OLDŘIŠSKÝ
1/2016
ZPRAVODAJ
POZVÁNKA : 3.2.2016 od 18.00 hod. se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš v zasedací
místnosti OÚ. Všichni jsou srdečně zváni.

Informace z obce :
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLDŘIŠ ZE DNE 16. 12.2015
 Zastupitelstvo obce Oldřiš vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiš č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
 Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje navržený rozpočet obce na rok 2016 jako přebytkový ve výši příjmů
7 623 175,-Kč, ve výši výdajů 5 441 880,-Kč.
 Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Plán rozvoje obce Oldřiš na období 2015 – 2023, jak byl navržen a upraven.
 Zastupitelstvo obce Oldřiš souhlasí se záměrem o využití bývalé MŠ a pověřuje starostu v dalším jednání se
zástupci svazku AZZAS.
 Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti s firmou ČEZ Distribuce,
a.s. ve prospěch obce Oldřiš č. IE-12-2002591/253., a Dohodu ( o ochranném pásmu) č. IE-12-2002591/OP/253
s ČEZ Distribuce, a.s.
 Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013746/VB/1 Oldřiš u Poličky- knn 6 RD- Obec

Poplatky v roce 2016
Obecní úřad již vybírá poplatky za TKO a za psy na r. 2016. Výše a podmínky poplatků ze psů a za odvoz odpadu
pro r. 2016 jsou následující:
Poplatky za psy :
80,- Kč za jednoho psa , 40,- Kč za psa, jehož majitelem je důchodce, 120,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatek ze psů je splatný 31.3.2016 .
Poplatek se vybírá na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.
Poplatky za svoz komunálních odpadů:
Poplatek se vybírá na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazby poplatku :
- sazba za osobu s trvalým pobytem v obci činí 550,- Kč/rok
- sazba za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osob. činí 550,-Kč/rok
Poplatek za odvoz TKO je splatný do 30.6.2016
V případě, že uplatňujete osvobození od poplatku (viz. vyhláška), je nutné vyplnit ohlášení poplatku na rok 2016.
V ostatních případech se ohlášení vyplňovat nemusí. Úplné znění vyhlášky s výčtem všech osvobození od poplatku
a tiskopisy ohlášení budou k dispozici na obecním úřadě, nebo je naleznete na internetových stránkách
www.oldris.cz / dokumenty OÚ.

Platby je možno provádět hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet obce : 1231377379/0800,
Vs = číslo domu. Platby za psy a TKO nesčítejte do jedné částky.

Oldřišská statistika k 1.1.2016
celkový počet obyvatel 669, průměrný věk obyvatel 40,24
Dospělí ……536
Dospělí muži........274
Dospělí ženy – 262
Děti 15-18 let ……27
Děti do 15 let ……106
Děti 15-18 let – chlapci – 17
Děti do 15 let – chlapci – 53
Děti 15 -18 let – dívky – 10
Děti do 15 let – dívky - 53

Děti 6-7 let - 15
Děti do 3 let - 17

ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie:
3.2.2016 od 11.00 hod. do 14.00 hod od odbočky na Babku po hospodu „Hyltn“
3.2. 2016 od 8.00 hod do 11.00 hod. celá osada Babka
4.2.2016 od 8.00 do 11.00 hod dolní konec od Malinčíků směr Sádek
4.2.2016 od 11.00 hod do 14.00 hod od Trojákových po hospodu „ Hyltn“
16.2. 2016 od 8.00 hod do 14.00 hod od Malinčíků po Trojákovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Upozornění
na četné stížnosti občanů na stále pobíhající psy po obci. Žádám
majitelé, aby udělali taková opatření, která zabrání volnému pohybu
psů po obci.
Michal Serafin, starosta

SVAZEK DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ INFORMUJE:

ze zasedání členské schůze svazku DSO Oldřiš - Borová dne 17. 12. 2015 a 14. 1. 2016


členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová schvaluje nové znění Stanov svazku DSO Oldřiš- Borová ,
účinné od 1.1.2016 dle předloženého návrhu v úplném znění;
 členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová jmenuje do funkce druhého jednatele svazku Mgr.
Lenku Tlustou;
 členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová schvaluje uzavření vícestranné smlouvy o poskytování
právních služeb mezi svazkem, členskými obcemi svazku na straně jedné a Mgr. Janou Zwyrtek
Hamplovou, advokátkou, specializující se na právo územních samospráv, na straně druhé,
v předloženém úplném znění. Důvodem uzavření smlouvy je zajištění odborných služeb v oboru
právo v zájmu odpovědné správy majetku svazku a obcí;
 členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová schvaluje návrh Příkazní smlouvy č. 175/2015 mezi DSO
Oldřiš - Borová a Ingeniringem Krkonoše a.s. za účelem výběru nejvhodnějšího zpracovatele
projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí);
 členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová schvaluje zadávací dokumentaci a pokyny ke zpracování
nabídky k veřejné zakázce - Zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DUR „Splašková
kanalizace a ČOV v obci Oldřiš – Borová“;
 členská schůze svazku DSO Oldřiš - Borová schvaluje registraci svazku k plátcovství DPH a
pověřuje jednatele svazku jednáním ohledně registrace plátcovství DPH;
 aj.
Dne 21. 12. 2015 byla zveřejněna výzva pro podání nabídek, která končila dnem 5. 1. 2016 v 10:00 hodin.
Bezprostředně zasedala hodnotící komise ve složení Ing. Ludvík Blažek, Mgr. Lenka Tlustá a Michal Serafin.
Do výběrového řízení se přihlásili 4 uchazeči:

č.
1.
2.
3.
4.

Obchodní firma / jméno uchazeče
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
BETA – PROJEKT, s.r.o.
RECPROJEKT s.r.o.
VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

IČ uchazeče
601 93 689
642 57 614
260 14 327
481 53 362

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle kritéria stanoveného ve výzvě k podání nabídky, tedy
dle výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídku podala firma č. 3. V celkovém hodnocení byly
nabídkové ceny ostatních hodnocených uchazečů ve srovnání s vítěznou nabídkou vyšší, proto byli tito
uchazeči ustanoveni na dalších místech v pořadí. V průběhu jednání žádný člen hodnotící komise
nezastával odchylný názor od názoru většiny. Následně zadavatel (DSO Oldřiš – Borová) na zasedání
členské schůze dne 14. 01. 2016 svým usnesením a na základě doporučení výběrové komise rozhodl o
přidělení zakázky uchazeči č. 3, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejlevnější, tedy pro zadavatele
současně ekonomicky nejvýhodnější - údaj z nabídky vybraného uchazeče:
obchodní název:

RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 260 14 327
nabídková cena: 1 090 909,10 Kč bez DPH

Po lhůtě na odvolání byla mezi zadavatelem a zpracovatelskou firmou dne 25. 1 2016 podepsána smlouva
na zhotovení projektové dokumentace pro připravovanou stavbu „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“,
kde stoková síť bude navržena jako spádová gravitační s čistírnou odpadních vod společnou pro obě obce.
pozn.: usnesení svazku DSO Oldřiš - Borová obsahují zkrácený text, originální text je k dispozici v kanceláři
obecního úřadu. V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat starosty obcí Borová a Oldřiš. O
dalším průběhu a jednáních budete informováni.
za Obec Oldřiš Michal Serafin, starosta
--------------__________________________________________________________________________________
--------------____
Čistírna odpadních vod v Poličce
__________________
informuje

I
Od roku 2016 bude na ČOV Polička při požadavku na čištění odpadních vod z bezodtokové jímky ( žumpy)
požadováno prokazatelné doložení skutečnosti, že se jedná o vody tohoto charakteru. Žumpa je vodotěsná nádrž,
která nesmí být opatřena odtokem a nebo přelivem a slouží k akumulaci splaškových vod z nemovitostí.
Odpadní vody deklarované jako obsah bezodtokové jímky budou jako takové na ČOV Polička přijímány a čištěny
pouze při splnění jedné z následujících podmínek :
a) Bude doloženo rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu ( stavební povolení nebo ohlášení stavby)
prokazující, že se jedná o bezodtokovou jímku.
b) Mezi provozovatelem ČOV Polička ( VHOS, a.s) a producentem odpadních vod bude uzavřena písemná smlouva,
ve které bude specifikována četnost dovozu a objem dovážených odpadních vod, a to na základě reálné
produkce odpadních vod , které jsou akumulovány v bezodtokové jímce. V případě zájmu o uzavření této
smlouvy kontaktujte vedoucího ČOV Polička p. Flídra, tel. : 602 356 466.
Pokud nebude doložen charakter vyvážených odpadních vod jedním z výše uvedených způsobů, příp. nebude
dodržována ustanovení uzavřené smlouvy, bude s přijímanými odpadními vodami nakládáno dle podmínek
platných pro čištění obsahu septiků „
VHOS, a.s. Ing Blažena Kolaříková, vedoucí střediska kanalizací a ČOV

Pozvánky

Odpolední kafíčko
dovoluji si Vás pozvat na Babičkovský bál,
který bude ve středu
17. února 2016 od 17 hod.
Hudba pro poslech i taneček zajištěna.
Malá tombola a občerstvení taktéž.
Tak neváhejte a přijďte se pobavit.
Těší se na Vás Kamila L.

Taneční pro dospělé
Kulturní komise obce Borová bude na podzim tohoto
roku organizovat TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ a nabízí možnost
účasti i občanům naší obce. Vyučujícím bude taneční
mistr Jan Lexman z Jaroměřic, kurz by probíhal s největší
pravděpodobností ve čtvrtek nebo v neděli v cca 6ti
lekcích , a to od listopadu do poloviny prosince. Při
účasti 15ti tanečních párů by se cena za kurz pohybovala
kolem 1000,- Kč za pár.
Pokud Vás nabídka zaujala, přihlaste se nejpozději do
konce února na telefonu telefonu 604 341 097.
( Bc. Pavel Tlustý)

!!! Maškarní bál v Borové
se přesouvá na 11.3.2016 !!!

Událo se ……

Tříkrálová sbírka v obci
Všem zúčastněným i dárcům velice děkuje obec Oldřiš.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oldřišské bruslení :
Jako každý rok i letos pořádala obec Oldřiš v neděli 17. 1. 2016
v dopoledních hodinách veřejné bruslení pro naše občany, spojené
s hokejovým střetnutím týmů svobodných proti ženatým. Jak
bruslařská show tak i následné utkání se tentokrát konalo
v menším počtu zúčastněných sportovců, jak z řad našich
nejmenších tak z řad rodičů, na kterých se asi podepsala účast na
sobotním plese. Menší účast sportovců, převážně z řad
svobodných, se nejvíce projevila na hokejovém utkání, které se
odehrálo trochu v jiné podobě - a to hrou na jednu branku. O to
více uznání pro zúčastněné mezi nimiž byli i účastníci zmíněného
plesu a většina z hvězdného týmu ženatých.
Ukončuji tento příspěvek s přáním větší účasti na příštím
sportovní setkání, které je plánované na neděli 21.2.2016 od 9.30 hod., kam jste všichni srdečně zváni. Především
apeluji na hráče z řad svobodných – buďte chlapi a nebojte se postavit proti zkušenému týmu ženáčů .
Luděk Oplištil

Pozvánka : Nedělní bruslení v Poličce
Dne 21.2.2016 od 9.30 má obec Oldřiš pro své
sportuchtivé občany rezervovaný Zimní stadion v Poličce.
Zveme všechny „ oldřišáky “ k využití tohoto času ke
společnému bruslení (45 min.) a shlédnutí zápasu v ledním
hokeji svobodní vs. ženatí.
Těší se na hojnou účast a srdečně zve obec Oldřiš.

Hasiči informují ……….
Dne 21.12.2015 v 02:48 byl naši jednotce vyhlášen
poplach na požár zemědělského objektu s uskladněnou
slámou v obci Jedlová. Na místo požáru bylo postupně svoláno
14 jednotek PO. Naše jednotka se hned po příjezdu k požáru
na rozkaz velitele zásahu zapojila do záchranných prací. Část
jednotky bylo určeno přímo k hašení objektu a obsluha
techniky CAS 25 se zapojila do kyvadlové dopravy vody
z nedalekého rybníku. Požár byl po příjezdu první jednotky ve
třetí fázi, proto bylo po dohodě s majitelem domluveno
vyhoření a jednotky se soustředily na ochlazování a ochranu
okolních objektů.
Jednotka se vrátila na základnu v 9:30 hod.
Luděk Oplištil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myslivecký kroužek pro děti

Od října 2015 Myslivecký spolek Oldřiš-Borová ve
spolupráci se Základní školou v Oldřiši po dlouholeté
pauze nabídl dětem možnost navštěvovat kroužek
„Mladých myslivců a ochránců přírody“. V současné
době kroužek navštěvuje 15 dětí (11 školních dětí a 4
předškoláci), kroužek je každý pátek od 15-16.30 hod.
Ředitel místní školy pan Vlastimil Vajs nám umožnil
scházet se ve škole, za což jsem velice rád. Pokud je
počasí příznivé tak s dětmi chodíme do přírody.
Učíme se jak se chovat v přírodě, jaká zvířata u nás
žijí, mysliveckou mluvu apod..
Byli jsme v krmelci nakrmit zvěř před zimou,
vyráběli jsme lojové koule na zavěšení ke krmítku pro
ptáčky, děti si vyrobily ptačí budky (materiál a prostor
pro zhotovení nám poskytla firma HEMT), vyráběli
jsme z lískových větví model posedu, navštívili jsme

Záchranou stanici „Pasíčka“, kde se děti dozvěděly
mnoho zajímavého o zvířatech, které záchranáři
zachránili a starají se o ně (na dopravu dětí do
záchranné stanice nám obec zapůjčila hasičského
Tranzita , řidičem byl pan Brokl). Děti si vyzkoušely i
střelbu ze vzduchovky. Na Štědrý den jsme se vydali
přichystat zvěři v lese na Přibylově překvapení ,
v podobě krmení pod stromem. Společně jsme si u
přichystané hostiny pro zvěř zazpívali koledy a děti
dostaly i malou odměnu v podobě medailonku.
V měsíci říjnu jsme se učili vše o daňku skvrnitém,
v listopadu a prosinci vše o srnčí zvěři a stopy zvěře.
Všem lidem a rodičům, kteří spolupracují
s kroužkem a pomáhají při různých aktivitách tímto
velice děkuji. Více fotografií a zajímavosti z kroužku
budou postupně vkládány na stránky obce Oldřiši do
sekce spolky – myslivecký spolek.
A. Votočka

Nabídka z knihovny :
K tématice myslivosti v naší knihovně
máme co nabídnout .
Knihovnice

Předsilvestrovský ples 26.12.2015
děkujeme všem, kteří přišli a doufáme, že jste se bavili a odnesli si některou z cen z naší tomboly a pochutnali si na
dobrém jídle. Velké dík patří našim sponzorům za věcné ceny a finanční příspěvky a také účastníkům programu, kteří
Vás bavili. Dále mockrát děkujeme všem, kdo nám pomáhali s přípravou, realizací a i s úklidem– děkujeme!!!
Za distribuci plakátů děkujeme p. Josefu Hegrovi.
Okap o.p.s.

SPONZOŘI
p.Hana Juklová, Polička
p.Jiří Salva- Hyltn, Oldřiš
Čajovna Polička
p.Ladislav Kučera
Prima Polička
Masokombinát Polička
CK Ko-tour Polička
Setronic Polička
Miro Borová
p.Ivana Vrabcová
Zlatnictví Opál, Polička
Ráj šperků, Polička
J a J Škraňka
Pořadatelé
p.Josef Novák, Oldřiš
p.František Stodola, Oldřiš
Vinárna Sluníčko, Borová
Salón Jára, Polička
Smíšené zboží- Nespěšná, Borová
Tabák Kubát, Polička
p.Monika Makovská
Pralinka Polička
HEMT Oldřiš
Pekárna Borová
p.Josef Pražan, Oldřiš
Autoškola panter, Martin Nespěšný
Město Polička
Lékárna na Poliklinice, Polička
Kadeřnictví Vogue, Petra
Hromádková, Polička
p. Ing.Michal Špaček, Partners

p. Lukáš Kvapil, Partners
p. Ing. Jiří Tichý, Oldřiš
Qanto Borová
Báča, Polička
PNO Brno
I. Agro Oldřiš
Lisovna plastů, R. Lorencová Oldřiš
Poličské Strojírny
Heineken
Nová lékárna Polička
Železářství Andrlík, Polička
Agricom Brno
Agrodílna Oldřiš
p.Michal Serafin, starosta obce
Oldřiš
Truhlářství Kulhavý
p.Ing. Zdeněk Ulrich, Ulrich a Šplíchal
s.r.o.
Autoservis Bednář Borová
Obec Oldřiš
p.Ing.Jiřina Andrlová, Oldřiš
Penzion U Purkmistra Polička
Obec Borová
Obec Oldřiš
Herešova Krčma Polička
p. Luboš Roušar, Oldřiš
Cukrárna Černý, Mlynář Polička
p.Miroslav a Radek Aiglovi, Paintball
Polička
Lékarna Dr. Max, Polička
Lékárna na Poliklinice, Polička

Informace k vydávání Zpravodaje :
Do Zpravodaje může svými příspěvky přispívat každý, kdo má zájem.
Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou , pisatel bude pod
svým článkem vždy jmenován a nese za něj plnou zodpovědnost.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné
s názorem vydavatele.
Příspěvky zasílejte mailem na adresu : ucetni.oldris@email.cz .
Uzávěrka je vždy 20. den v měsíci.
Zpravodaj vydává Obec Oldřiš, Oldřiš 132, tel.: 723 959 091, vychází
1x měsíčně bezplatně v nákladu 290 výtisků.
www.oldris.cz

POMOCNÍCI
Vítek Bednář
Martin a Pepa Hegrovi
Dan a Michal Lorencovi
Mates a Zuzka Leinweberovi
Lucka Ptáčková
Marie a Pavel Radiměřští
Jaroslava a Blahomír Nunvářovi
Zuzka Nunvářová
Jakub Radiměřský
Pavel Andrle
Michal a Nikola Špačkovi
Vlastimil Hejduk
Radek Kvapil
Roman Libenský
Tomáš Lorenc
Josef Votava
Leoš Lossmann
Daniel Kozel
Martin Mička,
p. Červená,
Petra Hromádková
Jakub Radiměřský
Pavel Andrle
Jan Stehno
p. Trávničková a Kamila
Trávničková

INZERCE:
Sháním k dlouhodobému pronájmu v
Oldřiši a blízkém okolí - garáž, dílnu
nebo stodolu o velikosti alespoň 40
metrů čtverečních a více za účelem
skladování a drobných oprav starších
vozidel, potřeba pevné podlahy a el.
instalace. Prosím nabídněte na
tel.:.602/501 091, Jakub Šimon, Oldřiš
********************************
Mám zájem zakoupit stará vozidla nebo
jejich vraky-Škoda 100/110 a Škoda
Rapid/Garde 120/130/136 v jakémkoliv
stavu bez dokladů nebo s doklady likvidaci zajistím, za účelem potřeby
náhradních dílů k hobby renovaci,
prosím nabídněte na tel.: 602/501 091,
bydlím v Oldřiši 132, Jakub Šimon.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů - obec Široký Důl
Josef Václav Síla
Malíř Josef Václav Síla se narodil v Širokém Dole dne 11. února 1908, rodina se později odstěhovala do Kamence.
Dětství prožil Josef na vesnici v nepřetržitém kontaktu s přírodou. Mezi ostatními členy rodiny vynikal nápadně
tichou povahou. Otec chtěl, aby syn měl praktické zaměstnání, matka spíše přála synovým tužbám k malířství.
Obecnou školu vychodil Síla v Sádku, a poté absolvoval poličské gymnázium. Následovalo studium na Akademii
výtvarných umění v Praze, v krajinářské speciálce prof. Otakara Nejedlého. Během studia vykonal cesty do Francie,
Itálie a na Korsiku. Na počátku druhé světové války se vrátil domů do Kamence. Později se přestěhoval do
nedalekého Lačnova u Korouhve. Zde maloval a své obrazy vystavoval jen v nejbližším okolí. Nejvíce se věnoval
krajinomalbě a portrétu. Některé Sílovy obrazy jsou v rodině Hrozných z Poličky. Jiné zdobí interiéry spořitelen
v Poličce a ve Svitavách. Jedním z posledních představení děl J. V. Síly byla výstava u příležitosti setkání rodáků
Širokého Dolu v roce 1982 (vystaveno bylo cca 50 jeho děl). Josef Václav Síla zemřel o sedm let později.
Matěj Břeň
Jeden z prvních učitelů v Širokém Dole. Víme, že mu přezdívali Matějíček, ale data narození a úmrtí nejsou známa.
Byl též citlivým výtvarníkem, který se vyznal ve druzích písma i odstínech barev. Již do roku 1782 se datuje vznik
jednoho z jeho zpěvníků pečlivě psaného tiskovým švabachem na 67 stranách. Jiný zpěvník pochází z roku 1800 a má
180 stránek. Nejvýznamnějším dílem je „Pokojíček duchovní“. Břeň ho napsal v roce 1818 v Širokém Dole. Kniha má
236 stránek a 60 iniciál. Břeňova díla patří k nejvzácnějším památkám tohoto druhu ve východních Čechách.
Mezi vzácné hosty, kteří Široký důl navštívili nebo zde krátce přebývali, patřil významný český malíř Max Švabinský.
Pobýval u Zavoralových na čp. 30. Později sem na letní byt přijížděla rodina akademického malíře Vejrycha. Obec
navštívil i syn prezidenta Masaryka, Herbert, rovněž malíř. Nelze opomenout ani spisovatelku Terézu Novákovou,
která na základě vyprávění zdejších obyvatel zpracovala svůj román Jan Jílek.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2016
Bystré
6. 2. 2016 – Dovolená po Česku – divadelní komedie o
dvou manželských párech na dovolené uprostřed
moře v podání divadla Exil Pardubice. Představení se
bude konat v 19:00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
Předprodej vstupenek v IC.
19. 2. 2016 – Školní ples – od 20:00 hod. v Sokolovně.
Těšit se můžete na bohatou tombolu a předtančení
žáků a žákyň ZŠ a ZUŠ Bystré. Hraje kapela Nonus,
občerstvení zajištěno.
20. 2. 2016 – Dětský karneval - od 13:30 v Sokolovně.
Připraven je bohatý program pro děti.
Dolní Újezd
6. 2. 2016 - Hasičský ples v sokolovně od 20:00 hraje
Rotoped, vstupné 60 Kč.
7. 2. 2016 - Masopust
Od 14:00 vyjde průvod masek od hostince Koruna do
sokolovny, kde bude následovat kulturní program.
Jedlová
6. 2. 2016 od 14.00 dětský karneval v Sokolovně
27. 2. 2016 - maškarní ples v Sokolovně
Litomyšl
13. 2. 2016 - 20:00, Sokolovna, Litomyšl
Šibřinky
Tématem letošní akce je Černo - bílá variace. O
předtančení se postarají Sokolky. K poslechu a tanci
zahraje skupina Náhoda. Bohatá tombola a
občerstvení je zajištěno.
26. 2. 2016, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Monkey Business - koncert
Vstupné: 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, Paseka) a
350 Kč na místě

29. 2. 2016 - 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Tango argentino - koncert v rámci Litomyšlských
hudebních večerů
Program nabízí dokonalé spojení temperamentu a
vášně s uměleckým hudebním mistrovstvím. V
projektu se představí pětice vynikajících
instrumentalistů Escualo kvintetu.
Vstupné: 150 Kč
Lubná
5. 2. 2016 - ples SDH, hraje Vepřo Knedlo Zelo, Skalka
Lubná, od 20.00 hodin.
20. 2. 2016 - dětský sportovní karneval, Skalka Lubná,
od 14.00 hodin
Oldřiš
7. 2. 2016 - maškarní karneval pro děti v Orlovně od
14.00 hod.
13.2. Hasičský ples v Orlovně, začátek v 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Rytmik
Sebranice
6. 2. 2016 – Masopustní hody – u kapličky na Pohoře,
od 11.00 hodin prodej zabíjačkových dobrot, po 13.
hodině příchod masek.
14. 2. 2016 – komedie Ženitba – uvádí náhodný
amatérský spolek Divadlo mezi světy, od 17.00 hodin
na sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
Polička
19. 2. 2016 - Václav Neckář "Mezi svými"
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
Komorní koncert s možností potkat se s písničkami
Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří v
tvář a „mezi svými“.
6. 2. - 10. 4. 2016 - Výstava Příběhy Romů v Městském
muzeu a galerii Polička.

