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Z jednání zastupitelstva obce z 24. 6. 2020:
- pan Andrlík Jaroslav sloţil slib zastupitele
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje jmenováním člena školské rady pana Jaroslava Kvapila.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a výsledek
hospodaření obce za rok 2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 a celoroční hospodaření obce
bez připomínek a výhrad, tak jak byl zveřejněn.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 (navýšené příjmy o 45tis o dotaci od
Úřadu práce ČR, výdaje navýšeny o 2 149 tis. z toho 2 057 tis. na stavbu kanalizace, 70 tis na dřevěné
obloţení v ZŠ, 12 tis na povinné soc. a zdravotní pojištění za zaměstnance, 9 tis na pověřence GDPR pro ZŠ
a MŠ, 1 tis dar Lince bezpečí z. s.)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2019 dobrovolného svazku obcí AZASS,
Mikroregionu Poličsko, Kraje Smetany a Martinů, DSO Oldřiš-Borová, Svazku Borovsko.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí navrţené projekční řešení k zadávací dokumentaci stavby SO 01
Čistírna odpadních vod, kterého cílem je za co moţná nejmenších úprav dosáhnout moţnosti technologicky
efektivnějšího a levnějšího provozování a ovládání ČOV pro vlastníka a budoucího provozovatele (jedná se
o ČOV stavěnou v rámci projektu "Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová"), a to především za účelem

zamýšleného navazujícího projektu kalového hospodářství. Současně schvaluje vyčíslení uvaţovaných změn
v dodávce a montáţi technologie ČOV ve variantě II. - variantní řešení a oceněný výkaz je přílohou
usnesení.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí stanovisko k zásypu rýhy v komunikaci III. tř. ve správě SUS
Pardubického kraje takto: Zhotovitel konstatuje, ţe při provádění sond na úseku kanalizace celé stoky A10
bylo zjištěno nesplnění projektem předepsané výměny zásypového materiálu. Mocnost provedené štěrkové
vrstvy tak neodpovídá mnoţství stanovenému ve výkazu výměr. Zároveň Zhotovitel prohlašuje, ţe tato
změna nemá vliv na poţadované vlastnosti zásypu a tento splní poţadavek na únosnost zemní pláně
stanovené na 45 MPa. V případě, ţe by tyto vlastnosti nebyly potvrzeny zkouškami při provádění
rekonstrukce komunikace III/35724, bere na sebe Zhotovitel plnou odpovědnost a zjedná nápravu v reţimu
reklamace provedeného díla.
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, kaţdý občan má právo nahlédnout do zápisů ze
zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webových stránkách
obce www.oldris.cz/dokumety/rozpočet obce a hospodaření obce.

Slovo starosty:
Prosím občany, kteří vyuţívají objízdnou trasu do Poličky po místní komunikaci na Babku (spojovačku),
aby dbali opatrnosti a jezdili pomaleji - hlavně v zastavěné části obce od mostu po ţelezniční přejezd.
Cesta je v zastavěné části obce po výstavbě kanalizace v horším stavu a do doby, neţ bude opravena,
je i více prašná. Nyní je z důvodu uzavírky silnice v Kamenci hodně zatíţená a ještě do konce srpna bude.
Mějte prosím ohled na obyvatele, kteří zde bydlí a musejí snášet jak zvýšený provoz, hluk i prašnost.
Děkuji.
M. Serafin, starosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kdo si nevyzvedl ve stanovených termínech projektovou dokumentaci k soukromé části
kanalizační přípojky ke své nemovitosti, jak bylo zveřejněno v minulém čísle Zpravodaje, ať
tak učiní co nejdříve v kanceláři OÚ Oldřiš. Bez této dokumentace nebude dovoleno
připojení nemovitosti na kanalizační řad.
K vyzvednutí jsou nyní určeny úřední hodiny úřadu a to pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hod.
(mimo 10. a 12. 8. 2020). V ostatních časech pouze po telefonické domluvě. Cena projektové
dokumentace je 1500,- Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolená
Obecní úřad Oldřiš bude úplně uzavřen v týdnu od 10. 8. - 14. 8. 2020.
V následujícím týdnu od 17. 8. do 21. 8. bude úřad otevřen jen v úřední dny v pondělí 17. 8. a středu 19. 8.
od 7.00 – 12.00 hod. V případě potřeby ověření podpisu nebo listiny po oba týdny vyuţijte pobočku České
pošty v Poličce nebo okolní úřady.

Poděkování z knihovny
Naše knihovna obdrţela darem mnoho pěkných knih – hlavně pro čtenářky, které nám darovali
Ing. Václav Hajný (dlouholetý místní chalupář) a paní Blanka Špačková.
Tímto jim za jejich dar knihovně děkuji! Jen co budou kníţky
zaevidované v knihovnickém systému a obalené, budou moci jít mezi
čtenářky.
Z důvodu dovolené však bude knihovna v srpnu 12. 8. a 19. 8. uzavřena.
Dále děkujeme i anonymním dárcům, kteří věnovali knihy a časopisy do
knihovničky v přízemí budovy obecního úřadu, kde jsou i vyřazené knihy
z knihovny – tyto publikace jsou volně k mání, takţe si kaţdý můţe vzít
knihu či časopis domů bez nutnosti ji vracet, případě ji můţe po přečtení
dát do podobných volně přístupných knihovniček v našem regionu (na
nádraţích a úřadech). Krásný zbytek prázdnin přeje knihovnice Romana.

Schránky!!
V říjnu tohoto roku nás čekají další volby – do zastupitelstev krajů.
Z důvodu dodávání volebních lístků do domácností, ţádáme občany, kteří
nemají poštovní schránku u svého domu, aby si ji včas zajistili. Volební
lístky i ostatní korespondenci, nebo např. Zpravodaje, tak budeme moci
doručovat v pořádku a vy je tak nebudete mít rozmočené od deště.
Děkujeme i jménem doručovatelů České pošty.

Termíny zubní pohotovostní služby od 1. 9. 2020 -31. 12. 2020
5.-6.9.2020

MDDr.

Kotlárová

Michaela Sarah

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

12.-13.9.2020

MUDr.

Králová

Zdena

Litomyšl, Druţstevní 69

461 100 497

19.-20.9.2020

MUDr.

Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

26.-27.9.2020

MDDr.

Janoušková

Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

28.9.2020

MUDr.

Kučerová

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

3.-4.10.2020

MDDr.

Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

737 006 138

10.-11.2020

MDDr.

Novák

Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

17.-18.10.2020

MUDr.

Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

24.-25.10.2020

MUDr.

Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

28.10.2020

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

31.10.-1.11.2020

MUDr.

Ševčík

Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

7.-8.11.2020

MUDr.

Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

14.-15.11.2020

MDDr.

Vlčková

Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

737 006 138

17.11.2020

MUDr.

Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

21.-22.11.2020

MUDr.

Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

28.-29.11.2020

MDDr.

Bidmonová

Ivana

Dolní Újezd 383

461 631 126

5.-6.12.2020

MUDr.

Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

12.-13.12.2020

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

19.-20.12.2020

MDDr.

Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

24.12.2020

Feltlová

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

25.12.2020

MUDr.,
MBA
MDDr.

Kašpar

Miroslav

Polička, Růţová 195

775 724 524

26.-27.12.2020

MUDr.

Kašparová

Leona

Polička, Růţová 195

775 724 524

28.12.2020

MUDr.

Sýkorová

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

29.12.2020

MUDr.

Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

30.12.2020

MDDr.

Kotlárová

Michaela Sarah

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

31.12.2020

MUDr.

Králová

Zdena

Litomyšl, Druţstevní 69

461 100 497

Zdroj: www.pardubickykraj.cz/lekařská služba

Český svaz chovatelů Borová informuje:
Váţení příznivci, majitelé koní a návštěvníci Formanského dne.
Je nám to líto, ale bohuţel jsme nuceni 22. ročník Formanského dne zrušit z důvodu nepříznivé situace
spojené s COVID-19.
Doufáme, ţe nám zachováte přízeň a budeme se těšit na Vaši návštěvu v září 2021.
Také pro Vás připravujeme v měsíci červenci 2021 Výstavu drobného zvířectva a exotů, která se bude konat
v Sokolovně v Borové.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit v roce 2021!!
Za ČSCH Helena Bártová

Hasičské sportovní okénko – červenec 2020 – Oldřiš na „bedně“
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci bliţním v obci i mimo obec. Mimo tyto své
povinnosti si také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici soutěţní a sportovní činností. Snaţí se tak,
mimo jiné, i co nejlépe reprezentovat naši obec v širokém okolí.
I v této jakési „zvláštní době“ ovlivněné děním kolem nás, je potřeba pracovat na fyzické kondici a
duševním zdraví. Myslím si, ţe pohyb / sport je jedním z ideálních prostředků, jak toho docílit. Je tedy určitě
potěšující, ţe se rozběhla opět sportovní činnosti v našem okolí a mimo jiné i Okresní liga Svitavska
v poţárním útoku.
5. 7. 2020. - Okresní liga SY - Hartmanice - I. závod
Liga v letošním roce odstartovala netradičně aţ závodem v Hartmanicích, které většinou pořádají uţ 4.
závod ligy. Letos ovšem liga dříve odstartovat nemohla a ani na trénink nebylo dostatek času.
Muţům se na tréninku před závodem vůbec nedařilo, takţe nevěděli, co mohou od sebe v Hartmanicích
čekat. Uklidňoval je fakt, ţe mohou jenom překvapit. Toto se povedlo dokonale, protoţe z toho byl zatím
dosavadní nejlepší čas muţů 17,27s. Tento výkon muţe vyhoupl na „bednu“ na krásné 3. místo (20 bodů)
z 31 týmů.
Ţeny byly také plné očekávání, co od sebe mohou na prvním závodě letošní sezony čekat.
I tady to bylo velmi příjemné překvapení, protoţe i ţeny si zaběhly svůj dosavadní nejlepší čas 17,66s, který
je katapultoval na ještě lepší 2. místo (12 bodů) z 15 týmů.
Škoda, ţe muţe a ţeny nedoplnili na „bedně“ také senioři. Těm se útok nepovedl úplně podle jejich
představ a s časem 16,78s skončili na 4. místě (2 body) z 5 týmů.

Foto: Petr Serafin

1. 7. 2020. - Okresní liga SY - Sádek - II. závod
Závod v Sádku byl velmi ovlivněn deštěm, který přišel večer před závodem a trval prakticky po celou
dobu závodu. Určitou výhodu tak měly týmy, které startovaly na začátku, kdy dráha nevykazovala ještě
velké známky poškození. Nebýt tartanového povrchu kolem základny a kádě, kterým v Sádku disponují, tato
výhoda by byla ještě větší.
Muţi startovali ke konci startovní listiny své kategorie, kdy jiţ dráha byla poznamenána předchozími cca
30 útoky. Na rozmáčené trati se tak nevyhnuli chybičkám, které je stály lepší, neţ 13. místo (8 bodů) z 35
týmů za čas 18,51s.
Senioři chtěli v Sádku napravit nepovedený první závod. Toto se jim podařilo, moţná i díky drobným
zaváháním svých soupeřů, na coţ se uţ historie ptát nebude. S výsledným časem 16,49s skončili na krásném
2. místě (4 body) z 6 týmů.
Ţeny startovaly jako úplně poslední tým v pořadí, kdy promáčená dráha byla jiţ poznamenána
předchozími 58 útoky. Na toto vůbec nebraly ohled, natoţ aby se tímto faktem nějak stresovaly. Výsledkem
byl parádní poţární útok zakončený časem 17,70s a výborné 1. místo (15 bodů) z 18 týmů.

Foto: Vendula Nováková

Okresní liga Svitavska má konečně
svoje internetové stránky
www.olsy.cz Průběţné výsledky
můţete sledovat také zde:
http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm

Za soutěţní kolektivy SDH Oldřiš
Jakub Radiměřský

Pouť 2020
O deštivém a trochu i studeném víkendu
se konaly v omezené míře tradiční
Pouťové slavnosti. Druhým rokem opět
v nepříznivém počasí, coţ v tomto
„divném“ roce asi nešlo ani jinak neţ
čekat.
Proto si dovolujeme poděkovat všem,
kteří si i přes dešťové kapky našli čas a
navštívili občerstvení pro návštěvníky
poutě za Orlovnou, kterým jsme chtěli
alespoň trochu vylepšit pouťovou
atmosféru. Hlavně
v neděli, při
vystoupení kapely Coutrymeni, bylo
radost se na plné lavičky podívat. Ještě
jednou děkujeme za návštěvu a těšíme
se na vás v příštím roce – snad v plné
parádě!

POZVÁNKA
SDH Oldřiš Vás všechny srdečně zve na IX. ročník soutěţe OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ O POHÁR
STAROSTY OBCE v poţárním útoku. Tento závod je velmi oblíbený mezi závodníky pro výjimečnou noční
atmosféru. Je oblíbený také pro to, ţe kolem dráhy je spousty fanoušků, kteří atmosféru ještě více umocňují.
Velkou zásluhu na tom mají právě také všichni místní, kteří přijdou a podpoří závodníky, a vytváří tím právě
tu úţasnou atmosféru. Budeme tedy velice potěšeni, pokud i letos přijdete podpořit závodníky v jejich úsilí.
Těšíme se na Vás, SDH Oldřiš
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