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Událo se…

Jaselská ulice pořádala 30. ročník strassenfestu!
Počasí přálo, tak se pustili do vaření
kotlíkového guláše. Samozřejmostí je, že každý
donesl něco dobrého a nechybělo ani pivečko,
ani nějaká ta štamprlička. Začalo se v pátek
31. 8., a jelikož se jednalo o třicátý ročník, tak se
celá akce protáhla až do soboty odpoledne.
Dlouhá léta je také tradicí předprázdninové
smažení vajec. Schází se skoro celá ulice
Jaselská i kamarádi z obce.
Vše proběhlo jako vždy v poklidu, tak se už teď
těšíme na další ročníky.
Antonín Ševior

Senioři z Oldřišova a Pilszcze navštívili Kladsko
díky česko-polskému projektu Žijeme a tvoříme bez hranic

Reflexe účastníka zájezdu
Dne 17. srpna před sedmou hodinou ranní jsme nastoupili do autobusů a vydali jsme se k našim polským
sousedům. Cesta probíhala normálně – tak, jak cesty autobusem probíhají. Zpestření bylo v podobě malé
snídaně – štamprle slivovice. To pro lepší náladu. Okolo půl desáté jsme byli na místě. V Minieurolandu. Tady
se k nám ještě přidali Poláci z Pilszcze. Již vstup do budovy nás všechny upoutal girlandou květů. A to jsme
netušili, co nás čeká uvnitř! Tolik květů různých barev – něco úžasného! Každá ze světových miniatur byla
obklopena spoustou barevných květů. Bylo to opravdu velmi působivé, nádherné.
Přesto, že před tímto zájezdem bylo jasno a velmi horko, nám přálo štěstí – bylo mírně pod mrakem.
Procházeli jsme se tou nádherou a fotili a fotili. V poledne jsme společně zasedli do veliké jídelny, kde pro nás
byl připraven velmi chutný oběd.
Pak rychlý přesun do Kladska – tam jsme měli na pevnosti zamluvenou prohlídku buď podzemí
pevnosti, nebo ochoz. Všichni jsme viděli to, co jsme vidět chtěli. Někteří se vydali do podzemí, někteří
na ochoz pevnosti. V podzemí bylo chladno, na hradbách zase pálilo sluníčko. Obojí ale bylo velmi zajímavé.
Rozhled do krajiny byl opravdu nádherný!
A abychom si taky prohlédli centrum města, vydali jsme se tedy z pevnosti zpět. Navštívili jsme kostel –
dominantu města – ve kterém je pochován Arnošt z Pardubic, arcibiskup z doby Karla IV. Kostelem nás
provázel polský průvodce, který mluvil docela dobře česky. Povídání bylo moc pěkné. A teď už nastala
ta pravá chvíle na občerstvení v podobě kávy, zmrzliny a piva. Všichni jsme si našli místo ať už v restauraci
nebo na náměstí na lavičkách.
Pokračování na str. 6.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, prožíváme první dni posledního čtvrtletí tohoto roku. To je neklamným
znamením, že žákům a studentům skončily před více jak měsícem školní prázdniny a již opět zasedli
do školních lavic, aby za pomocí pedagogů i rodičů, získali nové vědomosti a dovednosti, které je co
nejlépe připraví pro budoucí život. Zároveň skončila hlavní sezóna dovolených a já doufám, že jste je
všichni prožili dle vlastních představ a nasbírali tak další energii a vitalitu do dnů příštích.
V tomto měsíci a to ve dnech 5. – 6. října tohoto roku se uskuteční volby do zastupitelstva
obce, Toto vydání obecního zpravodaje je tak zároveň posledním v právě končícím volebním období.
Toto je určitě dobrým důvodem ke krátkému ohlédnutí se a připomenutí si alespoň v kostce toho,
jaké investiční i neinvestiční akce byly v létech 2014 – 2018 realizovány:
Rekapitulace investičních a neinvestičních akcí 2014 – 2018
Celkové náklady

Rok

Název akce

2014

Chodník na ulici Slezská

682 921,00

0,00

2014

Obnova lipové aleje na ulici Opavské

127 674,36

81 961,49

2015

Rekonstrukce smuteční síně

769 972,47

118 154,64

2015

Rekonstrukce veřejného osvětlení

1 985 434,00

0,00

2015

Rekonstrukce přístupového chodníku k zámku

2 320 034,81

250 000,00

2015

Oprava kapličky sv. Antonína

352 055,40

241 356,00

2015

oprava komunikace Za Humny

386 973,00

0,00

2015

oprava chodníků na ulici Slezská a 1. máje

117 849,00

0,00

2015-2016

Sociální byty Hlinská 90

4 616 158,74

1 650 000,00

2016

Kompostárna Oldřišov

3 716 101,00

2 852 770,00

2016

1 086 282,00

0,00

2016

Oprava komunikace na ulici Slezská a 1. máje
Oprava povrchu na ulici Sokolovské

50 820,00

0,00

2017

Oprava komunikace na ulici Svobody

1 224 466,00

604 973,00

2017

Svoz bioodpadů (nákup kontejnerů a nosiče)

683 650,00

581 102,50

2017-2018

3 098 007,50

1 790 812,00

2017-2018

Víceúčelové hřiště ZŠ Oldřišov
Protipovodňové opatření - propustek

826 666,61

0,00

2018

Novostavba chodníku a oprava ul. Sokolovská

3 264 925,95

289 718,00

25 309 991,84

Celkem

2014-2019

Rozestavěné akce:
Rekonstrukce zámku vč. interiéru

2018-2019

Cyklostezka Oldřišov - Opava

Předpokládané
náklady
38 000 000,00
5 001 613,86

z toho dotace

8 460 847,63
Z toho dotace
4 686 144,00
(úvěr 20 000 000)
4 862 507,55

Využívám této příležitosti, abych upřímně poděkoval členům stávajícího zastupitelstva,
již podpořili přípravu a realizaci shora uvedených projektů a zároveň za aktivitu a spolupráci při
všech akcích, které obec organizovala samostatně či ve spolupráci s místními složkami. Tím se
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podařilo zase o něco zkrášlit naší obec, zpestřit její život a učinit další krok k tomu, aby se nám všem,
kteří jsme tuto obec zvolili za svůj domov, zde dobře žilo.
Poděkování dále patří zaměstnancům obecního úřadu, kteří se přímo podíleli na realizaci části
těchto akcí a v neposlední řadě i Vám občanům za pochopení a vstřícnost při prováděných
stavebních pracích a zároveň za spolupráci při pořádání společenských, sportovních a kulturních
akcí v obci. Vždyť především mnohé společenské a kulturní aktivity v obci by se nemohly vůbec
uskutečnit bez přímé podpory, spolupráce a zapojení obecních spolků i Vás občanů.
Vážení spoluobčané přejí vám v příštích dnech hodně slunce, kterým nás snad nadcházející
babí léto ještě obdaří. Poslední čtvrtletí tohoto roku, do kterého za pár dní vstoupíme, ať vám přinese
jen hodně pozitivních zpráv a událostí.
Ing. Petr Toman
starosta obce

Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi
objektu bývalého pohostinství
„U Pardů“

oslavy, svatby či jiné společenské události.
To vše
dispozice
tohoto
objektu
po rekonstrukci může splňovat. Příklady z obcí
v nejbližším okolí, které takovéto objekty
provozují, nám dávají za pravdu, že o nové
využití tohoto objektu nebude nouze.
Jedním
z
dalších důvodů,
proč
zastupitelstvo obce takto rozhodlo, byla
i obava, aby se z objektu nestala tzv. vyloučená
lokalita, jejíž existence v každé obci či městě,
kde existuje, způsobuje nemalé problémy
v jejím životě.
Je jasné, že v současné době nebudeme
moci hlavně z finančních důvodů okamžitě
přistoupit k celkové rekonstrukci tak
rozsáhlého objektu. Můžeme však alespoň
zahájit přípravu na zpracování projektové
dokumentace, hledat zdroje pro financování
celé akce a pomocí vlastních pracovníků obce
připravovat objekt na rekonstrukci.

Jedno z posledních rozhodnutí, které
zastupitelstvo učinilo v právě končícím
volebním období, byl nákup budov bývalého
pohostinství a sálu včetně pozemků,
na kterých se tyto objekty nacházejí. Stalo se
tak na mimořádném jednání zastupitelstva
obce dne 20. 9. 2018. Následně byla dne 22. 9.
2018 oběma stranami podepsána kupní
smlouva a objekt protokolárně předán obci.
Dosavadní vlastník se před časem
obrátil na obec s nabídkou na odprodej
uvedené nemovitosti obci. Zastupitelstvo
několikrát diskutovalo o této nabídce, zvážilo
všechna pro i proti, a i přes napjatou finanční
situací, která je způsobena realizací dalších
velkých investic (oprava zámku, výstavba
cyklostezky), rozhodlo nabídku přijmout a
uvedené nemovitosti koupit. Celková kupní
cena činí 1,55 mil. Kč a bude uhrazena ve dvou
splátkách: 1 mil. Kč v roce 2018, zbývajících
550 tis do poloviny roku 2019.
Obec tak získala do svého majetku
objekt, o jehož konkrétním využití bude
detailně jednáno. Nicméně již teď se nabízí
jedinečná možnost, že po komplexní
rekonstrukci může tento objekt sloužit jako
nové a důstojné středisko kultury zahrnující
sál pro konání plesů, tanečních zábav,
koncertů, divadelních představení apod. vč.
zázemí, které takový sál nutně potřebuje, tj.
parkoviště, šaten, sociálního zařízení, prostor
pro přípravu jídel, dále prostor pro rodinné

Ing. Petr Toman
starosta obce

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 34 ze dne 7. 6. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ Oldřišov
a MŠ Oldřišov sestavené ke dni 31. 12. 2017, včetně
výsledku hospodaření za rok 2017.
2. Účetní závěrku Obce Oldřišov sestavenou ke dni 31.
12. 2017, včetně výsledku hospodaření za rok 2017.
3. Závěrečný účet Obce Oldřišov za rok 2017 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu Oldřišov
999/7, NNK IV-12-8015062/2 s ČEZ Distribuce, a. s.

4. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy
zámku v Oldřišově , včetně přípojek inženýrských sítí“
s firmou Hrušecká stavební společnost, spol. s r. o.,
U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.

5. Dodatek č. 3 s firmou Merat, s. r. o., Zahradní
1069,687 51 Nivnice na víceúčelové hřiště.

5. Poskytnutí finančních prostředků na lyžařský výcvik
a lyžařskou školičku pro Základní školu Oldřišov ve
školním roce 2018/2019, a to na lyž. výcvik ve výši
1.500,-- Kč / žák a lyž. školičku ve výši 1.000,-- Kč /
žák, pro žáky s trvalým bydlištěm v Oldřišově.

6. Směrnici pro nakládání s osobními údaji.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 35 ze dne 16. 8. 2018

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene s GasNet s.r.o. Klišská 940/96, Kliše, 400 01
Ústí nad Labem na stavbu plynovodní přípojky,
Oldřišov-Zámecká, č. sml. 8800084272_1/BVB/P.

Zprávy z mateřské školy

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Novostavba chodníků podél ulice Sokolovská v obci
Oldřišov“ s firmou Silnice Morava s.r.o., Revoluční
904/30, Krnov.

V době letních prázdnin v mateřské škole
nebyly slyšet hlasy dětí, ale řemeslníků, kteří v MŠ
pracovali. Byli to zejména pracovníci obce, kteří se
podíleli na celkové rekonstrukci šatny nejmenších
dětí, a šikovní řemeslníci z řad občanů Oldřišova.

3. Dodatek č. 1 k podmínkám pronájmu „Sociálních bytů
v obci Oldřišov“.

O prázdninách jsme pro rodiče nových dětí
připravili schůzku, aby první den v MŠ, který čekal
jejich děti, proběhl v co nejlepší atmosféře
a pohodě.

4. Zápis do obecní kroniky za rok 2017.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti
č.IP-12-8017103/2 Oldřišov, příp. NN s ČEZ Distribuce .

Další informativní schůzka pro rodiče všech
dětí proběhla začátkem září.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2017

Rodiče se na schůzce seznámili se Školním
vzdělávacím programem, se Školním řádem, dále
jsme hovořili o organizaci tříd, provozu MŠ,
jídelně, o fondu rodičů, kroužcích a akcích, které
nás čekají v novém školním roce.

2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 36 ze dne 20. 9. 2018

Školní rok jsme zahájili v počtu 3 tříd, které
jsou označeny symboly zvířátek.

1. třída nejmenších dětí – Berušky – počet 17
2. třída dětí – Motýlci – počet 17
3. třída nejstarších dětí – počet 23

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Nákup nemovitostí dle kupní smlouvy uzavřené
s panem Tomášem Rašíkem.

O děti se stará 5 pedagogických pracovnic,
2 chůvy a 2 správní zaměstnanci.

Z usnesení Zastupitelstva obce
Oldřišov č. 37 ze dne 26. 9. 2018

Po ukončeném projektu Šablony I. (rok 2016
– 2018) mateřská škola zažádala o další dotace
Šablony II. (na rok 2018 – 2020).

Zastupitelstvo obce schvaluje:

V tomto projektu budeme čerpat finance
na plat chův a vzdělávání učitelek v oblasti ICT.

1. Dodavatele veřejné zakázky „Interiér zámku
v Oldřišově“ firmu ADD INTERIER DESIGN, s. r. o.,
Zahradní 693/6, Hlučín za cenu 4 350 256,13,-, včetně
DPH.
2. Územní opatření o stavební uzávěře v obci Oldřišov.

V září jsme s dětmi navštívili místní
moštárnu, kde pod vedením pana J. Lokoče,
R. Lokoče a pana J. Hřivňackého děti zhlédly celý
proces výroby moštu. Vynikající mošt také
ochutnaly. Za zdařilou exkurzi moc děkujeme.
Poděkování si zaslouží také paní F. Gletníková
a paní E. Kašparčíková za hladký průběh
a organizační zajištění celé akce. V neposlední řadě
patří dík i rodičům za dodání jablíček k moštování.

3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy zámku v Oldřišově – slaboproud
a EZS“ s firmou SECURITY TECHNOLOGIES, a. s.,
Komprdova 4333/20, 615 00 Brno.
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Vrátili jsme se příjemně unaveni, ale jistě
velmi spokojeni. Věřím, že nepíši jen za sebe,
věřím, že spokojeni byli všichni.
Děkujeme panu starostovi Tomanovi
a panu Juchelkovi za krásně prožitý den plný
nových zážitků! DĚKUJEME!
Hedvika Latková

Moc děkujeme za spolupráci.
V těchto podzimních dnech připravujeme
pro děti i rodiče podzimní tvoření v mateřské
škole, dále se těšíme na divadla, která k nám
do mateřské školy zavítají, a pokud nám počasí
bude přát, využijeme dopravní hřiště v Malých
Hošticích, aby se děti naučily, jak se bezpečně
pohybovat v silničním provozu.
V nejbližších dnech chystají naši zahrádkáři
výstavu ovoce a zeleniny.

Environmentální vyúčtování 2017

Naše
děti
výstavu
ozdobí
svými
výtvarnými výrobky. Proto Vás také jménem MŠ
na výstavu co nejsrdečněji zveme.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Krásné podzimní dny Vám přeje

Oldřišov

Magda Sedláčková

Zprávičky z naší školičky

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 816,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Vážení rodiče, příznivci naši školy,
obyvatelé Oldřišova,
školní rok byl zahájen na naší škole dne
3. září v tělocvičně školy.
Kromě pedagogů
a zaměstnanců školy přišli pozdravit žáky i pan
starosta a pan farář. Žáci první třídy došli za
doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků.
Do 1. třídy v tomto školním roce nastoupilo
19 žáků. Celkový počet žáků na naší škole se
vyšplhal na počet 169.
Žáci 6. – 9. ročníku se v prvním říjnovém
týdnu budou účastnit projektu s názvem: Zhluboka
dýchat, zhluboka dýchat… Tento projekt je
zaměřen na ochranu ovzduší a jiných ekologických
aktivit, ve kterých se žáci budou vzdělávat zejména
praktickými činnostmi v KARLOVICÍCH u Vrbna
pod Pradědem. Dotaci ve výši 122 500,-- Kč jsme
získali ze Státního fondu životního prostředí a tvoří
75 % nákladů na tento pobyt pro 66 žáků naší
školy. Do projektu jsme se mohli zapojit právě
z důvodu, že obec Oldřišov je na seznamu obcí se
znečištěným ovzduším, zejména v topné sezóně,
a proto je v našem zájmu, aby právě žáci pochopili
nezbytnost zdravého ovzduší ve své obci a mohli
k tomu přispět jak teoretickými tak praktickými
zkušenostmi.
Dovolte mi ještě touto cestou poděkovat
končícímu zastupitelstvu za spolupráci a podporu
naší – vaší školy za uplynulé 4 roky.
Miroslava Halámková

Úspory vody *
97,91 m3

21,93 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 20,42 t

Úspory ropy **
1 217,37 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 4,58 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,84 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 314 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
17 902 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Z
Certifikátu
environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vyřadili 1 816,00
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 21,93 MWh
elektřiny, 1 217,37 litrů ropy, 97,91 m3 vody a 0,84
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 4,58 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 20,42 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí.

Senioři navštívili Kladsko

(pokračování ze str. 2)

V 17 hodin nás ještě čekala ve zmíněném
kostele mše, která byla sloužena jen pro nás. A pak
už návrat domů.
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JOLK REALITY

Realitní makléřka pro tento region

Nikola
SUKENÍKOVÁ, DiS.

BALETNÍM
SKOKEM
DO REALIT

Zajistím pro vás PRODEJ nebo KOUPI nemovitosti

SLUŽBY které vám zajistím

10 %

Za doporučení
odměna pro
vás ve výši

JOLK REALITY

www.jolkreality.cz

734 799 262

a případně další služby dle situace a přání klienta...

INVESTICE:
» náš tým specialistů má dlouhodobé zkušenosti s různými investičními strategiemi
» předložení investičních nabídek dle přání a požadavku klienta
» nabídka investičního portfolia s výnosem cca 3 % až 11 % ročně
» nemovitostní dluhopisy s výnosem cca 4,0 až 6,5 %
» investice na finančních trzích (akcie, fondy, dluhopisy, podílové listy,... atd.)
» investice do realitních či nemovitostních fondů
(investice do pronájmu nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování)

ÚVĚRY:
» oslovení bank v našem regionu, se kterými úzce spolupracujeme
(ČS, UCB, HB - ČSOB, RB, KB, EB, MB, SSČS, RSTS, WÜST., ... atd.)
» předložení nabídek v návaznosti na poptávaný produkt a typ nemovitosti
» zajištění bonity klienta a prověření v bankovních registrech
» zajištění všech potřebných žádostí a potvrzení příjmů
» zajištění odhadu nemovitosti - pro konkrétní banku
» příprava dalších podkladů spojených např. s prodejem nemovitosti
» spolupráce při uzavření zástavní smlouvy a úvěrové smlouvy
» příprava a podpis návrhu na vklad zástavní smlouvy
» podání návrhu na vklad zástavní smlouvy na katastr nemovitostí

REALITY:
cca 3.000 Kč
» zajištění nemovitosti, případně klienta kupujícího
až 10.000 Kč
» zajištění prezentace na cca 15 realitních portálech
» propagace a spolupráce s dalšími cca 5 realitními kancelářemi
» podpis dohody o poskytnutí realitních služeb - zprostředkování prodeje nemovitosti
» kompletní právní servis a právní poradenství
» příprava a podpis rezervační smlouvy (Dohoda o rezervaci koupě nemovitosti)
» příprava a podpis kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní
» smlouva o advokátní úschově (úschova celkové kupní ceny nebo její části)
» příprava a podpis návrhu na vklad ve věci přepisu nemovitosti na nového vlastníka
» kompletní daňový servis (daňové poradenství ve vztahu k nemovitosti)
» předání nemovitosti včetně přípravy a podepsání předávacího protokolu
» odhad pro finanční úřad z důvodu podání daně z nabytí ( po dohodě s kupujícím)
» příprava DP - daňového přiznání (po dohodě s kupujícím)
» po podepsání DP zajištění podání na FÚ (finanční úřad)
» zajištění úhrady daně z nabytí (4 % z kupní ceny) v případě úschovy části kupní ceny

celá stránka – inzerce realitní agentury – 2×A5 naležato

placená inzerce

Gulášové hody
Tradiční gulášové
Jste srdečně zváni!

hody se budou konat v sobotu 20. 10. 2018 od 11 hodin

v myslivecké chatě.

Sdružení maminek informuje
Sdružení maminek Rozárky Oldřišov zve všechny malé i velké na již tradiční

Strašidýlkování

s lampinóny, které se uskuteční v pátek 26. 10. 2018 od 16:30 hod. v zámeckém parku.
Dále Sdružení maminek Rozárky ve spolupráci s Obecním úřadem v Oldřišově pořádá v sobotu 17. 11.
2018 od 20 hod. taneční zábavu – k tanci a poslechu bude hrát skvělá skupina La Nanita.

Nová kniha Anny Malchárkové
Známá hlučínská spisovatelka Anna Malchárková napsala novou knížku

Chudobky – pověsti

a báchorky z Hlučínska. Jedná se o 34 hlučínských pověstí a báchorek. Kniha je k dostání v kanceláři
obecního úřadu za 220,-- Kč. Jedna z pověstí se zabývá i naší obci (Louka hříšné roby).

Pozvánka do NDM – divadla Jiřího Myrona
V úterý

30. října 2018

se opět vypravíme na kulturní zájezd do ostravského divadla, tentokrát nás čeká

známá Shakespearova tragédie Romeo a Julie v operetním podání. Vstupenky je možné zakoupit
v kanceláři obecního úřadu do 8. října 2018. Odjezd autobusu bude od obecního úřadu v 17:15 hodin.

Výročí 100 let republiky
V neděli 28. října 2018 oslavíme 100 let Československa, v 9:30 hodin vyjde průvod občanů
a zástupců místních organizací do kostela, po Mši svaté se bude v zámeckém parku vysazovat lípa republiky,
odpoledne nás čeká vernisáž děl místních umělců a oslavy vzniku republiky budou zakončeny koncertem
pěveckého sboru Křížkovský, který vystoupí od 16 hodin v místním kostele. Vstup na vernisáž i koncert bude
volný. Podrobnosti oslav budou zveřejněny na vývěskách a v obecním rozhlase.
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? Dejte8nám vědět: zpravickynasisovicky@seznam.cz

