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ZasŤu iŤelsŤvo obce Oldřiš řeie všem občonům ěkné
prožitívelikonoč ních svótků.
Z .iednóní Rody obce. kononé dne 19.3.2015:

-

-oÚ

Rada obce schvólila hospodóřský výstedek rVŠa ZŠk 31.1,2.2014, rozpočtovou změnu
č. 1-, směrnici číslo4 a 5/2015

Rada obce přidělila byt č. 2 od 1.4.2075 na dobu určitou jednoho roku

Informoce občonúm

připomínó občanům,že v kanceláři OÚ se vybírajípoplatky za TKO a poplatky ze psů,
Platby za poplatky je možnézaslat i na účetobce : 1231377379/0800
TKO - variabilnísymbol - číslopopisné objektu, specifický symbol 1340,
PES - variabilní symbol - číslopopisné objektu, specifický symbol pes - 1341
K 37.3.2075 isou spldtné popldtkv za psv !
80,-- Kč za jednoho psa , 40,-- Kč za psa, jehož majitelem je důchodce, 120,-- Kč za druhého
a dalšího psa
K 30.6.2075 isou splatné poplatkv za TKO !
550,-- Kč za osobu, neba za objekt bez trvalého pobytu

Storosto občonům

Ród bych poděkoval společnosti OKAP, o.p.s. zo organizaci velikonočnívýstavy,
zejména Ramaně Koutné, kteró je patronkou této události. RovněŽ bych ród
poděkoval všem zúčastněnýmza to, že byli ochotni se podělit o své nópady jak si
vyzdobit a zútulnit naše domovy a dodali inspiraci na volnočasové aktivity,
Ród bych poděkoval všem zúčastněným,kteří se pravidelně zúčastňujípracovních
brigód ve prospěch obce jako je úklid lesa, výsadba stromků ...,.

Nebezpečný a velkoobiemovÝ odpad
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v obci uskuteční

v sobotu 78.4.2015
stdnoviště:
v 9,00 hodin
- na Bělidle
v 9,30 hodin
- u obecního úřadu
v 70,00 hodin
- u Orlovny
v 70,30 hodin
- na Babce
jako
pravidla,
platí
minulých letech - tj. osobní předóní odpadu svozové
v
stejnó
Při svozu
firmě. Do tohoto odpadu nepatří lepenka a eternit!!
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w Sběr starého papíru
V základní škole bude po dvou }etech opět
organizován sběr starého papíru.
Žáci a zaměstnanci dlouhodobě podporují

ekologii, třídíodpady, a suroviny, které

lze recyklovat, recykluje. Celé dva roky
třídíme a střádáme papír, který by jinak
skončilv popelnici. Žácitaké soutěží, která
třída a kteří jednotlivci nasbírají největší

množstvípapíru.

Vítězové jsou

odměňováni a zbývajícíčást výtěžku je
použita jako příspěvek na poznávací
výlety, exkurze

a dalšíakce

nepotřebného papíru nebo chuť podpořit
vzdělávací aktivity žákůnašíškoly, můžete

se zapojit. Vybírá se papír všech druhů:
KARToN, NovlNV, LETÁKY, čRsoplsY,
sTARÉ KNlHy, KANcELÁŘsKÝ pApíR,
SMĚSNÝ PAPÍR.

Papír bude vybírat pan Jiráň v kůlně na
školni zahradě ve dnech 27. až ?9.dubna,
ráno od 7:00 da 7:45 a odpoledne od
15:00 do ].5:30 hodin.

žáků.

Pozvónky
Sobotc v pohybu

v sobotu 78. dubna
Kdu
vOrlovněvOldřiši
Kde:
Vstupné: íCI,- Kč

2075 ve 74 hadin

jako loni je připravena pro všechny ženy a dívky sobota v pohybu, Začneme zahřívacím
cvičením, pak s přestóvkami aerobic, bodyform, tai-boo, zumba, posilovací cvičenía nebude
chybět zóvěrečný strečink g oddechové cvičení.Pro zpestření proložírne nóš minimaraton
cvičenímna krabičkóch. Na ty se bude nutno objednat, protože móme omezený poČet
krabiček, S sebou si vemte podložku, vhodnau abuv, pití, mažnó se bude hodit ručník:-). Pro
všechny bude připraveno malé občerstvení.
Cvičeníjelaické, nikoli profesionólní, jde nóm o to, abychom se sešli a zacvičili si.
Celó akce bude trvat přibližně do 18h.
Na všechny pohybuchtivé se těšíKamila o Týna
Tak

KanLhody v Oldříší

Kdy:

78.4.2075
Kd§: KužeIníkOldřiš
Zveme Vós na první ročníkkančíchhodů
v Kuželníku v Oldřiši, Budou pro Vós připravené
laskominy z kančíhomasíčka.Příjemné prostředí,
dobré jídlo a pití pro Vós připraví Pavla, Lukóš a
Michal, Rezervgce možnéna tel. čísle
733 321_ 939,

w*Ťl

Posvěcení o požehnóní křížea hosičskéhoautomobilu
Srdečně Vós všechny zveme na posvěcení a požehnóní křížeu Roušarů a nového hasičského
outomobilu. Začátek akce bude 19,4,2015 ve 14,00 hodin u opraveného křížku u Roušarů,
Poté se přesuneme k Orlovně, kde se bude pokračovat pažehnáním novému hasičskému
automobilu. Program bude pokračovat v sousedském besedovóní a posezením v Orlovně.
K tanci a poslechu bude hrát Milan Dospěl a spol. Občerstvení bude zajištěno.
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zveme vós na

44. odpolední kofíčkopro seniory o dříve
norozené
ve středu 22.4.201_5 v 17 hodin v zasedací místnosti

- přízemíobecního úřadu čp. 132
občerstve n í ie za iiště no

Ohlédnutízo minulými okcemí :
V rómci Odpoledního kafíčka,kdy se místní
senioři schózí tak pětkrót do roka, byl v únoru
připroven Babičkovský bál. Zasedací místnost
obecního úřadu ožila velmi příjemnou hudbou, k
poslechu itanci přišli zahrót a zazpívat pan Milan
Dospěl o pan Korel Póvek se synem, Střídóní
hudebních nóstrojů a skvělý výběr písniček
umocnil už tak prima atmosféru a všichni se
dobře bavili, Byla připravena maló tombola a
nechybělo malé občerstvení. Příštísetkóní seniorů
bude opět v dubnu, ale na babičkovský bál si
musíme počkat až do února příštíhoroku,

Dětský kornevol

§ledělní bruslení
Dne 1.2.201-5 za podpory abce Oldřiš proběhlo nedělní bruslenív Poličce pro oldřišóky a jejich
přótele spojené s odvetným utkóním svobodní vs. ženatí.Nejdřív si vyzkoušeli tvrdý kluzký
povrch naši nejmladší /i nejstarší/, kteří ukózoli i s pomocí svých rodiču, že tento druh pohybu
jim není vůbec cizí, následně je pak vystřídali už natěšení hokejisté. Pa minulé NE velké výhře
svobodných, ted'spíšezvítězila zkušenost a zralost ženatých, kteří lépe zvlódli konec utkóní a
dotóhli zópas na remízu, Tak snad dalšívýzvana příště!
Oplištil Luděk

únia obecrrího leso
sabotu dopoledne 14.3.2015 se konala
brigóda na úklid obecního lesa v lokalitě za
Ulrichovými. Po plónovaném kácení
nósledovalo vyčistěnípaseky od větví. Počasí
sice přólo, alespoň pro tuto próci, ale
rozdělóní ohňů, na kterých se provódělo
pólení klestí po rónu přišlo vhod. Po úklidu
celé paseky samozřejmě následovalo malé
občerstvenív trempském stylu, takže klobósky
opékanéna vidlích a něco mólo i na zapití
toho prachu od pólení.
Obec Oldřiš děkuje všem zúčastněným, kteřísi
našli čas a přišli pomoc.
Oplištil Luděk
V

Fotbolový úspěch
Dne 28.2.2015 se v Hradci Królové konalo mezikrajské kolo ve fotbale kategorie dětí do 10
let. Opět se po předchozím úspěchu z Pardubic zúčastnili,Janička Hegrovó a Erik Hejduk.

Předvedli, že mají v okresním výběru své místo, Janička na postu obránce a Erik jako
útočník.Tenopět vstřelil 2 góly a přispěl tak k zisku stříbrných medailí pro okr. Svitavy.
Celkové pořadíturnaje: Hradec K. 15bodů, Svitavy 13b, Jičín4b a Chrudim 3b.

děkujeme všem, kteří přišli a doufóme, že jste se bavili a odnesli si některou z cen pro nejlepší
masky, Velké dík patří našim sponzorům za věcné ceny. Dóle díky všem, kdo nóm pomóhali s
přípravou, realizací a i s úklidem - děkujeme!! !
Za rozlep plakótů děkujeme p. HegroviJ.
Za pořadatele OKAP o.p.s.
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pořadatelé , p. Radek Aigel- Paintball Polička, p. Vróspírovó- Salón Jóra, Polička, p. Myškováoldřiš, Železóřství Andrlík- Polička , Obec Borovó, p, Hromódkovó-KadeřnictvíVogle Polička ,
Enter polička, p. Radiměřskó - Oldřiš , Pekórnq Borovó, Kubát Polička, Metaweld s,r.o,- Most,
p. Andrlovó- Oldřiš, Obec Oldřiš

POMOCNÍCI
Natólka Hegrovó, Lenka Mičková, Lucka Andělovó, Rodina Radiměřská, Leoš Lossmann, Dan
Lorenc, Luboš Zahradník, Jakub Radiměřský, Matyóš Leinweber, Roman Libenský, Zuzka
Nunvóřovó, Zuzka Leinweberovó, Markéta Mlynóřovó, Romana Bednóřovó, Lucka Ptóčkovó

Zveme Vós do Kroje Smetony o MortinŮ

- duben 2015

Bvstré
7. 4. 2015 -,,O bylinkóch o jejich zprdcování" - beseda s bylinkóřkou Hanou Urbónkovou,
kteró se uskutečníod 17:00 hod, v Komunitním sóle MFD. Vstupné 20 Kč.
26. dubna - 9. přehlídka vodních mtýnků - KDU-ČSL Bystré zve všechny malé ivelké kutily,
aby oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. lnstalace mlýnků začínóuž ve 1-3:00 hod.
29. dubna -Tdnečníakademie - ZUŠ Bystré Vás zve na tanečnívystoupeníkonané v rámci
oslav Mezinórodního dne tance, které se uskutečnív17:00 hod. v Sokolovně.
Litomvšl
10.4. 2075 od 20:a0, Mňóga a Žd'orp - koncert, Music Club Kotelna, Litomyšl
12.4. 2075 od 75:00, Čtyřtístek v pohádce, Smetonův dům Litomyšl
Pohádku pro děti uvádí Divadto D5 Praha, režie: Libor Jeník, na motivy Čtyřlístkupodle
Jaroslava Němečka
23.4. 2075 od 9:00-77:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl - tarmark ke Dni Země
Přijdte si vybrat z nabídky pestrého sortimentu zbožínebo se naučit vyróbět různépředměty
a podívat se řemeslníkům pod ruku.
Poličkd
13. - 18. 4. - Polička tazz festival - 19. ročník,Tylův dům
18. - 19.4. - tarní sldvnosti na hrddě Svojanov
78. 4. - 27. 9. - lnteraktivní výstava o středověku ,,Król do boje táhl', výstova ,,750. výročí
založení města Poličky" - Městské muzeum a galerie Polička. Součástívýstavyje i unikátní
exponót-kopie koruny króle Přemysla Otakara ll. a poprvé uvidíte ipoličský poklad.
Pomezí
25. 4. 2015- pouťová zábava v KD
26. 4. 2015 - tradičnípouť
sebranice
5. 4. 2075 - Velíkonočnízábava - v kulturním domě v Sebranicích, kapela: Rytmik Jedlová,
vstupné 60 Kč. Začátekve 20.00 hod.

-

Na květen knihovna připravuje novou akci . V této souvislosti opět vyzývóm dómy,
paní, babičky, tetičky, maminky,.., zkrótka ženy, které mají doma schované svatební
šaty, zda by je na tuto akci půjčily.Vrótím Vóm je nepoužité .... O. Stačízavolat na
číslo: 723959091
V dubnu

a

jó je u Vás vyzvednu.

se bude naše knihovna prezentovat na velkém spalečném setkóní knihoven

z různých krajů, které jsou zapojeny do projektu ,, Nezapomeňte (se)vrátit" a do

kterého je zapojena i naše maló knihovnička, Budeme všem přítomným ukazovat jak
se knihovna změnila, co dělá a zkrótka jakó je. Pochlubíme se i začínající
videokronikou obce, kterou natóčí pro budoucí pokolení naše oldřišské děti a kterou
nóm leckdo závidí !! Držte nám palce, ať si neudělóme ostudu @

knihovnice Romana
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BoHuMIL šŤRsrruÝ, padělek 31o, JlMRAMov

e-mail; Kamenictvi-stastny@seznam,cZ; www,kamenictvi-stastny.cZ
VOLEJTE: 604 78 48 49 PR|JEDEME !!!

> Výroba

a montáž nových pomníků- urnových, jednohrobů, dvojhrobů

'ř

Přírodni materiály -

'ř

Zdénéhrobky, základy pod pomníky, aj.

žuly a mramory

Poradenství, zaměření a cenová kalkulace zakázky zdarma
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7:00 - 17:OO
B:00 - 11 :30

Strakov 22,570 01 Litomyšl

!!!
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ovocNÉsTRoMl(Y A ](EŘe
JAHoDNÍKY, nÚŽe

JEHLIČNANY, LISTNATÉ srnomY KEŘE, oŘruruY na živéploty
popíNAvÉA vŘEsovlšrrui RosTLlNy RHoDoDENDRoNy TRvALKY TRAvlNy

substráty, mulčovacíkůra, hnojiva
tel: 461 639

001

projekce, realizace a údržbazahrad

ars-skolkastrakov@centrum,cz

www.ars-vavrin.cz

Při předloženítohoto inzerátu od 1.4. do 30.4. 2015
na nákup našich výpěstků
L-

obec oldřiš
tel/fax: 461747 117

SLEVA 10%

e-m oil : obec. old ris. @

www.oldris,cz

email.cz

