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Pozvánka na veřejnou schůzi ZO Oldřiš
Dne 22. září 2010 od 19.00 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ veřejná schůze
Zastupitelstva obce Oldřiš. Všichni jsou srdečně zváni. Program bude vyvěšen na obvyklých
místech.

Informace občanům:
-

-

-

Svoz plastů v pytlích se koná 14.9.2010.
Připomínáme občanům, že dne 2.10.2010 proběhne v naší obci podzimní svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v těchto časových intervalech:
v 9,00 hod Na Bělidle,
v 9,30 hod. u OÚ,
v 10,00 hod. u Orlovny,
v 10,30 hod. na Babce.
Upozorňujeme občany, kteří nemají ještě zaplaceny poplatky za TKO na rok 2009 a
2010, poplatky ze psů, aby tak provedli úhradu v co nejkratším termínu v kanceláři
OÚ.
MLK v Oldřiši zahajuje svůj provoz ve středu 1.9.2010. Provozní doba knihovny je
každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.

Informace mateřské školy.
Dětem ze základní školy, které se začnou stravovat ve školní jídelně od 2. září je nutné
nahlásit obědy nejdéle 1. září 2010.
Dětem z mateřské školy, které si ještě prodlouží prázdniny je nutné stravování odhlásit.
A ještě jednou pro úplnost a připomenutí:
Dovolujeme si Vás upozornit, že je nutné dodržovat termín placení obědů, tj. vždy
do 8. dne měsíce.

Pokud nebude mít dítě zaplacené obědy po tomto termínu nemá nárok na obědy do konce
daného měsíce.
Prosíme odhlašujte děti na začátku nemoci.
Nárok na oběd má dítě pouze první den nemoci, pak se budou neodhlášené obědy počítat
plnou částkou, tj. 42 Kč,-.
To platí i pokud budete chtít zajistit dítěti obědy v době jeho nemoci - také za 42 Kč,-.
Obědy se přihlašují a odhlašují minimálně den předem do 14.00 hod. nebo druhý den do
6.30 hod.

na telefonní číslo 461 747 120
Pokud budete potřebovat obědy i jiné dny, než které máte zajištěné, musíte nám změnu
nahlásit na začátku měsíce.
Doporučujeme rodičům, aby dětem, které chodí na oběd jen určité dny v týdnu, zaplatili
více obědů.
Nelze už přiobjednávat obědy během měsíce.
Děkujeme

Upozornění pro ženy
První termíny posilovacího cvičení pro nenáročné jsou 20. září 2010 v 18,30 hodin
v tělocvičně ZŠ. Podložku a cvičební obuv si vemte s sebou.

X. FORMANSKÝ DEN
V neděli dne 19. září 2010 od 10.00 hodin se v Borové
uskuteční - „Formanský den“
Zváni jsou všichni chovatelé, majitelé a milovníci koní.
Občerstvení zajištěno.

MUDr. Grodl Jaroslav – oznámení
Mudr. Jaroslav Grodl – obvodní lékař v Borové oznamuje občanům, že mají možnost se od
1. srpna 2010 objednávat do ordinace elektronicky ze stránky www.grodl.cz.

MUDr. Jílek Lubomír – dovolená
Mudr. Lubomír Jílek – obvodní lékař v Poličce oznamuje občanům, že v období od 6.9.2010
do 10.9.2010 z důvodu dovolené neordinuje.
.

ZPRÁVA ZOD „VRCHY“
Zemědělské obchodní družstvo "V RC H Y" Oldřiš, oznamuje svým členům
a dalším zájemcům o odprodej obilovin a brambor, že lze tyto objednat v
kanceláři družstva na tel. čísle 461 747 152.
Upozorňujeme, že k ceně odebraných naturálií bude fakturována i cena obalů,
pokud nebudou vráceny.
Dále upozorňujeme,že rozvoz obilovin nebude z úsporných důvodů
prováděn.
Zájemci - si mohou obiloviny vyzvednout ve skladě obilovin v Oldřiši.
Provoz skladu obilí je v prac. dny od 8 - 14 hod. /ved. Skladu- p. Lukáš Kukla
čís. telefonu 723 934 596/.

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni: 24.08.2010
kategorie

počet

Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy

515
260
255

Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) – chlapci
Děti (15 - 18 let) – dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
Děti (6 - 7 let)
Děti (do 3 let)

30
19
11
113
63
50
18
22

Celkem obyvatel 658
Průměrný věk obyvatel 38.7158054711

JEDNOTA
akce od 3.9.2010 do 30.9.2010
Kabanos tmavý
Sedlácký salám
Lídčanské párky
Dušená šunka
Sýr smetanový
Sýr nízkotučný
Sýr Apetito smetanový
Sýr Apetito s houbami
Švestková povidla
Uzené šproty
Polomáčené sušenky
Podravka
Káva Jihlavanka
Milena, Kofila, Ledové kaštany
Tatranky čokoládové, ořechové, mléčné
Granko
Sirup oranž, lesní směs
Slazené vody:
Ondrášovka citronová, pomerančová
Korunní

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
150 g
150 g
140 g
140 g
320 g
160 g
150 g
200 g + 20%
250 g + 20%
50 g
33 g
250 g
700 g
1,5 l
1,5 l

72,- Kč
83,- Kč
68,- Kč
105,- Kč
19,90 Kč
19,90 Kč
22,90 Kč
22,90 Kč
19,90 Kč
15,90 Kč
11,90 Kč
29,90 Kč
29,90 Kč
7,50 Kč
2,90 Kč
34,90 Kč
19,90 Kč
9,90 Kč
9,90 Kč

Nabízíme Vám ještě mnoho dalšího zboží…

Obec Oldřiš
tel/fax: 461 747 117

e-mail: obec.oldris.@quick.cz
www.oldris.cz

