OLDŘIŠSKÝ
ZPRAVODAJ 8/2019
Periodický tisk územního samosprávného celku * ročník 2019

Starosta informuje…
* Ve středu 4. 9. 2019 od 18.00 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš v zasedací místnosti OÚ.
* Informace ke kanalizaci: nadále se bude pokračovat v rozpracovaných úsecích výstavby kanalizace od
Jiráňových k OÚ a u Nováků. V následujících podzimních měsících by se na těchto úsecích měly budovat i
veřejné části přípojek k domům. Při budování veřejných částí kanalizačních přípojek budou práce
postupovat tak, ţe bagr bude chvíli hrabat výkop napříč silnici, poté silnici uvolní, vsune se přejezdový
plech a po přejezdu stojících čekajících vozidel se odstraní plech a znovu se bude pokračovat ve výkopu.
Zároveň upozorňuji, ţe v lokalitě u Nováků bude silnice velmi zúţená, a proto Vás prosím o trpělivost a
opatrnost při průjezdu tímto úsekem. Po dobu prací v těchto úsecích doporučuji vyuţívat vedlejší místní
komunikace a při cestě do Poličky spojovací cestu na Babku. Děkuji.
M. Serafin, starosta

Informace z OÚ
* V kanceláři OÚ je k dispozici petiční
arch k podpisům proti plánované výstavbě
depolymerizační jednotky – spalovny
pneumatik v Pohodlí u Litomyšle. Informace
k petici a plánované výstavbě spalovny jsou
uvedeny na vývěskách v obci a webových
stránkách obce.
* Na základě častých dotazů zájemců o
bydlení v obci ţádáme majitelé nemovitostí,
kteří mají zájem prodat nebo dlouhodobě
pronajmout svou nemovitost, zda by tuto
skutečnost mohli oznámit na obecní úřad
(pokud tak uznají za vhodné). Rádi
doporučíme a nasměrujeme zájemce
k prodávajícím. Důvod je prostý - máme
zájem na tom, aby nebylo v obci tolik
prázdných domů, a aby tyto domy oţily a
v obci přibyli noví občané. Děkujeme.
* Drakiáda se překládá na říjen, termín
bude dán včas na vědomí.

-----------------------------------------Informace ze školní jídelny
Vedoucí ŠJ oznamuje všem strávníkům, ţe
dne 28. 8. 2019 bude jídelna uzavřena,
z důvodu přerušení dodávky elektrického
proudu.
Dále ţádám všechny rodiče dětí ze ZŠ a MŠ,
aby poslali platbu za obědy na měsíc září.
Obědy se platí o měsíc dopředu (v srpnu
platíme obědy na září!!!).
První školní den 2. 9. 2019 bude pouze 1.
vyučovací hodina, proto mají všechny děti ZŠ
oběd odhlášen. Od dalšího dne mají všichni
automaticky oběd, pokud někdo z rodičů bude
chtít změnu, musí ji nahlásit ve ŠJ.
Děkuji za pochopení, Kvapilová G.

Kaple sv. Františka díl 8. Kameny pro oltář do kaple
svatého Františka v Oldřiši
Jak jsme jiţ v předešlých příspěvcích popsali,
jednou z prvních věcí, kterou udělal svatý
František po svém obrácení bylo to, ţe šel po
městě Assisi a prosil – ţebral o kameny na opravu
kostela San Damiano, ve kterém měl vidění, kde
ho Bůh vybízí k tomu, aby opravil jmenovaný
kostel. Svatý František si to tenkrát špatně vyloţil,
a dnes uţ víme, ţe měl opravit celou církev, coţ
se mu s Boţí pomocí podařilo.
Inspirováni touto příhodou jsme, jako jednu
z prvních věcí při stavbě kaple v Oldřiši, zaslali
paní starostce města Assisi prosebný dopis, ve
kterém jsme jí popsali záměr – stavbu kaple
v Oldřiši a pro lásku Boţí, jsme ji prosili o kámen,
který by byl pouţit jako oltářní. Bohuţel se nám
však dostalo odpovědi, ţe její úřad ţádné dary
neposkytuje.
Myšlenka na propojení budované kapličky
svatého Františka s jeho rodištěm jsme se nechtěli
vzdát a rozhodli se vyţebrat kámen osobně.
S naivní představou a bez znalostí italštiny jsme si
naplánovali, ţe během dovolené v Itálii se
pokusíme získat kámen pro oltář.
Hned po příjezdu do Assisi začala sháňka po
nějakém vhodném kamenu, celé město je z nich
vystavěno, nikdo jim nepřikládá nějaké větší
pozornosti. Kameny tam jiţ není dovoleno těţit a
ty, které se nám zdály nejvhodnější by nám asi
nikdo nedaroval.
Druhý den se na nás usmálo štěstí a nalezli ten
správný, na oltář jako dělaný, leţel nedaleko
našeho penzionu, měl ty správné rozměry, a
protoţe jsme měli s sebou přeloţený prosebný
dopis, hned jsme se pustili do akce.
Majitelem kamene byl i majitel celého
penzionu a přilehlé zahrady. Dali jsme mu přečíst
zmiňovaný dopis, ale podle výrazu tváře jsme
poznali, ţe od dob svatého Františka se u nich
hodně změnilo a na nějaké ţebrání – nebo spíše
darování nejsou připraveni. Byli jsme odmítnuti
s tím, ţe ten kámen je moc vzácný, ţe na něm je
ze spodní části (kterou jsme nemohli vidět) vyrytý
nějaký vzácný znak z římské doby a ţe ho dostal
při nějaké ţivotní příleţitosti (tomu jsme
nerozuměli), tudíţ tedy není vhodný k darování.
Na dotaz, zda by o nějakém vhodném nevěděl
(anglicky) odpověděl, ţe anglicky nerozumí a o
kamenech neví, těţba je zakázána. No dobře, po
podrobnějším průzkumu jeho zahrady jsme
postupně nabyli dojmu, ţe se o různé kameny
zajímá a dalších několik zajímavých a vhodných
jsme našli.

Nazítří ráno jsme zavolali mé sestře, která
italštinu ovládá, aby nám pomohla s prosbou o
kameny a spolehli se na její výmluvnost. První
formální pozdravy vystřídal proud italštiny, která
postupně proměnila chladný aţ studený výraz
obličeje našeho pana domácího na úsměvem
rozzářený obličej člověka, který je velmi potěšen
tím, ţe můţe darovat něco ze svého pro tak
ušlechtilý účel. Zcela se změnil a nabídl nám
kameny ze svých zásob – mramor přímo z pohoří
Monte Subasio. Potom uţ šlo vše hladce a
společně jsme vybrali celkem čtrnáct kamenů a
pro jistotu raději hned naloţili do auta. K nim
jsme přibrali ještě dva menší, které jsme potom
postupně pokládali na všech těch vzácných
místech, aby se propojilo Assisi s Oldřiší. Takţe
ony dva kamínky jsme poloţili na oltář v San
Damiáno, kde se svatý František obrátil, na
křtitelnici u které byl pokřtěn, poloţili jsme je i na
jeho hrobě, v bazilice svaté Kláry, vloţili jsme je
do rukou bronzového františkána, který vyhlíţí
z Assisi dolů do údolí a medituje nad zázrakem
Boţího stvoření, poloţili jsme je i v Rivotorto, na
místě vzdáleném od Assisi asi 5 kilometrů, kde se
první spolubratří usadili, kdyţ se vrátili od
papeţe, v malé kapličce Porciunkuli, kde je střed
Františkova působení a kde se svými bratry trávil
nejvíce času a poloţili jsme je i na místě za
Porciunkulí, kde svatý František zemřel. Kaple
Porciunkule je vzorem, podle kterého je i
budována kaple v Oldřiši. Ještě jsme je poloţili u
oltáře v kostele ve městě Gubio, kde svatý
František uklidnil místního lidoţravého vlka.
Při dalším putování jsme potom kameny
poloţili na místě, kde ţil, konal zázraky a
zpovídal světec, františkán minulého století pater
Pio, který měl podobně, jako svatý František na
rukou, nohou a na boku Kristovy rány – stigmata.
Posledním místem, kde jsme poloţili oba kameny
byla jeskyně svatého Michaela Archanděla na
hoře San Michael, která je jiţ od pátého století
jedním z nejvýznamnějších míst poloostrova
Gargano.
Jedno malé vysvětlení, proč jsme všude nosili
a pokládali ty kamínky dva? Jeden ten větší bude
po domluvě s panem kameníkem Němcem
zasazen do oltářní desky, aby se ho mohly dotýkat
posvěcené ruce kněţí při bohosluţbách a propojila
se tak kaple svatého Františka v Oldřiši s rodištěm
a svatými místy v Assisi, no a ten menší bude
zasazen do kropenky u dveří, abychom se ho
mohli dotýkat mi všichni ostatní při ţehnání.
Na dotaz, čím ţe moje sestra tak radikálně
obměkčila našeho pana domácího se nám dostalo
odpovědi, ţe mu řekla, ţe je řeholnice (to je
pravda) a na to, ţe jsou Italové velmi citliví a
většinou se v nich probudí to nejlepší, co v nich
je.

FOTOREPORTÁŢ Z CESTY

Assisi pohled z města do údolí

Bazilika sv. Františka v Assisi

San Damiano – kostelík, který sv. František opravil

Socha františkána u města Assisi

Dům, ve kterém se sv. František narodil a křtitelnice, ve
které byl pokřtěn sv. František, nalézající se v katedrále
San Rufino v Assisi

Kámen na oltářní desku naložený
v kufru auta.

Pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi

Všimli jsme si ….
Moţná jste to nezaznamenali, protoţe většina pracujících je tou dobou
v zaměstnání, ale 9. srpna v pořadu „Snídaně s Novou“ jsme mohli na
televizních obrazovkách vidět naši oldřišskou občanku Lenku Groulíkovou,
která se svým kolegou z branţe předváděla umění Carvingu (dekorativní
úprava čerstvého ovoce a zeleniny) – pro laiky – vyřezávání obrazců do ovoce a
zeleniny. Poprosili jsme Lenku o poznatky z natáčení …
….“takţe k proběhlé akci na Nově: Přijeli jsme tam na nekřesťanskou pátou
hodinu. V recepci jsme obdrţeli čipovou kartu, prázdnou chodbičkou jsme se
odebrali směrem k natáčecímu studiu, v tom případě balkonu, kde uţ bylo
spoustu lidí. Celou akci domluvil a zařídil Tomáš Lipavský, bývalý student SOŠ
a SOU Polička, kde na mne sehnal kontakt. Společně s naším doprovodem jsme se odebrali na balkon, kde
jsme si připravili pracovní náčiní s melouny. Po té nám bylo oznámeno, ţe budeme mít 4 ţivé vstupy a v kolik
hodin se budou konat. Vzápětí si nás vzala na starost maskérna a ta byla moc dobře vybavená. Při návratu
na plac jsme se seznámili s moderátory – manţeli Hejdovými, kteří byli velice příjemní a vstřícní.
Po zkušenostech z natáčení filmu jsem z kamer nebyla uţ toliko nervózní přesto jsem ze začátku cítila trému,
ale ne tak vysokou jako můj kolega. Ještě ţe byla se mnou celá rodina za coţ jim moc děkuji!! No, rozhodně
je zajímavé sledovat kontrast lidí pracujících před kamerou a kulisáků. Ti byli o poznání méně "oficiální" a
televizní vysílání tak pro mne ztratilo trochu pozlátka. Ţivé vysílání je velice zajímavá a příjemná zkušenost,
kterou si doufám zopakuji na podzim, kdy budeme natáčet další vstup, tentokrát o dýních.
Fotky ze studia nemohu poskytnout, byl tam přísný zákaz focení.“
Lenka Groulíková
Lenko, děkujeme, ţe ses s námi podělila o své nové zkušenosti, a přejeme stále pevnou a šikovnou ruku
při vytváření dalších krásných dílek z ovoce a zeleniny.
–red-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka AZASS

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, ţe Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých členských
obcích výstavbu pečovatelských domků (v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek a Polička).
Nyní hledáme v členských obcích Svazku obcí AZASS nejvhodnější obyvatele těchto domků, proto si vás
dovolujeme oslovit.
Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové
(upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové skupiny.
Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde ţijí za podpory pečovatelské sluţby.
Cílem výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené:
 věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo
 zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů
 finančními a majetkovými poměry (podrobnosti specifikace naleznete v příloze č.1)
V případě zájmu o bliţší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální pracovnici Anetu
Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz, tel. č. 605 459 830).

Příloha č.1
Vymezení cílové skupiny:
Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a jejich průměrný
čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl
0,75násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0násobek v případě 2členné
domácnosti, jejichţ sníţená soběstačnost je způsobená:

•

věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo

•

zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů.
finančními a majetkovými poměry

•

Nájemní smlouvu do pečovatelského domku je moţné uzavřít pouze, pokud nájemce nemá ve vlastnictví ani v
podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani druţstevní podíl v bytovém
druţstvu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové jeho domácnosti, kteří by v pečovatelském domku
bydleli. (poznámka: vztahující se k finančním a majetkovým poměrům).
Bydlení v pečovatelském domku:
Bydlení v pečovatelském domku je poskytováno na základě uzavřeného nájemního vztahu mezi Svazkem
obcí AZASS a nájemcem. Souběţně dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální sluţby poskytované
pečovatelskou sluţbou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.
Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny pro pečovatelský domek je uzavřena na dobu 2 let.
Pečovatelská sluţba:
Pečovatelská sluţba je sociální sluţba, která pomáhá zlepšit kvalitu ţivota občanům, kteří se ocitli v
nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním postiţením či ztrátou
orientace a poskytnout jim dle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou
podporu tak, aby mohli ţít co nejdéle důstojným ţivotem ve vlastních domácnostech.
Pečovatelská sluţba zajišťuje pomoc dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních sluţbách v rozsahu těchto úkonů: běţné úkony pomoci péče o vlastní osobu (např.
podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při orientaci v prostoru), pomoci při
osobní hygieně, pomoci při zajištění stravy, pomoci zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, běţné
pochůzky do veřejných institucí, praní a ţehlení) a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovod do zdravotnických zařízení, na orgány veřejné moci a do veřejných institucí).
Vhodné je připomenout, ţe pečovatelská sluţba se odlišuje od obdobné sluţby, kterou je osobní asistence.
Osobní asistent pobývá s uţivatelem v jeho domácím prostředí a pomáhá mu, pečovatelka dojíţdí do
domácnosti uţivatele poskytovat předem nasmlouvané konkrétní úkony.
Informace poskytuje AZASS, Polička

--------------------------------------------------------------Turnaj v kuželkách
Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník turnaje v kuželkách. Kdy: 28. 9. 2019. Začátek: v 10:00 hod.
Startovné: 150,-Kč. Po turnaji živá hudba pro veřejnost a domácí uzená žebírka. Akce se koná za
každého počasí. Hrají: Brother´s. Těšíme se na Vaší návštěvu. Rezervace: 733/321 939
Kuželník U Klokana.

Zubní pohotovost ( sobota, neděle svátky, 8.00-11.00 hod.)
Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

MUDr.

Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

5.-6.10.2019

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

12.-13.10.2019

MUDr.

Ševčík

Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

19.-20.10.2019

MUDr.

Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

26.-27.10.2019

MDDr.

Vlčková

Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

28.10.2019

MUDr.

Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

7.-8.9.2019

MDDr.

Martinec

14.-15.9.2019

MDDr. Novák

21.-22.9.2019

MUDr.

28.-29.9.2019

2.-3.11.2019

MUDr. Adamec

9.-10.11.2019

MDDr.

Bidmonová

Ivana

Dolní Újezd 383

461 631 126

16.-17.11.2019

MUDr.

Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

23.-24.11.2019

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

30.11.-1.12.209

MDDr.

Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

7.-8.12.2019

MUDr.

Kašparová

Leona

Polička, Růţová 195

775 724 524

14.-15.12.2019

MUDr., MBA

Feltlová

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

21.-22.12.2019

MUDr.

Kopecká

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

23.12.2019

MUDr. Kossler

24.12.2019

MDDr.

Kotlárová

Michaela Sarah

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

25.12.2019

MUDr.

Králová

Zdena

Litomyšl, Druţstevní 69

461 100 497

26.12.2019

MUDr.

Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

27.12.2019

MDDr.

Kučerová

Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

28.-29.12.2019

MUDr.

Kučerová

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

30.12.2019

MDDr.

Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

31.12.2019

MDDr.

Novák

Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

Polička, Husova 25

606 202 501

1.1.2020

MUDr. Nováková

4.-5.1.2020

MUDr.

Oliva

Vladimír

11. - 12. 1. 2020

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Zdroj: www.pardubickykraj.cz/lekařská služba
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Video

Cvičení pro ženy

Ještě máme 4 místa volná. Moţnost kolektivního
sportovně – tanečního pohybu pro oldřišská
děvčata (7-18 let) v rytmu zumby. První hodina
zumby se bude konat 3. 10. 2019 od 17.00 hod.
v zasedací
místnosti
OÚ
(potřebujeme
dataprojektor). Vzít si s sebou sportovní obuv a
oděv, nápoj. V případě zájmu prosím volejte na
telefon 702/120 281.
Pokud budou mít zájem o ukázkovou hodinu i
nějaké maminky (aby věděly, do čeho jejich
dcerky jdou), stačí zavolat na výše uvedený
telefon a můţeme si spolu jednu lekci zacvičit.

V pondělí 9. září zahajujeme po prázdninách
opět cvičení. Je určeno pro všechny pohybu chtivé
ţeny, dívky, maminky i babičky. V kaţdé
cvičební hodině jsou prvky aerobiku, kalanetiky,
posilování váhou vlastního těla, cvičíme s gumou,
míčkem a s činkami, děláme kruhový trénink,
cvičíme tabatu, nechybí protahování a závěrečný
strečink. Cvičení bude kaţdý lichý týden v
pondělí a ve čtvrtek od 18hodin v tělocvičně ve
škole v Oldřiši. Potřebujete podloţku, sportovní
boty, pití, ručník a chuť se hýbat. Těším se na vás.

R. Koutná

Kamila Lorencová

Zveme Vás do Kraje Smetany a
Martinů – září 2019
Borová
15. 9. 2019 - Formanský den
15. 9. 2019 - Časovka na Lucký vrch – Memoriál
Libora Šafáře, prezentace od 8 do 9.30 h. na
Luckém vrchu, start v 10 h. z Lačnova, startovné
200,- Kč
Bystré
14. 9. 2019 – Dětský den –v sobotu od 13:30 v
areálu hasičské zahrady. Pro děti je připravena
spousta soutěţí. Občerstvení zajištěno.
21. 9. 2019 – Jak si postavit auto – divadelní
technická pohádka „Jak si postavit auto“.
Vystoupí s ní DS Eduarda Vojana Brněnec v 17
hodin v Sokolovně Bystré. Vstupné v předprodeji
v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Do 15. 9. 2019 - je v Informačním centru k vidění
výstava fotografií Fotoklubu Vysočina na téma
Krajinou Vysočiny.
Dolní Újezd
8. 9. 2019 - Jízda zručnosti a Kuličkyáda
od 13:30 hodin v parku na Rovince
Těšit se můţete na ukázku výcviku policejního
psa, dílnička pro děti
7. 9. 2019 - Tradiční Vinobraní
Areál SDH, hraje Melodie Trpín
Vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno
Litomyšl
6.9.2019 - 8.9.2019 - Litomyšlské dvorky
Čtvrtý ročník Litomyšlských dvorků. V průběhu
těchto tří dnů oţijí některé dvory a dvorky v
historickém jádru města Litomyšl.
6.9.2019, 20:00 - Timudej + Circus Problem
Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert, afterpárty.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji od 12. 8. (IC
Litomyšl a Paseka) a na místě 270 Kč.
web akce
pořádá Music Club Kotelna
7.9.2019, 12:00, Sportovní areál za Sokolovnou,
Litomyšl,
14. FishFest
Oblíbené rybí hody a hudební festival.

19.9.2019, 16:00, - Květinová show
Klášterní zahrady, Litomyšl
17. ročník, vstupné dobrovolné.
Za nepříznivého počasí se koná na zámku.
19.09.2019 - 22.09.2019 - Mladá Smetanova
Litomyšl
Různá místa v Litomyšli
46. ročník festivalu klasické hudby, divadla a
jazzu pro mladé publikum.
umělecká
www.hudebnimladez.cz
Lubná
21. 9. 2019 - Lubenská šťopička
od 14.00 hodin – Skalka, vystoupí dechová hudba
Bludověnka, populární bavič a imitátor Vladimír
Hron, ocenění nejlepších destilátů, večer taneční
zábava se skupinou Arzekt a další. Bohaté
občerstvení.
Polička
17. – 22. 9. 2019 – Mime Fest 2019
8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
www.mimefest.cz
28. – 29. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti na
Svojanově
www.svojanov.cz
Sebranice
8. 9. 2019 - Rozloučení s prázdninami - od 14
hodin na Pohoře "u Tří kocourů". Budou
připraveny hry, soutěţe, zábava a malé
občerstvení
11.9.2019 - Kurz Výroba postaviček z
kukuřičného šustí, Světnice č.p.8, 15-19 hodin,
pořádá SAN, přihlášky na 604 590 474
18.9.2019 - Kurz Výroba ozdob ze slámy,
Světnice č.p.8, 15-19 hodin, pořádá SAN,
přihlášky na 604 590 474
28.9.2019 - Ţivý obraz u kolejí na Kněţství mezi
Sebranicemi a Lubnou, začátek ve 14 hodin,
zváni jsou všichni, zvláště v dobovém oblečení I.
republiky, pořádá SAN
Svojanov
7. 9. 2019 - Závišova škorně - turistický pochod
zajímavou trasou za historií i krásami Svojanova a
okolí. Další informace na
https://www.mestyssvojanov.cz/
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

Pozvánky na akce

Inzerce

Firma HEMT, spol. s r.o.
přijme zaměstnance. Kontakt:

720/ 329 784
Termín nástupu: Leden
2020
=================================
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Přejeme školákům – především pak prvňáčkům, aby vykročili do nového
školního roku s úsměvem, aby se jim ve škole po celý následující
rok dařilo a naučili se mnoho
nového a zajímavého.
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