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lnformace oběanům:
Obecníúřadjiž vybírá poplatky za TKO a za psy na r. 2014. Výše a podmínky poplatků ze psů
a za odvoz odpadu pro r. 2014 jsou následující:
80,- Kč za jednoho psa
ooplatkv za psv isou:
4O,- Kč za psa, jehož majitelem je důchodce
L2O,-- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatek ze psŮ je splatný 3I.3.2ot4
poplatkv za svoz odpadů budou ve vÝši:
550,- Kč/rok
1. sazba za osobu s trvalým pobytem v obci činí
2, íyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých neníhlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši
550,- Kč/rok
odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu
osvobozeni od poplatku isou:
poplatník, kteni se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
třetí a každédalšínezaopatřené dítě v rodině, které žije ve společnédomácnosti
s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které se připravuje studiem na
budoucí povolání a zároveň nedovršívpříslušnémkalendářním roce věku 26 let,
poplatník s trvalým pobytem na ohlašovně, ktenl,se zároveň v obci celoročně nezdržuje,
poplatník po dobu pobytu v nápravném zařízeníčiústavu,
poplatník v případě svého úmrtívprůběhu příslušnéhokalendářního roku
Poplatek za odvoz TKO je splatný do 30.6,2014
v případě, že unldtňuiete slevu, ie nutné vvolnit ohlášení poolatku na rok 2074, v ostatních
případech se ohlášení wplňovat nemusi. Úptné znění whláškv a tiskopisv ohlášení budou k
disoozici na obecním úřadě, nebo ie ndleznete na internetových stránkách www.oldris.cz

a)
b)

c)
d)
e)

zoůsobv úhradv vríše uvedenÝch poplatků:
a/ hotově na obecním úřadě
b/ složenkou - možnost vyzvednout na poště a zaslat na č. účtu1231377379lo8oo,
TKO - variabilnísymbol - číslopopisné objektu, konstantnísymbol 0558, specifický symbol
I34o,
PES - variabilnísymbol - číslopopisné objektu, konstantnísymbol 0558, specifický symbol
pes - 1341
c/ bankovním převodem - č. účtu1231377379lo8oo
TKo- variabilní symbol -číslopopisné objektu, konstantnísymbol 0558, specifický symbol

t34o,
PES-variabilní symbol -číslopopisné objektu, konstantní
pes - 1341

sym

bol 0558, specifický symbol

platby z účtuprovedli
Žádáme občany, kteří mají poplatkovou povinnost za psy i TKO, aby
jednotlivě.
!!!částkv prosím nesčítat!!!. Děkuieme.

Tisková zpráva

územních
Změna úředních hodin podatelen a pokladních hodin na všech
pracovištích
'Finančniho
úřadu pro Pardubický kraj

na všech územníchpracovištích:
B:00 - 17:00 hodin
pondělí:
8:00 - 15:30 hodin
úterý:
8:00 - 17:00 hodin
středa:
8:00 - 15:30 hodin
čtvftek:
8:00 - 14:00 hodin.
pátek:

B:00
8:00

-

12:00, 1 3:00
12:00, 13:00

8:00
8:00

-

17:00 hodin
17:00 hodin.

-

16:00 hodin
16:00 hodin.

V Pardubicích 3. ledna 2014
pro Pardubický kraj
lng, Hana Patočková , tisková mluvčíFinančníhoúřadu

Základni školo Oldřiš, okres SviŤovy

MILÉDĚtr, vÁŽeruí RoDIčE,
ródi bychom Vós pozvoli do školy při příležiŤosŤi

zoplsu do 1.ročníkuZóklodní školy Oldřiš
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PUToVÁNÍ Po oBLoZE"

se konó v úterý 4.únoro 20t4 od 14:00
Budeme se těšit no voši nóvštěvu.

Dětio učiIelézš otarig

charitativní Droiektv zš otdřiš
V závěru roku 2013 se žáci i zaměstnanci Základní školy Oldřiš zapojili do dvou
charitativních projektů. Vybírali finančníprostředky prostřednictvím nákupu
drobných předmětů ( magnetek, pravítko,....)

Ve sbírce pro ObčanskésdruženíŽrvor
DETEM jsme získala L 225,- Kč a ve sbírce pro
cPKcHRPA 83o,_ KČ.
Obě sbírky mají v našíškole již tradici a
potěšitelnéje, že podpora ze strany dětí i vás rodičů
neochabuje. Jménem organizátorů obou sbírek Vám rád
V. Vajs
tlumočímjejich poděkování.

l

Město Polička je malebné historické město ležícíve výšce 555 metrů nad mořem v krajině
Českomoravskévrchoviny. Královské věnné město Polička bylo založeno v roce 1265 králem
Přemyslem Otakarem ll.
Polička je rodným městem hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Se jménem Bohuslava
Martinů je neodmyslitelně spjatá malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde, ve
výšce 36 metrů, se slavný skladatel narodil a žil se svojí rodinou. Vystoupejte 192 schodů do
věže a odměnou bude nejen magické místo se světničkou vybavenou původním nábytkem
rodiny Martinů, ale i krásný výhled na město Poličku a jeho okolí. V létě si nenechte ujít
,,Oživenéprohlídky", kdy vám o životě na věži budou vyprávět historické postavy rodiny
Martinů, Mezi dalšípoličská nej patří mohutné kamenné hradby s 19 baštami, které v délce
1220 m obepínajícelé historické jádro města a patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění
ve střední Evropě. V samém centru města se nachází Palackého náměstí s barokní radnicí,
Mariánským morovým sloupem a barokními kašnami, to vše je zařazeno na Seznam
n árod n ích kulturních památek ČR.

Město Polička vlastní již více než100 let nedaleký hrad Svojanov. Hrad prošel rozsáhlou

rekonstrukcí a o jeho velké proměně se můžetepřesvědčit při jeho návštěvě. Ve venkovním
areálu jsou poprvé v historii zpřístupněny parkány podél vnějšíhohradebního obvodu s
baštami a vyhlídkovými altány, V rámci okruhu A se můžetezcela nově projít po vyhlídkových
terasách kolem empírového paláce a v rámci okruhu B uvidíte unikát hradu - obnovený dům
zbrojnošů. Hradem vás provedou průvodci v dobových kostýmech.

Město Polička je městem festivalů a kultury. Mezi tradičnífestivaly patří letní multižánrový
festival Polička 555 (15. - L7. 8. 201"4\, jarní Polička Jazz (22. - 27 . 4. 2O1,4J, festival klasické
hudby Martinů fest (16.- 25. 5. ZO1,4l, rockový festival na poličskémkoupaIišti Poličské
Rockoupání (30.- 31. 5.2O1,4J a nově i mezinárodnífestival pantomimy Mime fest (15.- 21. 9.
2014). Bohatý program pro děti a dospělé najdete v Centru Bohuslava Martinů v Poličce i
v Tylově domě v Poličce.

lnformace n ajdete na
www. policka.org,
www.cb m policka.cz,
www.svoia nov. cz,
www.tVluvdum.cz

f l
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,

lng. N. Šauerová, tisková mluvčímésta

ll

Borová
L.2. 2Ot4 - Hasičský ples v sokolovně
75.2.2OL4 - Maškarnímerenda v sokolovně.
Bystré
r-] . 2.2OI4 -,,Kosmické raketoplány včera, dnes i zítra" - Městská knihovna Bystré Vás zve
na přednášku lng. Tomáše Přibyla, publicisty v oboru kosmonautiky, která se koná od 17:00
hod. v Komunitním sále MFD.
22.2,2074 - Dětský karneval - od 13:30 v Sokolovně. Připraveny jsou dětské soutěže; každá
maska získá cenu.
Dolní Újezd
Z.2.2OI4 - Dětský karneval
pořádají Skauti DolníÚjezd v sokolovně od 14 hod.
L5.2.2OI4 - Hasičský ples
pořádají hasiči DolníÚjezd v sokolovně od 20 hod., hraje VEPŘo KNEDLo s DÁDoU
Jedlová
22.2.2o!4 -Hasičský maškarní ples v KD, masky vstup zdarma, začátek ve 20:00h.
Litomyšl
L7 ,2.2074 od ].9:30, Smetanův dům, Litomyšl
Trio Martinů - koncert v rámci Litomyšlský hudebních večerů.Na programu: J. Haydn,
Martinů, B. Smetana, vstupné:120 Kč
22.2.2OL4, od 20:00, Lidový dům, Litomyšl
Farní ples - hraje hudební skupina Šatlava, vstupné: 80 a 120 Kč

B.

Lubná

7.2.2OL4- Skalka - 20.00 hod. - ples SDH
22,2.2074 - Skalka - 14.00 hod. - sportovnídětský karneval
oldřiš
8.2.2OL4 - Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši. Hraje skupina Rytmik

a začátek je ve 20.00 hod.

Je připraveno i vystoupení tanečnískupiny,
7.3.2OL4 - Dětský maškarní karneval od 14.00 hod v Orlovně.
tentokrát na téma
I.3.2ot4 - od 20:00 hod. v orlovně oldřiš - Tradičnímaškarníreidění,
KoMlKSoVÉ PoSTAVY, Můžetese těšit na soutěže a vyhlášení10 ne,ilepších masek.
Vstupenky v ceně 70,- Kč (s maskou)/8O,- Kč (bez masky) na místě. Hraje NORMAL 03.

Polička

4.2.2oL4 od 19:00 hod. - Miro Žbirka

s

doprovodem

Velký sálTylova domu v Poličce
78.2.2Ot4 - 1,9:30 - Komici s.r.o.
skvělé stand_up celovečernípředstavení ve kterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu
(místo
,,Na stojáka" kabelové televize HBo! Miloš Knor, Ruda z ostravy a Tomáš Matonoha
lvy Pazderkové),

sebranice
8. 2. 2014

- oBEcNÍ MAR|ÁŠ- prezentace

V 10.30 hod., začátek v 11.00 hod. V přísálí

kulturního domu v Sebranicích. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola.
22.2.2074 - HAslČsKÝ PLES - V kulturním domě v Sebranicích, začátek ve 20.00 hod., hraje
MEDlUM, Vstupné 70 KČ.
Telecí
7.2,2074- 118. Hasičský ples - Kulturní dům - Začátek ve 20:00 hod in - Vstu pné 80,- Kč.

20],3
Pozvání na kulturní akce v únoru a březnu

v)

HA§rc§KT

t.2.r,ol4

v oBLovNE oldříš
hraje

začátekve 2Ooohod
vstupné 70,- Kč

RYTMIK

vystoupítanečnískupm"

DON'T STOP FIWER

zajištěna, illformace na tel"728749 593
Doprava na ple§ Borová - oldřiš

Srdečně zve SDH Oldřiš

zveme vás na

pro seniorv a dříve narozené
38, odpolední kafíčko
čeká Vás

,,Babičkovský bál"
v zasedací místnosti
ve středu 26. února 2OL4 v 16 hodin
čp, 132
obecního úřadu - přízemíobecníhoúřadu

Připravenaje tombola a občerstvení,
K tanci a poslechu hudba zajištěna,

V sobotu 22. února Vás zveme od ].8. hodin do jídelny našíOrlovny na promítánífotek zvířat
s fotografem Jaromírem Kadeřábkem z jeho cest po evropských státech.

Společně s fotografem se podíváme například do Řecka na pelikána kadeřavého.

Navštívímerakouské Alpy, kterými nás bude provázet kozorožec alpský a svišťhorský. V
Polsku na nás bude majestátně shlížetzubr evropský.
Přijdte cestovat společně s námi. Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.
Pořadatelé Jaros|av Trávníček,Jiřina a Josef Kapcárovi, Kateřina Radiměřská a Kateřina
Andrlová

DětskÝ karneval
Kdy?
Kde?

1. března 2014 ve 14,00 hodin

orlovna oldřiš
Protram a hudba zajištěna
Vystoupení maŽoretek
Vstupné dobrovolné

Maškarníreidění
t.3.20t4 od 20:00 hod. v Orlovně Oldřiš se koná tradičnímaškarní rejdění, tentokrát na
téma KoMlKsoVÉ posrnvy. Můžetese těšit na soutěže a vyhlášení 10 nejlepšíchmasek.
Vstupenky v ceně 70,- Kč (s maskou)/80,- Kč (bez masky) na místě. Hraje NORMAI 03.
Za pořadatele vás zvou již v tradičnímsloženíJiřina a Josef Kapcárovi, Jaroslav Trávníček,
kateřina Andrlová a kateřina Radiměřská.

děkujeme Všem, kteří přišli a doufáme, že jste se bavili a odnesli si některou z cen z naší
tomboly a pochutnali si na dobrém jíd|e.

Velké dík patří našim sponzorům za věcné ceny a finančnípříspěvky a také účastníkům
programu, kteří Vás bavili. Dále mockrát děkujeme všem, kdo nám pomáhali s přípravou,
realizací a i s úklidem- děkujeme!!
!

7a návrh plakátu děkujeme již tradičně Štěpánovi Jílkovi.
Vaši Pořadatelé (Jiřina a Josef Kapcárovi, Jaroslav Trávníček, Kateřina Radiměřská, Kateřina
Andrlová)

sPoNzoRl
a

pořad atelé

Neznámý dárce

a

Obec Borová
Truhlářství Kulhavý Oldřiš
|.Agro Oldřiš a.s.
p. Jiřina a Jaroslav Andrlovi, Oldřiš
Ulrich - Šplícha l s, r,o.
p. Serafín Michal, starosta Obce Oldřiš
J iří Urbánek, Svitavy
pekárna Borová
Leona voráčová, studio v polička
Enter polička

obec oldřiš

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

poliklinika, Polička
Kadeřn ictví Vogue, Petra Hromádková
Miro Borová
Benzina polička
Agrodílna Oldřiš
l. Agro Oldřiš
p. Václav Stodola, Borová
lnfocentrum polička
p. Nespěšná Borová
p. Roušar, Oldřiš
Motorest PoIička
sta robrno
p. Tomáš Procházka, Polička
Elstore
p. lng. ]iříTichý, Oldřiš
p. Josef Pražan, PokrývačstvíOldřiš
Kadeřnictví Vogue, P. Hromádková, Polička
Léká rna

iří Salva, ,,Hyltn Oldřiš
Lucie Nunvářová, Studio Glamour
Hempt Oldřiš
setron ic, polička
Tru hlářství Holomek, Dolní Újezd
Autoservis Bednář Borová
Oděvy Rad ka Polička
Radek a Miroslav Aiglovi, Paintball Polička
Autoškola Panter, Martin Nespěšný
Zlatnictví Opál, Polička
charita polička
p. Jukl, Bylinářství a kořenářství Polička
podlahové centrum Jeh la polička
p. František Stodola starší,Oldřiš
Salón Jára, Polička
železářství Andrlík, polička
Tempo Polička
Mamut- zateplovací systémy
p. František Stodola mladší, Oldřiš
p. Lorenc, Lisovna plastů Oldřiš
p, Lorencová Oldřiš
p. Ridl, Borová
Město polička
lng. Michal Špaček,Partners Polička
p. Nikola Špačková,Borová
J

PoMocNícl
a
a
a
a

a
a
a
a
a

Honza a Vítek Bednářovi
Michal a Dan Lorencovi
Mates Leinweber
Lucka Andrlová
Marie a pavel Radiměřští
zuzka Nunvářová
Jakub Radiměřský
Michal Špaček
Maruška zobačová
Roman Libenský
pavel Tru nec

Pepa a Martin Hegrovi
David Beneš
Lenka a Martin Mičkovi
Radek čermák
Nunvářovi
Lubomír zah radn ík
pavel Andrle
Luděk Oplištil
Radek Kvapil
Týna Serafinová

c

Díhy Vóm, dórcům!
Dfty Vóm, holedníhŮm z obce Oldřišt
a

Ve vošíobci re vyhoIedovqlo t9 tzo Xč

Děhuieme:

(To je o

o
o
o

,1

071Kč více proti loňskému roku)

Obecnímu úřadu 0ldřiš
základníško|e v Oldřiši
vám dárcům za velkou štědrosta pochopenípro pos|ánítříkrálovésbirky

Upřímně děkuje Oblastní chařita Poliěka
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ŠňůraPerel ( Sweenev Todd)
Temné uličky a ponurá zákoutí viktoriánského Londýna... Snadno si představíme, jak

se v přístěnku skývá Jack Rozparovač s dýkou v ruce. MáIokdo z nás ovšem zná
pŤíběh holiče jménem Sweeney Todd, nejšílenějšíhowaha v anglických dějinách. Tato

kniha je dobovým záznamem, jenž posloužiljako inspirace bezpočtu umělců namátkou lze jmenovat například Brama Stockera ajeho Draculu či v současnédobě
Tima Burtona, jenž natočil stejnojmenný film s Johnnym Deppem v hlavni roli. Na
pruni poh]ed to byla obyčejná oficína, jakých se dalo v Londýně na|ézt bezpočet,
Neobyčejný byl všakjejímajitel Sweeney Todd - člověk zrůdného vzhledu a způsobů,
důmysIně tyranizující svého nešťastnéhoučně Tobiase, Chlapec se ze všech sil snaží
vymanit z područi krutého pána a najít člověka, jemuž by se mohl svěřit s děsivým
podezřením. Už dlouho totiž pozoruje, že někteři zákaznici po vstupu do holičství
Záhadně miZí, a časem dospěje k přesvědčení, že jeho mistr je vrah, Ubohý Tobias
naštěstí netuší,že skutečnostje tisickíát hrůznějšínežjeho podezřeni. Ve stejné době
bIoumá londýnskými u|icemi utrápená Johanna Oakleyová. Jeji milý Mark odjel před dvěma lety na moře, aby
vydělal peníze na společnou budoucnost, avšak dosud se nevrátil. MíSto milovaného muže se Johanna setkává s
plukovníkem Jefřeyem, ktený rovněž postrádá Svého přítele - a má dobný důVod se domnívat, že přiteIovy
poslední koky vedly do holičstvi Sweeneyho Todda ...

Nevinné lži ( Kerstin Gierová)
Karolina hraje vituózně na mandolínu, hovoří šestijazyky a dokáže z hlavy

*

v}počítatodmocninu Ze sedmi set čt}Ťiaosmdesáti. Naprosto.ji Však ničí,když se
musí utkat Se svým bývalým přítelem o obrovské dědictví, Pochopitelně - vždlťji "tal
z,
ještě není ani třicet let a právě ovdově|a. A to můževyvést Z miry i ,,Zázračné
dítě". Naštěsti není Karolína ve svých nejčemějšíchdnech sama; stoj í při ní
ul
vybraná Společnost, mimo jiné i ,,nejholší" psychoterapeutka na světě, jistý
lékámik, její starostlivá rodina - a vycpaný foxteriéIjménem ,,Čislo dvě stě
třiačtyřicet". Ti všichni .ií porrráha.jí začiíznoyu žit.
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vratné láhve

(

zdeněk svěřák)
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Literámí filmový scénář,Nahlédněte do tvůrčíkuchyně Vratných lahví, dalšiho
Značkového díla otce a syna Svěrákových. ostatně kdo jiný vypoví obsah filmu lépe,
než sám autor scénáŤe...

"Yratné lahyejsem nemohl napsat zamlada. Musel jsem si počkat, qž se mě dotkne
stáři. Je to přiběh o mužském, který nechce do důchodu ani pracovního ani
milostného. A má s lím starosíi. Z těchto starostí jsem se pokusil upéci předlohu pro
Jilmovou komedii, které se říká hořká", Zdeněk Svěrák
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