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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané,
nejprve pár slov ke kanalizaci …I přes nějaké menší problémy, jako je skála v trase kanalizace, práce na
výstavbě kanalizace úspěšně pokračují. Během následujících dnů se začne pracovat na dalším úseku
výstavby, a to od Jiráňových směrem k obecnímu úřadu.
Dále kompostéry… Zastupitelstvo obce Oldřiš schválilo, na svém zasedání 8. 7. 2019 na základě
doporučení hodnotící komise, rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Kompostéry
pro Oldřiš, Sádek a Borovou“. Vybranou dodavatelskou firmou je MEVA-BRNO, s.r.o. V měsíci srpnu
bude podepsaná smlouva s dodavatelem, který by měl poté do 6 měsíců kompostéry dodat do obcí. O jejich
předání občanům, kteří si je objednali, budeme včas informovat.
Do druhé poloviny prázdnin vám přeji krásné a slunečné dny.
M. Serafin, starosta

Nový nátěr střechy Orlovny
V uplynulých týdnech dostala střecha Orlovny díky mnoha
dobrovolníkům nový hnědý nátěr, který přetřel starou a značně
oprýskanou červenou barvu. Pro návštěvníky pouťových zábav a
posezení tak už byla Orlovna a areál za ní zase o něco krásnější a
příjemnější. Děkujeme všem, kteří přišli pomoct.
Orel Oldřiš

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

Všimli jsme si …
Jak asi všichni víte, v naší obci se provozuje
hasičský sport (dá se říci, že na dobré úrovni).
Ačkoliv náš mužský tým letos nepostoupil v
postupových soutěžích z okrsku (3. místo),
zastoupil Oldřišáky v okresní soutěži náš Jakub
Radiměřský, který se pro tento závod stal součástí
týmu mužů ze Sádku. Na této okresní soutěži se z
druhého místa za Širokým Dolem probojovali až
na krajskou soutěž do Lanškrouna, která se konala
23. 6. 2019. Tam skončili druzí za Zbožnovem a
oplatili porážku Širokému Dolu (3. místo).
Od 5. do 7. července se ve Svitavách konalo
MČR dorostu v požárním sportu, které po celou
dobu trvání přenášela online internetová televize
Fire Tv. Její živé přenosy komentovala
moderátorská dvojice Markéta Marková a Jakub
Radiměřský.
Kuba komentoval tak dobře, že dostal nabídku
komentování přímých přenosů na Mistrovství
České Republiky dospělých v požárním sportu v Ústí nad Labem, které se bude konat 30. 8. - 1. 9. 2019.
Přejeme Jakubovi spoustu úspěchů a děkujeme za dobré reprezentování jak SDH tak naší obce.
Za kulturní komisi V.Hejduk

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

Video
Opět nabízím možnost kolektivního sportovně –tanečního pohybu pro oldřišská děvčata (7-18 let) v rytmu
zumby. První hodina zumby se bude konat 3. 10. 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ (potřebujeme
dataprojektor). Protože je zasedací místnost malá, bude omezen počet účastnic prozatím jen na 6-7 účastnic.
Vzít si s sebou sportovní obuv a oděv, nápoj. V případě zájmu prosím volejte na telefon 702/120 281.
R. Koutná.

Zprávičky z naší mateřské školičky… … červen
Konec školního roku se přiblížil rychleji než velká voda a sebou přivezl tolik očekávané léto a především
prázdniny. Ještě než se tak stalo, tak jsme si ve školce užili poslední společné chvilky.
Nejen za zábavou, ale také za poznáním jsme vyrazili do Poličky na zrekonstruované dopravní hřiště. Zde
na děti opět čekaly káry, tříkolky, koloběžky, motorky či kola ale především také dopravní značky a nově
také semafory. Děti byly moc šikovné, vzorně se řídily dopravními předpisy a vysloužily si tak velkou
pochvalu od správce hřiště.
Poslední letošní výstava pořádaná CBM se konala na poličské radnici a zavedla děti do světa, který moc
dobře znají z knížek. Jednalo se totiž o výstavu věnovanou všem Lichožroutům ze stejnojmenné knihy
Galiny Miklínové. Výstava se dětem moc líbila a o ponožky naštěstí nikdo nepřišel.
Překvapení v podobě tajného výletu na děti čekalo 20. června. Vlakem jsme se projeli na sádeckou
zastávku, odkud jsme po svých vyrazili zpět do školky. Jako odměna na děti čekala zmrzlina.
Poslední, co nás v tomto školním roce čekalo, bylo rozloučit se s předškoláky. Počasí nám přálo a tak
jsme společně strávili pěkné odpoledne u opékání buřtů. Všechny děti dostaly drobné dárečky a předškoláci
pár upomínkových předmětů na školku společně s přáním jen toho nejlepšího v dalším krůčku životem. No a
už zbývalo jen popřát všem zúčastněným krásné léto bez nehod a po prázdninách se na Vás bude těšit opět
celý kolektiv MŠ.
Foto a text: Lenka Mičková

Kaple sv. Františka díl 7.
Na měsíc srpen připravujeme dvoustranu fotografií z putování po Assisi.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník
-

bylo provedeno oplocení pozemku a zavěšení reklamního banneru
bylo zahájeno zdění obvodových stěn
byla očištěna a připravena kamenná dlažba, která bude použita v interiéru kaple okolo oltáře
bylo zajištěno opracování oltáře z darovaného kamení z Assisi
byla objednána střešní krytina, pálená taška-bobrovka
darem jsme získali starší nevyužitý zvon
z finančních darů bylo zaplaceno vybetonování základové desky a provedení základů
od poslední uzávěrky zpravodaje jsme od vás, štědrých dárců obdrželi dary ve výši 14 500,- Kč
pro dárce jsou na obecním úřadě připraveny drobné dárky s logem kaple
pohyby na transparentním účtu můžete sledovat na

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448
Nadále prosíme o finanční příspěvky na stavbu vaší kaple. Případné dary je
možné vložit přímo v bance, nebo zaslat převodem na transparentní účet číslo

228060448/0600. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple, je i
možnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši u paní účetní.
Svitavský deník zveřejnil článek o výstavbě kaple. Je možné si jej přečíst na
internetových stránkách:
https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/v-oldrisi-postavi-diky-darum-od-lidinovou-kapli-20190715.html

pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODINNÉ PASY – SVĚT SLEV A VÝHOD
PRO RODINY S DĚTMI
Zájemci o Rodinné pasy mohou využívat slevy z
oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elektronika,
sportovní potřeby) a ostatních služeb (např.
restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy
jsou nabízeny v oblasti volnočasových aktivit, u
poskytovatelů,
které
jsou
příspěvkovými
organizacemi Pardubického kraje, obcí a měst.
Jedná se o muzea, koupaliště, divadla, památkové
objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Seznam poskytovatelů slev najdete na www.rodinné
pasy.cz nebo Vám ho poskytneme na OÚ.
Poskytovatelé slev zapojení do projektu jsou
označeni samolepkou poskytovatele
SENIOR PASY
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na
výrobky a služby poskytovaný držitelům karet
SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou
primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství,
wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
Informace k projektu získáte i na OÚ Oldřiš.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2019
Borová
3. 8. 2019 - MOTOSRAZ
Bystré
5. – 10. 8. 2019 – Řezbářské symposium – celý
týden budete mít opět možnost sledovat práci
řezbářů. Od úterý 6. srpna od 15:00 bude otevřen
stánek s občerstvením. V sobotu 10. srpna,
proběhne slavnostní ukončení akce. Řezbáři
představí zhotovená díla, pro děti bude připraven
doprovodný program.
31. 8. 2019 – Zahradní slavnosti – od 13:00
v zámeckém parku. V bohatém programu
vystoupí ZUŠ Bystré, Rytmická skupina DNZ
Bystré, The Dozing Brothers, Revoluce, Apetitt.
Paní Marie Čadová zatančí flamengo, Dogdancing
předvede Táňa Kociánová, vystoupení kouzelníka,
jízda na koních, letové ukázky dravců, soutěže pro
děti, voříškiáda, ukázka canis a lamaterapie,
hrátky v pěně, bleší trh a spoustu dalšího. Na
večerním koncertu zahrají skupiny U2 Revival a
RockFaktor. Občerstvení zajištěno. Vstupné na
odpolední program je dobrovolné, na večerní
koncert 80 Kč.
Dolní Újezd
13.7.2019 - Italská noc I od 20:00
areál SDH, hraje kapela Rock Faktor, občerstvení
zajištěno
10.8.2019 - Italská noc II od 20:00
areál SDH, hraje kapela Těžká doba, občerstvení
zajištěno
11.8.2019 - Oslava 60 let koupaliště - od 10:30
hodin
„ Plave každá Úježďačka, plave každý Úježďák,
plave každý, kdo má Dolní Újezd rád“
Doprovodný program: veselá šou pro zájemce při
přebíhání bazénu po úzkém trámku
velký společný skok z kraje bazénu
ve 12:00 hodin Promenádní koncert
DOLNOVANKY, občerstvení zajištěno
ukázka hasičské techniky
Litomyšl
3.8.2019, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Litomyšlský pivní festiválek

Pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné ceny,
dobrá zábava. Vstup zdarma.
11.8.2019 - 18.8.2019, Litomyšl
Litomyšlské dny barokní tradice
Duchovně kulturní festival barokního dědictví.
14.8.2019, 20:00, I. nádvoří, Státní zámek
Litomyšl - Queenie
Koncert pod širým nebem na prvním nádvoří
litomyšlského zámku. Jedna z nejuznávanějších
Queen tribute kapel na světě a suverénně
nejúspěšnější Queen tribute kapela v České
republice. Vstupné: 550 Kč (předprodej v IC
Litomyšl, tel. 461 612 161)
23.8.2019 - 30.8.2019, Okrasné a ovocné školky
Litomyšl
Květy pozdního léta - květinová výstava
31.8.2019, 13:30, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Festival hudby Bez ambicí
První ročník hudebního festivalu alternativních
žánrů.
Polička
3. - 4. 8. 2019 - Divadelní pouť na hradě
Svojanově - po oba víkendové dny budou probíhat
vystoupení divadelních souborů na horním
nádvoří hradu. Připravuje se i večerní program. V
prostorách hradního areálu vznikne rovněž stylové
tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami
pro děti.
23. - 25. 8. 2019 – Festival Polička 555 Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní
scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz,
rock divadlo, věžní hudba.
17. - 18. 8. 2019 - Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících
se tomuto období, hromadná bitva, dobývání
hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Sebranice
1. 8. 2019 – Švédové! – divadelní hru odehraje od
20.00 hod. na sále kulturního domu Divadelní
spolek Tyl Polička. Vstupné dobrovolné po
představení.
11. 8. 2019 – Posezení pod lípou s dechovou
hudbou od 16.00 hod. u kapličky na Pohoře.
K poslechu i tanci zahraje kapela Jana
Pohorského. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.

24.8.2019 Den řemesel Sebranice č.p.8, 12-16
hodin.
Svojanov
9.8. 2019 – Letní kino – Teorie tygra
23.8.2019 – Letní kino – Na samotě u lesa
Oldřiš:

Újezdské babí léto – 27. Ročník
16. 8 .- 17. 8. 2019
areál SDH Dolní Újezd
občerstvení zajištěno
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Inzerce …

Darujeme koťátka do
dobrých rukou.
Jsou ochočená a
k odběru ihned. Tel.:
731/587 737

Nabízím motokrosovou přilbu vel. M ( 57-58 cm).
Vhodná i jako dětská.
Jako nová. Cena 1200,Tel. 723/ 959 091

Vtípky na léto …
Matka telefonuje učitelce matematiky svého syna:
"Moc vás prosím, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 2 koruny. Manžel z
toho nemohl včera celou noc usnout!"
Povídá jedna kamarádka druhé:
"Manžel mi dal kreditku, tak pojď, jdeme nakupovat."
"A PIN dal?"
"Ne, ani moc nepindal."
Slavný hollywoodský herec čte ranní bulvární noviny, najednou se hlasitě rozesměje a volá na manželku:
„Claudie, no to je fór, to se jim teda povedlo. Představ si, že tady v té drbně píšou, že už jsi mě měla plné
zuby, sbalila sis kufry a opustila jsi mě. To jsou experti, viď Claudie,… Claudie ???... Claudiééééé!!!“
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