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Periodický tisk územního samosprávného celku * ročník 2019

Informace k výstavbě kanalizace
Aktuálně výstavba kanalizace pokračuje na dvou úsecích v obci. V úseku u Hromádkových je doprava
omezena a řízena semafory. V tomto úseku se provádí práce ve 4 metrové hloubce a z toho 3,5 m je litá skála
a práce se tímto prodluţují. Dbejte zvýšené opatrnosti a nejezděte, jako „Praţáci“ na červenou.
V druhém úseku u Orlovny budou první týden v měsíci červenci práce přerušeny z důvodů dovolené. Po
pouťových slavnostech se bude pokračovat přes parkoviště u Orlovny po silnici směrem k Borové.
V případě otevření nových úseků výstavby kanalizace vás budeme včas informovat.
Mimo akci kanalizace začne v měsíci červenci probíhat oprava opěrné zdi u Ridlových v Borové. Stavba
potrvá cca 4 měsíce. Doprava bude řízena semafory po objízdné trase, která se buduje v těsné blízkosti
zmiňované stavby.

I přes tyto ztížené životní i dopravní
podmínky vám přeji jménem svým i
jménem zaměstnanců obce krásné
prožití letních dní, hodně pohody,
sluníčka
a
příjemných
zážitků
z dovolených a prázdnin.
M. Serafin, starosta

Informace z OÚ
* Upozorňujeme poplatníky, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, ţe poplatek byl splatný 30. 6.
2019! Ţádáme ty, kteří poplatky dosud neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme všem, kteří
platí včas.
* Na obecním úřadě je moţné zakoupit propisky se znakem obce v různých barvách za 20,- Kč/ ks a
ještě je k dispozici pár posledních výtisků Almanachů vydaných k 130. výročí zaloţení školy a SDH v obci
cena 90,-Kč/ks. Pokud jedete o prázdninách k příbuzným, třeba by se vám to hodilo jako drobný dárek.
* 10. 7. 2019 bude Obecní úřad Oldřiš po celý den uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
* Pracovníky Pardubického kraje nám byl zaslán odkaz na stránky Správy ţelezniční dopravní cesty, která
vydala návrh ţelezničního jízdního řádu pro období 2019/2020. Návrh obsahuje 94 stran jízdních řádů, zde
ve Zpravodaji zveřejňujeme jen trasu Svitavy – Ţďárec u Skutče. Ostatní spoje, které vás zajímají, si
vyhledejte na níţe uvedeném odkazu. Případné připomínky k jízdním řádům prosím sdělte na OÚ Oldřiš do
10. července 2019, abychom je mohly postoupit na KÚ PK. Na uvedeném odkazu naleznete návrh
ţelezničního jízdního řádu pro Pardubický kraj:
https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/pardubicky.pdf/9555bf67-a21a-4dae-af95068ed76ee4e5. Odkaz je uveden i na stránkách obce, případně vám návrh JŘ poskytneme na OÚ.

Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2019
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje výměnu vodovodního řadu v souběhu s výstavbou kanalizace za
obecním úřadem od č. p. 132 aţ 110 a vodovodního řadu od č. p. 86 aţ 83.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje prodlouţení vodovodního řadu v souběhu s výstavbou kanalizace v
lokalitě za obecním úřadem od č. p. 132 k č. p. 103.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje prodej části obecního pozemku p.p.č. 2461 o výměře 47m2, která dle
vypracovaného geometrického plánu č. 607-29/2019 má p. č. 2461/2 za cenu 40,- Kč/m2. Dále schvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 471/1 o výměře 13 m2, která dle vypracovaného geometrického plánu č. 60729/2019 má p. č. 471/4 za cenu 100,-Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1 000,- Kč a
náklady na posudek ke stanovení trţní ceny 726,-Kč zaplatí kupující.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje nákup části pozemku p.p.č. 59/1, která dle vypracovaného
geometrického plánu č. 607-29/2019 má p.p.č. 59/3 o výměře 10 m2 druh pozemku zahrada za cenu 40,Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1 000,-Kč zaplatí kupující.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou k 31. 03. 2019
a hospodaření obce k 31. 05. 2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí zprávu kontrolní komise.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS
za rok 2018.
Usnesení je anonymizováno (tzn. odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumoţňuje zveřejňovat).
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

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

Informace ze školní jídelny
Vedoucí školní jídelny oznamuje, ţe od 15.7. - 4. 8. 2019 bude ŠJ uzavřena, z důvodu čerpání dovolené.
Naposledy vaříme 12. 7. 2019. Začínáme vařit 5. 8. 2019.
Dne 10. 7. 2019 z důvodu přerušení dodávky el. proudu bude ŠJ uzavřena. Děkujeme za pochopení a
přejeme všem našim strávníkům krásné a pohodové léto.
kolektiv ŠJ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační servis

Dovolené lékařů
Mudr. Jaroslav Grodl

Mudr. Lubomír Jílek

8.7. - 12.7.2019
15. 8. – 23.8.2019

1.7. - 12. 7. 2019
29.7. – 9. 8. 2019
19.8. – 23. 8. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v
Oldřiši, které se bude konat: 16. 7. 2019 od 7.00 – 19.00 hod a to na osadě Babka č. p.: 188, 169, 165, 199,
190, 204, 187 a na p.p.č. 2026.

NEPROPÁSNĚTE KOTLÍKOVÉ DOTACE
Informace k 5. Výzvě k podávání ţádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III"
Číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924"
Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na
výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Vyhlášení výzvy je
předpokládáno v září letošního roku, příjem ţádostí o poskytnutí dotace následně v říjnu.
V nové výzvě jiţ nebudou podporovány kombinované kotle spalující uhlí/biomasu.
Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000.
Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!
Nebude proplácena výměna nového zdroje - tepelné čerpadlo Kompakt Air Premium 15 kW.
Více informací a kontakty na pracovníky KrÚ: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje

Kaple sv. Františka díl 6. – Kaple Porciunkule
Jedna z kaplí, které sv. František po svém obrácení opravil z vyţebraného materiálu a almuţen je kaple
Panny Marie Andělské, zvaná Porciunkule. V té době byla kaple zpustlá a zarostlá v dubovém lese.
Časem dostal František kapli darem pro své první druhy za podmínky, ţe z něho učiní centrum své
společnosti. František si toto místo oblíbil a před svou smrtí prosil bratry, aby kapli nikdy neopustili. Tak se i
stalo a františkáni zde dodnes ţijí a starají se o poutní místo.
Jméno Porciunkule je tvořeno z latinského slova portio, které ve zdrobnělině zní porciunkule, představuje
nejmenší částečku, podíleček. Vyjadřuje skromnost a jen ty nejnutnější potřeby, které františkáni potřebovali
k ţivotu, aby přeţili.
V kapli Porciunkule se odehrály i další významné události,
- V roce 1214 zde František přijal Kláru, ostříhal jí vlasy na znamení, ţe opouští svět, věnoval jí
řeholní roucho a ona začala ţít jako řeholnice.
- Podle legendy obdrţel svatý František od papeţe Honoria III. pro tento kostelík privilegium
plnomocných odpustků, později rozšířené i na jiné kostely. Odpustky je moţné získat na svátek
Panny Marie Andělské 2. srpna
- Kdyţ sv. František cítil, ţe se blíţí jeho konec, nechal se v září 1226 dopravit do této kaple. Na
smrtelné posteli odporučil kapli ochraně a péči svých bratří. Zemřel zde 3. října 1226.
Na příkaz papeţe Pia V. byl v 16. století nad kaplí postaven nový, velkolepý chrám. Stavba baziliky Panny
Marie Andělské trvala více, neţ sto let.

Kaple uvnitř baziliky

Bazilika Panny Marie Andělské

Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník
- byly zavrstveny a zhutněny podkladní vrstvy a vybetonována podkladová deska
- z Assisi byly vyţebrány a přivezeny kameny na oltář
- z finančních darů byly zaplaceny tvárnice (ztracené bednění)
- od posledního vydání zpravodaje jsme od vás, štědrých dárců obdrţeli dary 37 117,- 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.
Pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi

Co se událo v Oldřiši…
CESTOU – NECESTOU ZA POHÁDKOU …
Svátek dětí oslavily děti v Oldřiši procházkou pohádkovým lesem. Na cestu dostaly
pitíčko a mapu a vydaly se spolu s rodiči za dobrodruţstvím. Hned na začátku trasy
došly ke kořenářkám, kde podstoupily zkoušku ve znalostech koření a bylin. Cesta
dál vedla do lesa a zde přepadávali strašliví loupeţníci a loupili vše, co se jim líbilo.
Následovala lanovka mezi stromy a tou se děti svezly k pirátům. Tady zdolávaly
kládu přes potůček. Trasa dál vedla přes louku, tady bylo moţné potkat Červenou Karkulku s košíčkem
koláčků. Následoval další les a rybník. Pod mostem se krčili dva vodníci a lákali dušičky do hrníčků. Odtud
uţ to bylo kousek k perníkové chaloupce. Baba Jaga děti trošičku mučila, musely si vylovit ţíţalu a sníst ji,
ale Dědek jim za odměnu dal perníkové srdíčko. Za rybníkem čekala macecha s Popelkou, zde děti hledaly
ten správný střevíček. Pak po polní cestě do kopečka a poslední zastávka byla u myslivce s Karkulkou.
Střílelo se ze vzduchovky na terče, ale třeba i na papírového vlka. Celou cestu provázely namalované
postavičky. Cílem pohádkové cesty byl areál za orlovnou, děti si pochutnávaly na opečeném špekáčku,
dospělí mohli ochutnat klobásku nebo bramboráky. Milým překvapením pro děti byl skákací hrad. Cesta
pohádkovým lesem vedla krásnou přírodou, počasí přálo, spolu s dětmi si nedělní odpoledne uţili i
dospěláci.
Děkuji za pomoc všem pohádkovým postavám, obsluze v kiosku i u grilu, fotografovi, děkuji za ozvučení
areálu, za namalování kulis, za upečené koláče, obsluze skákacího hradu. Velký dík manţelům Roušarovým
za zapůjčení "perníkové chaloupky".
Poděkování sponzorům: HEMT, Agrodílna, I. Agro Oldřiš, Obecní úřad Oldřiš.
Kamila Lorencová

Za fotografie děkujeme Jiřími Jiráňovi. Více fotografií můţete vidět na www.oldris.cz/ fotogalerie

IV. DEN MYSLIVOSTI LESNICTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY
Dne 15.6 2019 se konal jiţ čtvrtý ročník Dne myslivosti lesnictví a ochrany přírody. Letos se akce konala
více v duchu ekologie, takţe návštěvníci dostali pití do opakovatelně pouţitelných kelímků. Proč nepouţívat
plasty vysvětlili „Zpívající popeláři“ ze skupiny MOJE ODPADKY. Děti byly z jejich písniček nadšené a
podpořily je tancem a společným zpíváním. K vidění byla spousta lesní techniky a dokonce byla moţnost
shlédnout kácení a následné rozmanipulování stromů přímo v lese. Pro děti byly nachystány stanoviště
s úkoly, za které dostaly odměny. Jedno stanoviště vedli naši Mladí myslivci a učili děti to, co se o lese
dozvěděli na krouţku, provedli je bludištěm a rozdali odměny. Soutěţ o putovní pohár Oldřišského
dřevorubce obhájil loňský vítěz, ale krásné třetí místo získal místní borec Martin Čermák, který se soutěţe
účastnil poprvé. Na akci vznikly krásné sochy od pěti řezbářů, kteří tvořili svá díla přímo na místě. To je jen
zlomek toho, co bylo na akci k vidění.
Velké poděkování patří všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří na akci pomáhali, mimo jiné členům JSDH
Oldřiš, SDH Borová, Myslivecký spolek Sádek a o ozvučení se postarala firma ELEKTRO BEDNÁŘ.
Votočka Aleš

foto Jiří Jiráň

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

JAHODOVÁ NEDĚLE V OLDŘIŠI
Hasičárnu provoněly jahody. Spoustu dobrot z tohoto oblíbeného ovoce připravily místní hospodyňky pro
kaţdého příchozího. Na stolech se tak objevily různé řezy se šlehačkou i bez, jahodový tatarák s krupicovým
krémem, muffiny s růţovou pěnou, marmeláda s chilli nebo červeným pepřem, klasické jahody se
šlehačkou, panna cotta, pohárky s jahodovým desertem a další. V kombinaci s kávou a šampaňským s
jahodou si chuťové pohárky přišly na své. Posezení ve stínu pergoly u hasičárny bylo velmi příjemné,
děkujeme všem, kteří přišli a třeba i přispěli svým výrobkem, a budeme se těšit na další podobné setkání.
Kamila Lorencová

Zprávičky z naší mateřské školičky... měsíc květen…
Naše květnové dobrodruţství začalo ve školce, kam za námi
přijelo Divadlo JoJo s dobrodruţnou pohádkou ze safari „Sarka a
Farka“. Na safari turisté jezdí pozorovat exotická zvířata jako lvi,
slony, nosoroţce, ţirafy, hady a spoustu dalších. Kdo koho ale ve
skutečnosti pozoruje? Kromě zábavy se zvířátky si připomeneme i,
co vše musíme mít s sebou na výlet v batohu a také, jak se máme
chovat v přírodě.
Druhá květnová neděle patří všem maminkám a je jiţ tradicí, ţe si
děti ze školy a školky připraví společné vystoupení. Tento rok bohuţel z důvodu velké marodky ve škole
nemohlo toto vystoupení proběhnout. My jsme si s tím ale poradili a uspořádali jsme náhradní besídku v MŠ.
Děti předvedly mnoţství písniček a básniček, ale také cvičení s padákem. Vše se dětem moc povedlo a
věříme, ţe nejen maminky celé představení příjemně potěšilo a zahřálo u srdíčka.
Aţ do pravěku nás zavedl program záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Nesl název „Brána do
pravěku“ coţ splnil bezezbytku. Díky unikátní interaktivní expozici se děti seznámily se zkamenělým světem
dinosaurů. Dále si děti prohlédly model sopky, dřevěnou průlezku ve tvaru T-Rexe, vyrobily si sádrové
odlitky medvědích drápů, ţraločích zubů či trilobita. Největší atrakcí však byla kostra dinosaura, která byla
zahrabána v písku. Děti se proměnily v paleontology a pomocí košťátek a štětečků celou kostru odkryly.
Bohuţel nám tento skvělý den trochu pokazilo počasí, které nebylo zrovna výletní, ale i tak jsme si uţili
báječné dopoledne.
Legendární figurce IGRÁČEK byla věnována výstava v CBM v Poličce. Výstava byla rozdělena na
dvě části. V té první si děti prohlédly desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů s typickým nářadím
či dopravním prostředkem. Druhá část byla věnována výrobě a vývoji hraček v průběhu historie. Viděli jsme
například truhlářskou dílnu, ordinaci pana doktora, kuchyňku či statek. Všechny tyto hrací koutky byly
připraveny pro děti na hraní.
V Licibořicích jsme navštívili ekologické hospodářství „Babiččin dvoreček“. Zde na nás čekala
hospodářská zvířata jako kráva, ovce, kozy, prase, slepice, ale také lamy, oslík či nutrie. Prohlédli jsme si
staré zemědělské náčiní a stroje. Prošli jsme se do nedaleké „Dědečkovi obůrky“, kde jsme měli moţnost
vidět lesní zvěř jako muflony, daňky či divoká prasata. Poté jsme si poslechli pohádku o slepičce Pipce, která
dostala chuť na koláč. Příběh nám hravou formou popsal proces, při kterém se ze zrníčka obilí stane mouka.
A protoţe i my jsme při poslechu pohádky dostali na koláč chuť, vydali jsme se do kuchyně také nějaké
voňavé koláčky upéct, čímţ jsme náš výlet příjemně zakončili.
Poslední květnová výprava vedla na plavecký bazén do Poličky. Zde na děti čekalo kromě zábavy,
her, vířivky a tobogánu „mokré“ vysvědčení pro všechny šikovné děti.
L. Mičková

Informace z knihovny
V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmínila o
tom, ţe proběhne v naší knihovně pasování
prvňáčků na malé čtenáře.
Pasování proběhlo 11. 6. 2019, ale na rozdíl
od minulých ročníků muselo být přesunuto do
zasedací místnosti obecního úřadu, protoţe
bychom se do knihovny nevešli. Letošní pasování
totiţ bylo i za účasti rodičů a prarodičů, kteří si
přišli tuto sváteční chvilku proţít spolu s dětmi.
Pasování proběhlo hladce, děti byly skvěle
připravené a povinný důkaz, ţe umí číst, byl
splněn do puntíku. Protoţe pasování je historickou
(zřejmě středověkou) záleţitostí, přiblíţili jsme to
dětem pomocí kostýmů a povídání o tom, co to
pasování je. Navíc tentokrát byly děti pasovány

pravým kovovým mečem.
Oproti dřívějším ročníkům se nezměnilo nic na
tom, ţe si malí čtenáři odnesli dárkem novou
kníţku, šerpu a průkazku do naší knihovny.
Osvědčení o pasování a malovaná záloţka do
kníţek byla pro děti zakoupena u akademického
malíře Jiřího Fixla.
Na oplátku nám všem děti zahrály pohádku o
Palečkovi a krásně zarecitovaly humorné
básničky,
které
měly
připravené
k
neuskutečněnému vystoupení ke Dni matek.
Nakonec jsme společně poseděli u malého
občerstvení, které bylo rodiči pro děti připravené.
Tak se na Vás, milí malí čtenáři, těším v naší
knihovně.
got

Ostatní čtenáře

zvu do knihovny k vypůjčení nových titulů, které byly do knihovního fondu pořízeny… zde
je malá ochutnávka:
O prázdninách je knihovna
otevřená. Těším se na vaši
návštěvu.
Knihovnice

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2019
Borová
4. 7. 2019 - Letní kino - Ţeny v běhu, začátek
promítání po setmění po 21:30, vstupné 50 Kč,
do 15 let 30 Kč, občerstvení zajištěno.
6. 7. 2019 - Borovský kiláček – 4. ročník
dětského cyklistického závodu, prezentace od
8:45 h., začátek závodu od 10 h., místo konání
za Roubenkou, jede se za kaţdého počasí!
12. - 14. 7. 2019 - Borovská pouť
20. – 21. 7. 2019 - Výstava v areálu sokolovny,
SO od 10 do 17 h., NE od 8 do 16 h.
Bystré
12. 6. 2019 - Ţeny v běhu – letní kino, od
21:30 v areálu HZ. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50 Kč.
Dolní Újezd
13. 7. 2019 od 20:00 - Italská noc I 13. 7. 2019
od 20:00, areál SDH, hraje kapela Rock
Faktor, občerstvení zajištěno
10. 8. 2019 od 20:00 - Italská II 10. 8. 2019 od
20:00
areál SDH, hraje kapela Těţká doba,
občerstvení zajištěno
Litomyšl
2. 6. 2019 - 8. 9. 2019, Regionální muzeum
v Litomyšli - Zdeněk Miler dětem
Hravá
výstava
připomíná
výtvarníka,
scénáristu, ilustrátora a reţiséra kreslených
filmů Zdeňka Milera. Na výstavě je věnována
největší pozornost jeho nejznámější postavičce
– Krtkovi, proslavené po celém světě, ale
autoři nezapomněli ani na další známé
postavičky, Cvrčka nebo Štěňátko.
5. 7. 2019 - 30. 8. 2019, 18:00 a 19:30,
Toulovcovo náměstí, Litomyšl Toulovcovy
prázdninové pátky 2019.
Kaţdý pátek o prázdninách se koná na
Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a
folkový koncert nejen pro dospělé.
10. 7. 2019 - 28. 8. 2019, 19:30, park u
Smetanova domu, Litomyšl - Středa, hudby
Vám třeba

Kaţdou prázdninovou středu posezení s ţivou
hudbou různých ţánrů v hudebním pavilonu v
parku za Smetanovým domem. Občerstvení
zajištěno. Vstup volný.
Lubná
5. 7.2019 - Lubenská křídlovka
13:00 hod. - letní areál, účinkují: Leškovanka,
Dolnovanka, Lácaranka
27. 7.2019 - Pouťová zábava, 20:00 hod. - letní
areál
Polička
26. – 27. 7. 2019 – Colour Meeting
Multikulturní festival v krásném prostředí
poličského parku u hradeb.
www.colourmeeting.cz
15. – 21. 7. 2019 – Řezbářské dny na
Svojanově
www.svojanov.cz
13. 7. 2019 – Festival akustické hudby na
Svojanově, www.svojanov.cz
Sebranice
28. 7. 2019 – Anenská pouť na Vysokém Lese
– začátek v 15 hodin mší svatou, poté
sousedské
posezení
s harmonikami.
Občerstvení zajištěno.
Svojanov
6. 7. 2019 - v rámci Zahájení léta budou mít
děti svůj den, odváţlivci pojedou Šífem přes
Petrův rybník - závody netradičních plavidel a
večer bude taneční zábava. Vše se koná v
areálu rybníka Šindelky ve Svojanově
Předměstí.
Putování Františka Povídálka - cesta za
svojanovskými strašidly podle námětu knihy
B. Březovského Tajemný hrad Svojanov.
Svojanovské talenty - vystoupení dětí na
přírodním hřišti ve Starém Svojanově. Letní
promítání filmů u rybníka Šindelky
Čas a termín akcí bude včas upřesněn
na www.mestyssvojanov.cz
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Informace od JSDH Oldřiš
Jednotka SDH Oldřiš dne 19.5 prováděla technickou pomoc v naší obci při čištění
potrubí pod obecní cestou v dolní části obce. Pomocí vysokotlakého proudu na
vozidle CAS 15 členové jednotky provedli proplach potrubí, které bylo zaneseno po
přívalových deštích.
Dne 15.6. členové naší jednotky s technikou CAS 15 Mercedes prováděli na ţádost mysliveckého spolku
poţární asistenci na akci Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody. Počasí se opět vydařilo a v době sucha
hrozilo nebezpečí poţáru nejen travního porostu, ale i přítomné techniky v případě technické poruchy.
Vzhledem k dobré organizaci a ohleduplnosti návštěvníků v prostoru akce nebylo zapotřebí našeho zásahu,
takţe účast našich hasičů byla jen preventivní.
I v letošním roce je hlášen na našem okrese větší výskyt nebezpečného hmyzu. V případě ohroţení vašeho
zdraví výskytem nebezpečného hmyzu v blízkosti veřejných budov (škola, školka, úřad, sportovních a
kulturních prostor) nebo v blízkosti obytných domů v přímé souvislosti s ohroţením zdraví občanů můţete
telefonicky kontaktovat Krajské operační středisko Pardubického kraje na telefonu 150 nebo přímo členy
JSDH Oldřiš a to:
- Oplištil Luděk st.
Tel. 607 711 952
- Oplištil Luděk ml.
Tel. 723 968 513
- Lejhanec Lukáš
Tel. 728 937 101
- Serafin Michal starosta Tel. 724 729 318
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.
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