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Informace k volbám 2019
Volby do Evropského parlamentu se konají:
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hod do 22.00 hod a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hod do 14.00 hod.
Místem konání voleb v Oldřiši je zasedací místnost budovy Obecního úřadu Oldřiš, čp. 132

Voličem je státní občan ČR, který alespoň k 25. květnu 2019 dosáhne věku 18 let, nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany
zdraví. Dále občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. 5. 2019 dosáhne věku 18 let,
s evidovaným trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, který poţádal o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič je povinen, před hlasováním ve volební místnosti, prokázat svou totoţnost a státní
občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem), v případě voliče – cizince

EU lze totoţnost a státní občanství prokázat i průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě potvrzení ve spojení
s jiným dokladem totoţnosti).

Volič, který nebude hlasovat ve volebním okrsku podle místa trvalého pobytu, můţe na
základě vydaného voličského průkazu hlasovat v jakémkoliv jiném volebním okrsku na území
ČR. Volič můţe o voličský průkaz poţádat osobně nejpozději do 22. května do 16.00 hod
nebo písemně tak, aby byla ţádost doručena domovskému obecnímu úřadu nejpozději do 17.
května 2019 do 16.00 hodin. Písemná ţádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
voliče. Dále je moţné poţádat elektronicky, ale pouze prostřednictvím datové schránky (DS
obce Oldřiš kn6a46r). Obecní úřad vydá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019. Při
ztrátě nebo zcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději do úterý 21.května.
Informace o způsobu hlasování bude uvedeno v informačním letáku u nich.

Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma).
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva členy s přenosnou volební
schránkou. Tuto moţnost lze vyuţít pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
volební komise zřízena – katastr obce Oldřiš.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z OÚ…
* Upozorňujeme, ţe do 31. 3.2019 byl splatný poplatek za psa. Stále evidujeme několik neuhrazených
poplatků a ţádáme poplatníky, aby je uhradili co nejdříve. Poplatek za TKO je splatný do 30. 6. 2019.
* Na obecním úřadě je k vidění model plánované kapličky, která by měla stát mezi obecním úřadem a
hasičskou zbrojnicí. Kdo má zájem, můţe se přijít podívat. Model je zhotoven pomocí 3D tiskárny a
za její zapůjčení děkujeme panu Jarmilu Fajmonovi.
Kvůli častým dotazům připomínáme i transparentní bankovní účet, na který můţete přispět libovolnou
finanční částkou na stavbu kaple: 228060448/0600 vedený u Moneta Money Bank. Na webových
stránkách obce je záloţka „Výstavba kaple“ kde je k dispozici prolink přímo na tento transparentní
účet. Velké díky patří všem, kteří jiţ přispěli.
* Obec Oldřiš nabízí k prodeji stavební pozemky v lokalitě za obecním úřadem. Pozemky jsou určeny
ke stavbě rodinných domů. Ještě je 5 parcel volných. Cena za m2 je 200,- Kč + náklady na připojení
k distribuční síti ČEZ 12500,- Kč. Více informací obdrţí zájemci v kanceláři OÚ Oldřiš.
* Ve dnech 2. - 3. 5. a 9. - 10.5. bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.5.2019 proběhne svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
Stanoviště:
na Bělidle
v 9.00 hod.
u Orlovny
v 10.00 hod.
u obecního úřadu
v 9.30 hod.
na Babce
v 10.30 hod.
Při svozu platí stále stejná pravidla, jako v minulých letech – tj. osobní předání odpadu svozové firmě.
Informace k mobilnímu svozu nebezpečných, objemných odpadů a elektrozařízení:
Příklady odpadů:
Do objemných odpadů patří – starý nábytek, matrace, peřiny, koberce, linolea, kočárky, lyţe a
takový odpad, který se svým objemem nevejde do popelnice

Do nebezpečných odpadů patří – staré barvy, ředidla, oleje (v uzavíratelných nádobách), chladící
kapaliny (fridex), brzdové kapaliny, olejové filtry, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od
nebezpečných látek, monočlánky, autobaterie a jiné odpady, které by mohly být nebezpečné pro
ţivotní prostředí
Do elektrozařízení patří – ledničky, sporáky, elektrické trouby, pračky, sušičky, vysavače, ruční
nářadí, televizory, rádia, sekačky na trávu, hračky a vše co je na elektrický pohon včetně baterií
Pneumatiky – připravujte k odvozu pouze pneumatiky z osobních aut!!!
Upozorňujeme občany, ţe při mobilním svozu se neodváţí stavební odpady, jako jsou eternity,
azbesty stavební suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky, stavební polystyren a jiné stavební
odpady!!!
Firma AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o. nabízí místním občanům bezplatně odevzdat pouţité pneumatiky
ve firmě Agrodílna Oldřiš. Tato nabídka platí pouze pro fyzické osoby v mnoţství obvyklém. Sběrné
místo je v areálu firmy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 4. 2019
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje ţádost zástupce zhotovitele stavby „ Kanalizace a ČOV v obci
Oldřiš a Borová“ ze dne 28. 3. 2019, jejímţ předmětem je záměna navrţeného potrubí z ţebrovaného
Ultra Rib2 za PVC-U Ultra solid Blue Pipe SN 12 a na ţádost investora bude prodlouţena záruka na
nové potrubí z pěti na deset let.
Současně bere na vědomí přílohy této ţádosti, kterými jsou:
1) Stanovisko výrobce potrubního systému k dodávkám na akci „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a
Borová“ , fy Elmo-trade s.r.o., Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4, ze dne 16. 01. 2019.
2) Vyjádření fy Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, ze dne 26. 3. 2019;
3) Vyjádření TDI fy VRV a.s., divize 05, Podseky 3, 625 00 Brno, ze dne 28. 3.2019;
4) Technický list potrubí Ultra solid Blue Pipe SN 12.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje záměnu navrţeného potrubí z ţebrovaného Ultra Rib2 za PVCU Ultra solid Blue Pipe SN 12 pro akci „Kanalizace a ČOV v obci Oldřiš a Borová“ s podmínkou, ţe
změna bude projednána a odsouhlasena Stáním fondem ţivotního prostředí ČR na základě změnového
listu. Následně bude se zhotovitelem uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky, číslo
smlouvy objednatele DSO 1/2018.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu mezí Obci Oldřiš a DSO Oldřiš - Borová o peněţitém
vkladu na výstavbu kanalizace a ČOV a pověřuje starostu a místostarostu podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za pouţití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
I. se seznámilo s předloţeným návrhem Změny č. 1 územního plánu Oldřiš a s jeho odůvodněním,
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, ţe návrh Změny č. 1 územního plánu Oldřiš není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III. se rozhodlo vydat Změnu č. 1 územního plánu Oldřiš formou opatření obecné povahy č. 1/2019.“.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zprávu o přezkumu obce hospodaření obce za rok 2018.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výsledek inventarizace k 31. 12. 2018.

- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a výsledek
hospodaření obce za rok 2018.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 a celoroční hospodaření obce
bez připomínek a výhrad, tak jak byl zveřejněn.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje smlouvu o provedení stavby Kaple sv. Františka v Oldřiši a
darovací smlouvu o převodu Kaple sv. Františka v Oldřiši na obdarovaného tj. obec Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, aby potřebná část vytěţeného dřeva z obecního lesa v rámci
jeho údrţby byla bezúplatně poskytnuta zhotoviteli na stavbu Kapličky sv. Františka a byla s ním
sepsána darovací smlouva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí odklad prodeje části obecního pozemku.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Oldřiš – Borová
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí návrh údrţby veřejné zeleně v obci (stromů rostoucích
mimo les).
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí ústní stíţnost na volně pobíhající psy v obci a úklid jejich
výkalů.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

Informace z OÚ…
Vážení občané – majitelé psů,
na programu posledního zasedání zastupitelstva obce byl živě diskutován i bod ohledně čistoty naší
obce, která bere za své díky některým stálým „ čtyřnohým znečišťovatelům“.
Množí se stížnosti nejen na volné pobíhání psů po obci, ale především na to, že po nich zůstávají jejich
exkrementy – a to hlavně na soukromých a frekventovaných místech, jako jsou branky, vjezdy ke
garážím, okolí plotů a podobně. Jistě jste se s tím již setkali – pokud ne osobně na podrážce své boty,
tak například při sekání trávy – protože i zdánlivě „starší“ exkrement dokáže v křoviňáku či sekačce
napáchat pěknou paseku.
Spolu s pořízením psa na sebe jeho majitel současně bere nemalou zodpovědnost – musí si plně
uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní a bezpečné podmínky pro
ostatní obyvatele a psa samotného. Dále je si třeba uvědomit, že volně pobíhající psi jsou nebezpečím
pro své okolí, pro další občany – převážně malé děti a následky útoku psa mohou být velmi závažné.
Proto buďte více ohleduplní a zabraňte volnému pohybu psů po obci a tím i znečišťování veřejných
prostranství i soukromých pozemků. Pokud se situace nezlepší, bude zastupitelstvo obce přistupovat
k nepopulárním krokům.
V případě opakovaného volného pobíhání psů po obci, bude přivolána odchytová služba a veškeré
náklady uhradí majitel psa a přestupek bude písemně ohlášen na přestupkovém oddělení obce
s rozšířenou působnosti (MěÚ Polička) s žádosti o zahájení přestupkového řízení.
Děkujeme touto cestou zodpovědným majitelům psů, kteří mají své mazlíčky zabezpečeny proti
volnému pohybu po vsi a kteří si při procházce s ním jeho exkrementy odklízí.
M. Serafin, starosta

Výstavba kanalizace …
Váţení spoluobčané,
úvodem se pokusíme o velmi stručnou rekapitulaci faktů. Zde je potřeba podívat se do historie
přípravy projektu odkanalizování v rámci DSO Oldřiš – Borová jako takového. Platná smlouva o dílo
se zhotovitelem stavby je uzavřena od 10. 1. 2018. Je zde sjednána odkládací podmínka účinnosti
smlouvy, a to tak, ţe smlouva nabude účinnosti aţ v okamţiku splnění skutečnosti vydání Rozhodnutí
poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory (díle jen „RoPD“). Při podpisu smlouvy jsme
předpokládali, ţe tento fakt bude naplněn cca do ½ roku 2018 a práce budou zahájeny v termínu do
15. 7. 2018. Nicméně stalo se tak aţ 11. 2. 2019, kdy nám bylo RoPD doručeno do datových schránek
DSO Oldřiš – Borová (poskytovatelem dotace podepsáno dne 8. 2. 2019). Následovalo předání
staveniště zhotoviteli stavby, navázaly přípravné práce v terénu v Oldřiši i Borové (pozn.: v návaznosti
na respektování potřeb stavby opravy ţelezničního přejezdu a probíhající rekonstrukci propustku na
silnici I/34 směr Polička).

Byla provedena pasportizace stavebně technického stavu staveb a

nemovitého majetku vlastníků nemovitostí – v minulých týdnech vyhotovila fy RC REAL CONSULT
stavební kancelář, Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
Velmi oţehavým tématem se stala změna materiálu pokládaného potrubního systému, kdy zhotovitel
stavby předloţil ţádost o záměnu projektem navrţeného potrubí z ţebrovaného Ultra Rib2 za PVC –
U Ultra solid Blue Pipe SN 12. Důvodem byly obavy zhotovitele, ţe nebude schopen garantovat
harmonogram výroby a dodávek potrubí z důvodu plného výrobního vytíţení pro jiţ rozjeté projekty.
Po kladném vyjádření fy Recprojekt s.r.o. jako autorizovaného dozoru stavby, vyjádření technického
dozoru investora stavby fy VRV a.s., stanoviska výrobce potrubního systému a v neposlední řadě
zastupitelstev obou obcí byla ţádost o změnu schválena a předjednána u poskytovatele dotace formou
změnového listu. Podle referencí budeme pokládat lepší potrubí neţ původně navrţené – zde musíme
upozornit na fakt, ţe nevznikají ţádné vícepráce a stavba se od počátku neprodraţuje!
Z pohledu veřejnosti to tak nevypadá, ale procházíme náročným obdobím koordinačních záleţitostí. Je
důleţité být - jak investor tak zhotovitel stavby- nachystáni v maximální míře. Nebylo by efektivní
spustit část stavby bez řádného materiálního a kapacitního zabezpečení – tzn. např. pro zhotovitele bez
pruţných dodávek vyrobeného potrubí, nedostatku kanalizačních šachet na místě stavby apod. A uţ
vůbec ne z pohledu investora bez vydaných odborných stanovisek a stanovisek poskytovatele dotace.
Přestoţe zhotovitel stavby, ve svém posledním nám doručeném vyjádření po schválení změny potrubí,
slíbil - cituji:… „garantujeme, že jako Sdružení odborných firem jsme schopni realizaci díla dokončit
v daných smluvních termínech a ve vysokém standartu kvality práce“, prosíme vás všechny o
maximální součinnost. Po zhotoviteli stavby poţadujeme, aby od počátku u kaţdé nemovitosti vedl
tzv. „přípojkovou kartu“, do které budou díky vaší spolupráci zakresleny všechny neveřejné sítě, které
by byly s pokládkou potrubí v kolizi. Neobávejte se stavbyvedoucího (pro Oldřiš p. Jan Šimůnek) na

cokoliv zeptat nebo kontaktujte mě na tel. č. 724 729 318 (M. Serafin), či osobně přijďte do kanceláře
OÚ v Oldřiši.
Před zahájením výkopových prací obdrţíte do schránek toto oznámení:
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ
Akce:

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objednatel:

DSO Oldřiš – Borová

Zhotovitel:

Sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“
Stavbyvedoucí: Tomáš Janko – 735 195 968; tomas.janko@gasco.cz
Jan Šimůnek – 774 439 524; jan.simunek@evt.cz

Vážený pane/paní
V nejbližších dnech budou v této ulici zahájeny výkopové práce spojené s výstavbou splaškové
kanalizace. V průběhu realizace může dojít k dočasnému omezení vstupu a vjezdu na Vaše pozemky.
Vstupy budou zajištěny pomocí mobilních přechodových můstků. Vjezd bohužel zajistit nelze. V rámci
usnadnění prací Vás však žádáme, abyste svá vozidla neparkovali v blízkosti výkopových prací.
Při pokládce potrubí hlavního řadu budeme vysazovat odbočky pro jednotlivé přípojky.
Stavbyvedoucí má k dispozici vypracovaný projekt přípojek a podle něj bude tyto provádět. Pro jistotu
přesného určení místa Vaší přípojky Vás žádáme o zaznačení pozice, kde byste přípojku do budoucna
vyžadovali. Označení proveďte zatlučením kolíku do země u plotu, případně podobným označením
přímo na plotě. Zároveň Vás žádáme o informace spojené s uloženými sítěmi ve Vašich zahradách a
přilehlých pozemcích. Jako Zhotovitel můžeme vytyčit pouze sítě, které jsou veřejné, Vaše soukromé
vodovody, kabely, drenáže apod. neznáme a pokud dojde k jejich přerušení, aniž byste je na nás
upozornili, bude jejich oprava účtována k Vaší tíži. Pokud vlastníte oficiální studnu, oznamte tuto
skutečnost stavbyvedoucímu, který zajistí její pasport pro zajištění sledování hladiny. Pokud není
pasport proveden před zahájením prací, těžko se následně dohledávají případné úbytky podzemní
vody. Podrobnější informace získáte přímo u stavbyvedoucího nebo mistra přímo u výkopu.
Stavbyvedoucímu můžete zanechat zprávu na e-mailu spolu s Vaším kontaktem.
Závěrem Vás chci požádat, abyste dbali zvýšené opatrnosti při pohybu kolem pracovního
prostoru mechanizace a kolem hraněných výkopů. Předem děkujeme za Vaši ochotu a toleranci při
provádění prací.
pozn.: pro práce v k.ú. Oldřiš u Poličky kontaktujte stavbyvedoucího p. Jana Šimůnka –
774 439 524; jan.simunek@evt.cz

Výše citovaný text se tedy týká těch vlastníků nemovitostí v k.ú. Oldřiš u Poličky, kde budou dle
aktualizovaného harmonogramu prováděny výkopové práce.
V Oldřiši začnou výkopové práce od kříţku po zadní cestě ke Kocourkovým – Slavíčkovým
směrem k Borové.

Jedná se tedy o realizační fázi dle momentálně platného harmonogramu provádění pracím, který je
průběţně aktualizován.
ZÁKLADNÍ POSTUP PRACÍ A OBECNÁ PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
V KAŢDÉ LOKALITĚ:


stavba prioritně probíhá postupně vţdy od nejniţšího bodu (kanalizační šachty) proti spádu
stoky;



dopravní omezení vznikají postupně podle místní situace a prostorových moţností (v silnici
SÚS Pakr platí od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 omezení pro vozidla nad 3,5 t, omezení rychlosti
do 30 km/hod.);



v Oldřiši bude od 13. 5. 2019 nasazena prozatím 1 pracovní četa, nástup další pracovní čety
bude upřesněn později



o zahájení prací ve vaši lokalitě budete informováni písemným oznámením 14 dní předem viz
výše uvedené OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, jehoţ distribuce do schránek je povinností
zhotovitele stavby;



veřejné sítě vytyčuje správce sítě a její vlastník před zahájením prací v dané lokalitě a
v rozsahu jemu známém;



ve většině případů tedy nebudou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro,
vodovodní, dešťová kanalizace, trativody apod.



STAVBYVEDOUCÍ POVEDE PŘÍPOJKOVÉ KARTY, DO NICHŢ BUDOU OPROTI
VAŠEMU PODPISU ZAKRESLENY PRÁVĚ ZMIŇOVANÉ NEVEŘEJNÉ SÍTĚ;



velmi důleţité je to hlavně u vodovodních přípojek, které nejsou nikde evidovány a mnohdy
nejsou známa ani místa jejich uzávěrů – ve vlastním zájmu si prosím ověřte jejich polohu a
viditelně je označte, aby se v případě poruchy dalo pruţně reagovat.
Jednatelé svazku DSO Oldřiš-Borová

Kaple sv. Františka díl 4. – Svatý František a sultán
Pro mnohé z nás bude otázka vztahu svatého Františka a islámu velmi překvapivá a moţná právě
v dnešních, tak citlivých časech inspirující.
Letos je to právě 800 let, kdy František z Assisi během křiţácké výpravy vstoupil do nepřátelského
tábora v naději, ţe se mu podaří obrátit egyptského sultána Malika al-Kamila na křesťanství, coţ byla
na tu dobu velice naivní představa. Po strašlivé zkušenosti z válečného pole a z vězení doufal, ţe
ukončí násilí křiţáckých výprav tím, ţe se smíří se sultánem.
Vyuţil příleţitosti a v době krátkého příměří a se mu podařilo dostat ještě s jedním bratrem aţ
k samotnému sultánovi. Lze povaţovat za zázrak, ţe sultán okamţitě nenařídil svým vojákům, aby oba
mnichy popravili. František patrně začal pozdravem, který pouţíval při kaţdé příleţitosti: „Pokoj Páně
ať je s tebou.“ Pozdrav spojil s hlubokou úklonou, načeţ sultána přátelsky objal a pomodlil se za
ukončení násilí ve světě. Al-Kamil si moţná všiml podobnosti Františkova přivítání s typicky
arabským mírovým pozdravem as-salamu aleikum, čili „mír s tebou“.
Legenda vypráví, ţe se sultán obrátil, ale jako muslimský vládce to nemohl veřejně přiznat. Začal
Františkovi důvěřovat a po několik dní byli František a bratr Illuminato váţenými hosty v táboře
muslimů.
Do dnešních dob i přes velmi komplikované vztahy, muslimové františkány tolerují, a dokonce k nim
mají i úctu jako k duchovním osobám. Na územích ovládaných muslimy jsou to právě františkáni, kdo
zde mohou veřejně působit.
Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník
- jiţ bylo vydáno stavební povolení ke stavbě kaple,
- s obcí Oldřiš bude podepsána smlouva o provedení stavby kaple a darovací smlouva,
- dne 8. 5. v 18 hodin posvětí pozemek pro stavbu kaple P. Romportl,
- na transparentní účet jsme od štědrých dárců obdrţeli dary ve výši 63 500,- Kč, za coţ velmi
děkujeme (pozn. stav k 25.4.2019)
- z darů jsme uhradili fakturu za dodávku cihel
- pohyby na transparentním účtu lze sledovat na
https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448
Nadále prosíme o finanční příspěvky na stavbu vaší kaple. Případné dary je moţné vloţit přímo v
bance na transparentní účet, nebo zaslat převodem. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple je i
moţnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši u paní účetní.
Pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi

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

Informační servis
Pošta Borová – otevírací doba a kontakt:
Borová 100, Telefon: 954 256 982
 Pondělí 08:00 - 11:30 13:00 - 16:00
 Úterý 08:00 - 11:30
 Středa 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
 Čtvrtek 08:00 - 11:30 13:00 - 16:00





Pátek 08:00 - 11:30 13:00 - 16:00
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

Zubní pohotovost (sobota, neděle, svátky, 8.00-11.00 hod)
MUDr. Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

MUDr. Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

MUDr. Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

11.-12.5.2019

MUDr. Ševčík

Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

18.-19.5.2019

MUDr. Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

25.-26.5.2019

MDDr. Vlčková

Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

1.-2.6.2019

MUDr. Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

8.-9.6.2019

MUDr. Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

15.-16.6.2019

MUDr. Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

22.-23.6.2019

MUDr. Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

29.-30.6.2019

MDDr. Bidmonová

Ivana

Dolní Újezd 383

461 631 126

5.7.2019

MDDr. Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

6.-7.7.2019

Leona

Polička, Růţová 195

775 724 524

13.-14.7.2019

MUDr. Kašparová
MUDr.,
MBA Feltlová

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

20.-21.7.2019

MUDr. Kopecká

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

27.-28.7.2019

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

MDDr. Kotlárová

Michaela Sarah

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

10.-11.8.2019

MUDr. Králová

Zdena

Litomyšl, Druţstevní 69

461 100 497

17.-18.8.2019

MUDr. Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

24.-25.8.2019

MDDr. Kučerová

Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

31.8.-1.9.2019

MUDr. Kučerová

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

1.5.2019
4.-5.5.2019
8.5.2018

3.-4.8.2019

Přehled pohotovostních lékařských sluţeb
dospělí
Svitavy

děti a
dorost

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy,
tel.: 461 569 239

Pá

18:00 - 21:00

So,Ne,sv.

9:00 - 17:00

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy,
tel.: 461 569 270

Po-Pá
Po-Pá

lékárna

Litomyšl

So,Ne,sv.
So,Ne,sv.

x
8:00 - 18:00
x
x

dospělí

areál nemocnice - budova ředitelství,
tel.: 461 655 397

Po-Pá

děti a
dorost

dětské oddělení nemocnice,
tel.: 461 655 253

Po-Pá
So,Ne,sv.

8:00 - 13:00

ústavní nemocniční lékárna,
tel.: 461 655 530 a lékárny dle rozpisu ve
městě

Po-Pá

7:00 - 16:30

lékárna

Čt

7:00 - 18:00

So,Ne,sv.

8:00 - 13:00

Zdroj: www.pardubickykraj.cz/lekařská sluţba

So,Ne,sv.

x
8:00 - 13:00
x

NOVÉ SLUŢBY PRO OBČANY- kadeřnictví
Od 29.4.2019 je moţno vyuţít kadeřnických a holičských sluţeb v nové provozovně kadeřnictví,
která se nachází v budově Obecního úřadu v Oldřiši – v prvním patře.
Prozatím není stanovena stálá provozní doba, ale sluţby kadeřnice Ludmily Praţanové si objednejte
na telefonu: 604/670 166.

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

DI E C É ZN Í K A TO LI C K Á C H A RI T A
H RA D EC K R ÁL O V É
Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové
IČ: 42197449, DIČ: CZ42197449
Tel: 495063135
E-mail: dchhk@hk.caritas.cz, http://www.hk.caritas.cz

Vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa
ředitel/ředitelka Oblastní charity Polička
Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělání, manažerské a organizační dovednosti, koncepční myšlení, znalost
sociálně-zdravotní problematiky a působení Charity, bezúhonnost
Vítáme: zkušenosti s realizací projektů, čerpáním dotací a grantů, praxi řízení kolektivu a týmové
spolupráce
Nabízíme: smysluplnou a tvůrčí práci na plný úvazek na dobu 4 let s možností prodloužení
Strukturovaný životopis, motivační dopis, vyjádření duchovního správce, hlavní koncepční teze
rozvoje OCH Polička (max. 2 strany) posílejte do 17. 5. 2019 na adresu: Diecézní katolická charita,
Velké nám. 37/46, 500 01 Hradec Králové, Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení“.
K osobnímu pohovoru, který je plánován na 29. 5. 2019, budou vybrané uchazečky a vybraní
uchazeči pozváni telefonicky nebo mailem.

Zajímavé besedy a povídání

Knihovna informuje

16.4.2019 a 25.4.2019 se v Oldřiši uskutečnily dvě zajímavé besedy spolupořádané
knihovnou. První beseda se týkala hrozeb a závislostí "online světa". Byla primárně určena pro rodiče
a mládeţ a měla za úkol posluchače seznámit s přehledem rizik pro děti a mladistvé při pouţívání
internetu, vymezení pojmů závislost a nadměrné uţívání internetu a byla doplněna
prezentací skutečných případů rizikového chování a závislostí v online prostředí. Přednášku poutavě
vedl lektor RNDr. Bc. Ludvík Hanák. Místem konání byla třída v Základní škole Oldřiš, které tímto
děkujeme za super nápad uspořádat tuto besedu. Účast byla cca 15 posluchačů.
Další akce se konala 25.4.2019 kdy i za krásného jarního teplého počasí přišlo cca 20
posluchačů na autorské čtení a besedu s autorkou Marky Volf nad její kniţní prvotinou "I motýli
pláčou". Autorka je svitavská rodačka jiţ 20 let ţije v Itálii. Po boji se zákeřnou chorobou a po
vyřešení partnerských a milostných vztahů sepsala tuto knihu, která si jistě zaslouţí být v kaţdé
knihovně. Mimo to Marky zodpovídala i dotazy účastníků besedy na rozdíly ţivota v Itálii a Čechách,
o svých zkušenostech jaké to je být provdaná v cizí zemi a jak tam "zapadnout" a uspět. Tato akce
byla společnou akcí knihoven Polička, Sádek, Oldřiš, Borová a Kamenec.
knihovnice

Informace z MŠ a ZŠ

Zápis do Mateřské školy Oldřiš
Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019 / 2020
Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 7. května 2019 od 8.00 do 11.30 hodin.
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí.
V. Rensová, ředitelka MŠ

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

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT starého papíru?
Základní škola opět organizuje sběr starého
papíru.
Ekologii se věnujeme v činnosti školy
systematicky. Máme propracovaný systém
třídění většiny komodit, aby neskončily
v popelnici, a odpad předáváme k další
recyklaci. Jednou z pravidelně se opakujících
aktivit je i sběr starého papíru. Ţáci budou
soutěţit o to, která třída a kteří jednotlivci
přinesou největší mnoţství papíru. Vítězové
jsou vţdy odměněni a největší část výdělku je
pouţita jako příspěvek na dopravu při školním
výletě či jiných školních akcích.

Nabízíme i nejširší veřejnosti moţnost přinést
starý papír. Máte-li doma nasbíraný odpad a
máte chuť podpořit vzdělávací aktivity ţáků
naší školy, můţete se zapojit. Vybírá se papír
roztříděný dle druhů:
1) KARTON
2) NOVINY, ČASOPISY, KANCEL.PAPÍR,
LETÁKY
3) STARÉ KNIHY
4) SMÍŠENÝ (netříděný) PAPÍR.
Papír budeme vybírat v kůlně na školní
zahradě ve dnech 6. a 7. května, od 7:00
do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 16:00
hodin. Je moţno domluvit i jiný termín a
čas a to na telefonu 739 593 139. Brána pro
vjezd aut bude otevřena.

Zápis do 1. ročníku s Machem a Šebestovou
Počátkem dubna jsme se setkali s

budoucími prvňáčky a jejich

rodiči. Setkání to bylo
zajímavé, veselé. Děti
nadmíru šikovné a
rodiče úžasně hraví.
Kouzelné sluchátko
nám přičarovalo patnáct
Machů a Šebestových,
kteří měli pro
budoucí školáky
připraveno mnoho
poutavého. Hry a
zábavy se střídaly
s počítáním, úkoly
s písmeny, povídáním,
zpíváním či malováním.
Děti odpoledne zvládly
s přehledem a hlavně s úsměvem.
Vše podnikaly s velkým zájmem
a protože se jim dařilo, byli všichni přijati do první třídy. Málem jsme zapsali do školy i rodiče,
protože také jejich přístup a výkony při plnění úkolů byly prostě na jedničku! Krásně malovali,
tvořili i zpívali. Jsme rádi, že přistoupili na naši hravou „mystifikaci“ a nezkazili žádnou legraci.
Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a budeme se na vás těšit - na malé i velké.
V. Vajs, ředitel ZŠ

Chcete vidět více? Jděte na www.zsoldris.cz .

Zprávičky z naší mateřské školičky... březen
Do světa hudby nás přenesl výchovný koncert, který se konal 8.3. v budově ZŠ. Tentokrát jsme si
společně zhudebnili pohádku o Červené Karkulce, rozhýbali jsme se do rytmu a na konec jsme si společně
na některé hudební nástroje i sami zahráli.
V další pohádce jsme se ocitli díky divadélku JÓJO, které k nám opět zavítalo. Čarodějka Čarymůra
to nemá vůbec lehké, ale kdyţ se jí ještě k tomu ztratí lexikon čar a kouzel a další kouzelné předměty je s ní
zle. Naše šikovné děti ji však pomohli vše napravit, zvířátka a pohádkové bytosti přečarovat zase zpět, aby
bylo vše, jak má být.
I v letošním roce nás čeká plavecký výcvik, na který jezdíme tradičně na plavecký bazén do Poličky.
První lekce jsou jiţ zdárně za námi a na další se všichni moc těšíme.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce si pro tento rok připravilo trochu netradiční velikonoční
výstavu, která se zabývala nejen Velikonocemi a jejich zvyky a tradicemi, ale také dobou předvelikonoční,
tedy obdobím masopustu a karnevalů. K této příleţitosti měli děti k dispozici spousty nejrůznějších kostýmů
a maškar na vyzkoušení.
Foto a text: Lenka Mičková, učitelka Mš

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2019
Borová
11. 5. 2019 – Oslavy 100 let od zaloţení
Červeného kříţe a obnovení tradice stavění
máje
Od 13:30 h. v areálu sokolovny, bohatý
program se skvělou hudbou a dobrým jídlem,
v případě nepřízně počasí bude program
přesunut do sokolovny.
Bystré
16. 5. 2019 – Zpívání v máji
Od 17 hod. v divadelním sále sokolovny.
Kromě pěveckého sboru Notička se představí
dramatický krouţek I. stupně s divadelním
zpracováním starých českých pověstí a
dramatický krouţek II. stupně s pohádkou O
princezně Mlsalce.
25. 5. 2019 – Turnaj „Bysterský petanque“
Od 10 hod. v zámeckém parku, startovné činí
150 Kč.
31. 5. 2019 – Tančím, tančíš, tančíme –
Taneční akademie, se kterou vystoupí od 17h.
ţáci tanečního oboru ZUŠ Bystré v divadle.
Dolní Újezd
17.5. 2019 – Den matek
V 17:00 Sokolovna Dolní Újezd, vystoupí
ZUŠ Dolní Újezd
Litomyšl
17.5.2019 - 24.5.2019, denně 8:00-17:00 –
Májová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava květin, převáţně rhododendronů a
azalek.
20.5.2019, 18:00 - Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl
Talk show Zbigniewa Czendlika. Součástí
pořadu je autogramiáda stejnojmenné knihy.

Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl,
tel. 461 612 161)
29.5.2019, 18:00 - Zdena Jordánová: Muţ a
ţena - umění ţít - přednáška
Zámecký pivovar, Litomyšl
Ing. Zdeňka Jordánová je česká spisovatelka
knih o osobnostním růstu, pořádá kurzy a
semináře a poskytuje individuální poradenství.
Vstupné: 290 Kč (předprodej v IC Litomyšl,
tel. 461 612 161),pořádá Centrum Spontanea
Polička
4. – 5. 5. 2019 – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
5. – 26. 5. 2019 - Martinů fest
Tradiční festival klasické hudby věnovaný
odkazu Bohuslava Martinů. Koncerty
probíhají kaţdou květnovou neděli ve velkém
sále Tylova domu. (5., 12., 19., 26.5.)
www.tyluvdum.cz
24. – 25. 5. 2019 – Poličské Rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském
koupališti
Sebranice
9. 5. 2019 - Kurz síťování
15-19 hodin, naučíte se základům síťování.
Sebranice Světnice č.p.8
Svojanov
18. 5. 2019 v 16 hod. - POCTA RODÁKOVI
- koncert k nedoţitým 90. narozeninám
operního pěvce, člena opery ND v Praze
Dalibora Jedličky
ve svojanovském kostele sv. Petra a Pavla, s
následným odhalením pamětní desky na
náměstí ve Svojanově.
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Pozvánky na akce …

POZVÁNKA
12.5.2019 od 14.00 hod. bude
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
ke Dni matek
v Orlovně

Cesta pohádkovým lesem
Zveme vás na cestu pohádkovým lesem. Po celé trase vás budou provázet pohádkové
bytosti a budou se plnit různé úkoly. Doporučujeme sportovní oblečení a pití na
cestu. Cesta povede terénem, bude přístupná pro kočárky.
Start je 2. června v 13 -13.30 hodin od Obecního úřadu v Oldřiši. Cíl bude za
Orlovnou, kde budou pro děti připravené špekáčky a i dospěláci si přijdou na své .
Zbylou energii budou děti moci vydat na skákacím hradě.

INSPIRACE PRO ZDRAVĚJŠÍ STRAVOVÁNÍ
na téma: SNÍDANĚ A SVAČINKY
KDY:

19.5.2019 v 15:00 hodin

KDE:

hasičská zbrojnice Oldřiš

můţete se těšit na ochutnávku našich receptů
společně si uvaříme pár zdravých a rychlých receptů

můţete přinést na ochutnání i Vaší " zdravou rychlovku" + sepsaný recept
Cílem naší besedy je vzájemná výměna receptů, zkušeností a nápadů v oblasti zdravého stravování.
Těší se na vás
Jana a Týna

Informace od JSDH Oldřiš
Jednotka SDH Oldřiš dne 4. 4. 2019 v 12:43 hod vyjela k poţáru lesa u Širokého
Dolu. Naše jednotka po příjezdu na místo události převzala velení nad zásahem od
HZS Polička, který musel odjet na další nahlášené poţáry u obce Jedlová a Bystré.
Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody zajišťovala doplňování vody do
CAS. Po likvidaci poţáru předala místo zásahu veliteli jednotky SDH Lubná, která
poté jiţ prováděla dohlídku nad místem zásahu.
Tyto výjezdy hasičů byly většinou následkem nezodpovědného chování občanů, kteří i přes varování
kaţdoročně neuposlechnou výzev a varování, aby upustili od vypalování trávy a pálení klestí v lese.
Další výjezd jednotky byl 12. 4. 2019 v 16.00
hod tentokrát na plánované taktické cvičení celého
okrsku v Pusté Rybné. Jednotky nacvičovaly
dálkovou dopravu vody za pomocí přenosných
stříkaček a také automobilů CAS. Sálo se
z místního rybníčku nad kravínem a postupovalo se
do kopce, kde se tvořila stanoviště pro motorové
stříkačky, které přečerpávaly vodu dál na další
stanoviště. Mezi tyto stříkačky byly zapojeny i
vozidla CAS. Vodu se opravdu podařilo dostat i
přes velké převýšení na kopec do naší cisterny,
jejímţ prostřednictvím pak naše jednotka prováděla
nácvik hašení lesního porostu. Členové naši
jednotky si plnili i povinnosti výcviku s dýchací
technikou, proto tuto činnost prováděli
s nasazenými dýchacími přístroji.
L.Oplištil st.
/ foto Oplištil Luděk ml./

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

Firma HEMT, spol. s r.o.
přijme pomocného truhláře,
truhlářské osvědčení není podmínkou.

Kontakt 720 329 784
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