OLDŘIŠSKÝ
ZPRAVODAJ 12/2019

Zvon borovského kostela se tu
A proto je moji velikou radostí, že právě v době, kdy působím ve zdejší farnosti, vyrůstá

Periodický tisk územního samosprávného celku * ročník 2019

Vážení občané,
při čtení tohoto čísla Zpravodaje budete mít ve svém kalendáři jednu z posledních stránek. Vánoční svátky
jsou za dveřmi a na nás dýchne nenapodobitelná vánoční atmosféra a všichni se těšíme na radosti, které
Vánoce přinášejí.
Vážení občané, přeji si, kéž v sobě najdeme více tolerance a přátelství. Nechť projevíme méně sobeckosti
a radujeme se z každé maličkosti. Ať se nám daří udělat radost druhým, vážit si své rodiny, přátel a
kamarádů. Vždyť spolupráce a dobrá vůle zmohou hodně. Kéž se nám podaří potlačit své ego a nevidět jen
svůj prospěch a své zájmy. Myslím si, že každý z nás by měl být schopen občas udělat ústupek, aby se věci
prospěšné pro všechny obyvatele naší obce podařily uskutečnit. Celek je tvořen jednotlivci. Jednotlivec
může celku ublížit, ale může jej také posunout kupředu.
Přeji vám v novém roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, vzájemné tolerance, úcty a mnoho
pracovních úspěchů. Těším se na setkání s vámi u rozsvíceného vánočního stromu 23.prosince.
Michal Serafin, starosta

Setkání u rozsvíceného stromečku
Zveme vás 23. prosince v 18.00 hodin k Obecnímu úřadu v Oldřiši na zpívání u vánočního
stromečku. Společně se naladíme na přicházející vánoční svátky. Nesmí chybět již tradiční
prskavkový řetěz, tak si s sebou vezměte prskavky, čím delší tím lepší. Teplé nápoje pro děti i
dospělé budou připraveny.

Informace z OÚ:
- Obecní úřad bude z důvodu dovolené a svátků uzavřen 23.12.2019 - 3.1.2020
- Tříkrálová sbírka se v obci bude konat v sobotu 11.1.2020.
- Zahradní kompostéry, které mají někteří obyvatelé objednané, máme již do obce dodané a uskladněné.
Budou se vydávat začátkem příštího roku a přesný termín bude dán na vědomí v příštím Zpravodaji.

Poplatky v roce 2020
Zastupitelstvo obce Oldřiš se na svém zasedání dne 16.12.2019 vydalo novou vyhlášku k místnímu poplatku
ze psů č. 1/2019 a OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2019. Obě vyhlášky jsou zveřejněné na úřední desce
úřadu a jsou účinné od 1.1.2020. Zde jsou shrnuty nejvýznamnější změny:

OZV o místním poplatku ze psů č. 1/2019:
- touto vyhláškou se k 31.12.2019 ruší vyhláška č. 2/2010
- poplatek ze psů je od roku 2020 navýšen pro všechny na 100,- Kč za psa
(změnou zákona o mísních poplatcích se ruší definice poživatele důvodu (důchodce) a nahrazuje se osobou
starší 65 let. I pro tyto držitele psů je OZV 1/2019 stanoven poplatek za psa 100,- Kč)
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je také poplatek 100,- Kč
- od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
- poplatek pro rok 2020 je splatný do 31.3.2020.
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se
pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen
ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
( poz. Novou vyhláškou se ruší osvobození od poplatku na psa z útulku a na psa, jehož majitel je člen JSDH,
ohlášení těchto psů proveďte na OÚ do 30.ledna 2020)

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2019
- touto novou vyhláškou se k 31.12.2019 ruší vyhláška č. 1/2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a)
b)

fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu

fyzickou osobu (tj. 600,- Kč); má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
- sazba poplatku je 600,- Kč
- splatnost poplatku pro rok 2020 je do 30.6.2020
- Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dále je OZV osvobozena fyzická osoba:
a) narozena v příslušném kalendářním roce,
b) která je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, (osvobození platí po celý
kalendářní rok)
- údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození. (pozn. U rodin, kde jsou tři děti, z čehož je jedno starší 18ti let, ale je stále
nezaopatřené, to je termín do 30.1. s doložením potvrzením o studiu zletilého dítěte)
- v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
- ve lhůtě 30 dnů je poplatník povinen správci poplatku (obecnímu úřadu) ohlásit i tyto skutečnosti:
- vznik své poplatkové povinnosti
- zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
( Pozn. Nová vyhláška ruší osvobození od poplatku pro osoby, které se celoročně zdržují v zahraničí nebo
mimo obec. Žádáme občany, aby na tuto skutečnost upozornili poplatníky (své rodinné příslušníky) žijící
mimo obec, pokud jsou s nimi v kontaktu. Ne každý pravidelně sleduje webové stránky obce a tato informace
jim může uniknout. Děkujeme)

Platba poplatků může být: v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo na účet obce: 1231377379/0800 ,
variabilní symbol (VS) číslo domu, specifický symbol pro platbu poplatku ze psů je 1341 a u
poplatku za TKO 1340, do poznámky uveďte jméno. Částky prosíme platit zvlášť za psy a zvlášť za
TKO, nesčítat je do jedné platby (z důvodu správné identifikace platby k plátci).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.11.2019:
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
-Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v navrhovaném znění.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje složení inventarizačních komisí a plán inventarizace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí informace o návrhu Změnového listu č. 2 a Dodatku smlouvy č.
5 s tím, že se touto problematikou bude zabývat na příštím veřejném zasedání zastupitelstva.
(Pozn.: Tento Změnový list a Dodatek ke smlouvě se týká opravy silnice po výstavbě kanalizace, kdy
konstrukce silnice a jednotlivé vrstvy navržené projektantem jsou mírně odlišné od požadavků Správy a
údržby silnic Pardubického kraje.)
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, každý občan má právo nahlédnout do zápisů ze
zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webových stránkách
obce www.oldris.cz/dokunety/rozpočet obce a hospodaření obce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svozy odpadů v roce 2020
Svoz papíru (kont.) 1 x za 14 dní (sudé čtvrtky)
Svoz plastů (kont.) 1 x za 14 dní (sudé pátky- včetně Babky)
Svoz popelnic 1 x za 14 dní (liché pondělí)
Mobilní svoz nebezpečného odpadu a objemného odpadu 16.5. a 10.10.2020.
Svoz popelnic na Babce 1 x za 14 dní (sudé pondělí).
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Svozy popelnic – Oldřiš- Babka
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8.,
14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Na termíny 13.4., 6.7., 28.9. (pondělí - svátky) může být změna a svoz přeložen na úterý – bude dáno na
vědomí dle svozové firmy.

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NA KUŽELNÍKU
22. listopadu pro letošek skončil
vědomostní kvíz, který se během roku
několikrát konal na Kuželníku v Oldřiši.
Vědomostní kvíz, resp. hospodský kvíz, je
takový fenomén současné hospodské
zábavy. Před pár lety o něm nikdo ani
neslyšel a mohli jste si jej zahrát jen ve
velkých městech v pár hospůdkách. Díky
velkému zájmu a oblibě se však začaly
kvízy pořádat stále ve více hospodách, a teď
se pravidelně pořádají snad v každé
vyhlášené hospůdce.
Je to taková pohodová, inteligentní zábava, když si chcete s přáteli zasoutěžit jinde, než třeba doma na
gauči u AZ-kvízu nebo deskových her. Celé se to nese ve veselém duchu, i když bez rivality mezi týmy by to
samozřejmě nešlo. Hlavní ale je si to užít, něco nového se dozvědět a otestovat si, jak jsou na tom vaše
vědomosti.
Průběh a pravidla kvízu jsou velice jednoduchá. Každý tým před začátkem kvízu dostane odpovědní
archy, na které v průběhu kvízu zapisuje své odpovědi. Tyto archy pak moderátor po každém kole vybere,
opraví, oboduje a vrátí zpátky, aby se tým mohl podívat, co měl špatně. Kvíz se celkem skládá z pěti kol.
V každém kole jsou pak dvě různá témata po pěti otázkách. Za celý kvíz tedy týmy odpovídají na 50 otázek
plus na závěr jednu bonusovou otázku. Po každém kole jsou týmy informovány o aktuálním pořadí a počtu
bodů. Na konci je pak celkové vyhlášení, a nejlepší týmy vyhrávají různé ceny (na Kuželníku získávají ceny
(většinou láhev dobré lihoviny) první tři týmy).
Otázky i následně správně odpovědi jsou prezentovány na televizi nebo pomocí dataprojektoru. Typy
témat a otázek jsou neomezené. Objevují se zde témata z historie, literatury, přírody, filmové branže, sportu,
umění,… Prostě skoro všechno, co vás napadne. Kromě klasických otázek se můžou objevovat i hudební
kola, kdy soutěžící poznávají podle krátké ukázky název písně a interpreta, nebo také obrázková témata, kdy
se zase poznává například plemena psů, vlajky, památky atd.
Na Kuželníku se tyto kvízy pořádají již třetím rokem. Celkem se zde uskutečnilo již 21 kvízů. Letos se
jich konalo celkem osm (jedno měsíčně mimo prázdniny a plesovou sezónu). Poprvé to bylo také zpestřeno
tím, že se zavedla tzv. dlouhodobá soutěž. To znamená, že výsledky týmů v jednotlivých kvízech se
započítávaly do celkové tabulky. Právě 22. listopadu se konal poslední, rozhodující kvíz. A jelikož před
kvízem stále nebylo rozhodnuté, kdo vyhraje a kdo se umístí „na bedně“, bylo o napětí postaráno. Dokonce
ani během posledních otázek nebylo jisté, kdo na jakém umístění celkově skončí. Výsledné rozdíly pak byly
minimální. Vítěze a druhého dělil jen pouhý bod, třetí a čtvrtý dokonce měli stejně bodů. Vítěz byl nakonec
tým Rodinka následovaný týmem Albertův štramácký knírek. Na třetím místě se pak umístil tým Marcipáni.
Celkem se letos kvízu zúčastnilo 14 týmů po 2-4 členech. Z toho 11 týmů chodilo celkem pravidelně.
Z kapacitních důvodů se jednoho kvízu mohlo zúčastnit maximálně 11 týmů. Jeden kvíz trval cca 2 – 2,5
hodiny (v 19:30 byl začátek). Příští rok budou vědomostní kvízy i nadále pokračovat. Začne se až po plesové
sezóně, tedy někdy koncem února. Budu moc rád, když se sejde opět hodně lidí, kvízy jsou pak pro všechny
zajímavější. V případě zájmu nebo zjištění více informací se můžete zastavit na Kuželník, kde se dozvíte
více.
Budu se tedy moc těšit na další ročník a hojnou účast. Přeji vám všem pohodové Vánoce a příjemné
prožití svátků. A v novém roce hodně štěstí a zdraví a spoustu splněných přání.
Martin Hegr

Pro představu zde přidávám jedno vybrané téma:

1)

ČESKÉ KULTOVNÍ FILMY
Mezi kultovní české filmy bezpochyby patří také Marečku podejte mi pero! Kdo tento film režíroval?

2) Kdo by neznal rodinku Homolkových. O této rodince byly natočeny tři filmy. Napište názvy těchto
filmů v pořadí, v jakém byly postupně vydány.
3) Jen málokdo ještě neviděl již legendární film Pelíšky, který v televizi běží každoročně na Vánoce.
Vzpomenete si, co je na oficiálním plakátu k tomuto filmu?
4) Posledním českým filmem, který získal Cenu akademie, nebo-li Oscara, byl Kolja. Před ním se to
podařilo ještě dalším dvěma českým filmům. Napište alespoň jeden z nich.
5) Dalším „klenotem“ v české kinematografii je film Vesničko má středisková. Jak se jmenuje řidič
náklaďáku, kterého ztvárnil Marián Labuda, a se kterým pracuje závozník Otík?
1)
2)
3)
4)
5)

Oldřich Lipský
Ecce Homo Homolka, Homolka a Tobolka, Hogo Fogo Homolka
Plastová lžička
Obchod na korze (1965), Ostře sledované vlaky (1968)
pan Pávek

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

Mariášový turnaj v Oldřiši
V sobotu 7. prosince zahájili pořadatelé z Oldřiše seriál čtyř turnajů v licitovaném mariáši v sezoně 2019 2020, další klání bude v Borové, ve Svratce a ve Svratouchu. Sešlo se 24 milovníků čertových obrázků z
blízkého okolí, ale stálými soutěžícími jsou i hráči z Brna. A právě pan Přibyl z Brna letos vystoupil na
pomyslnou třetí příčku, druhým se stal pan Kulhavý z František a vítězem letošního ročníku se stal pan Břeň
z Borové. Nejlepším místním hráčem byl pan Šauer, který se umístil na pátém místě. Turnaj zahájil starosta
obce pan Michal Serafin a popřál všem hodně štěstí ve hře.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za peněžité i věcné dary. Jsou jimi: Obec Oldřiš, starosta obce Oldřiš,
Obec Borová, Vogue Trend, THT Polička, Kulhavý Zdeněk, Qanto, Cach Petr, Novák Josef, HEMT spol.
s.r.o. , I. AGRO a.s., Stodola František, Agrodílna s.r.o., Tichý Jiří, Pražan Josef, Pražan Jiří, Kuželník
Oldřiš, Síla Aleš, Medesa s.r.o, Roušar Luboš, Feuerstein Michal, Chovatalé Polička, Sanimax Chvála
Andrlík, Kvapil Libor, Rýdl Jan, Zahradník Vladimír Borová, Dvořák Polička, autoopravna Skalník, Pekárna
Borová, Stříteský Borová, Miro Borová, BRZO.
Pořadatelé děkují všem za účast, přejí krásné prožití vánočních svátků a ať se každého drží v novém roce
štěstí nejen v kartách.
Jan Lorenc

Zprávičky z naší mateřské školičky…listopad a prosinec
Ještě než nám i u nás v mateřské škole začaly starosti a radosti spojené s blížícími se vánočními svátky,
podnikli jsme v průběhu listopadu a prosince nemalé množství akcí.
Hned začátkem listopadu jsme opět vyrazili do
Proseče na Záchrannou stanici a Ekocentrum Pasíčka.
Tentokrát zde na nás čekaly dva projekty. První nás
seznámil s těžkým životem raků na našem území.
Především s tím, co raky u nás nejvíce trápí, jako
například znečištění vody, terénní úpravy řek a různé
nemoci. Na závěr první části jsme si vyrobili raka
z hlíny. Druhá část programu byla věnována ježkům a
jejich přípravě na zimu. Dozvěděli jsme se, co před
zimou potřebují, čím se živí a jak jim můžeme pomoci.
Ani tady nezahálely naše ruce, ježka jsme si vyrobili
z papíru a přírodních materiálů.
Další z výstav pořádána Centrem Bohuslava
Martinů, kterou jsme navštívili, byla věnována básníkovi a prozaikovi Miloslavu Burešovi. Tento poličský
rodák se ve své tvorbě věnoval i literatuře pro děti a právě na toto jeho dílo jsme se zaměřili. Krátké
básničky, rýmovačky a hádanky jsou nepostradatelnou součástí rozvoje čtenářské pregramotnosti, řeči a
komunikace. Miloslav Bureš spolupracoval i s Bohuslavem Martinů. Jeho báseň „Píseň o studánce Rubínce“
inspirovala slavného hudebního skladatele ke zkomponování známé kantáty „Otvírání studánek“. Tu jsme si
také poslechli a takovou malou improvizovanou studánku jsme vyčistili.
Adventně naladit se přišli rodiče společně s dětmi na tradiční předvánoční dílnu. Zde si společně vyrobili
pár vánočních dekorací a přáníček. Celé odpoledne rychle uteklo a šikovné ruce dětí a rodičů vyrobily
mnoho krásných výtvorů.
Letošní poslední výstava v Centru Bohuslava Martinů se nemohla věnovat ničemu jinému než blížícím se
svátkům vánočním. Tentokrát byla zaměřena na tradiční vánoční pokrmy v průběhu století. Vše jsme si
důkladně prohlédli, poslechli a dokonce i ochutnali. Nakonec jsme si vyrobili postavičky ze sušeného ovoce.
Ani v tomto roce na nás nezapomněl Mikuláš se svými pomocníky. Protože ale naše děti zlobit neumí,
nemusel se nikdo ničeho bát a užili jsme si společně příjemné dopoledne plné zábavy a her.
Všechny rodiče, prarodiče, sourozence a ostatní návštěvníky jsme přivítali 10. prosince na vánoční
besídce v naší Mš. Děti se moc snažily a předvedly množství básniček a písniček, ale také poněkud
netradiční dramatizaci Červené karkulky z dílny Svěrák + Uhlíř. Za vše jsme sklidili potlesk a odměnou nám
byl především úsměv na tváři publika, ale také malá předvánoční nadílka pro děti.
Alespoň zimně navnadit nás do školky přijelo Divadlo JOJO se svojí „Rampouchovou pohádkou“. V ní
nám děda Rampoušák a bába Chumelice prozradili, co vše se musí přidat do kotlíku, ze kterého se vykouzlí
ta pravá jiskřivá a blýskavá zima.
S africkou kulturou jsme se seznámili
na besedě v místní základní škole. Zde
jsme se dozvěděli něco o tom, jak slaví
v Africe Vánoce, jak to chodí u nich ve
škole a mnoho dalšího. Hlavní atrakcí
byla však hudba a tanec. Za rytmu bubnů
jsme se všichni dali do tance a odcházeli
jsme s úsměvem na rtech a příjemným
pocitem z nadcházejících vánočních
svátků, do kterých Vám přeje celý
kolektiv Mš klid a pohodu a do nového
roku jen to nejlepší.
Lenka Mičková

Foto dodala: Lenka Mičková

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

Vzpomínka
14.12.2019 uplynulo 10 let od úmrtí p. Marie Hápové z č.p. 73.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

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

Informace z knihovny
Jsme ráda, že mohu své čtenáře pozvat do knihovny k výběru nových titulům, které jsme v rámci
výměnného fondu přivezli tento týden z poličské knihovny. Hodně nových titulů je i pro děti, jistě si každý
vybere. Níže je malá „ochutnávka“ toho, co je pro vás připraveno. Budu se těšit na vaši návštěvu.

Knihovna Oldřiš děkuje za přízeň všem svým
čtenářům a návštěvníkům knihovny v tomto
roce a přeje příjemné prožití vánočních
svátků.
Knihovnice Romana

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – leden 2020
Borová
19. 1. 2020 – „Cestou necestou s Radkem
Jarošem – KORUNOU HIMÁLAJE“
od 16 hod. v místní sokolovně
1. 2. 2019 od 20 hod. v místní sokolovně –
Hasičský ples.
Bystré
25. 1. 2020 - Hasičský ples
od 20 hodin v Sokolovně Bystré. K tanci a
poslechu hraje skupina Prorock. Bohatá
tombola a občerstvení zajištěno.
Dolní Újezd
11. 1. 2020 - Tříkrálový farní ples, hraje
Combo 2, taneční vystoupení, sokolovna Dolní
Újezd, začátek 20:00 hodin, vstupné 90 Kč.
18. 1. 2020 - Sokolský ples, hraje Arzekt, hosté
Eliška a Pavlína Rejmanovy, sokolovna Dolní
Újezd, začátek 19:30 hodin, slosovatelná
vstupenka 100 Kč.
Litomyšl
Do 1. 3. 2020 - Fenomén Igráček
Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava prezentuje historii i současnost
legendární plastové figurky, která nás provází
dětstvím už od roku 1976, kdy byla stvořena
první postavička zedníka. Návštěvníci se
mohou těšit na velkou hernu i na figurku
vyrobenou městu Litomyšli na míru.

8. ročník oblíbeného dětského karnevalu.
Zábavné odpoledne v maskách plné soutěží a
her. K dispozici bude hrací koutek a malování
na obličej. Chybět nebude samozřejmě ani
tradičně bohatá tombola. Vstupné: 80 Kč na
osobu, děti do 2 let zdarma.
Lubná
4. 1. 2020 – Skalka Lubná - 20.00 hodin - ples
SDH, hraje ABC Boskovice
11. 1. 2020 – Skalka Lubná - 14.00 hodin dětský karneval s klaunem Hopsalínem na
téma Hurá na Karneval!
18. 1. 2020 - Skalka Lubná - 20.00 hodin ples KDU-ČSL, hraje COMBO 2 z Litomyšle,
myslivecká kuchyně
25. 1. 2020 - Skalka Lubná - 20.00 hodin ples TJ Sebranice, hraje RYTMIK JEDLOVÁ
Polička
do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy
– výstava o nejpříjemnějších věcech každého
roku – o Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené
stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi)
objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19.
století a co dnes.
Centrum Bohuslava Martinů - třída B. Martinů
5. 1. 2020 – Novoroční koncert - Jaroslav
Svěcený & Virtuosi Pragenses
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00
hod.

18. 1. 2020 - Festival deskových her
13:00-19:00, Lidový dům, Litomyšl
Pro děti i dospělé, zahrát si může celá rodina.
Přijďte si vyzkoušet a zahrát nové i již známé
hry. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 30 Kč

11. 1. 2020 - XVI. ročník mezinárodního
turnaje v mariáši a V. Ročník memoriálu
Jaroslava Sokola
Prezentace 15:00, start 16:00
Divadelní klub Polička

18. 1. 2020 - 19. 1. 2020 - 5. Svatební veletrh
10:00-17:00, Zámecké návrší, Litomyšl
Koná se na Zámeckém návrší a v Evropském
školicím centru.
Vstup zdarma.

Sebranice
10. 1. 2020 – Farní ples – od 20 hod. na sále
kulturního domu v Sebranicích
12. 1. 2020 – Pohádka Sněhová vločka – od 15
hod. na sále kulturního domu. Vstupné
dobrovolné.
18. 1. 2020 – Dětský ples – od 16 hod. na sále
kulturního domu

26. 1. 2020- Velký dětský karneval
14:30, Zámecký pivovar, Litomyšl

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

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

Plesová sezona v Oldřiši:
18.1.2020 – Myslivecký ples
8.2.2020 – Hasičský ples
-----------------------------------------------------------------------------------
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