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Informace z OÚ…

Ze zasedání zastupitelstva obce z 11.7.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje poskytnutí dotace a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s DSO Mikroregion Poličsko
na finanční příspěvek ve výši 35 547,- Kč Mikroregionu Poličsko
na nákup komunální techniky (zahradní traktůrek pro obec)
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zapojení se do projektu
„Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou“ na nákup domácích
kompostérů z Operačního programu ţivotního prostředí 20142020, Prioritní osa 3: odpady a materiálové toky, ekologické
zátěţe a rizika.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje smlouvu o partnerství mezi
zúčastněnými obcemi Oldřiš – Sádek – Borová vztahující se
k projektu „Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou“.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2018
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vyřazení dlouhodobého
majetku inventárního čísla 41 (zpevněná plocha)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko.
Úplné znění usnesení je k dispozici v kanceláři OÚ, nebo na www.oldris.cz

* Ve středu 5.9.2018 od 7.30 do 19.30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě: od č.p. 55 (střed
obce) směr Borová včetně MŠ+ jídelny, ZŠ, obecního úřadu, provozů I.Agro, dále zadní cesta od č.p. 127
(Andrlovi) směr Borová a za dráhou od č.p. 260 (chalupa p. Lopoura) směr Borová.
Z tohoto důvodu budou v tento den obecní úřad i mateřská škola uzavřeny.

*Od 23.9. do 16.10.2018 bude uzavřen obchod s potravinami z důvodu dovolené.
* Upozorňujeme, ţe nadále aţ do odvolání platí zákaz odběru povrchových vod k jakékoliv potřebě.
* Pardubický kraj vyhlašuje další výzvu na „Kotlíkové dotace“. 4. Výzva k podávání ţádostí o poskytnutí
dotace bude vyhlášena 5. září 2018, kdy budou zveřejněny kompletní podmínky, formuláře a samotná
aplikace k vyplnění ţádosti. Příjem ţádostí odstartuje 9. října 2018. Nejbliţší bezplatný informační seminář se
koná 13.9.2018 od 16.00 hod. v kinosálu Multifunkčního centra v Hlinsku, Adámkova 341.

*Připomínáme telefonní číslo, na kterém si můţete rezervovat půjčení sportovního areálu: 607/ 017 723 .
Podmínky pro půjčování byly zveřejněny v minulém čísle Zpravodaje, popřípadě jsou na www.oldris.cz a
na tabuli umístěné na vstupní bráně areálu.
* Drakiáda, která měla být v září se přesouvá na 6.10. O konání budou děti včas informovaní plakáty a
v příštím čísle Zpravodaje.

Slovo starosty..
Vážení občané,
dlužím Vám ještě rekapitulaci k rekonstruované hasičské zbrojnici, která byla v červnu t.r. uvedena do
užívání. Celkové náklady o které byla navýšena hodnota budovy zbrojnice jsou 7 790 950,- Kč. Z čehož činily:
-stavební práce: 7 392 257,-projektová dokumentace, technický dozor, výběrové řízení: 244 290,-přeložka telefonního kabelu, správní poplatky, geodetické zaměření budovy, administrace dotace,
zůstatková cena zrušeného majetku: 124 243,Akce byla započata s tím, že rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu byla
přislíbena podpora ve výši 6. 364 051,-. V současné době tedy probíhá kontrola zhotoveného projektu
poskytovatelem a čekáme na proplacení dotace.
V rámci oslav si občané mohli budovu prohlédnout. Přízemí je kompletně vybavené pro výjezdovou
jednotku a techniku. V 1. patře jsou dvě místnosti s příslušenstvím z čehož jedna bude sloužit, jako školící
prostory a druhá místnost, která byla vystavěna z vlastních prostředků (cca 250 000,- zahrnutých ve
stavebních pracích), bude sloužit i mimo aktivity zásahové jednotky, pro děti z MŠ, ZŠ a občanům obce.
A ještě jedno poděkování … Touto cestou bych chtěl poděkovat místní firmě HEMT spol. s.r.o., která
darovala obci Oldřiš nové dřevěné mantinely v hodnotě 28000,-Kč. Mantinely budou sloužit na Víceúčelovém
sportovním areálu v zimním období v případě zaledování plochy hřiště pro bruslení.
Léto rychle uteklo, budeme se společně těšit na hezky probarvený podzim. Všem školákům a hlavně
prvňáčkům přeji šťastné vykročení do nového školního roku.
M. Serafin, starosta
Jako mávnutím kouzelným proutkem….

-red-

Před padesáti lety …
Letos si připomínáme 50 let od invaze
vojsk států Varšavské smlouvy do
Československa. V kaţdém městě či obci
tuto událost zaznamenali novináři, kronikáři
i obyčejní lidé na fotografiích či filmech. A
jestli je nezaznamenali svými objektivy, tak
určitě ve svých vzpomínkách.
V obecní kronice by byla určitě tato doba
dobře popsaná a my bychom ji rádi
občanům zprostředkovali, bohuţel se stará
kronika z těchto let stále nenašla a my
nemáme k dispozici nic víc, neţ tyto dvě
fotografie od neznámého autora, které
zachycují polské tanky (ta horní před
školou).
V kronice sboru SDH je k tomuto datu jen
jedna věta: „ Politická situace se tak
rozvíjela, že 21. srpna byla naše republika
obsazena vojsky Varšavské smlouvy“.
Školní kronika se bohuţel nezmiňuje vůbec.
Doufejme, ţe jiţ nikdy nebude příleţitost
takové fotografie pořizovat!
-red-

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

Zprávy ze školní jídelny:
Vedoucí ŠJ oznamuje rodičům ţáků ZŠ, ţe v pondělí 3. 9. 2018 mají všichni ţáci odhlášen oběd,
protoţe tento den nemá provoz školní druţina. Dále oznamuje, ţe během měsíce září bude provedeno
vyúčtování plateb za obědy.
Kvapilová G.

Dobrá zpráva pro všechny dívky, ženy, dámy a maminy…
Kondiční cvičení začne v pondělí 10. září od 18.00 hodin v tělocvičně
Základní školy v Oldřiši. Budeme posilovat celé tělo, čeká nás trochu
aerobicu, kalanetiky, cvičíme s gumou, míčky a s činkami, nikdy nechybí
závěrečný relax a strečink. Potřebujete jen podloţku, boty na přezutí, pití,
malý ručník a velkou chuť se hýbat. Cvičit budeme kaţdý lichý týden v
pondělí a ve čtvrtek od 18.00 hodin do 19.00 hodin. Tak neváhejte,
přijďte si zacvičit a pobavit se s námi.
Na všechny se těší Kamila.

První ročník turnaje v minifotbale
9.9.2018 od 9.00 hod. na Víceúčelovém sportovním areálu v Oldřiši. Druţstva po 8 hráčích zájemci se mohou hlásit na tel. 608/ 81 66 93 – V. Hejduk ml. Diváky srdečně zve Kulturní
komise obce Oldřiš.

JSDH nabízí novou službu pro občany
Od měsíce srpna je vozidlo CAS 15 Mercedes Benz nahlášeno k výjezdu. Proběhlo školení
členů jednotky na obsluhu techniky a strojníci absolvovali kondiční jízdy. Formou brigád,
byla technika přemístěna ze staré CAS do nového auta. Tímto děkuji členům jednotky za
čas, který věnovali přípravě na úpravu vozidla. S pomocí získaných dotací se nám podařilo
zakoupit i novou výbavu a to elektrocentrálu GEKO 4400, která byla zabudována do
nástavby cisterny, kde bude slouţit k ovládání osvětlovacího stoţáru nebo kalového čerpadla a v případě
potřeby můţe být pouţita při zásahu i mimo vozidlo. Stará CAS 25 Š706 bude po schválení zastupitelstvem
obce vyřazena z majetku obce a bude převedena bezúplatným převodem do majetku obce Janov, která
projevila zájem o tuto techniku s vyuţitím na náhradní díly.
Z důvodů nahlášení většího výskytu nebezpečného hmyzu, který ohroţuje občany, byl zakoupen motorový
foukač a zároveň vysavač Husqvarna 125 BVX, který bude slouţit nejen naši jednotce, ale i zaměstnancům
obce na úpravu veřejného prostranství. Toto zařízení umoţňuje vyfoukání nečistot třeba ze silnic při sekání
trávy a po úpravě pomocí nástavců umoţňuje sání - coţ se dá vyuţít při odstranění nebezpečného hmyzu.
V jednotce budou proškoleny osoby, které budou likvidaci nebezpečného hmyzu moci provádět. Je to další
z činností, kterou můţe JSDH nabídnout našim občanům. V případě ohroţení vašeho zdraví výskytem
nebezpečného hmyzu 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.

Parádní sportovní večer – ohlédnutí za „Oldřišskou večerní“
Máme za sebou VII. ročník soutěţe OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ O POHÁR STAROSTY OBCE.
Tento ročník se stal zatím nejpodařenějším pokračováním této akce. Velmi teplá letní noc přilákala celkem 56
soutěţních týmů (34 muţů, 17 ţen, 5 veteránů), coţ je vyrovnaný rekord z roku 2016. Výborné klimatické
podmínky, skvěle připravená a tvrdá dráha podpořily výborné výsledky závodníků.
V kategorii muţů zvítězil Chrastavec s časem 16,94s a stanovil tak nový rekord dráhy. Kategorii ţen
vyhrála domácí děvčata s časem 17,87s. Kategorii zkušených můţu nad 35 let (veteráni) ovládli také domácí
s časem 16,68s.
V doprovodné soutěţi o nejrychlejší náběr vody do soutěţního stroje se představilo 24 dvojic v kategorii
muţů a 12 dvojic v kategorii ţen. V muţích vyhráli domácí Jakub Stříteţský a Martin Mařík s časem 6,69s. U
ţen kralovala dvojice z Kamence Cacková a Doleţalová s časem 8,38s.
Celkovou atmosféru soutěţe umocnili diváci, kterých bylo kolem dráhy mnoho. Soutěţ si tak mohli uţít
nejenom oni, ale také závodníci, kterým se podpora tolika fanoušků líbila.
Proto patří velké poděkování všem, kteří si našli cestu do areálu za Orlovnou a podpořili tak úsilí
závodníků i pořadatelů. Velké poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na akci podíleli jakoukoliv i
sebemenší pomocí.
Celou soutěţ vysílala v ţivém přenosu internetová televize
.Celý záznam soutěţe díky tomuto
můţete kdykoliv zhlédnout na tomto odkazu: http://www.firetv.cz/oldrisska-vecerni-o-pohar-starosty-obce-vpu-2018/
za SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

Co nového v knihovně…
Knihovna vyuţila volnějšího času o prázdninách, kdy není čtenáři tolik navštěvovaná, k doplnění svého
kniţního fondu, aby mohla po prázdninách nabízet nové a zajímavé tituly. Zde je malá ochutnávka toho, co
vás v knihovně čeká:
Sabine Ebertová – 1813 válečný požár – román
Bitva národů u Lipska v roce 1813, která zásadně změnila tvář Evropy. Evropa sténá pod Napoleonovou vládou. Po dramatické
porážce Grande Armée v Rusku přecházejí Prusko a carská říše do protiútoku.Ve vykrváceném, válkou zdeptaném Sasku čeká
mnoho lidí rozhodování, které neodvolatelně změní jejich životy. Je uzavřeno příměří a lidé čerpají naději. Ale v zákulisí si
vládcové už dávno rozdělili Evropu mezi sebou, a vyvolali tak ohromnou bitvu u Lipska – do té doby největší válku na světě. –
k dispozici je v knihovně i druhý díl románu „ 1815 Krvavý mír“

Frederik Backman – Tady byla Britt-Marie – humorný román o tom, jak se lidé ztrácejí,
zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté
Nášup emocí od autora, který vás rozveselil i rozplakal romány Muž jménem Ove a Babička pozdravuje a omlouvá se. O
třiašedesátileté Britt-Marii někteří tvrdí, že je pasivně agresivní, zpomalená a ukňouraná bába. Když po čtyřiceti letech
manželství opustí nevěrného manžela, usadí se ve vesnici Borg, v níž po finanční krizi zůstaly jen cedule s nápisem „Na
prodej“ a pizzerie, která je cítit pivem. A fotbal. A také fotbalová přípravka, která nutně potřebuje trenéra. Britt-Marie
fotbal nesnáší….
Tom Isbel – Útěk z teritoria smrti – sci-fi pro mládež
Země se ocitla na pokraji zkázy a nová vláda vyhlásila Republiku Pravá Amerika. Bylo vyhlášeno stanné právo a všichni, kdo
přežili, byli umístěni do přesídlovacích táborů. Nyní, o dvacet let později, objevuje trojice šestnáctiletých kluků temnou pravdu.
Po celou tu dobu nesou cejch Podřadných. Společnost, která z nich má strach, z nich bez jejich vědomí vychovává objekty kruté
zábavy. Jejich jedinou nadějí na přežití je utéct společně s dalšími příteli do vysněného nového teritoria. Sadističtí lovci a vládní
vojáci jdou ale v jejich stopách. Pod vedením kluka přezdívaného Kniha a dívky Hope osiřelí chlapci a dívky hledají lepší život a
současně dokáží objevit to nejlepší v sobě samých – v boji se svými nejhoršími nepřáteli.
Václav Grubhoffer – Zdánlivá smrt – naučná literatura
Téma zdánlivé smrti, jejíž možnost děsila naše předky ještě v první půli minulého století (a některé jedince možná děsí
dosud), téma, jímž se historiografie na západ od našich hranic zaobírá už delší dobu, rezonovala zatím jen slabě v prostředí
české historiografie. Tuto mezeru velmi zdařile vyplňuje Václav Grubhoffer, který ve své publikaci navazuje na svůj
dosavadní výzkum a publikační činnost, která se setkává s mimořádně kladným ohlasem. Autor se v existující
historiografické produkci velmi dobře orientuje, navíc má mimořádně šťastnou ruku při výběru pramenů. Díky jejich pečlivé
kritice a originální interpretaci vznikla práce, která nesporně osloví jak odbornou, tak laickou veřejnost, neboť čtenáře
přesvědčí, že téma zdánlivé smrti není jen tématem „vampýrské“ literatury, ale může být i tématem solidního vědeckého
výzkumu.
Pozn. Kořeny V.Gruboffera jsou na „Starém Bělidle v Oldřiši“ 

…..a mnoho dalších zajímavých titulů na své čtenáře čeká v knihovně. Těším se na vaši návštěvu.
Knihovnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky na akce

Pozvánka
3.10.2018 od 13:00-17:00hod.
Svazek obcí AZASS si vás dovoluje u příleţitosti „Oslav 20.výročí svého zaloţení“ pozvat jménem všech
členských obcí na den otevřených dveří Domova důchodců v Poličce, Domova pro seniory v Bystrém a
Poličské nemocnice, s.r.o.
V uvedeném čase budete mít moţnost zhlédnout naše zařízení zdravotních a sociálních sluţeb, vyslechnout
si informace o jejich provozu a hovořit s obyvateli a zaměstnanci.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS a Ing.Libor Stráník, jednatel Poličská nemocnice s.r.o.

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinů – září 2018
Borová
O víkendech od 21.9.2018 do 28.10.2018 Šestinedělní cyklus oslav 100 let výročí vzniku
republiky. Kaţdý víkend akce k příleţitosti
oslav - koncerty, výstavy, lampiónový průvod,
slavnostní odhalení pomníku, osazení kamenů
zmizelých, sázení lípy apod. s doprovodnými
programy. Bliţší informace k jednotlivým
akcím budou zveřejněny na webových
stránkách obce a na facebooku.

Bystré
1. 9. 2018 – Zámecké slavnosti – začátek od
13 hod. tanečním představením Šachy.
Vystoupení Rytmické skupiny DNZ Bystré,
Etien Band, The Minors Band, spousta soutěţí
a her pro děti. Ve 20 hod. vystoupí skupina
ACDC Czech revival.
22. 9. 2018 – Divadlo – Deskový statek –
nadčasová komedie Václava Štecha z počátku
20. století. Začátek představení v 19 hod.
Předprodej lístků v IC.
28. 9. 2018 – Pivní triatlon – registrace od 13
hod. a následný start od Pohostinství p.
Hanusové. Startovné činí 150 Kč. Kategorie
muţi, ţeny a junioři.

Dolní Újezd
8. 9. 2018 - Dolnoújezdské vinobraní - v
přírodním areálu v Bořkově, hraje melodie
Trpín, vstupné 60 Kč.
9. 9. 2018 - Jízda zručnosti a kuličkyáda. Pro
děti různého věku pořádá od 14 hod. na
parkovišti na Rovince.
16. 9. 2018 - Podvečer v Dolnovankou. Od 16
hodin před DPS hraje dechová hudba
Dolnovanka. Při nepřízni počasí se akce
nekoná.
Jedlová
8. 9. 2018 - čtvrtý ročník „Jedlovské muzikální
tradice“. Vystupují Katapult a Jelen, následuje
zábava s Rytmikem Jedlová. Vstupenky v
předprodeji – Info Centra prostřednictvím sítě
Ticketstream, Tabák u Kubátů, OÚ Jedlová.
Vstupné v předprodeji 330,- CZK, v den
konání koncertu na místě 390,- CZK. Vstup do
areálu od 17.00 h, KATAPULT od 19.00 h,
JELEN od 22.00 h, Rytmik od 23.45 h.
Litomyšl
7. - 9. 9.2018 - Litomyšlské dvorky
Různá místa v Litomyšli. V průběhu těchto tří
dnů oţijí některé dvory a dvorky v historickém
jádru města Litomyšl.
11.9.2018, 20:00 - Ondřej Smeykal: Výprava
2018
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříţe, Litomyšl
Britský hráč na gongy B Love a Ondřej
Smeykal, český hráč na didgeridoo, pořádají
další ročník hudebního putování Českem.
Projekt Výprava spojuje genia loci kulturní
krajiny a historické architektury, s akustickou
hudbou a meditací. Piaristický chrám Nalezení
svatého Kříţe v Litomyšli rozezní kolekce
obřích gongů (2,2m!) za doprovodu
australského didgeridoo.
13.9.2018, 18:30 - Beseda s MUDr. Janem
Hnízdilem, Smetanův dům, Litomyšl
Příběhy obyčejného uzdravení - volné povídání
o zdraví a nemocech lidí i celé společnosti s
Mudr. Janem Hnízdilem s prezentací nové
kníţky. Besedu bude doprovázet hudební duo
RichMek. Vstupné: 250 Kč.
14. 9. 2018, 20:00 - Mydy Rabycad - koncert
Music Club Kotelna, Litomyšl
Vstupné: 210 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a
Paseka) a 260 Kč na místě

Lubná
22. 9. 2018 - 10. ročník Lubenské šťopičky,
začátek v 10.00 hodin u Pálenice, odpolední
program od 14.00 hodin na Skalce. Kromě
ochutnávky destilátů můţete zhlédnout vlastní
technologii výroby, opět je pro Vás připraven
bohatý kulturní program a soutěţ nejlepších
destilátů o hodnotné ceny.
Oldřiš
2. 9. 2018 - Běh na Lucký vrch a zpět + Pivní
běh. Sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie od dětí po seniory . Sportovci jsou
rozděleni do kategorií dle věku. Začátek od
14.00 hod za Orlovnou v Oldřiši. Startovné
50,- Kč, děti do 15 let zdarma. Kontakt na
přihlášení 608/816 693
Polička
17. – 22. 9. 2018 – Mime Fest 2018
7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
www.mimefest.cz
29. – 30. 9. 2018 – Svatováclavské slavnosti na
Svojanově www.svojanov.cz
30. 9. 2018 - Karel Kahovec a George &
Beatovens , Koncert ve velkém sále Tylova
domu od 15:00 hod.

Sebranice
7. 9. 2018 - Kurz Výroba postaviček z
kukuřičného šustí, Sebranice Světnice č.p.8,
15-19 hodin, vede Lenka Kmošková,
přihlášení na tel. 604 590 474.
14. 9. 2018 - Kurz Výroba ozdob ze slámy,
Sebranice Světnice č.p.8, 15-19 hodin, vede
Dagmar Kuncová, přihlášení na tel. 604 590
474
28. 9. 2018 - Ţivý obraz u kolejí na Kněţství
mezi Sebranicemi a Lubnou. Téma obrazů:
Slavnostní shromáţdění občanů k příleţitosti
vypravení zvláštního vlaku do Prahy, kde v
Obecním domě bude podpořena myšlenka
vyhlášení samostatnosti československého
národa. Začátek 13,30 hodin. Přijďte se
zúčastnit ţivého obrazu v dobovém oblečení.
Pořádá SAN.
29. 9. 2018 - Den řemesel. Zahrada domu
Sebranice č.p.8, 10-16 hodin, pečení chleba v
peci, výroba keramiky, mletí mouky a další
řemesla k vyzkoušení. Vstupné dobrovolné.
Pořádá SAN.
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