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Pozvónka
Dne 17.prosince 2Ot4 v 18,00 hodin v zasedací mísŤnosti OÚ se konó
Veřejné zosedóní Zostupitelstvo obce Oldříš
Zveme všechny občony o členy zostupitelstvo obce Oldřiš.
Míchol serofin, storosto obce

Z jednóní zostupítelsŤvo kononého dne 5.11.2014:

-

Na ustavujícímzasedóní Zastupitelstva obce byl složen slib zastupitelů a proběhla volba
starosty, místostarosty, členůrady obce, předsedy finančníhoa kontrolního výboru:

starosta obce

Michal Serafin

Místostarosta obce

Luděk Oplištil

Předseda finaněního výboru

PhD

Předseda kontrol ního výboru

Jana Hegrovó

Rada obce v tomto složení:

Michal Serafin,
Luděk Oplištil,
Jaroslav Andrlík,
Vojtěch Machóček,
Bc. Jaroslav Tróvníček

r. Kateři

n

a An
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Dovolte mi, abych na tomto místě vyjódřil poděkovónívšem občanům,kteří přišli k volbóm a
kteří nejen mě, ale všem zastupitelům našíobce dali důvěru
s tarosta

Z jednóní zostupitelsŤva

kononého dne 19.11.2014:

zd stu pitel stvo obce schv d l u ie :
- schvaluje členy FV pana Radiměřského Jakuba a ing. Jiřího Mlynóře
- schvaluje členy KV paní Klóru Myškovou o pana Pavla Radiměřského
- schvaluje členy komise životníhoprostředí ve složenípředseda pan Luděk Oplištil a člen
lvana Oplištilovó ml.

schvaluje členy kulturní komise ve složenípředseda Kamila Lorencová a členovéPetr
Cach, Zdeňka Hájkovó a Vlastimil Hejduk ml.
jmenuje členem školskérady v ZŠOldřiš pana Jiřího Škraňku
schvaluje vyplócení měsíčníchodměn členůmzastupitelstva dle nóvrhu starosty v celkové
výši 1-0.100,- Kč
schvaluje rozpočtové opatření č, 12/2014
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle seznamu.
jednomysl ně schvaluje slože ní i nve ntarizačníchkomisí a pló n inve ntarizace
schvaluje zastoupení obce Otdřiš v DSO Oldřiš-Borovó nově zvolenou Radou obce OldřiŠ
v období 2014,2018
schvaluje podání žódosti o dotaci no oprovu Pomníku padlých sovětských vojókŮ

Informoce z kníhovny

- V knihovně móme nové knížkyz výměnného fondu - přijdte si vybrat.
- Současně probíhá přebalovúní knih, které pro naši knihovnu děló poličskó knihovna a proto
některé regóty dočasně zejí prózdnotou @. Ale bude to stát za to - kníŽky budou Čisté
v nových obalech a s novými popisky budou jistě pro čtenóře přitažlivější.
-v

prosincise DííničŘakonat nebude

Dokončili jsme ted'v zóvěru roku rekonstrukci místníkomunikace a odstavné plochy,
mezi prodejnou Jednoty a stavením ,,Na Bělidle". Próce prováděla firma Delta DS. NÓklady
celkem byly 548 tisíc korun, z taho 100 tisíc činila dotace od Pardubického kraje,
Dále se nóm podařilo vyjednat se společností Českédróhy opravy nájezdŮ na
železničnípřejezdy. Tímto by mělo být zachytóváni spodku aut o železniČnísvrŠek a v druhém
případě bezpečný přejezd v zimním období minulostí,

Dovolte mi poděkovat za ochotu a trpělivost místníchlidí při dopravním omezení

těchto zmíněných akcí.

Michal Serafin - starosta obce

LIKO Svitoqr
-

Svozová firma Liko Svitavy oznamuje, že svoz plánovaný na Úterý 23.72.2074 bude
přesunut na pondělí 22.72.2074.
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Autoškola
Danteř

l

rryuka a ri;cvik všech skupin

Novň

B96 !!!

skupina Vám umožníjezdit se soupravou do 4.250 kg
tzn. auto + kďavm. pŤepravnik koní.

,,

zkoušky - PoUZE JÍZDA, be" t".tu)

Tel.:725 666 016 l0I7

www. autosko l apanter . cz

Společnost Peklo s.r.o. Vám nabízítyto služby:
HoRKÁ čeRrovsxÁ llrurR
Chcete postrašit Vaše ratolesti? Postrašíme ve!ké i ma!é. Volejte
čertovskou linku 704 4L9 547 od 9:00 - 16:30, nebo napište na
certandelmikulas@post.cz a to do 4.L2.2OL4.
těšíme se na Vás, Váš Mikuláš, anděl a čerti

Již tradičně se naše škola zapojila do charitativní sbírky
neziskového občanskéhosdruženíChrpa. Toto sdružení

připravuje koně pro hiporehabilitaci. Rehabilitace na hřbetu
koně pomáhá pacientům s ruznými typy nemocí. Sloužíke
zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice.
Sbírka proběhla v měsíci zaŤí.Zájemci o podporu sdružení
Chrpa obdrželi za příspěvek 30 Kč krásnou pohlednici,
jako malé díky za jejich pomoc. Sbírka celkově vynesla
625 Kč. Tato částka byla převedena na účetobčanskému
sdruženíChrpa 107 - 30 13 30 02 17 / 0100_dne i. 10. 2014
Všem zúčastněnýmupřímné díky.

il,'llillll|,liiťtliilrl{

Štotni družina se zapojila do projektu ,,Čtenípomáhá". Cílem projektu je spojit potěšení ze
čtenís radostí pomoc druhým. Po přečtenídané knihy děti vyplní 5 otéuek k textu dané knihy.
Pokud správně odpoví, ziskají 50,-. Tuto cenu si nelze vyzvednout, ale je ji možnépřipsat
např.: na výcvik pejska, který pomůžepostiženému člověku, na speciální kolo pro maminku,
která nemůžechodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.
První přečtenou knihou ooFerda v cizích službáchoo - jsme přispěli na výcvik kobylky Hoogy,

jejimž posláním bude pomáhat dětem

s

různým pohybovými

a

psychickými problémy.
Dalšípřečtenou knihou o,Povídání o
pejskovi a kočičce"- jsme přispěli
na lepšízďravotni péčipro děti a lidi
v Etiopii.

V měsíci listopadu naše škola pořádá

tradiční sbírku pro
sdruženíŽivot dětem.

které jsou odkázány na

Příspěvky posílajína

již
F*+**+1' občanské
*r*t"ihl

Organizace se snažípomoct dětem,

lékařskou pomoc.

zkvalitnění zdravotnické
dětských
oddělení,
jednotlivce,
kteří
nemocné
na
se
o
děti
starají
nezapomínají však ani
doma. Přispět můžetei lry|, Zakoupením magnetu za 30 Kč s motivy
zviŤat, či odrazky ve tvaru čtyřlístkuza35 Kě u paní učitelky Kavalové

a přístrojovétechniky

Nápad uklidit, vymalovat, a vyzdobit objekt čekarny měla JANA HEGROVA, spolužáci její
nápad vzali za svůj a vrhli se do práce. Přinášíme několik fotografií a věříme , že získáme za
tuto práci také dost bodů, které se připočítajík těm, které jsme již získali za sportování. O
tom ale až v některém dalším zpravoďaji. Dnes jen prosby od našich dětí:

|Sme §el že nám prác
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Pokud máte srdceo zkuste nás pochopit a neničit.
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Oldřišské děti jsou sportovně nadané a aktivní. Těch fotbalistu, kteří brázdí Ňzné
oblastní, okresní ba i vyššísoutěže, těch hráčůping pongu, florbalu, to množství rychlých
béžctt,šikovných plavců, cyklistů,. . ...Nemohli j ste si nevšimnout
I škola se snaži ve sportovních alaivitách děti podporovat. Během podzimních měsícůjsme se
ve škole dali do intenzivního sportování a zapojili se do Sazka olympijského víceboje.
Oě se jedná? O projekt zanéřený ne na vrcholové výkony, ale na pravidelné spoňování co
největšího počtu dětí. U nás jsme se zapojili všichni - malí, velcí - a to s velkým zaujetím. Na
základé této chuti a sportovních qýsledků jsme,,vybojovali" pro naši školu první dvě malá
vítězství.
Prvním je odměna v podobě sportovního rybavení od organizátoru soutěže. Druhým
vítězstvímje pŤíjezd Olympijské hlídky. Olympijská hlídka je motivaění program pro
školy. Jde o moderovaný hodinoqý sportovní program, kteqý bude obsahovat společnou
,,rozcvičku", možnost zasportovat si s česk;ímiolympioniky, krátkou besedu a dalšízajímavý
program.
!

Do oldřiše přiiede

program olympiiské hlídky :

r
.
.
krisfýna kolocová

r
r

Plážo{ý voleibal

Představení projektu" představení
hostů, ambasadorů" sportovců, prograrnu

Společná rozcvička
Rozdej si to s olympionikem - děti se
utkají a porovnají čas se zrrámým ěeským
Sportovcem
Beseda se sportovcen

Rozloučenía focení

prurorE SE PoDÍvAT, MILÍ RODIČE, SOUROZENCI,
KAMARÁDI, SOUSEDI! ZVEME xaŽnnnoo KDo
FANDÍ NAŠIMnĚrnvl KDo va,zllnM o SpoRT.

Úspěšného účastníkaolympiády v Londýně, mistryni republiky
Evropy nepotkáte v Oldřiši každý den!

poNDĚLí g.pnoslNcn oD
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HoDIN v TňLocvrčNĚ Šxoty

rĚšítvtgsE NA

vÁs

Sazka olympijský víceboj (SOV) není ale jen o sporlu. V rámci doprovodných disciplín,
které SOV lyhlásil, se děti motivují i kjiným činnostem. Určitě jste si všimli jakou
změnou prochění vlaková zastávka v našíobci.

ÉffsfrffiŤíIIrIxťť§I

42 .Předrnikul óš ské kof íčko
Zveme Vós na 37. Předmikulóšské kafíčko
pro seniory a dříve narozené, s vůnívónočníhopunče
kdv: 3.72.2074 v 76 hodin
kde: v zasedací místnosti obecního úřadu
Připravena bude vánočnívýzdoba,zazpívóme si vónoční koledy a kdo ví,
třeba dojde i na dórky,

občerstvení zaiištěno. přiiďte s námi nasát vánočníatmosféru.

pozvónko k ozdobenému vónočnímu
stromečku
Zveme Vós k předvánočnímu přútelskému setkání ke stromečku u
obecního úřadu v předvečer Štědréhodne 23.1-2.201-4. Začótek je
v 18.00 hodin. Společně si zazpívóme vánočníkoledy,
popovídáme se sousedy a na závěr společně zapólíme prskavkový
řetěz, takže prskavky s sebou, čímdelší,tím lepší.Na zahřótí
budou připrovené teplé nópoje pro děti i dospělé,
Těšíse na Vós pořadatelé.
XXX XX X XX X XXXXX x xXXXx

Předsilvestrovský ples
27.72.2074 od 20:00 hod. v Orlovně Oldřiš se koná tradični
předsilvestrovský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela MED|UM
z Police nad Metují.

Vstupenky v ceně 80,- Kč jsou k zakoupení na místě. (Popřípadě
místenky možno zamluvit na tel.:723 50 48 47).
Můžetese těšit na zajímavý program, tombolu, půlnočnípřekvapení a
lákavé občerstvení. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Za pořadatele zve OKAP o.p,s.
l.ffiŤŤlrřgxffiísíííffi

xXXXXx X XXXX x X XXXXX XX X XX X xXXXx x

Vážení přátelé,
opět po roce Vás zveme na adventnívýstavu ,,S vůnívanilky" na téma:

,,TE'AŘ z BETLÉMA,.

Výstava se konó v pótek před první adventní nedělí dne 28. listopadu 2074 od 8:00 do
77:00 hodin v budově Denního stacionáře a AC dílen pro lidi s mentólním postiženímOblastní
charity Polička,

Připravený dopolední progrom dokóže oslovit všechny, kdo se nechají unést kouzlem
Vánoc, ale několikaletá zkušenost s pořádóním této interaktivní výstavy ukózala, že ho
nejvíce oceňují mladšíděti (například žáci prvního stupně) a dospělí, kterym pomáhá vybavit
vzpomínky z dětství a navodit vánočníatmosféru,
Nd letošnívýstavujsme pro Vás připravili:

zajímavou adventní a vónoční výzdobu všech zpřístupněných prostor tentokrót
v tónu modrotisku (zapůjčenorodinnou firmou Danzinger z Olešnice),
IJkózku dovednosti mistrů tesařů: ukázka ručnítesařské próce (předvádějí p.
Miloš Muzikóř a p, Tomóš Nykl)
Vvprávění o tesaři z Betléma: ,,Kdo je Josef?" (vyprávějí póni faróři: Miloslav
Brhel z Poličky, Mgr. Lukóš Pešout z evang. farnosti Telecí a Mgr. Milan
Romportl z Borové),
Dróteníka: ukázka drótovóní s možnostínókupu drótenických výrobků ( p.
šinderur)
Prodeiní místnost: ukózka zdobení perníčků(p. Lišková z Makova), Prodej
adventních věnců a drobných dárkových předmětů z AC dílen, Denního
stacionáře a Otevřených dveří, medové a perníkové zbožíod včelaře pana
Tatíčka.
Omlouváme se, že nemůžemevýstavu prodloužit na více dnů, aby se možnost účasti
rozšířila.lnteraktivní pojetí, v jakém výstavu koncipujeme, je hodně nóročné personólně i
nasazením (v den výstavy ji aktivně zajišťuje 20 lidí, tj. polovina všech zaměstnanců Charity) a
zatím nemáme tolik rezerv, abychom ji mohli ve stejném rozsahu a kvalitě druhý den
zopakovat. Proto Vóm děkuji za pochopení.
Opět se na Vaši nóvštěvu těšíme.
S přótelským

pozdravem

Štěpánka Dvořáková - zóstupce ředitelky

Všechny .Vó§ zveme do nově otevřeného Kuželníku]no_Mikul_óšskou nodílkou

1§rltuláŠská

nadílka v oHřrš,

Dne 5.12.2014 v 18 hodin Vás zveme do nově otevřeného Kuželniku na Mikulášskou nadílku. Pro každéhomaiý dárek.
Kontaktní osoba: Pavlína Hrabovská, Olclřiš 292, 569 82 Borová u Poličky. íel:733 321 939

Zveme Vós do Krole Smetony o MortinŮ

- prosinec 2014

Borová
,,Zpívóní koled a živý betlém" - od 18,00 hod, v kostele sv. Markéty v Borové
7, 72,2014-,,Dětský koncert a nešpory" - na evangelické faře v Borové od 16.00 hod.

26. 12. 2014

-

Bystré
6. 12, 2014 - ,,Peklo s.r.o. aneb někdo si myslí, že čert se má" - divadelní představení pro
děti i dospělé, divadelní soubor DOVEDA Sloupnice, o. s., v 17:00 hod. v divadelním sále
Sokolovny.
13. 12. 2014 - Vánočnítrhy - na nódvoří Domova na zámku Bystré
14. 12. 201.4 - Adventní koncert brněnského souboru Trio Bel Canto. Uslyšíte skladby
znómých skladatelů v kombinaci zpěvu, kytary a flétny, v 1-8:00 hod. v divadelním sóle
Sokolovny.
Dolní Újezd
14. 72. 2014 - Trddičnívónočnívýstdva
v sokolovně od 9.00 do 17.00, Na výstavě vystoupí od 10,00 děti z MŠDÚ, od 14.00 pěvecké
sbory ZŠOÚ a od 15,00 skupina Nóhoda.
21. 12. 2014 - Koncert:,,vŽDYŤ tsolJ VÁNocE"
V kostele sv. Martina od 1-7.00 a od 78.30
Účinkule hudební soubor DúVá (vystupují: Hana Tmějovó, sestry Tomanovy, holky Klusoňovy,
Eliška Rejmanová, Beáta Nódvorníkovó, Stanislav Hladík ml., a jejich hosté.)
6. 12. 2014 - Mikulášská zábava
hraje KaM Beat, v sokolovně od 20.00
Litomyšl
11. 12. 2014 - 19:30, Smetanův dům, Litomyšl - Vánočníkoncert orchestru Vóclava Hybše
Hlavním hostem večera bude zpěvačka a kytaristka country hudby - Věra MARTINOVÁ,
13. 12. 2014.8:00-76:00, Smetanovo nóměstí, Litomyšl
Adventnítrh - řemeslné trhy, vónočnízbožíahudební doprovodný program.
1_4. 12.2014. 18:30, Zámeckó jízdórna, Litomyšl -Vónoční koncert "Ježíšekpro Petru a
Renótu", Benefičníkoncert v rómci 8, ročníkufestivalu Hudba pomóhó.
Vystoupí: Parkoviště pro velbloudy, Dóda Koupilová, Nikol Držmíškovó,Lucie Tomanová,
Ondřej Pavlák.
Lubná
6, 12. 2014 od 10.00 hod, - 12. Prodejní vónoční výstava - Skalka Lubná, kulturní program od
1.3.30 hod, - vystoupí skupina PARK)VIŠTĚ PRo VELBL)IJDY, M\RKAraÁvrwČrovÁ l
sKUPlNA XlLT,

oIdřiš
23. 72,2014 od 18.00 hod u obecního úřadu bude již trodiční,,Zpívóní u stromečku"
27, 12. 2014 od 20:00 hod. v Orlovně Oldřiš - Předsilvestrovský ples. K tanci a poslechu
zahraje kapela MED|UM z Police nad Metují. Vstupenky v ceně 80,- Kč jsou k zakoupení na
místě. (Popřípadě místenky možno zamluvit na tel.: 723 50 48 47),

Po!ička
Do 11, 1, 2015 - JesliČky z Poličky - Výstova betlémů v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. K
viděníbudou betlémy, které majísouvislost s Poličkou a jejím blízkým okolím. Ve dvou
výstavních sólech poznáte betlémy různéhostóří, vytvořené z různých materiólů.
6. 12. 2014 - řezbářské odpoledne - budete moci přihlížetpróci řezbářů a vidět, jak jim pod
rukama ožívajípostavy z příběhu o Ježíškovi.Sami si vytvoříte alespoň dřevěný obrázek z
kousků dýhy nalepovaných na překližku. Podle předlohy nebo vlastnífantazie si můžete
vyrobit jednoduchý betlém nebo vánočnídárek.
od 13.00 - 15.00 hod.
11, 12. 2014 od 19:00 hod, - Ave Maria - TOUR 2014/2015
AVE MAR\A a nejkrósnější spirituúly - klavírníkoncert se zpěvy plus křest stejnojmenného CD.
Účinkule Edito Adlerovó - zpěv.

Pomezí
5. 12. 2014 - Peklo v hasičárně - hasičskó zbrojnice od 16.00 hodin
21. 12. 2014 - Zpívání u vánočníhostromu - u OÚ v 16.00 hodin

sebranice
14. 12. 2014 - Adventní zpívání - v 17.00 hod, v kostele sv, Mikulóše, Vystoupí Zdena
Škeříkovó, Vladimír Opletal a sbor LIJBENlKA s vónočními písněmi.
27. 12. 2014 - Trddičnípředsilvestrovské posezení s překvdpením - od 78,00 hod.
v kulturním domě, Hraje Vepřo knedlo zelo. Vstupné 50 Kč.
31, 12, 2014 - Silvestrovský ohňostroj -v 19,00 hod, u kapličky na Pohoře.
Svojanov
13. 12, 2014 - v 77.00 tradičníodventní koncert v kostele Sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
- J.J. Ryba, Hej mistře, účinkujísmíšené
litomyšlské sbory.
20, 12. 2014 - v 76.00 Svojanovské Vánoce - tradičnísetkání u vónočního stromu, vónoční
hra, koledy, punč, vánočnítabule, lití olova, ,., - nóměstí městyse Svojanova

obec oldřiš
tel/fax: 461747 LI7

e-mail:obec.oldris.@quick.cz
www.oldris.cz

