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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA: 10. 6. 2019 od 18.00 hod. se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce v zasedací
místnosti OÚ. Program bude zveřejněn na pozvánkách.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Váţení spoluobčané,

Slovo starosty...

v obci se rozběhly výkopové práce na stavbě kanalizační stoky A – 10, která vede po silnici III třídy.
Z důvodu oprávněného zájmu o zdraví občanů i pracovníků na stavbě Vás ţádám, o dodrţování dopravního
značení na této silnici, tj. omezení rychlosti na 30km/h. Průjezd obcí je povolen i dopravní obsluze nad 3,5 t,
autobusové dopravě a integrovaným záchranným sloţkám - proto se na silnici mimo stavebních strojů
můţete v místě stavby potkat i s těmito vozidly – přizpůsobte prosím svou jízdu těmto ztíţeným podmínkám
a dbejte zvýšené opatrnosti při řízení vozidel.
Dále nabízíme majitelům pozemků, na kterých sice dosud nestojí stavba rodinného domu, ale uvaţují o
této moţnosti, aby si pro moţnost napojení stavby na kanalizaci vyzvedli na Obecním úřadě v Oldřiši
tiskopis „Ţádosti o zřízení odbočky z hlavního kanalizačního řadu“ a vyplněný jej odevzdali zpět na úřad do

15. června letošního roku. Tiskopis je k dispozici i na webových stránkách naší obce (záloţka Výstavba
kanalizace). Hlavně majitelé pozemků sousedících se silnicí, na kterých v budoucnu plánují výstavbu,
předejdou problémům, neboť podle informací Správy a údrţby silnic Pardubického kraje bude po dokončení
stavby kanalizace a rekonstrukci silnice platit na 10 let uzávěra, a po tuto dobu nebude povoleno ve vozovce
dělat jakékoli práce. Z tohoto důvodu by bylo dobré vybudovat kanalizační odbočku mimo silnici jiţ nyní při
stavbě a před rekonstrukcí silnice.
M. Serafin, starosta

Výstavba kaple..
Poţehnání pozemku pod kaplí
Dne 8. 5. 2019 poţehnal P. Mgr. Milan Romportl místu, na kterém bude stát kaple Sv. Františka. Této
události se zúčastnilo několik farníků naší a sousední obce i manţelé Kučerovi. V současné době jsou jiţ na
místě kaple vystavěny základy stavby a snad brzy se začne kaple vyjímat na svém místě.
–red-

(foto R. Trojáková)

Kaple sv. Františka díl 5. – Svatý František šiřitel pokoje
Svatý František touţil po míru a pokoji mezi všemi lidmi. Sám šířil myšlenku pokojného souţití. Připisuje se
mu i modlitba, ve které prosí, aby se stal nástrojem pokoje, aby přinášel lásku, odpuštění a dobro tam kde
tyto hodnoty chybí. Podobný postoj můţe být inspirující i pro kaţdého z nás.
Papeţ František a mírové snahy
V dnešní době také papeţ František vyzývá vlivné lidi, aby znovu objevili hodnoty spravedlnosti a dobroty.
Sám jde v mírových snahách příkladem tím, ţe navštěvuje představitele různých zemí a náboţenství.
Společně se pak snaţí o vytvoření lepších podmínek pro slabé a znevýhodněné.
Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník
- byla podepsána smlouva o provedení stavby kaple a darovací smlouva,
- práce na výstavbě jsme započali vyměřením pozemku,
- skrývkou zeminy,
- P. Romportl posvětil pozemek
- byly vykopány a zabetonovány základy
- z finančních darů byly zaplaceny cihly a práce geodetů
- od posledního vydání zpravodaje jsme od vás, štědrých dárců obdrţeli dary ve výši 22 700,- Kč
- 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.
Představujeme vám nové logo, které nás bude provázet po celou dobu výstavby
kaple. Dárečky a drobné reklamní předměty budou k dispozici na obecním úřadě.
pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi

Informace z MŠ a ZŠ
Informace ze ZŠ a MŠ
Informace z MŠ a ZŠ
60 stromů, které mohou dále růst!
Akce na sběr
starého nepotřebného papíru, kterou jsme zorganizovali
na počátku května, byla úspěšná. Celkem se od dětí
základní školy podařilo shromáţdit 4 200 kg této odpadní suroviny. Při přepočtu 1 strom = 70kg papíru jsme
pomohli „zachránit“ šedesát vzrostlých stromů. Na sbírání se podílelo 28 dětí školy, pouze dvě zůstaly
stranou a nezapojily se. Snad tedy příště!
Aktivní byli, často víc neţ děti, jejich rodiče, kteří sháněli papír na všech frontách – doma, ve firmách, u
známých,… Moţná by neškodilo některé své ratolesti do soutěţení víc zapojit. Třeba formou nošení, vázání,
nakládání, vykládání, aby měly představu o práci a námaze, kterou je třeba vynaloţit.
V kaţdém případě měla akce svůj význam pro přírodu, děti i společnost. Několik občanů Oldřiše přineslo
také papír, i kdyţ ve škole děti jiţ nebo ještě, nemají. Svými papírovými přebytky přispěla i MŠ Oldřiš a
školní jídelna. Kdyţ k výše zmiňovanému připočteme starý papír, který jsme díky propracovanému systému
třídění odpadů nastřádali v běţném provozu školy, tak celková hmotnost odvezeného odpadu je blízká šesti
tunám! Veškerý finanční výtěţek bude věnován dětem – formou odměn i formou úhrady školního výletu.
Děkujeme všem! Všem sběračům, kteří myslí ekologicky i ekonomicky. Všem, kteří pomáhali při přípravě,
organizaci a průběhu sběru. Děkujeme panu M. Jiráňovi za výpomoc.
Zvláštní poděkování si pak zaslouţí nejstarší ţáci ze Zelené a Modré třídy. Je vidět, ţe někteří se k práci umí
postavit a nebojí se jí! (I kdyţ několik lenochů se mezi námi našlo!) Co jen toho svýma rukama přenosili,
navzpírali, narovnali, posbírali, pozabalovali, porozbalovali,….!
….NO PŘECI, ŠEST TUN PAPÍRU!
V. Vajs, ředitel ZŠ
ŢIVOT DĚTEM je název charitativní organizace. Organizujeme pro tuto
nadaci prodej drobných sbírkových předmětů a to jiţ šestým rokem. Ţáci a
zaměstnanci školy tentokrát vybrali 2 900,- Kč a drobnou kapičkou jsme tak
přispěli ke zlepšení ţivota nemocných, opuštěných a handicapovaných dětí.
Peníze byly odeslány na oficiální účet organizace. Jak (i tyto naše)
příspěvky konkrétně pomáhají, můţete sledovat na www.zivotdetem.cz.
Valná většina z nás školních k tomuto ušlechtilému konání přispěla nějakou tou korunkou. Potěšitelné je, ţe
lhostejnost je cizí většině z nás! A ti, kteří to letos ještě nepochopili, budou mít šanci příště!
Vlastimil Vajs

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

Zprávičky z naší mateřské školičky… …duben…
Krajem tohoto měsíce jsme se sešli v naší MŠ u
příleţitosti pracovní dílny. Děti si za pomoci rodičů vyrobily
jarní dekorace z proutí, velikonoční přáníčka, ušily si látkové
zajíčky a ozdobily si květináče ubrouskovou technikou.
Všem se práce moc podařila a věříme, ţe si kaţdý
zúčastněný společné odpoledne uţil a vyrobené dekorace
ozdobily ne jednu domácnost.
Koncem měsíce jsme opět zavítali do knihovny. Vrátili
jsme všechny přečtené knihy a vrhli jsme se hned na výběr
nových. Po pečlivém výběru jsme si vypůjčili další poutavé
příběhy a veselé pohádky, na jejichţ čtení před spinkáním se
uţ moc těšíme.
Foto a text: Lenka Mičková

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

Vzpomínka
23. 5. 2019 uplynulo 10 let od úmrtí p. Františka Roušara z č.p. 7.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nové kadeřnictví v Oldřiši – provozní doba:
Kadeřnictví bude otevřeno kaţdé pondělí a čas objednání je nutné si domluvit s kadeřnicí na tel.
604/670 166, stejně jako termín mimo stanovenou provozní dobu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna informuje…
Knihovna má stále výpadek v nových kníţkách z výměnného fondu, z důvodu rekonstrukce poličské
knihovny, ale přesto Vás zvu do knihovny vypůjčit si některou z našich nově zakoupených kníţek – zde
je malá ochutnávka:
Naděje umírá poslední – Halina Birenbaum – ţivotopisné, historické
Kniha vypráví o osudu autorky, která měla v okamžiku propuknutí druhé světové války 10 let a byla
žákyní jedné varšavské obecné školy. V září 1939 žila s rodiči a bratry v ul. Nowiniarské. Museli se
přestěhovat do ghetta, kde žili až do vypuknutí povstání. Nějakou dobu se skrývala v bunkru na ul. Milé.
V květnu 1943 byla převezena do koncentračního tábora Majdanek. Prošla také tábory Osvětim a
Ravensbruck. Osvobození se dočkala v táboře Neustadt-Glewe. Většina jejích nejbližších se konce války
nedočkala.
Nejlepší víkend – Patrik Hartl –román
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný
z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během
nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít dost. Kromě ranních a večerních hodin
pracovních dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny dovolené. To
je dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, během kterých se dá změnit téměř cokoli…

Nyní nás čeká v knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Letos to bude na přání paní učitelky i za účasti
rodičů a pozvaných hostů – tedy ve „větším stylu“ . Těšíme se na to a v příštím Zpravodaji se dozvíte,
jak to probíhalo.
Knihovnice

Inzerce
Prodám osobní automobil Trabant 601 S v zachovalém stavu, ale s propadlou technickou kontrolou. SPZ
zachovaná. Cena 28000,- Kč. Telefon: J. Novák 602 766 984.

Nabídka:
SDH Oldřiš nabízí starší pouţívané kancelářské otočné
ţidle (více kusů). Čalounění je nutné vyčistit, ale jinak
jsou funkční. Cena za kus 200,- Kč. K vyzvednutí ve
staré MŠ, č. p. 47. Informace a platba v kanceláři OÚ.

Nabídka palivového dřeva – Obec Oldřiš nabízí k odkupu dřevo z pokácených
stromů. Cena za 1 m3 měkkého dřeva (smrku) 600,- Kč. K dispozici je cca 24 m3.
Dopravu dřeva si kupující zajistí sám na své náklady.
Dále nabízíme moţnost odběru výkopové zeminy vyprodukované stavbou kanalizace. Nejedná se
o skrývkovou zeminu. Zemina a dovoz na místo v rámci obce je zdarma. Bliţší informace na OÚ Oldřiš,
nebo na telefonu 724/729 318.

Pozvánky na akce

Bystré
1. 6. 2019 – Dětské rybářské závody –
„bysterský kapřík 2019“.
Závody se konají za kaţdého počasí od 7 – 12
h. na Jerkově rybníce. Startovné 150 Kč. Pro
úspěšné závodníky jsou přichystány hodnotné
ceny.
8. 6. 2019 – Dětský den
Začátek ve 13:30 na hasičské zahradě. Od
21:30 se děti můţou těšit na promítání
pohádky Čertí brko.
14. 6. 2019 – Taneční zábava
Začátek ve 21 hodin, hraje skupina DoDna.
21. 6. 2019 – Představení knihy a její
autogramiáda - „Bystré, město dobrých
rodáků“.
Začátek v 17 hodin v divadelním sále
Sokolovny Bystré. Následuje autogramiáda. V
19 hodin proběhne v chrámu sv. Jana Křtitele
děkovná bohosluţba za město Bystré.
22. 6. 2019 – Oslavy 670 let první písemné
zmínky o Bystrém a setkání rodáků.
Vystoupení ţáků ZŠ Bystré a ZUŠ Bystré,
koncert dechové hudby, Česká beseda,
vystoupení Josefa Luňáčka a Standa Band,
Zbyňka Frice a kapely Poletíme? Připraven je i
bohatý doplňkový program.
28. 6. 2019 – promítání filmu Co jsme komu
zase udělali – letní kino.
Začátek 21:30 hod. v areálu hasičské zahrady.
Občerstvení zajištěno.
Dolní Újezd
2. 6. 2019 - Sněhurka A SEDM TRPASLÍKŮ
– Dětský den
sraz ve 14 hodin v parku před ZŠ
čeká nás společná cesta plná záhad a
dobrodruţství se Sněhurkou, která musí najít
své trpaslíky a království, poté je připraven
zábavný program v parku před nákupním
střediskem po celou dobu akce otevřena
cukrárna
22. 6. 2019 – Triatlon - start koupaliště Dolní
Újezd
29. 6. 2019 od 20:00 - BENÁTSKÁ NOC
hraje kapela EPICENTRUM, vstupné 60Kč,
občerstvení zajištěno, tradiční ohňostroj
Litomyšl
6. 6. 2019 - 9. 6. 2019 - Velká cena Litomyšle
v parkurovém skákání
Jízdárna Suchá, Litomyšl

Závody v parkurovém skákání. Závody
vyvrcholí 5. kolem Českého skokového poháru
2019 - Velkou cenou města Litomyšle 2019.
www.ceskyskokovypohar.cz
13. 6. 2019 - 7. 7. 2019 - Festivalové zahrady
Klášterní zahrady, Litomyšl
Doprovodná scéna Národního festivalu
Smetanova Litomyšl. Free zóna plná mladých
hudebních talentů, online soutěţí, projekcí,
muzicírování i špičkových hudebních výkonů
v pohodlí trávníků přilehlých Klášterních
zahrad.
Vstup zdarma. www.festivalovezahrady.cz
14. 6. 2019, 18:00 - MUDr. Jan Vojáček:
Umění být zdráv
Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl
Přednáška.
Vstupné: 350 Kč (předprodej v IC Litomyšl,
tel. 461 612 161)
21. 6. 2019 - 24. 6. 2019 - Rozkvetlá zahrada
denně 8:00-17:00, Zahradní centrum - Školky
Litomyšl
Výstava. Letní trvalky a kvetoucí rostliny v
tomto období, školkařský materiál.
22. 6. 2019, 8:00-17:00 - Starodávný jarmark
Smetanovo náměstí, Litomyšl
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu před morovým sloupem. Je
pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou
předvádět stará řemesla a prodávat své
výrobky (např. oblečení, bylinky, cukrovinky,
dřevěné výrobky, keramiku, med a včelí
produkty, sklo, zahradní nářadí...).
Polička
1. 6. 2019 - Čas pro neobyčejné záţitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení.
14. 6. 2019 - Celebrity
19:00, Tylův dům
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola
Svojanov
29. 6. 2019 - v 17 hod. - vernisáţ
vzpomínkové výstavy Děti lva
na radnici ve Svojanově
Děti lva - malíř A. Ţivný a Jaroslav Juren,
sólista opery ND v Praze Dalibor Jedlička a
Marie Ţivná, oběť zvůle komunistického
reţimu.
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Odpolední kafíčko
Na středu 19. června od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši
je připraveno předprázdninové kafíčko.
Těší se na vás Kamila

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

Vtípky na červen:
„Tati, je Tichý oceán vţdycky tichý?”
„Prosím tě, kdyţ uţ se mě na něco ptáš, aspoň ne na takové hlouposti.”
„Aha, tak promiň. Mimochodem, jak zemřelo Mrtvé moře?”

„Mami! Co ukáţeme tatínkovi jako první: díru v koberci, tvůj nový klobouk, nebo mou ţákovskou kníţku?”
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