Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2020

Obec Oldřiš přeje
všem svým občanům
prosluněné léto,
krásnou dovolenou
a báječné prázdniny!
Foto: M.Talacko

Soukromé kanalizační přípojky k nemovitostem v Oldřiši
Na obecním úřadě jsou jiţ k dispozici projektové dokumentace k soukromým částem kanalizačních
přípojek k nemovitostem v obci. Majitelé nemovitostí, které budou napojeny na kanalizaci, si mohou
projektovou dokumentaci ke své nemovitosti vyzvednout proti podpisu a sloţení částky 1500,- Kč
(pouze v hotovosti) na Obecním úřadě v Oldřiši, a to ve dnech:
středa 8. 7. 2020 od 8.00 - 17.00 hod
čtvrtek 9. 7. 2020 od 8.00 - 15.00 hod
Ani po obdrţení projektové dokumentace neznamená, ţe se vlastnící nemovitostí mohou jiţ napojit na
kanalizační řad! Kanalizace ještě není v provozu, stále probíhá výstavba kanalizačních stok a čistírny
odpadních vod. K připojování bude docházet aţ v příštím roce po zahájení zkušebního provozu. O tom
budete včas informováni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavírka silnice v Kamenci
Od 16. 7. 2020 do 30. 8. 2020 bude úplně uzavřena silnice přes obec Kamenec u Poličky z důvodu
rekonstrukce silnice. Do Poličky a zpět budou naši občané muset vyuţívat spojovací cestu na Babku a
státní silnici. Z důvodu zvýšeného provozu na místní komunikaci na Babku po dobu
uzavírky, nabádáme občany, aby v tomto úseku jezdili pomalu, opatrně a ohleduplně k občanům
bydlícím v okolí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezervační formulář na půjčování sportovního areálu: Jiţ v minulém vydání Zpravodaje
jsme Vás upozorňovali na zavedený rezervační formulář pro Víceúčelový sportovní areál v Oldřiši.
Zkušebním provozem se osvědčil a nyní je všem sportu chtivým návštěvníkům plně k dispozici.
Rezervační formulář je na www.oldris.cz – záloţka kultura a sport – Víceúčelový sportovní areál.
Prosíme o jeho maximální vyuţívání, protoţe v případě více zájemců na půjčení např. tenisového
kurtu bude upřednostněn ten, který bude mít provedenou rezervaci.
V případě, ţe nemůţete z nějakého důvodu rezervaci provést – např. nemáte přístup k internetu:
1) zavolejte v pracovní době OÚ (po-pá 7.00-15.00) na telefon 461/747117 a my vám rezervaci dle
vašich poţadavků uděláme, nebo
2) půjčení si domluvte na telefonu  724/729 318, 607/017 723

Informace ze školní jídelny:
Vedoucí školní jídelny oznamuje, ţe od 13. 7. - 9. 8. 2020 bude jídelna uzavřena, z důvodu dovolené.
Naposledy se vaří v pátek 10.7.2020 a vařit se začíná v pondělí 10.8. 2020. Děkujeme za pochopení,
a všem našim strávníkům přejeme krásné a pohodové léto.
Kvapilová G.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třídění odpadů:
Ţádáme občany, aby dodrţovali zásady třídění odpadů a nevhazovali do popelnic odpad, který
tam nepatří. Tentokrát se jedná o ţluté popelnice na jedlý olej. Svozová firma nás upozornila
na skutečnost, ţe popelnice obsahují zapáchající odpady, které svou konzistencí ani vzhledem
neodpovídají odpadům, na které jsou popelnice určeny!

Kadeřnictví:

Připomínáme, ţe od
1. 6. 2020 je opět v provozu provozovna
kadeřnictví v budově Obecního úřadu
v Oldřiši, Oldřiš 132. Novou nájemkyní
provozovny je paní Štěpánka Horníčková
z obce Telecí. Objednávky přijímá na
telefonu: 730/ 305 605.

Propagační materiály:
Na obecním úřadě jsou zdarma
k dispozici propagační materiály ke kapli
sv. Františka - jde o zmenšený model
banneru, který je nyní umístěn na plotě u
ZŠ a vysvětluje význam jednotlivých
prvků pouţitých při stavbě i vybavení
kaple a dále jsou k dispozici odznaky
s logem kaple. Pokud se chystáte o
dovolené za svými příbuznými, kteří mají
vztah k Oldřiši, můţete jim to dovézt jako
pozornost od naší obce.

Zprávičky z naší mateřské školičky... … měsíc červen…
Nikoho asi vůbec nepřekvapí, ţe nedávné události obrátily, a na chvíli úplně zastavily, veškeré dění i
v MŠ Oldřiš. Z nabitého jara tak nezbylo bohuţel vůbec nic. Proto se snaţíme, alespoň některé akce,
jako například projektové dny v knihovně, na hasičské stanici či hvězdárně v Hradci Králové,
přesunout a zrealizovat je na podzim. Nezbývá neţ doufat, ţe v té době bude uţ vše v pořádku a my se
budeme moci vrátit k běţnému chodu MŠ.
Pro tento školní rok se nám podařilo ještě domluvit alespoň představení Divadla JoJo. To proběhlo
tentokrát v budově OÚ za přísných hygienických opatření. Ani ta však dětem nepokazila záţitek z
„Pohádky z cirkusu“. Děti napjatě sledovaly odváţné kousky tygra Míli a vepříka Tygra a všech
dalších zvířátek v jednom neobyčejném šapito.
Ani letos nemůţe chybět tradiční rozloučení s našimi školáčky. Buřtíky si sice budou muset děti opéct
někdy jindy s rodiči, co ale chybět nemůţe, jsou dárečky a památeční listy s přáním hodně štěstí a
úspěšného vstupu mezi velké školáky.
A nejen školáčkům, ale všem dětem a rodičům ještě jednou celý kolektiv MŠ přeje krásné léto plné
hezkých záţitků a v září zase na shledanou v naší školce.

Foto a text: Lenka Mičková

Kaple v Oldřiši
Logo ke kapli změnilo jen datum
(původně L. P. 2019), ale celá kaple se
změnila do své konečné podoby a nabyla
na kráse! Uprostřed „ničeho“ vznikla
úžasná stavba, která bude střed obce
zdobit po následujících několik století.
V pátek 12. 6. 2020 byla kaple písemně i
fyzicky předaná manželi Kučerovými obci Oldřiš a v neděli
14. 6. 2020 byla kaple za účasti kněží z okolních farností a
asi 300 přihlížejících hostů vysvěcena Mons. JUDr. Janem
Vokálem, biskupem královehradeckým. I když počasí
nepřálo a vydatně před samotným svěcením zapršelo,
v 15.00 hodin se mraky protrhaly, déšť ustal a nad kaplí se
ukázalo téměř jasné nebe. I tento malý zázrak, nebo štěstí jak si to kdo pojme - přispěl k vážnosti a slavnostnosti celé
akce.
Za obec Oldřiš děkuji všem dárcům finančních i
materiálních darů. Děkuji firmám a řemeslníkům, kteří
pomohli svou prací a podporou, zkrátka všem, kteří vzniku nové krásné stavby fandili.
Především však děkuji manželům Kučerovým ze Sebranic, bez nichž by tato kaple nevznikla. Dostali
jsme tím možnost v obci zanechat něco s trvalou hodnotou a těším se, že se dokonalostí a krásou kaple
budou moci těšit další pokolení „Oldřišáků“.
M. Serafin, starosta

Kaple sv. Františka - Dokončená stavba
Více, neţ rok jsme se na stánkách Oldřišského zpravodaje s vámi setkávali prostřednictvím
příspěvků a zpráv o tom, jak pokračují práce na výstavbě nové kaple. Za tu dobu jsme měli moţnost
mnohé z vás osobně poznat a Oldřiš se stala naším druhým domovem.
Nyní je kaple dostavěná, předaná, posvěcená a my uţ budeme Oldřiš pouze navštěvovat.
Chtěli bychom vám tímto moc poděkovat za vaši štědrost, vstřícnost a všemoţnou pomoc při
budování kaple. Bylo pro nás moc milé s vámi spolupracovat.
Také moc děkujeme, jakou krásnou slavnost svěcení jste do nejmenších detailů přichystali. Byla to
důstojná a krásná oslava.
Přejeme vám, aby nová kaple dobře slouţila a dělala radost všem místním, ale i ostatním, kdo Oldřiš
navštíví.
Jindřiška a František Kučerovi

FOTO ZE
SVĚCENÍ
KAPLIČKY

Za fotografie ze svěcení
kaple děkujeme Jirkovi Jiráňovi.

Společenská kronika
V tomto čísle Zpravodaje se nám sešlo opravdu mnoho společenských událostí, proto můţeme zavést
novou rubriku – společenskou kroniku:

PRVNÍ ODDÁVÁNÍ V OBCI
6. 6. 2020 byl důleţitý datum nejen pro novomanţele Lucii a Michala Křivkovy z Oldřiše, ale i pro obec Oldřiš,
neboť to byla první svatba v obci, kdy oddávajícím byl místní starosta, který tím úředně přijal projev vůle
snoubenců, ţe spolu vstupují do manţelství a jejich rozhodnutí úředně s matrikářkou Města Poličky zpečetili.
Dle usnesení zastupitelstva obce lze oddávat v celém katastru obce, proto se tato svatba mohla konat v krásném
prostředí dvora u č. p. 56. Za poskytnutou fotografii děkujeme novomanţelům Křivkovým a přejeme mnoho
štěstí do manţelského ţivota.

…. A další prvenství PRVNÍ SVATBA V KAPLI
20. 6. 2020 se v nově vysvěcené kapli konala první svatba. Byla to civilní svatba, oddávajícím byl opět starosta
a manţelský slib si v tento den dali novomanţelé Klára a Tomáš Paletovi. I jim děkujeme za moţnost uveřejnit
fotografii v našem Zpravodaji a přejeme jim ţivot tak veselý, jako byl jejich první společný den.

Vítání občánků
V neděli 7. 6. 2020 se v zasedací místnosti konalo vítání malých občánků naší obce.
Pozvání ke slavnostnímu přivítání přijali:

Nela a Tomáš Bednářovi
s dcerou Tamarou

Monika a Luboš Lejhancovi
s dcerou Sofií

Petra a Lukáš Rybičkovi
Lucie a Kamil Dvořákovi
se synem Lukášem
se synem Timothy
Rodičům ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další plné kolébky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na žádost uveřejňujeme blahopřání od
VZPOMÍNKA
kamarádů pro naši občanku, která se
v něm jistě pozná:
BLAHO-PŘEJEME
Všichni z naší vísky víme, ţe tu máme školu,
školku, obecní úřad, hospodu, kuţelník, obchod,
hřiště, vlakovou zastávku, a teď uţ i kapličku. Ale
kdopak z Vás ví, ţe tu mezi námi ţije velice vzácná
a majestátem chráněná plemenná lvice? V letošním
červenci ji čeká krásné a výţivné ţivočišné
jubileum, a to 42 let. Ze srdce přejeme slunce i
měsíc v duši a hlavně otuţilé pacičky.
Máme tě rádi i s defekty.
Saskie Burešová a Alexandr Hemala
PS: Proteinové dary vítány

Dne 29. 6. 2020 uplynulo 20 let,
co navţdy odešel pan
Miroslav Špaček, Oldřiš 33. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Rodina

Letní pozvání do Kraje Smetany a Martinů
Borová
4. 7. 2020 Borovský kiláček – 5. ročník
dětského cyklistického závodu. Místo konání
za roubenkou (Hospoda u Lesa). Prezentace
v 8.45 hod., start v 10.00 hod.
4. 7. 2020 Letní kino v Borové, začátek
v 21.30 hod. u sokolovny – Zakleté pírko
18. – 19. 7. 2020 Pouť v Borové
29. 7. 2020 - Kočovní divadlo (u sokolovny)
15. – 16. 8. 2020 - Motosraz
Bystré
1. 7. – 31. 8. 2020 – (Ne) všední krásy
Vysočiny – Výstava fotografií pana Jiřího
Hudce bude k vidění celé prázdniny
v Informačním centru v době jeho provozu.
Obsahuje 28 nevšedních fotografií, z nichţ
polovina jsou noční snímky. Více informací
viz. plakát.
Litomyšl
3. 7. - 28. 8. 2020 – Toulovcovy prázdninové
pátky 18:00 a 19:30
Kaţdý pátek o prázdninách vám odehrajeme na
Toulovcově náměstí pohádku nejen pro děti a
koncert nejen pro dospělé.
Lubná
3. 7. 2020 - letní kino v letním areálu komedie Přes prsty, areál otevřen od 19.30,
promítání cca od 20.30, občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné
17. 7. 2020 - letní kino v letním areálu komedie Vlastníci, areál otevřen od 19.30,

promítání cca od 20.30, občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné
25. 7. 2020 - pouťová zábava v letním areálu,
hraje Rytmik
Polička
24. – 25. 7. 2020 – Colour Meeting Polička oblíbený multikulturní festival v jedinečném
prostředí poličského parku u hradeb. Hudba,
dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí
kuchyně, čajovna.
24. 5. - 25. 10. 2020 - Imaginárium v Poličce
- Imaginárium je poctou představivosti a
tvořivosti, která nám říká a připomíná, ţe
lidské ruce umí zázraky a fantazie je
nekonečná. Výstava oţivuje výtvarné objekty,
loutky, obrázky a divadelní dekorace.
Nejen děti čeká hodina plná zábavy a her, kdy
se budou moci všeho dotýkat, vše
prozkoumávat a zkoušet.www.cbmpolicka.cz
Svojanov
4. 7. 2020 - Zahájení léta na hřišti u rybníka
5. 7. 2020 - v 16 hod. vzpomínková akce DÍKY
VÁM k výročí ukončení 2. světové války s
odhalením pamětní desky Janu Timovty na
náměstí ve Svojanově
11. a 25. 7.2020 - letní kino na hřišti u rybníka
26. 7. 2020 - tradiční pouť Majdalenka
15. 8. 2020 - Letní kino na hřišti u rybníka
29. 8. 2020 - Ukončení léta (hasiči, sportovci)
Po oba měsíce bude na radnici ve Svojanově
výstava obrazů Ladislava Šauera z Dalečína
BARVY MÉ VYSOČINY otevřena denně 10 –
16 hod.
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

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

Pouťové oslavy - Oldřiš
Tuto broţurku
s cyklistickými
trasami
zpracovanou
Krajem Smetany
a Martinů si
můţete
vyzvednout
v kanceláři OÚ
v Oldřiši nebo
v Informačním
centru v Poličce.

Pouťové oslavy se letos budou konat bez
tradiční hudební produkce – nebude se
konat páteční ani sobotní taneční
zábava. Ke zpříjemnění víkendu přijde
zahrát skupina Countrymeni a to
v neděli od 15.00 hodin do areálu za
Orlovnou.
Od pátku 17. 7. do neděle 19. 7. bude
pro návštěvníky pouťových atrakcí
otevřeno občerstvení v kiosku za
Orlovnou.

Informace od JSDH Oldřiš
Poslední naše výjezdy byly všechny vedeny jako technická pomoc.
Dne 25. 5. vyjela naše jednotka na poţádání našeho občana na proplach ucpané
kanalizační propusti u rodinného domu. Jednotka pomocí vysokotlakého proudu a
následně hadic D a speciální koncovky s názvem „kanálový krtek“ prováděla
čistění potrubí tlakovou vodou.
Další výjezd byl vyhlášen 13. 6. v 19:11 hod, kdy během krátké časové doby po přívalových deštích
postihly nejen naši obec záplavy. Naše jednotka byla vyslána na zásah do Pusté Rybné, kde v našem
okolí udeřily záplavy asi s největší razancí. Vyjela technika CAS 15 Mercedes s šesti lidmi, ale po
zjištění rozsahu záplav v daném místě vyjel i Ford Tranzit s dalšími pěti našimi členy. Oldřišská
jednotka byla velitelem zásahu HZS poslána k jednomu ze zaplavených domů, v němţ odstraňovala
překáţky, aby mohla voda domem volně protékat. Poté se jednotka po zjištění zhoršujícího
povodňového stavu v naší obci vrátila zpět, a prováděla kontrolu hladiny Černého potoka a došlo i
čerpání vody ze zaplaveného sklepa. Poté jednotka nabídla pomoc obci Borová, kam byla následně
vyslána. Návrat ze zásahu byl před 23 hod.

/ Pustá Rybná u Hlučálu, foto Oplištil Luděk st. /

PREVENCE PROTI ZÁPLAVÁM
V období výskytu přívalových dešťů a moţných záplav připomínáme občanům zákaz umísťování
štůsů dřeva, různých staveb, kupení odpadů např. trávy nebo nepotřebného materiálu
v ochranném pásmu Černého potoka. Ochranné pásmo potoka dle vodního zákona v platném znění
je 6 metrů z obou stran. Při zvýšení hladiny vodního toku můţe dojít k odplavení materiálů
umístěných na březích a tím k moţnému ucpání koryta, čímţ se můţe potok vylít na místa, kde je
ohroţen majetek a zdraví našich občanů.
K výzvě se připojuje a na toto nebezpečí upozorňuje i správce toku Černého potoka.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.

Foto Černého potoka v červnu 2020.

/foto J. Jiráň/

Knihovna informuje…
25. 6. 2020 proběhlo v knihovně pasování prvňáčků na
čtenáře. I přesto, ţe museli zůstat po většinu druhého školního
pololetí doma, číst se naučili - coţ nám při pasování dokázali.
Do stavu čtenářského tak byli přijati: Natálka, Štěpánek a
Dominiček, kteří slíbili, ţe budou pilně číst a chovat se ke
kníţkám, jako ke kamarádům. Jednu kníţku dostal kaţdý
z nich jako dárek. Těším se, aţ mi po prázdninách přijdou říct,
o čem kníţka byla a jak se jim líbila.
Nové kníţky mám i pro ostatní čtenáře – takţe jestli pojedete
k moři, pod stan nebo budete trávit léto v lehátku na své
zahradě – přijďte si vybrat kvalitní čtení, ať vám volný čas
příjemně plyne.
Zde je malá nabídka:
Petra Dvořáková – Chirurg – román
Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila kvůli jednomu karambolu
s alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně nespokojená žena a dospívající děti.
Životní ani finanční účetnictví nevykazují příznivou bilanci a na horizontu zítřka se objevují všechny
symptomy krize středního věku. Gráblova snaha nalézt východisko se však podobá spíš jízdě na horské
dráze a často končí kocovinou. Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo nová šance vrátit se
k zajímavé operativě a kariérně růst? Na operačním sále i mimo něj se občas dá jen těžko poznat, kdo
jakou hru hraje, kdo je vítěz a kdo poražený a kam povede další cesta. Hynkovi G. často nezbývá než
věřit, že se nepotopí na úplné dno.
Zdroj: internet

Hana Marie Körnerová – ženské romány
Křehký příběh ze sedmdesátých let minulého století, z prostředí, které křehkým
citům právě nepřálo. Příběh o tom, jak si poradit se životem bez cizí pomoci, cestou
vlastnoručně ohmataného poznání, vykoupeného občas trpkostí, občas zakopnutím.
A někde na té cestě se najde přátelství, láska i schopnost vypořádat se s
malichernostmi, které by jinak dokázaly otrávit život. Děkuji, sestřičko je
pokračování životního příběhu sestřičky Silvie.
Zdroj: internet

Jaroslav Kmenta – Rudý Zeman- politologie – osobnosti
Jde o investigativní portrét prezidenta Miloše Zemana. Autor v ní hledá odpověď na otázku, kdo stál za
financováním jeho předvolební kampaně. Přináší nové informace a souvislosti o lidech z blízkého okolí
prezidenta Zemana. Důkladně rozebírá také to, komu a proč se Miloš Zeman mstí. Rudý Zeman
vykresluje politickou atmosféru doby, v níž žijeme. Jde v ní nejen o vliv a moc, ale i o peníze a
geostrategické zájmy rozděleného světa. Rudý Zeman je opět příběhem novinářského pátrání, které jde
do hloubky zásadních politických etap Miloše Zemana a jeho vztahů. A rozebírá také okolnosti
mocenského paktu s oligarchou Andrejem Babišem. Rudý Zeman tak volně navazuje na knihu Boss Babiš,
která vyšla v roce 2017 a která se hned poté stala bestsellerem.
Zdroj: internet

Wilbur Smith - román
Zdrcená Amber se po rozpadu vztahu s Penrodem vydává se svou sestrou Saffron a jejím manželem na
nebezpečnou cestu do Abyssinie. Penrod mezitím utápí svůj žal v Káhiře. Z opiových dýchánků ho
vytrhne jeho starý přítel a společně narukují do armády. Cesty obou milenců se opět protnou, ale
tentokrát každý stojí na jiné straně.
Zdroj: internet

Je to jen malá ochutnávka, v knihovně je nová várka z výměnného fondu.
Knihovna přeje svým čtenářům krásné léto, dovolenou i prázdniny dle představ a hodně odpočinku u
pěkných knih, které si můţete přijít kdykoliv půjčit, protoţe knihovna bude přes prázdniny otevřena.
Knihovnice Romana

Návrhy železničních jízdních řádů na období 2020/2021
Krajský úřad předkládá návrhy ţelezničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa
ţeleznic. Případné připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: patrik.benna@pardubickykraj.cz
a to do 19. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.
Na níţe uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:
https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021 . Odkaz najdete na
webových stránkách Správy ţeleznic.
KrÚ upozorňuje, ţe se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých můţe docházet k úpravám na
základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního
řádu bude vydána v srpnu 2020.

Pokud budete mít k návrhu jízdního řádu připomínky, můžete nám je písemně sdělit do 17. 7.
i na OÚ a my je postoupíme příslušnému pracovníkovi na Krajském úřadě Pardubického kraje.
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