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Obecní úřad Oldřišov: Slezská 135, 747 33 Oldřišov, tel.: 553 762 219, 553 762 223
Starosta obce: Ing. Petr Toman, www stránky obce: www.oldrisov.cz

Uvnitř zpravodaje mimo jiné naleznete…
Oldřišovští žáci na Olympijském festivalu v Ostravě, více informací na na str. 6.

Děti ve školce navštívila ochočená liška, více informací na na str. 5.

Oldřišovší atleti Barbora Malíková a Tadeáš Formánek na tréninzích
reprezentují
naši obec v dresech,
které jim zástupci obce
věnovali v závěru minulého roku.
Přejeme jim nejen
sportovně úspěšný rok
2018!
-elk-
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V letošním roce plánujeme zahájit další
významnou stavbu, na kterou už dlouho čekají
příznivci cyklistiky, a tou je cyklostezka
Oldřišov – Opava. Její realizace je však
podmíněna poskytnutím dotace. O tu jsme
požádali v rámci výzvy MAS Hlučínsko.
Žádost byla vyhodnocena hodnoticí komisí
a získala dostatečný počet bodů nutných pro
schválení. Definitivní rozhodnutí a potvrzení
výroku hodnoticí komise má v kompetenci
programový výbor. Věřím, že i ten rozhodne
kladně a budeme moci po letošních žních
stavbu zahájit, tak ať může být od jara příštího
roku cyklisty využívána. Předpokládané
náklady projektu činí cca 5 mil. Kč, z čehož
95 % by mělo být pokryto dotací z MAS
Hlučínsko.
Vedle stavebního ruchu byl od počátku
roku čilý i život kulturní. Ten byl zahájen
plesy, které tvoří neodmyslitelnou tradici naší
obce. Návštěvnost jednotlivých plesů byla sice
velmi různorodá – způsobená mimo jiné
i chřipkovou epidemií, nicméně díky jejich
organizátorům – místním spolkům – jsme měli
možnost všichni se společně setkat, spolu se
pobavit a ti z nás, kteří měli trošku toho štěstí,
si odnesli i nějakou pěknou cenu z tomboly.
Novou akcí, a věřím, že i novou tradicí, se do
kulturního dění v obci zapojili místní myslivci
svou Domácí zabíjačkou. Myslím, že všichni,
kteří jsme přišli ochutnat zabíjačkové
speciality, hodnotíme iniciativu myslivců
veskrze pozitivně a těšíme se na příští ročník.
No a ne zdaleka poslední akce, na kterou Vás,
ale především vaše děti zvu, je dětský
maškarní ples, který si pro Vás na sobotu
17. března připravily maminky ze sdružení
Rozárky. Za tyto kulturní počiny patří našim
spolkům opětovně velké poděkování, neboť
díky nim máme možnost se od samého
začátku roku setkávat a dobře se bavit.
Vážení spoluobčané, co nevidět budeme
slavit největší křesťanské svátky v roce, svátky
velikonoční – svátky umučení a vzkříšení
Ježíše Krista. Prožijme následující dny včetně
svátků velikonočních ve spokojenosti, klidu,
porozumění, ohleduplnosti a vzájemné úctě.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do Vašich poštovních schránek jste
obdrželi toto první letošní vydání obecního
zpravodaje, ve kterém Vám opět podáváme
několik informací o dění v naší obci.
Prožíváme první dny měsíce března, kdy je
možno říci, že jaro již klepe na dveře.
Doufejme tedy, že mrazivé dny z přelomu
února a března jsou za námi a že se můžeme
brzy těšit na hřejivé paprsky jarního sluníčka.
Na posledním zasedání zastupitelstva,
které se uskutečnilo 19. 2., zastupitelé schválili
poskytnutí finančních dotací jednotlivým
spolkům, jimž obec mimo jiné takto vyjadřuje
podporu jejich činnostem. Zároveň byla
schválena finanční dotace naší farnosti, jež
pomůže financovat na letošní rok plánované
opravy kostela. Dále zastupitelstvo schválilo
mimo jiné dodavatele veřejné zakázky
na výstavbu nových chodníků a rekonstrukci
komunikace na ulici Sokolovské. Jak jste mohli
sami vidět, bylo v měsíci únoru provedeno
kácení některých stromů na této ulici, tak aby
vlastní stavba chodníků a opravy komunikace
mohly být realizovány v prázdninových
měsících tohoto roku. Celkové vysoutěžené
náklady této stavby činí 2,9 mil. Kč.
Celkově bude tento rok klást vysoké
nároky na finanční prostředky. Jak určitě víte,
probíhá průběžně největší investiční akce, a to
oprava zámku. Objekt je v této chvíli
pod novou střechou, je staticky zajištěn, má
nové stropy, je položena vodorovná kanalizace
v objektu,
položeny
podkladní
betony
v přízemí, provádí se izolace proti vzlínání
vlhkosti podřezáním celého objektu a vyzdívají
se vnitřní příčky. Do těchto dní je prostavěno
na této stavbě cca 6 mil. Kč a je možno říci, že
práce probíhají dle dohodnutého harmonogramu.
Další stavbou, která již byla zahájena
v loňském roce, je stavba víceúčelového hřiště
za tělocvičnou ZŠ, která dle uzavřené smlouvy
o dílo bude ukončena v květnu tohoto roku
a žáci naší školy a nejen oni tak získají krásný
sportovní areál, který, jak věřím, budou hojně
využívat.

Ing. Petr Toman
starosta obce
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Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 31 ze dne 19. 2. 2018

11. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro KST Oldřišov, z. s., ve výši 22.000,--Kč
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí
individuální neinvestiční
dotace č. 4/2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 31. zasedání zastupitelstva obce
doplněný o bod č. 21. Smlouva o uzavření
budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě
s ČEZ Distribuce.

12. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro SK Moravan Oldřišov, z. s., ve výši
250.000,-Kč
a
zároveň
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 5/2018.

2. Pronájem/pacht pozemků ve vlastnictví
obce a Smlouvu o pronájmu/pachtu
pozemků ve vlastnictví obce Oldřišov
s Obchodním
družstvem
vlastníků
Oldřišov, Opavská 42, 747 33 Oldřišov.
3. Zadání změny
Oldřišov.

č.

13. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro
Základní
organizaci
Českého
zahrádkářského svazu
Oldřišov, z. s.,
ve výši 20.000,-- Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 6/2018.

1 Územního plánu

14. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení maminek Rozárky, z. s.,
ve výši 10.000,-- Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 7/2018.

4. Zhotovitele změny č. 1 Územního plánu
Oldřišov firmu DUPLEX, s. r. o.,
28. října 875/275, Ostrava-Mariánské Hory.
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Úprava
propustku“ s firmou Rosis, s. r. o.,
Vrchní 43, Opava.

15. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro
Českomoravský
svaz
chovatelů
poštovních holubů, místní spolek Oldřišov,
z. s., ve výši 12.000,-- Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 8/2018 .

6. Dodavatele veřejné zakázky „Novostavba
chodníku na ulici
Sokolovské“ firmu
Berkastav, s. r. o., Nádražní 11, Bruntál,
792 01.

16. Dodatek č. 8 ke Směrnici č. 8/2010 pro
poskytování a účtování cestovních náhrad.

7. Kalkulaci nákladů – Kompostárna Oldřišov
na rok 2018.

17. Zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku „Sběr, svoz a odstraňování
směsných komunálních odpadů v obci
Oldřišov.

8. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů
Oldřišov ve výši 46.000,-- Kč a zároveň
schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí
individuální neinvestiční
dotace č. 1/2018.
9.

18. Rozpočtové opatření č. 3.
19. Výroční zprávu o poskytování informací
za rok 2017.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Římskokatolickou farnost Oldřišov
ve výši 150.000,-- Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 2/2018.

20. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IZ-12-8000751/2 Oldřišov
p.č. 71 Promet Real, přeložka VNN s ČEZ
Distribuce, a. s.

10. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
pro Myslivecký spolek Chmulovec Oldřišov
ve výši 35.000,-- Kč a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace č. 3/2018.

21. Smlouvu o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě č. 18_SOBSO1_
4121366651 s ČEZ Distribuce, a. s.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Další lednový den jsme navštívili také
výstavu betlémů v místním kostele. Výstavou
nás provázel pan farář Bohumil Vícha. Také
jemu děkujeme.
Do naší školky zavítalo hned několik
divadel. S marionetami k nám přijelo divadlo
manželů Antošových, divadlo Beruška nám
přivezlo pohádku Zimní překvapení a nakonec
divadlo Šternberk nám zahrálo pohádku
O řepě a další dvě pohádky.
Protože v našich malých prostorách
máme omezený pohyb, byli jsme si všichni
zacvičit v tělocvičně ZŠ. Dětem se připravené
tělovýchovné aktivity moc líbily, a proto
v nejbližší době chceme akci opět zopakovat.
Mezi velmi významnou událost patřil
interaktivní
výukový
program
E-liška
zaměřený na environmentální výchovu, který
dětem přiblížil život jedné z našich
nejrozšířenějších šelem. Lektor přijel s ročním
mládětem lišky obecné – Miou, která volně
pobíhala mezi dětmi. Byla ochočená, očkovaná,
zvyklá na cizí lidi i malé děti. Děti se o lišce
dověděly, kde žije, co dokáže ulovit, proč je
oproti zažitým představám užitečná a jak je to
s jejím vztahem k lidem a člověka k ní – to vše
byly zajímavé náměty na diskuzi s dětmi.

1. Dopis
České
asociace
odpadového
hospodářství ze dne 17. 1. 2018.
ZO nesouhlasí s nadměrným zvyšováním
poplatků za uložení odpadu na skládku
dle poslaneckého návrhu novely zákona
o odpadech.
2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty
č. 1, 2.
3.

„Rozpočet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínsko–západ
na
rok
2018“
a „Střednědobý výhled rozpočtu Svazku
obcí
mikroregionu
Hlučínsko–západ
na období 2019–2023“.

4.

„Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok
2018“ a „Střednědobý výhled rozpočtu
Sdružení obcí Hlučínska na období 2019–
2022“.

5. Zprávu finančního výboru.
6. Zprávu kontrolního výboru.
S plným zněním usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov se můžete seznámit na internetových
stránkách obce www.oldrisov.cz, popř. v kanceláři
obecního úřadu.
-elk-

Zprávy z mateřské školy
V prvních dvou měsících nového
kalendářního roku naši školku postihla vysoká
nemocnost dětí, ale také pedagogických
zaměstnanců. Akutní respirační infekce
a chřipky se vyskytly hlavně u menších dětí,
které ještě nemají zvládnutá hygienická
pravidla – smrkání do kapesníku, kýchání
do kapesníku či časté mytí rukou. Rodiče se
chovali zodpovědně a ohleduplně, děti
zůstávaly doma a chřipku vyležely, a tím dále
nerozšiřovaly infekci. V současné době se děti
vrací do svých tříd a provoz se již navrací
do normálu.
Kromě každodenního plnění Školního
vzdělávacího programu jsme pro děti
připravili zajímavé kulturní akce. Za velmi
krásnou považuji návštěvu betlému u rodiny
pana E. Svobody. Díky paní G. Svobodové
a jejímu fundovanému výkladu o betlému
mohly
všechny
děti
obdivovat
toto
obdivuhodné dílo. Děkujeme.

Dále jsme prožili Maškarní rej, který byl
naplánován na dopoledne 28. 2. 2018
v mateřské škole. Děti se mohly převléknout
za jakoukoli masku nebo se mohly veselit jen
tak sami za sebe :-) Byly připraveny hry
ve třídách s občerstvením (koblížky) a nakonec
se všichni sešli ke společnému tanci ve třídě
u Včelek, kde se děti představily všem
kamarádům. Na chodbě v 1. patře byl
připraven fotokoutek, kde si mohli rodiče své
děti vyfotit v maskách.
V nejbližších dnech připravujeme
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zajímavou akci, a tou bude hudební výukový
program učitele hudby pana Kubáta, který
hravou a zábavnou formou dětem přiblíží
vážnou hudbu J. S. Bacha.
Ke zkvalitnění výuky jsme zakoupili
projektor a plátno k promítání. Je umístěn
ve třídě u Motýlků. První zkušební promítání
bylo s pohádkami o poslušných kůzlátkách.
Dále bude projektor sloužit k výuce.
Protože našim nejstarším dětem se blíží
termín zápisu do ZŠ, máme pro rodiče
připraven program s PhDr. S. Quisovou
o školní zralosti. Uskuteční se 13. 3. 2018 v MŠ.
Blíží se také zápis do mateřské školy
pro rok 2018/2019. Uskuteční se ve čtvrtek
3. 5. 2018 od 12 do 16 hodin. Žádosti o přijetí
s přílohou si můžete předem vyzvednout v MŠ
nebo si ji můžete stáhnout ze stránek obce
Oldřišov, kde bude k dispozici v měsíci dubnu.
Formuláře žádosti a přílohu vám také můžeme
zaslat na požádání e-mailem, pokud se na nás
individuálně obrátíte.

V měsíci únoru proběhlo školní kolo
v recitaci, které bylo rozděleno na tři kategorie.
Zde jsou výsledky:
1. kategorie: Sára Schwachová, Klaudie
Demelová, Vanesa Ludwigová
2. kategorie: Eva Bortlíková, Jan Dušek,
Kateřina Tutková
3. kategorie: Klára Fabiánová, Teodor
Bielák, Veronika Podolínská
Soutěže
se
zúčastnilo
32 žáků
a do okrskového kola v Opavě byly vybrány
tyto recitátorky: Sára Schwachová a Klára
Fabiánová.
Naši žáci se zúčastnili také okresních
olympiád, kde dosáhli velmi dobrých
výsledků. Štěpán Balner z 5. ročníku obsadil
14. místo z 56 účastníků v matematické
olympiádě a Daniela Ferenzová z 9. ročníku 15.
místo z 35 účastníků v olympiádě z jazyka
anglického.
Zimními olympijskými hrami žili mnozí
občané naší obce a také naši žáci zažili tu
pravou sportovní atmosféru na Olympijském
festivalu v Ostravě. Ještě předtím se však
zapojili do soutěže o nejlepší ztvárnění
zimního olympijského úspěchu, a protože byli
vybráni jako vítězové, mohli si v úterý 20. 2.
na Olympijském festivalu v Ostravě vyzkoušet
ledovou dráhu, curling, biatlon, pumptrack
a mnohé další disciplíny. Setkali se dokonce
se sportovními osobnostmi Alešem Valentou
a Martinem Koukalem. Někteří se pak
v průběhu týdne mohli vidět i v televizi, jak
odpovídají na otázky týkající se olympijských
her.
Zápis do 1. třídy se na naší škole bude
konat 17. 4. 2018. Upozorňujeme všechny
rodiče, kteří uvažují o odkladu školní
docházky svého dítěte, aby si všechna nutná
potvrzení obstarali pokud možno již před
tímto datem. Pro úplnost uvádím patřičné
doklady, které je nutné předložit: žádost
rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře
k odkladu školní docházky a doporučení
některé z pedagogicko-psychologických poraden v okolí.
Od 5. 3. do 9. 3. proběhnou jarní
prázdniny. Tento termín je určen pro celý
okres Opava.
Miroslava Halámková
ředitelka

Naše e-mailová adresa je:

ms.oldrisov@seznam.cz.
K zápisu je potřeba mít žádost
vyplněnou a přílohu potvrzenou pediatrem.
Další informace naleznete ve vývěsce
mateřské školy nebo na facebookových
stránkách naší školky.
Krásné dny Vám přeje
Magda Sedláčková.

Zprávičky z naší školičky
Vážení rodiče, příznivci naši školy,
obyvatelé Oldřišova,
dovolte mi zrekapitulovat život v naší
škole v průběhu uplynulých dvou měsíců.
V měsíci lednu absolvovalo 44 zájemců
z řad žáků z 5.–9. ročníků lyžařský výcvik
na Malé Morávce. Lyžařskou školičku v tomtéž
měsíci absolvovalo 68 žáků z 1.–4. ročníků.
Z toho je poznat, že tradice lyžařských škol je
veliká, a to také díky Zastupitelstvu obce
Oldřišov, které přispívá nemalou částkou
na obě akce.
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DOBROČINNÁ SBÍRKA

MOMENT – VRACÍ STARÉ VĚCI
DO ŽIVOTA A POMÁHÁ TAK
POTŘEBNÝM
ZAPOJTE SE V BŘEZNU I VY!

Minulý rok jsme díky Vám vybrali téměř
700 kg věcí – velmi děkujeme!

Věděli jste, že darováním jedné tašky
pro vás již nepotřebných, ale stále pěkných,
funkčních a zachovalých věcí a následným
prodejem v síti second handů Moment,
pomůžete například nevyléčitelně nemocným
lidem umožnit hodinu a půl života doma
pod zdravotnickým dohledem?

CO MŮŽETE DAROVAT?

OBLEČENÍ – KABELKY – BOTY – TEXTIL –
BIŽUTERII – HRAČKY – SKLO – PORCELÁN –
KERAMIKU – SPORTOVNÍ POTŘEBY

KOHO PODPOŘÍTE:

A to není zdaleka vše.
Dobročinná organizace Moment, která je
založena
na
principu
dárcovství
a dobrovolnictví,
provozuje
v moravskoslezském regionu 7 second handů plus jeden
v Praze. V těchto obchodech se za symbolickou
částku prodávají věci, které lidé darují
například
prostřednictvím
obecních
či
firemních sbírek.
Chcete se zapojit také? V BŘEZNU
máte možnost!
„Cílem založení dobročinných obchodů
Moment, je pomáhat lidem co nejméně
náročnou cestou. Lidé z celého okolí nám
darují věci, které se jim již mohly okoukat,
staly se pro ně nepotřebnými, ale protože jsou
stále pěkné, funkční a zachovalé, jednoduše
se prodají těm, kteří je naopak využijí. Jedná
se především o šatstvo, ale také o další věci,
jako je obuv, hračky, domácí potřeby,
keramika, bižuterie, drobný nábytek apod.
Navíc, všichni dělají dobrou věc. Dárci darují,
kupci koupí a výtěžek z prodeje putuje
potřebným.
Konkrétně
na
neziskové
organizace,
jejichž
zakladatelé
jsou
z Moravskoslezského regionu,“ upřesňuje
Simona Honsová, ředitelka dobročinné
organizace Moment.
Podpořit můžete Mobilní hospic
Ondrášek,
který
provází
nevyléčitelně
nemocné dospělé i děti v poslední fázi života,
Stacionář Žebřík, který umožňuje mladým
lidem se zdravotním postižením osobnostní
rozvoj i setkávání s vrstevníky a další tři
projekty (viz předchozí článek).
Eliška Menšíková
dobročinná organizace Moment

Jedna taška darovaných PĚKNÝCH věcí
znamená pro partnerské neziskové organizace,
které Moment podporuje, například tyto
možnosti:
• Pro Hospic Ondrášek:
Hodina a půl života doma pro nevyléčitelně
nemocné pod zdravotnickým dohledem.
• Pro Stacionář Žebřík:
Objednávku expresivních terapií, jako např.
muzikoterapie nebo canisterapie
pro handicapované klienty
denního stacionáře Žebřík.
• Pro Kola pro Afriku:
Transport jednoho kola do Afriky a umožnění
pravidelné školní docházky jednomu dítěti
na několik let.
• Save Elephants:
Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu,
který je speciálně vycvičen na odhalování
pytláků slonoviny.
CCBC:
Například pomůžete šesti mořským želvám
na svět.
KDY A KAM MŮŽETE VĚCI PŘINÉST:

v sobotu dne 17. 3. 2018
od 8:00 do 11:00 hodin
ve dvoře obecního úřadu
Oldřišov.

Na věci použijte prosím pytle či tašky.
www.moment-ops.cz
Facebook – dobročinný second hand
mobil: 773 070 482
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Ohlédnutí se
za Tříkrálovou sbírkou 2018

lidem, kteří se dostali do krizové situace,
osobám
s mentálním
nebo
duševním
postižením (rozšíření terapeutické dílny) atd.
Chceme touto cestou poděkovat Vám,
kteří jste jim otevřeli své příbytky a jakoukoliv
částkou přispěli do pokladničky. Velmi si
vážíme toho, že nezapomínáte odměnit i naše
malé koledníky a vždy máte pro ně připravené
i něco dobrého v podobě sladkostí či ovoce.
Letos naši koledníci, díky Vaší štědrosti,
vykoledovali krásnou částku 45.470,-- Kč.
Všem
moc
děkujeme
jménem
organizátorů sbírky.

Děkujeme všem koledníkům za čas,
který v sobotu 6. 1. 2018 věnovali koledování.
Akce navazuje na tradici koledování na Tři
krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní
sbírky. V tuto dobu se vydávají skupinky
tříkrálových dobrovolníků do ulic měst
a vesnic, aby oslovili veřejnost a požádali
o pomoc pro lidi v nouzi.
Výtěžek z letošní sbírky půjde např. na
podporu nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu (nákup zdravotnického
materiálu, pořízení auta na CNG), a také

M. Bennková a G. Svobodová

Začíná realizace česko-polského
projektu zaměřeného
na invazivní druhy rostlin

invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek
a bolševníků.
Prvním krokem při realizaci projektu bylo
zřízení
česko-polské
webové
stránky
http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou
uvedeny všechny informace o projektu,
jednotlivých aktivitách, invazivních druzích
a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod.
Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty
na mail invazivni-druhy@centrum.cz.
Od měsíce března 2018 bude až do jara
roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch
s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích
regionu.
Radim Lokoč

V lednu letošního roku byl zahájen
dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských
gminách, který realizuje Sdružení obcí
Hlučínska s polskými gminami Kietrz,
Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice za
finanční podpory programu INTERREG V-A
Česká republika - Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů
v krajině společného přeshraničního regionu
v souvislosti
se
značným
výskytem

Pozvánka do Národního divadla moravskoslezského –
divadla Antonína Dvořáka
V pátek 16. března 2018 se opět vypravíme na kulturní zájezd do ostravského divadla, tentokrát nás
čeká známá humorná opera G. Rossiniho Lazebník sevillský. Ostravské nastudovaní hry je zajímavé
tím, že jej režíroval Ondřej Havelka a libreto přebásnil Jaromír Nohavica. Představení začíná v 18:30
hodin a autobus od obecního úřadu odjíždí v 17:15 hodin. Vstupenky lze zakoupit v kanceláři
obecního úřadu v ceně 314,-- Kč včetně dopravy.
Gabriel Juchelka
Zprávičky naší sovičky – zpravodaj obce Oldřišov (vychází jako občasník)
Odpovědný redaktor – Mgr. Gabriel Juchelka
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení textů.
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Dejte nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz

Foto ve výřezu na titulní straně Mgr. P. Bohumil Vícha
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