OLDŘIŠSKÝ
5/2016
ZPRAVODAJ
INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA : 1.6.2016 od 18.00 hod. se koná veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš v zasedací
místnosti OÚ. Všichni jsou srdečně zváni.

* Dovolujeme si upozornit na blížící se splatnost poplatků za TKO, která je do 30.6.2016.
Sazba za osobu s trvalým pobytem v obci činí 550,- Kč, stejně tak i sazba za stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob činí 550,-Kč/rok.
V případě, že uplatňujete osvobození od poplatku (viz. vyhláška), je nutné vyplnit tiskopis „ohlášení poplatku“ na rok
2016. Pokud uplatňujete osvobození od poplatku na 3. a další dítě v rodině, je potřeba doložit nezaopatřenost u dětí
starších 18ti let. V ostatních případech se tiskopis „ohlášení“ vyplňovat nemusí. Platby je možno provádět hotově
v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet obce: 1231377379/0800, Vs = číslo domu.
* Obec Oldřiš nabízí od září k pronájmu byt v 2.patře domu č.p. 132 (OÚ). Byt je o velikosti 2+kk, rozloze cca 59m2 +
sklepní kóje. Jedná se o byt pro příjmově vymezené osoby, který je vystavěn s dotací SFRB a při uzavírání smlouvy
musí být dodrženy podmínky Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Více informací poskytneme v kanceláři OÚ.
* Focení domů v obci je ukončeno. Nyní se fotky zpracovávají do papírové podoby. Občanům děkujeme za
shovívavost při pořizování snímků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítání nových občánků do obce

SLOVO STAROSTY

V neděli 22.5.2016 se v zasedací místnosti konalo vítání občánků.
Ke slavnostnímu přivítání mezi
občany obce Oldřiš přišli rodiče:
Petra Nunvářová a Lukáš Rybička
se synem Matyáškem,
Pavlína a Přemysl Pechancovi
s dcerou Klárkou,
a manželé Markéta a Artan Gjotovi
se synem Jonem.
Rodičům k miminkům
gratulujeme a těšíme se na další.

Vážení spoluobčané,
touto cestou bych Vás chtěl
požádat o spolupráci při údržbě
veřejných prostranství před Vašimi
domy.
V letošním roce nám úřad práce
neschválil žádost na požadovaný
počet zaměstnanců na tyto práce.
V současném omezeném počtu
pracovníků není možné udržovat
obecní pozemky v takovém rozsahu
jako v předešlých letech. Proto Vás
žádám, v rámci Vašich možností, o
občasnou údržbu obecních pozemků
ve Vašem sousedství.
Zároveň chci poděkovat Vám
všem, kterým to není lhostejné a
staráte se o veřejnou zeleň kolem
Vašich domů už léta. Moc nám to
pomáhá.
M.Serafin

DEN OTCŮ I TĚCH BUDOUCÍCH
ANEB
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU
MO KDU-ČSL Oldřiš a JEDNOTA OREL Oldřiš ve spolupráci s PONTOPOLIS z.s. pořádá dne
1.7.2016 v areálu Orlovny Oldřiš soutěžní odpoledne pro celou rodinu.
Pořadatelé vyhlašují soutěž o nejoriginálnější nemotorový dopravní prostředek. Během akce bude probíhat soutěžní
klání o nejzručnějšího tátu, soutěže pro děti a celou rodinu. Celá akce bude zakončena táborákem s kytarou.
Občerstvení zajištěno. Začátek v 17.00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.

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

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ
DRUŽINY
ŠKOLNÍ DRUŽINA ČTE A ZÁROVEŇ POMÁHÁ

Ve

školní družině čteme rádi, a proto jsme zapojeni i
do projektu ČTENÍ POMÁHÁ, který každým rokem rozdělí 10
milionů korun na dobročinné účely. Každé z dětí vyplněním testu na přečtenou knihu získá kredit 50 Kč, které může
věnovat na některou z nabízených charitativních sbírek. Naposledy jsme přečetli knihu
„Tatínku, ta se Ti povedla“. Nejen, že jsme se u čtení výborně bavili, ale děti navíc ještě
díky tomuto projektu pomohly k realizaci setkání vozíčkářů. A takové čtení nás prostě
baví…
V měsíci dubnu školní družina také navštívila místní knihovnu, kde si děti s p. Koutnou
povídaly o tom, jak knihovna funguje a také si měly možnost prohlédnout prostory
knihovny a knihy, které si zde mohou vypůjčit. Zajímavé bylo i společné čtení pověsti o
Štamberku. Na návštěvě v knihovně se nám moc líbilo a brzy se tam vydáme znova.

Bidmonová, vychovatelka ŠD

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2016
Bystré
11. 6. 2016 – Taneční zábava - na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina
Rock Faktor.
18. 6. 2016 – Dětský den – od 13:30 v areálu hasičské
zahrady. Pro děti jsou připraveny soutěže, diskotéka a
večer letní kino, promítání pohádky ŘACHANDA.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
24. 6. 2016 – Letní kino – promítání filmu PADESÁTKA,
od 21:30 v areálu hasičské zahrady.
25. 6. 2016 – Pouťová zábava – na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina
Rock Faktor.
Dolní Újezd
5. 6. 2016 - Dětský den - Z pohádky do pohádky - od
13. hod. v hasičském areálu v Bořkově. Vystoupení
dětské kapely, pěnová show. V případě špatného
počasí se akce nekoná.
5. 6. a 12. 6. 2016 - Přírodovědná výstava
V regionálním muzeu vesnice od 14:00 do 17:00
pořádá Klub oživení vesnice.
11. 6. 2016 - Odhalení pamětní desky knězi
Martinu Víchovi CFSsS
V 13.30 Mše svatá v kostele sv. Martina, 15.00
odhalení pamětní desky, 16.00 posezení na farním
dvoře s harmonikou a občerstvením.
24. 6. 2016- HASIČI SOBĚ
Minifestival od 18 hod. v přírodním areálu vystoupí
WXP, DIRTY WAY, WOHNOUT, ATMO MUSIC,DJ
RODRIGO. Vstupné 300 Kč
Lubná
25. 6. 2016 od 21:00 hodin - letní areál Lubná koncert skupiny TURBO, předkapela Brix, vstupné 200
Kč, vstup od 19.30 hodin, prodej vstupenek pouze na
místě.
Litomyšl
4. 6. 2016, 15:00-23:00 - Muzejní noc. Většina
kulturních institucí bude mít tento den otevřeno
minimálně od 15:00 do 23:00 a navíc zcela zdarma. Na
návštěvníky čeká bohatý program.
5. 6. 2016, 13:30 - 18:00, areál vodních sportů v
Nedošíně u Litomyšle
Otevřené odpoledne na Velkém Košíři - windsurfing,
paddleboarding pro malé i velké, hry pro děti,
windsurfingový trenažer, soutěže na vodě.
11. 6. 2016, 10:00-16:00, Modelářské letiště Vlkov,
Litomyšl

Den otevřeného nebe - setkání modelářů s modely
různých kategorií a jejich předvedení přátelům
modelářství a malým i velkým divákům
18. 6. 2016, 8:00-17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl
- Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy a
hudební doprovodný program na pódiu.

ODPOLEDNÍ KAFÍČKO se bude konat
22. června 2016 od 17.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ. Těším se na Vás.
Kamila

Telecí
12. 6. 2016 - hasičská soutěž O putovní pohár SDH - X.
ročník

Oldřiš
5. 6. 2016 – Okrsková soutěž v požárním sportu v
areálu za Orlovnou.
11. 6. 2016 – Den myslivosti, lesnictví a ochrany
přírody – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
13.00 – 17.30 hod. na střelnici v Oldřiši.
Polička
4. 6. 2016 – Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení.
Do 31. 8. 2016 - Poznávej se! - interaktivní výstava
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti
exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a
zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak
funguje lidské tělo a smysly. Chcete si posedět na
hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo,
vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso,
otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu,
poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?
12. 6. 2016 - Robert Fulghum v Poličce - LiStOVáNí z
knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Velký sál Tylova domu v Poličce od 20:00 hod. – slavný
spisovatel Robert Fulghum přijíždí do Poličky, aby s
projektem LiStOVáNí herce Lukáše Hejlíka představil
svou novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce.
Po divadelním představení z knihy Drž mě pevně, miluj
mě zlehka, promluví s diváky o své nové knize a rád se
podepíše do knih, které budou na místě i ke koupi.
Sebranice
19. 6. 2016 Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře
od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
25. 6. 2016 - VI. ročník Sebranického pětiboje dvojic od 8.00 hodin ve sportovním areálu koupaliště,
startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den.
Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal,
plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet
účastníků je omezen.

Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

KNIHOVNA INFORMUJE

V knihovně je nová várka knih z výměnného fondu. Poličská knihovna nám poskytla mnoho
krásných ženských románů k „dovolenkovému čtení„ a nezapomnělo se ani na děti a pány – i pro ně se
jistě něco zajímavého najde. Těším se na Vaši návštěvu.
Knihovnice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UŽITEČNÉ INFORMACE
NA CESTY

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny
cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí,
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5
let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v
některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let
je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu
pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na

nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a
rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského
průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzpomínka
23.5.2016 uplynulo 7 let od úmrtí
p. Františka Roušara z č.p. 7
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

INZERCE
Vlasta Švandová - Chalupníková nabízí k prodeji:
Starší obýváček na nožičkách: skříňky 1 m široké, 2 spodní díly s dvířky, 2 nástavce prosklené, 1 díl spodní na televizi,
1 skříň šatní, 1 konferenční stolek - prodejní cena 2000,Lednička s mrazničkou GORENJE RK 61820W - zakoupená v roce 2014 PC 8000,- prodejní cena 3500,Pračka automatická úzká s bočním plněním ELEKROLUX 10410W málo používaná - zakoupena v roce 2009 PC
10500,- prodejní cena 3000,Elektrický sporák se sklokeramickou deskou ELEKROLUX EKC 511501W zakoupený v roce 2009 PC 9200,prodejní cena 2500,Okružní pila na řezání palivového dřeva prodejní cena 2500,tel.: 728 601 172
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUDr. Jílek oznamuje dovolenou v tyto dny:
20.6. - 24.6.2016
11.7. - 22.7.2016
1.8. - 12.8. 2016
29.8. - 31.8. 2016

MUDr. Grodl oznamuje dovolenou v tyto dny:
25.7. - 29.7.2016
8.8. - 12.8.2016

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

Přesazování kytiček z knihovny s úsměvem
 Děkuji dětem ze ŠD za pomoc.
Knihovnice

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

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.: 461 747 117, vychází 1x měsíčně bezplatně v nákladu 290 výtisků. www.oldris.cz

