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Z SLOVO STAROSTY …

Vážení spoluobčané,

chtěl bych vás srdečně pozvat na společné setkání občanů se starostou a radními obce, které se uskuteční

24.2.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Budete mít možnost se zeptat na vše co vás zajímá, trápí nebo co vám leží na srdci. Věřím, že si najdete
cestu k nám na obecní úřad a využijete možnost diskutovat o problémech, které vás tíží a nám to přinese
velmi cenné podněty pro další práci.
M. Serafin, starosta
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU…

Z jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2016

Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš vydává obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiš č. 4/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a doplněnou dle
připomínek v článku č.6 bod e.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš vydává obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiš č. 5/2016 o nočním klidu.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje navržený rozpočet obce na rok 2017 jako přebytkový ve výši příjmu 7 865 600,Kč a ve výši výdajů 7 778 600,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje složení inventarizačních komisí a plán inventarizace.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš souhlasí s převodem drobného majetku příspěvkové organizaci ZŠ Oldřiš a schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje účetní převod nemovitého majetku (plot u ZŠ Oldřiš) od příspěvkové organizace
ZŠ Oldřiš do majetkové evidence zřizovatele obce Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje, že měsíční odměny zastupitelů po 01.01.2017 budou nadále vypláceny
v částkách, které svým předchozím usnesením zastupitelstvo obce stanovilo, to je v nezměněné výši.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí ústní žádost občana obce o změnu Územního plánu obce Oldřiš z důvodu
stavby rodinného domu.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

Poplatky v roce 2017

Další informace k poplatkům:

Obecní úřad již vybírá poplatky za TKO a za psy na r. 2017. Výše a
podmínky poplatků ze psů a za odvoz odpadu pro rok 2017 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. Upozorňujeme, že v případě
úhynu psa, nebo naopak pořízení nového pejska je ohlašovací
povinnost na tyto skutečnosti 15 dní!
Poplatek ze psů je splatný do 31.3.2017.
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. 4/2016,
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 osoba činí
550,-Kč/rok.
Poplatek za odvoz TKO je splatný do 30.6.2017.

V případě, že uplatňujete osvobození
od poplatku (viz. vyhláška), je nutné
vyplnit ohlášení poplatku na rok 2017.
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, hůře se pak
identifikují a přiřazují k plátcům.

_______________________________________________________________________________________________

Odvozu odpadů na rok 2017:
Za vytříděné odpady dostala naše obec
v roce 2016 formou odměny od EKO-KOMU
zpět do rozpočtu celkem 97 069,- Kč!
Má to smysl – třiďte odpad!

Popelnice :
Plasty :
Papír :

každý lichý týden v úterý
kontejnery - každé sudé úterý
pytlovaný sběr plastů – 10.1.,7.2.,7.3.,4.4.,2.5.,30.5.,11.7.,8.8.,5.9.,3.10.,31.10.,28.11.
kontejnery – každou sudou středu

Svoz objemného a nebezpečného odpadu – 20.5. (SO), 14.10. (SO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak jsme začali nový rok 2017 z pohledu evidence obyvatel???
K 1.1.2017 má obec Oldřiš 666 obyvatel
(trvale přihlášených).
Z toho:
Dospělí
533 (276 mužů a 257 žen )
Děti 15-18 let
28 (16 chlapců a 12 dívek)
Děti do 15 let
105 (54 chlapců a 51 dívek)
Dětí 6-7 let je v obci 15 a dětí do 3 let je v obci 18.
Průměrný věk obyvatel je 40,7 let.
Nejstarší obyvatel(ka) má 98 let.
V roce 2016 se v obci narodilo 7 dětí.
-red-

Tříkrálová sbírka v naší obci v roce 2017
Snad nemrazivější ráno bylo 7. ledna 2017 ( místy až
-24°C) a právě v tento den se konala v Oldřiši Tříkrálová
sbírka. Naše statečné oldřišské děti se však mrazíkem
zaskočit nedaly a statečně vykročily s koledou ke všem
domům. Celkem byly 4 skupinky dětí s doprovody - Lenkou
Mičkovou, Luckou Ptáčkovou, Bárou Hájkovou a Jirkou
Šplíchalem, které až do pozdního odpoledne putovaly
vesnicí a přály štěstí do každého domu. I přes mráz se
koleda vydařila, pokladničky nebyly prázdné, děti byly
krásně utahané a snad ten mrazivý den ani nikdo neodstonal.
Tímto se i my připojujeme k poděkování Oblastní charity
a chválíme všechny zúčastněné za statečnost.
–red-

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

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 28.1. jsme se sešli s několika
dobrovolníky na úklid prodejny na dolním konci, aby
mohla být po stavebních úpravách co nejdříve
předána nájemcům k provozování obchodu
s potravinami. Akce by se mohla s čistým svědomím
jmenovat stejně jako známý film … “ kulový blesk“,
protože díky šikovným rukám bylo během dvou
hodinek hotovo. Tímto děkuji všem co přišli, za čas
věnovaný pro dobrou věc.
Luděk Oplištil

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

INFORMACE Z BOROVÉ…

Na webových stránkách obce Borová (www.borova.cz) máte možnost si ve
složce „hřbitovy“ prohlédnout mapku hrobů na katolickém a evangelickém hřbitově. Barevně jsou zde vyznačeny
obsazené hroby i volné hroby, informace o nájemci i pohřbených.
Dále připomínáme, že dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa jste povinni jakékoli změny související
s hrobem, hrobkou (uložení zemřelého, uložení urny, zbudování hrobky, změna výměry hrobového místa ….. )
nahlásit Obecnímu úřadu v Borové co nejdříve. Důvodem je řádné vedení evidence na obou hřbitovech.
L. Šiklová, obecní úřad Borová

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2017
Bystré
2. 2. 2017 – Pavel Vácha vzpomíná – beseda
s fotografem Pavlem Váchou, autorem výstavy Tváře
literatury, který zavzpomíná na velikány české
literatury, jejichž tváře pomocí této výstavy zvěčnil.
Beseda se koná od 17.00hod. v Komunitním sále
Multifunkčního domu (čp. 68). Vstupné 20 Kč.
4. 2. 2017 – Dívčí válka - úsměvná parodie na známou
pověst o dívčí válce. Hraje divadelní spolek J. N.
Štěpánka Chrudim. Začátek v 19,00 hod v divadelním
sále Sokolovny. Vstupné 70,- Kč (předprodej v IC
Bystré 60,- Kč).
16. 2. 2017 – Z historie jedné podnikatelské rodiny –
přednáška o rodinné historii Löw-Beerových, rodině
podnikatelů, kteří na přelomu 19. a 20. století žili a
působili v nedaleké Svitávce a Brněnci. Přednášejí
Mgr. Vladimír Velešík a jeho syn Vladimír Velešík
ml., autoři knihy „Löw-Beerovy vily a historie jedné
podnikatelské rodiny“. Přednáška se koná od 17 hod.
v Komunitním sále Multifunkčního domu (čp. 68).
Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
11. 2. 2017 - Hasičský ples
Od 20 hod v sokolovně pořádá Sbor dobrovolných
hasičů hraje ROPOTED, vstupné 60 Kč.
Litomyšl
3.2.2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Ivan Mládek & Banjo band
Vstupné: 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě
20.2.2017, 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Antonín Dvořák – Biblické písně
Hudební cyklus deseti zpěvů pro sólový hlas s
doprovodem klarinetového kvarteta přednese sólista
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Martin Gurbaľ. Vstupné: 200 Kč
24.2.2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
UDG Koncert + afterpárty.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji/250 Kč na místě
Lubná
3. 2. 2017 - ples SDH – Skalka Lubná
25. 2. 2017 - dětský karneval, začátek 14.00 hod. –
Skalka Lubná

Oldřiš
11.2.2017 - Hasičský ples v Orlovně od 20.00 hod.
K tanci a poslechu Rytmik.
26.2.2017 - Dětský maškarní karneval v Orlovně od
14.00 hod.
Polička
9. 2. 2017 - Vysavač
Tylův dům od 19:00 hod.
Bohumil Klepl v jedinečné komediální One man show
16. 2. 2017 - Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00
23. 2. 2017 - Sedm divů Islandu / Jiří Kolbaba
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00
Sebranice
4. 2. Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30 hod. na sále
kulturního domu. Cena: 300 Kč.
11. 2. Hasičský ples – od 20.00 hod. na sále kulturního
domu. Vstupné 70 Kč, hraje Vepřo, knedlo, zelo.
18. 2. Ping-pongový turnaj – v kulturním domě, 8.309.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje.
Turnaj je určen pro hráče od 15 let výše. Startovné
100 Kč.
25. 2. Masopustní hody – u kapličky na Pohoře, od
11.00 hod. prodej zabíjačkových dobrot, po 13. hodině
příchod masek. Zahraje kapela Jana Pohorského.
26. 2. Čert nikdy nespí – Divadelní spolek Tyl Polička
uvede v kulturním domě od 17.00 hod. pohádkovou
hru o 15 obrazech
16. 2. 2017 – Kurz PLSTĚNÍ SUCHOU CESTOU –
jehlami si vytvoříte hračku nebo šperk 15 - 19 hodin,
vede Pavlína Kmošková, Světnice čp. 8, cena 300Kč,
dítě v doprovodu dospělé osoby zdarma. Akce se
konají v Sebranicích 8, objednávky kurzů na telefonu
604 590 474
Telecí
Sobota 4.2.2017 – Kulturní dům – výstava psů
Pátek 10.2.2017 – kulturní dům – hasičský ples
Sobota 25.2.2017 – Kulturní dům – Dětský karneval
Svojanov
10. 2. 2017 - 12. obecní ples Městyse Svojanova - od
20.00 hodin na radnici ve Svojanově.
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

Odpolední kafíčko
dovoluji si Vás pozvat na

Babičkovský bál,
který bude ve středu
22. února 2017 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.

Předsilvestrovský ples 30.12.2016
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. Za fotky z plesu děkujeme p. Štěpánu Jílkovi a p. Františkovi
Serbusovi.
OKAP o.p.s.
SPONZOŘI

p.Jiří Salva- Hyltn Oldřiš, Prima Polička, Masokombinát Polička, CK Ko-tour Polička, Setronic Polička, Miro
Borová, Zlatnictví Opál Polička, Ráj šperků Polička, J a J Škraňka, Pořadatelé, p.František Stodola Oldřiš, Vinárna
Sluníčko Borová, Salón Jára Polička, Tabák Kubát Polička, HEMT Oldřiš, Pekárna Borová, P. Tomáš Procházka
Polička, P. Michal Cacek Lisovna a recyklace plastů, P. Alena Hejduková Borová, p. Josef Pražan Oldřiš, Autoškola
panter Martin Nespěšný, Město Polička, Měšťanský pivovar Polička, Ridlovi Borová, p. Vladimír Zolfl, Stavební
sdružení Boštík s.r.o. ,Tomáš Pražan ml., Elstore, Kuželník Oldřiš, Kadeřnictví Vogue - Petra Hromádková Polička,
Ing.Michal Špaček - Partners, p. Nikola Špačková - Dedra, Qanto Borová, Cafe pod Břízou Polička, Lossmann a syn Renova Borová, P. Milan Beneš Polička, Baumarket Báča Polička, PNO Brno, I. Agro Oldřiš, Lisovna plastů-Radka
Lorencová Oldřiš, Poličské Strojírny, Heineken, Železářství Andrlík Polička, Truhlářství Kulhavý, Obec Borová,
Autoservis Bednář Borová, Obec Oldřiš, Cukrárna Černý- Mlynář Polička, p.Miroslav a Radek Aiglovi -Paintball
Polička, Kernum Brno, Tempo Polička, Lékarna Dr. Max Polička, P.Bohumír Bárta, P.Pavla Sedlatá-Tabák- Tisk,
Enter Polička, Elektro Kelvin Polička, p. Ilona Dospělová Oldřiš, Oděvy Radka Polička, Trafika u Grubhofferů
Polička, Tomanova Lékárna Polička, Poštovní Spořitelna Polička, p. Jiří Štěpánek Polička, p.Ing. Zdeněk UlrichUlrich a Šplíchal s.r.o., p. Luboš Roušar Oldřiš, p. Josef Novák Oldřiš, Zlatnictví Opál - p. Serafinová Polička,
p. Vojtěch Jílek- Plevel, Salón Jára - p. Vraspírová Polička, p. Aleš Síla Oldřiš, ANNO, rodina Andrlová Stašov,
p. Feuerstein - Farma Oldřiš, p. Ing Václav Stodola Borová
POMOCNÍCI
Vítek Bednář, Pepa Hegr, Dan a Michal Lorencovi, Marie a Pavel Radiměřští, Jana a Vašek Hegrovi, Pavel
Andrle,Michal Špaček, Radek Kvapil, Josef Votava, Leoš Lossmann, Boženka Kozlová, p. Červená, Petra
Hromádková,Monika Hradecká, Vašek Stodola

POZVÁNKA DO KNIHOVNY …
Pokud nejste dosud čtenáři a nemáte do nového roku žádné nové předsevzetí,
přijměte pozvání do naší obecní knihovny a rozšiřte naše řady – staňte se čtenářem!
V knižním fondu máme 2463 knih a knihy ve výměnném fondu - určitě si vyberete.
Běžně na požádání seženeme i knihy z jiných knihoven, pokud je u nás nenajdete.
Knihovna má 114 čtenářů a v loňském roce bylo v knihovně půjčeno 995 knih. Také je
samozřejmě v knihovně stále k dispozici veřejný internet.
Nabídka pro starší nebo nemohoucí občany: pokud byste rádi navštívili knihovnu a
nemáte se v zimním období jak dostat, stačí zavolat na číslo 702 120 281 a domluvit si
dopravu autem do knihovny a zpět. Na stejném telefonním čísle si můžete domluvit i
donášku knih do domu.
Dále nabízíme knihovnu jako vhodné prostory
pro společné schůzky maminek na mateřské
dovolené s dětmi, které ještě nechodí do školky.
Maminky, pokud si chcete na „neutrální půdě“
spolu vypít kafíčko, popovídat o mateřských radostech a starostech, můžete
k tomu využívat prostory knihovny. K dispozici jsou hračky pro děti i
kuchyňka. Rádio Frekvence1 má svůj „Dámský klub“ – proč bychom ho
nemohly mít i my ?
A co se chystá na letošní rok? O jarních prázdninách uspořádáme výlet do
knihovny ve Svitavách, obnovíme dětské dílničky, samozřejmě uspořádáme
„Člobrdiádu“ i pasování prvňáčků na čtenáře a ….. ostatní si nechám jako
překvapení. Tak se těším v roce 2017 na stálé i nové čtenáře.
Knihovnice Romana

INZERCE:
Poličská nemocnice, s.r.o. přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta, všeobecnou sestru, zdravotnického
asistenta, sanitáře, sanitářku. Bližší informace na tel.: 777 748 672 nebo e-mailu: sestra.nempol@tiscali.cz

!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!
VE VZORKOVÉ PRODEJNĚ DEDRA, KTEROU
NAJDETE V PRODEJNĚ CHOVATELSKÝCH
POTŘEB V BOROVÉ, NOVĚ NAJDETE V AKCI
OD 1.2.2017:





GEL + VŮNĚ DO WC za 149,- (168,-)
VYBRANÉ SPRCHOVÉ GELY 500 ml za 79,- (99,-)
ESENCE DO AROMALAMP 100 ml za 59,- (69,-)
ČISTIČ PRAČKY (KAMENOŽROUT) PŘI KOUPY 2 ks, cena za ks
79,- (99,-)
 SLEVA NA VÝROBKY – POSLEDNÍ KUSY až 50%
 MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KATALOGŮ, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
 A DALŠÍ SKVĚLÉ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz
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