.
Ten, kdo si objednal kalendář nástěnný a nemá zájem o stolní kalendář, ať prosím svou objednávku zruší
na jednom z výše uvedených kontaktů.
Děkujeme.
Vzor podoby kalendáře obce Oldřiš na rok 2020:

Téma kanalizace
I v měsíci listopadu budou pokračovat práce na výstavbě kanalizace v obci. Nově se rozjedou práce na
výstavbě čističky odpadních vod a hlavní stoce „ A“ od čističky po Bělidlo. Pokud počasí dovolí, budou se
na této etapě rovnou budovat i odbočné trasy.
Do konce října by měly být hotové práce v silnici na stoce „A10“ (tj. od Jiráňových po Borovou). Poté
bude následovat provizorní úprava silnice III. třídy tak, že v hotových trasách dotčených stavbou bude
položen provizorní asfaltový koberec o tloušťce 7 cm a tím by měly být ukončeny práce v tomto úseku.
Opět děkuji za vaši trpělivost v omezeném režimu dopravy při výstavbě kanalizace v obci a snad to
nebude dlouho trvat a zbavíme se i stavebního prachu, který zřejmě brzy překryje bílý sníh.
M. Serafin

Zprávičky z naší mateřské školičky… měsíc září a říjen …
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se vrátili zpět do naší školky odpočatí a plní sil. Po přivítání nových
dětí jsme se hned pustili do práce, ale i zábavy.
I letos jsme zavítali do Poličky na MimeFest, kde na nás v Divadelním klubu čekalo pantomimické
představení pro děti, které neslo název „Klaun hudebníkem“. Celým příběhem nás provázel klaun Audyno,
který utekl z velkého slavného cirkusu, aby se stal světoznámým muzikantem. I když je to klaun popleta
nakonec se mu podařilo zahrát na trubku, ale také žonglovat s míčky a balancovat. Na konec představení
nám zahrála kapela sestavená z diváků-dětí vedená Audynem. Celé představení se dětem moc líbilo.
Moc hezké dopoledne jsme strávili v místní knihovně. Kromě vrácení knížek a vypůjčení nových jsme si
stihli hezky pohrát, prohlédnout nové knížky, najít Buffiho, ale také poslechnout moc pěknou a poučnou
pohádku s podzimní tématikou z knížky Chaloupka na vršku.
Podzim si ve školce užíváme opravdu všemi smysly. Kromě krásných barev, které jsou všude kolem a
potěší naše oko, si tentokrát přišli na své i čich a především chuť. Rozhodli jsme se totiž zahrát si na
opravdové cukráře a upekli jsme si jablečný závin. Děti byly velkými pomocníky při krájení jablíček a tak se
vůně štrůdlu linula za chvilku celou školkou. Podle toho, jak rychle se po celém štrůdlu zaprášilo, byl určitě
výborný.
S podzimně laděnou pohádkou přijelo i divadýlko JoJo. Konkrétně jsme se spolu s Mášou a medvědy
podívali do podzimního lesa, kde jsme potkali spoustu dalších zvířátek. Pak jsme si s Mišutkou zahráli na
stromy, ale hlavně jsme si zopakovali, jak se máme chovat v přírodě.
Po delší době k nám do školky zavítali děti ze ZŠ aby nám něco přečetly. Tentokrát jsme si poslechli
pohádku o „Duchovi a duchně“. Poté si děti za pomoci školáků vyrobily malá strašidýlka, kterými jsme si
vyzdobili školku.
První z letošních výstav pořádaná CBM byla věnována historii poličského ochotnického divadla, které
letos slaví 200 let od svého založení. Pro děti byl připraven bohatý program plný kostýmů, loutek, kulis a
dokonce i stínové divadlo, které děti velmi zaujalo.

foto a text: Lenka Mičková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drakiáda 2019

V sobotu 12. října se na kopci za školkou sešly
děti a dospěláci, aby tu společně vypustili k obloze co
nejvíce draků. Krásný podzimní den prosvícený
sluníčkem přilákal snad největší počet účastníků
oldřišských drakiád. Povětrnostní podmínky byly
ideální, proti minulým rokům, kdy panovalo totální
bezvětří. Téměř všechny draky se podařilo vypustit
do mraků, jeden chtěl nejspíše překonat rekord, tak se
utrhl, ale svou pouť ukončil v nedalekých
elektrických drátech. Drakiáda byla zakončena
společným opékáním špekáčků, děti dostaly odměnu
a diplom s drakem Oldřišáčkem.
Foto a text: K. Lorencová

Knihovna informuje:
S blížícím se podzimem a tím o i prodlužujícími se večery Vás, milí čtenáři, chci opět nalákat do knihovny
na několik nových titulů, kterými naše knihovna disponuje. Nemám zde sice ještě slibované knihy
z výměnného fondu z Poličky, ale několik nových knížek je do knihovny dokoupeno. Zde je malá
ochutnávka:
Miguel de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Bláznivá dobrodružství snílka Dona Quijota v novém čtivém přepracovaném vydání. Je tomu už čtyři stovky let,
co vznikl jeden z nejslavnějších humoristických románů světa, a přece je překvapivě aktuální. Jeho hrdina se
dopouští všelijakých bláznivých, praštěných a často hodně nebezpečných kousků proto, že neumí rozlišit
skutečnost od fantazie, která se vylíhla v hlavě nějakého spisovatele. Stejně donkichotsky by dopadl hrdina
jedenadvacátého století, fanatický čtenář fantasy a scifi literatury, divák akčních filmů či hráč počítačových
her, který by se pokusil napodobit své hrdiny.
Andrew Taylor – Němý (historická krimi)

Naprosto strhující a výtečně napsaná kniha, kterou až do poslední věty nedokážete odložit. Taylorova
dokonale propracovaná zápletka a mistrně vykreslené postavy dohromady tvoří mimořádně působivý
příběh, jehož hloubce se vyrovná jen málokterý historický detektivní román.
Paříž, 1792. Městem zmítají revoluční bouře a kanály se valí krev. Londýnský makléř Edward Savill se
dozvídá o smrti svojí manželky, která po rozchodu s ním žila ve Francii. Francouzští uprchlíci se
rozhodnout odvézt jejího desetiletého syna Charlese s sebou na Charnwood Court, sídlo ukryté na odlehlém
anglickém venkově. Edward Savill se vydává Charlese vyzvednout, zjišťuje však, že chlapec je němý. Ačkoli
byl svědkem nepředstavitelných hrůz, děsivé tajemství mu brání o nich promluvit. Uvězněn ve vlastní mysli
věří, že mlčení je to jediné, co ho dokáže ochránit. Alespoň v to doufá…
William Styron – Sophiina volba

Sophiina volba zůstává i téměř čtyřicet let po svém prvním vydání nejen románem s trvalou literární hodnotou, ale
i textem, který jde až na dřeň banálního zla, jež se v mezních situacích tak rychle mění ve zlo radikální. Stingo,
mladý jižanský spisovatel, se přistěhuje do brooklynského penzionu, aby tam pracoval na svém románu. Brzy však
začne být téměř proti své vůli vtahován do citového dramatu, které se odehrává mezi jeho sousedy, Nathanem
a Sophií. Neurotický, přecitlivělý Žid Nathan se zjevně propadá stále hlouběji do zničující duševní choroby
a krásná Polka Sophie, která prošla Osvětimí, je navždy poznamenaná prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje,
jak během jediného manhattanského léta a podzimu osudy Sophie a Nathana směřují ke svému nevyhnutelnému tragickému závěru,
poslouchá Sophiino vyprávění o minulosti, z něhož se po částech vynořuje děsivý, krutě realistický obraz společenského zla, které
páchá nenapravitelné škody na lidské duši.

Člobrdiáda 2019
Tak a máme to za sebou …nejen letošní litý boj o pohár
v Člobrdiádě, ale i pět let udržitelnosti projektu
„Nezapomeňte (se) vrátit“ do kterého se naše knihovna
s ostatními knihovnami zapojila.
Ale hezky popořádku… letošní pohár o „Mistra Oldřiše
v hře Člověče, nezlob se“ putovat opět na dolní konec a
snad zaujal čestné místo v pokojíčku slečny Danielky
Zerzánové, která o něj podstoupila finálový souboj
s Aleškem Procházkou z Třemošnice (2. místo),
Magdalenkou Mlynářovou (3. místo) a Kájou Mlynářovou (4. místo). Celkem si v neděli 27.10. přišlo
„Člobrdo“ zahrát 28 hráčů a hráček. Nutno podotknou, že všichni bojovali statečně a vytrvale, ale tato hra
potřebuje i notnou dávku štěstí – a to letos přálo právě Daniele. Gratulujeme a čest všem poraženým.
Za pět let, po které se musela knihovna svou aktivitou prokazovat a byla sledována v rámci projektu 34
knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“, uspořádala knihovna Oldřiš 14 akcí. Návštěvnicky nejúspěšnější byla
beseda „Přežila jsem Gulag“ v Orlovně a pro děti asi nepovedenější „Indiánský den“ s noclehem v knihovně
v roce 2014. Nejvíce opakování se dočkala „Člobrdiáda“ a možná jedna z nejkrásnějších akcí byla výstava
panenek a svatebních šatů místních dam. U všech větších akcí knihovny pomáhali různí pomocníci. Tímto
děkuji především Kamče Lorencové a Klárce Myškové, že pět let věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc.
Velkou zásluhu má i Radek Kvapil za zpracování videí do „video kroniky“. Děkuji i všem ostatním, kteří
pomohli s jednotlivými akcemi, vaší pomoci si moc vážím. A v neposlední řadě děkuji všem návštěvníkům
akcí – bez vás by to nešlo . V rámci projektu knihovna získala materiální a věcné vybavení knihovny
v částce 26 815,-- Kč.
Mimo tyto aktivity knihovna každoročně pasuje prvňáky na čtenáře, uspořádá akci nad rámec výše
uvedeného projektu – např. beseda se spisovatelkou, dětské diskotéky, výlet na Lucký vrch spojený
s pověstmi, obecní dračky peří, barvení látek přírodninami a další. Pravidelně do knihovny chodí děti ze
školky, což je vždy super a občas se nám podaří i spojit nějakou aktivitu s nabitým programem školní
družiny.
Jen je škoda, že knihovnám v současné době tolik konkuruje internet, sociální sítě a televize. No, nedá se
nic jiného dělat, než nepolevovat a přesvědčovat především děti o tom, že co si přečtou, to jim nikdo
nevezme. Každý pasovaný nový malý čtenářek se vždy dozví, že …..
„Kdo čte, umí se lépe vyjadřovat.
Kdo čte, lépe se učí.
Kdo čte, dokáže hledat informace.
Kdo čte, rozvíjí svoji fantazii.
Kdo čte, nezlobí.“
Děkuji všem malým i velkým za dosavadní přízeň a těším se na vaši návštěvu v oldřišské knihovně.
Knihovnice Romana

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2019
Borová
3. 11. 2019 ve 14 hod. v sokolovně – beseda
„Cestou necestou po Peru“ s Petrou Jelénkovou,
která nás seznámí s peruánským rytmem a
způsobem života pralesních lidí. Dozvíme se, jak
si vedla sama v Jižní Americe a že je nakonec
všechno jinak, než si naplánujeme. Vstupné
dobrovolné.
Bystré
7. 11. 2019 – Moje pacifická hřebenovka –
přednáška Moniky Benešové, která se navzdory
vážným zdravotním problémům vydala na
Pacifickou hřebenovkou, 4 286 km dlouhou
stezku vedoucí od hranic USA s Mexikem do
Britské Kolumbie na jihozápadu Kanady.
Sugestivní líčení humorných i méně humorných
zážitků a zkušeností z cesty dokreslí promítání
fotografií. Vstupné 20 Kč.
17. 11. 2019 – O Nesvobodě – ZUŠ Bystré Vás
zve na taneční vystoupení. Představení proběhne
od 17 hodin v divadelním sále Sokolovny.
29. 11. 2019 – Vánoční výstava betlémů
Zahájení v 17.00 hodin v MFD vystoupením žáků
ZŠ Bystré. Vstupné pro děti do 15 let zdarma, pro
dospělé 20 Kč.
30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu
od 17 hodin před budovou Informačního centra. O
doprovodný program se postará hudební dechový
soubor a pěvecký sbor ZUŠ Bystré. Pro děti
budou opět připraveny v IC dílničky. Stánkový
prodej začne v 16 hodin.
Dolní Újezd
8. 11. 2019 - Přednáška 30 let svobody - Den
boje za svobodu a demokracii
od 17 hodin, sál hostince U Koruny
Přednášející: Mgr. Radek Gális - novinář a
fotograf z Českých Budějovic
Jiří Kopřiva - předseda Konfederace politických
vězňů ČR pobočky Litomyšl
9. 11. 2019 - Martinská pouť s kavárničkou a
divadlem od 17 hodin v sokolovně
těšit se můžete na Svatomartinskou husičku,
Svatomartinské vínko a něco sladkého
od 20 hodin - divadlo Makov s komedií Herkules a Augiášův chlív aneb Má ji jako vidle

vstupné předplatné s překvapením 100Kč (
Drogerie čp.14) na místě 120Kč
24. 11. 2019 - Tradiční vánoční výstava
9:00 - 16:00 v sokolovně
vystoupení dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ, tvořivá dílnička
občerstvení zajištěno
Jedlová
30. 11. 2019 - Tradiční vánoční inspirace v
Jedlové
od 13 do 17 hodin v Sokolovně
Prodejní výstava výrobků a vánočních dekorací.
Přijďte si udělat radost, získat inspiraci nebo jen
nasát předvánoční atmosféru. Občerstvení nebude
chybět.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se
mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
2. 11. 2019, 11:00 - Hubertova jízda - Memoriál
Miloše Glänznera
Program:
11:00 průvod Smetanovým náměstím za
doprovodu dechové hudby Dolnovanka,
13:00 soutěže vozatajů a jezdeckých koní,
doprovodný program pro děti a dospělé (Suchý
rybník),
19:00 večerní posezení, kde zahraje skupina Kdo
má čas v čele s Radkem Klusoňem (Lidový dům).
Výtěžek z akce bude věnován Farní charitě.
15. 11. 2019 a 16.11.2019, 20:00, Music Club
Kotelna - Bára Poláková - 2 koncerty
Vstupné: 320 Kč v předprodeji (IC Litomyšl,
Paseka Litomyšl a www.smsticket.cz) a 380 Kč
na místě
17. 11. 2019, 9:00-17:00, Zámecké návrší (I.
nádvoří, jízdárna, pivovar)
10. Den medu
Přednášky pro včelaře, přednášky pro spotřebitele
včelích produktů. Bohatý doprovodný program.
Program na www.vcelari-litomysl.cz
27. 11. 2019 - 2. 12. 2019, denně 8:00-17:00,
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Advent pro Vás - výstava.

Lubná
15. 11. 2019 - 18.00 hod. v kině v Lubné
promítání bratrů Tmejových na téma Aktivní
dovolená - můžete se těšit na mix outdorových
aktivit od zimních Vysokých Tater, lezeckého
výletu za teplem do Španělského El Chorra,
cyklovýletu do rumunského Banátu s českými
vesničkami, nebo výstupy na alpské štíty nad
hranicí 4 000 m n.m.
24. 11. 2019 - 15.00 hod. v kině v Lubné divadelní představení Postel pro anděla uvede
divadelní spolek Vojnarka Trstěnice
30. 11. 2019 - 17.00 hod. před obecním úřadem v
Lubné - rozsvícení vánočního stromu
30.11.2019 - 18.30 hod. v kině v Lubné - koncert
skupiny Parkoviště pro velbloudy
Polička
Do 5. 1. 2020 – V hlavní roli divadlo … aneb 200
let poličských ochotníků
Výstava v Centru Bohuslava Martinů
K vidění je původní opona, množství kulis,
rekvizit, plakátů i fotografií. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet různé kostýmy, nechte své děti
zahrát divadýlko nebo si vyrobit prstovou loutku.
7. 11. 2019 (18:00) – Snow film fest 2019
filmový festival zimních sportů

60 Kč / 80 Kč, Divadelní Klub
9. 11. 2019 (17:00) - Pavel Helan - benefiční
koncert Oblastní charity Polička
Kostel sv. Michaela
Sebranice
8.- 9. 11. 2019- Kurz řezbářství pro začátečníky i
mírně pokročilé
Sebranice, Světnice č.p.8, pátek 14-19, so 9-14,
vede František Malý ml., naučíte se vyřezávat
reliéf, misku, lžíci, přihlášky na 604 590 474
17. 11. 2019 – Sametová kavárna – od 16.00 hod.
na sále kulturního domu připomínka 30. výročí
Sametové revoluce. Zpívat bude Miroslava
Trávníčková. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
29. 11. 2019 – Herkules a Augiášův chlív aneb
Má ji jako vidle – divadelní představení odehraje
na sále kulturního domu Ochotnický soubor z
Makova. Začátek v 19.30 hod. Vstupné
dobrovolné.
Sebranice, Světnice č.p.8, pátek 14-19, so 9-14,
vede František Malý ml., naučíte se vyřezávat
reliéf, misku, lžíci, přihlášky na 604 590 474
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

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

Dne 5. 12. 2019 v 17.00 hodin Vás zveme do Kuželníku
na Mikulášskou nadílku. Pro každého malý dárek.
Kontaktní osoba: Pavlína Kvapilová, Oldřiš 292,
569 82 Borová u Poličky, tel: 733 321 939
-----------------------------------------------------------------------

Baví tě florbal a jsi narozený mezi lety 2005 a 2012?
Pak přijď mez nás! Scházíme se každý lichý týden v Orlovně ve
středu v 16:45. Nejbližší termíny jsou tak 23. 10., 6. 11. a 20. 11. Nic
speciálního nepotřebuješ, stačí nějaká pevná obuv, něco k pití, a pokud
máš, tak vezmi s sebou florbalku. Pokud nemáš, rádi Ti ji půjčíme.
Pro více informací zavolej na +420/ 735 744 476, nebo napiš na
www.facebook.com/jirka.splichal.
Těšíme se na Tebe!
Děkujeme obci Oldřiš za finanční podporu.

Orel Oldřiš – Jiří Šplíchal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Třináctý ročník benefičního festivalu podpoří Míšu Teresku z Chrudimi
Příznivci festivalu Hudba pomáhá se mají i letos
na co těšit. V pořadí třináctý ročník této benefiční
akce podpoří český písničkář jménem Pokáč a již
tradičně návštěvníky čeká také série vánočních
koncertů skupiny Parkoviště pro velbloudy,
tentokrát za doprovodu Cimbálové muziky Jana
Dostála. Výtěžek projektu bude následně věnován
Míšovi Tereskovi z Chrudimi, který trpí dětskou
mozkovou obrnou.
Míša Tereska se narodil o dva měsíce dříve, než
byl plánovaný termín, ačkoliv celé těhotenství
zdánlivě probíhalo bez jakýchkoliv komplikací. „Když jsme se pět dní po porodu dozvěděli, že má Míša
narušené nervové dráhy a bílou hmotu mozkovou, museli jsme začít žít úplně jiný život. Vtáhlo nás to do
kolečka cvičení, rehabilitací a pro Míšu vesměs nepříjemných věcí, což trvá v podstatě až dodnes,“ uvedl
tatínek handicapovaného chlapce Michal Tereska.
Dnes je díky intenzivnímu cvičení v lázních, různým operacím a pravidelnému posilování a protahování
Míša na dobré cestě být v dospělosti soběstačný. Ačkoliv je upoutaný na invalidní vozík, zvládne se s
drobnou dopomocí obléknout, umýt i najíst, přestože některé úkony, které souvisí s jemnou motorikou, pro
něj jsou stále překážkou. Míša je navíc i velký sportovec a každou věc, která mu nejde, bere jako výzvu.
„Nedávno jsem si dokázal zase něco dalšího, protože jsem se sám zvládnul vykoupat. To mě hodně
povzbudilo, abych na sobě dál pracoval,“ řekl s úsměvem Míša.
Výtěžek třináctého ročníku Hudba pomáhá, bude věnován na zaplacení nového kvalitního vozíku a speciální
vany s dvířky, díky které se Míša bude moci sám umýt a více se tak osamostatnit. Festival odstartuje 24.
listopadu dvěma koncerty skupiny Parkoviště pro velbloudy, které se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v
Morašicích. Následovat bude koncert Pokáče ve vysokomýtském M-klubu a série vánočních koncertů, kde se
opět objeví skupina Parkoviště pro velbloudy za doprovodu Cimbálové muziky Jana Dostála. Ty proběhnou
7. prosince v Poličce, 15. prosince v Litomyšli a 25. prosince ve Vysokém Mýtě. Vstupenky na jednotlivé
akce je možné zakoupit na internetových stránkách festivalu, v informačních centrech v Litomyšli, Poličce a
Vysokém Mýtě nebo na Obecním úřadu v Morašicích.
Barbora Košňarová

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

Něco na pobavení v následujícím sychravém podzimním počasí…. Našli jsme v archívu obce …
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