OLDŘIŠSKÝ
3/2016
ZPRAVODAJ
Obec Oldřiš přeje všem
občanům pěkné prožití
velikonočních svátků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ztráty a nálezy :
INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

* Na obecním úřadě jsou uloženy tyto nalezené věci :
Vínová dámská šála – nalezena u hasičské zbrojnice
Pánská šála – zapomenutá na Dětském maškarním karnevale
Svazek klíčů na karabině – nalezeno u Bělidla

* V následujících měsících budou naší obcí procházet projektanti firmy RECPROJEKT z důvodu zpracování projektové
dokumentace pro gravitační kanalizaci. Prosíme o Vaši součinnost a v případě potřeby umožnění přístupu na
pozemek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ ODPADU
16.4.2016 proběhne svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu.
Stanoviště:
na Bělidle
u Obecního úřadu
u Orlovny
na Babce

v 9.00 hod.
v 9.30 hod.
v 10.00 hod.
v 10.30 hod.

Při svozu platí stále stejná pravidla, jako v minulých
letech – tj. osobní předání odpadu svozové firmě.

Informace k mobilnímu svozu nebezpečných, objemných odpadů a elektrozařízení:
Příklady odpadů:
Do objemných odpadů patří – starý nábytek, matrace, peřiny, koberce, linolea, kočárky, lyže a takový odpad, který
se svým objemem nevejde do popelnice
Do nebezpečných odpadů patří – staré barvy, ředidla, oleje (v uzavíratelných nádobách), chladící kapaliny (fridex),
brzdové kapaliny, olejové filtry, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od nebezpečných látek, monočlánky,
autobaterie a jiné odpady, které by mohly být nebezpečné pro životní prostředí
Do elektrozařízení patří – ledničky, sporáky, elektrické trouby, pračky, sušičky, vysavače, ruční nářadí, televizory,
rádia, sekačky na trávu, hračky a vše co je na elektrický pohon včetně baterií
Pneumatiky – připravujte k odvozu pouze pneumatiky z osobních aut!!!
Upozornění pro občany, že při mobilním svozu se neodváží stavební odpady jako jsou eternity, stavební suť, stará
okna a rámy, asfaltové lepenky, stavební polystyren a jiné stavební odpady!!!
M. Serafin

UDÁLO SE…
Předvelikonoční sváteční odpoledne a výstava 20.3.2016
Předposlední březnovou neděli tohoto roku se konal
již 4. ročník Předvelikonočního posezení a výstavy v naší
obci. Od 13. hodin byla Orlovna naplněná krásnými
výrobky místních i přespolních občanů a brzy se také
zaplnila návštěvníky. Dle " skromného" odhadu jich bylo
cca 300. Letošní odpoledne zahájily děti z oldřišské
školy a školky svým „ jarně - hudebním“ vystoupením.
Kdo nepřišel obdivovat krásu výrobků a šikovnost
předvádějících řemeslníků mohl při cimbálové muzice
Špunt z Brna nasávat skvělou atmosféru při domácích
koláčcích a zeleném
pivu. Děti využily
velikonoční dílnu, kde
pod dozorem skvělých
instruktorek z poličské
Mozaiky a dalších šikovných pomocnic, vytvářely velikonoční dekorace nebo
keramiku na hrnčířském kruhu.
Zpestřením letošního ročníku byla i soutěž o nejlepší mazanec, který z 10ti
soutěžících vyhrála p. Jana Kopecká ze Sebranic, druhé místo získala paní Anna
Andrlová ze Stašova a třetí místo obsadil mazanec p.
Romany Bednářové z Borové. Další novinkou bylo
vzpomínkové promítání starých fotografií z obecní
kroniky pomocí dataprojektoru a projížďky na koních
pro děti.
Děkujeme všem účinkujícím, hostům, pořadatelům a
pomocníkům, kteří dokázali zpříjemnit všední
odpoledne. Fotografie si můžete prohlédnout na
www.oldris.cz/ fotogalerie a na FB OKAP.
K. Andrlová

Za volant bezpečně, aneb společné školení
oldřišských řidičů
5.3.2016 se v zasedací místnosti sešlo několik uvědomělých
řidičů, kteří si dobrovolně během téměř dvouhodinového školení
vyslechli novinky v oblasti pravidel silničního provozu dle zákona
361/2000 Sb. Zákony jsou stále novelizovány a ne každý má
možnost, například v rámci svého zaměstnání, školení řidičů
absolvovat. Tato skutečnost je nám známa a proto obecní
knihovna uspořádala školení především se zaměřením na starší
řidiče. Bylo moc fajn, že jich přišlo tolik a navíc i mladší řidiči.
Školením provázel pan Fila z Autoškoly panter.
R. Koutná

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

Turnaj v kuželkách
19.3. se pořádal 2.ročník turnaje v kuželkách. Na turnaj se přihlásilo 20 hráčů. Všichni bojovali statečně a vyhráli ti
nejlepší.
Výsledky:
1. místo Vojta Lorenc
2. místo Slávek Roušar
3. místo Josef Kvapil
Další umístění k nahlédnutí na Kuželníku. Všem ostatním gratulujeme a těšíme se na další turnaj.
Pořadatalé z Kuželníku

POZVÁNKY
Klobásobraní
16.4.2016 Vás zveme na Kuželník na první klobásobraní. Podávat se budou domácí
klobásy ještě teplé z udírny.

Pálení čarodějnic
Dne 30.4.2016 od 15.00 hod. Vás zveme na pálení čarodějnic na Kuželník. Pro děti
budou připravené soutěže o ceny. Večerní pálení ohně a soutěž o nejhezčí čarodějnici. K posezení bude připraveno
něco k zakousnutí z udírny a možnost opéci si buřtíka.
Pořadatelé z Kuželníku

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – duben 2016
Borová
2. 4. 2016 v 18.00 hod. – divadelní hra „V RYTMU TANGA“, v místní Sokolovně, divadelní spolek Vicena z Ústí nad
Orlicí. Hra o touze žít, o lásce a věrnosti až za hrob, ale i nevěře a zklamání. Je to hra něžná i hořká, která vás strhne
svým silným příběhem.
Bystré
12. 4. 2016 – Indiáni prérií a americká divočina – beseda s Mgr. Karlem Kocůrkem, někdejším pedagogem a
muzikantem, který propadl cestovatelské vášni a zamiloval se do Spojených států amerických, kam se neustále často
a rád vrací. Beseda se koná od 17:00 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu. Vstupné 20 Kč.
13. 4. 2016 – Kašpárek a princezna – představení Boučkova loutkového divadla, od 16:00 hod. v Komunitním sále
MFD. Vstupné 20 Kč.
29. 4. 2016 – V zámku a podzámčí – ZUŠ Bystré Vás zve na taneční akademii konanou v rámci oslav Mezinárodního
dne tance, v 17:00 hod. v Sokolovně.
Litomyšl
16. 4. 2016 - 17. 4. 2016, 9:00 - 17:00, Státní zámek, Litomyšl
Svatební veletrh s bohatým doprovodným programem
Více na www.svatebni-veletrh-litomysl.cz
16. 4. - 17. 4.2016, So 9:00-18:00 a Ne 10:00-17:00, Zámecký pivovar, Litomyšl
XIV. Astrovíkend - esoterický festival
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů
osobního i zdravotního charakteru. Více na www.astrovikend.cz
29. 4. 2016, 18:00, Zámecký amfiteátr, Litomyšl - Blue Effect - koncert
Vstupné: 200 Kč v předprodeji (v IC Litomyšl) a 230 Kč na místě
Polička
2. – 26. 4. 2016 - 4. ročník Dnů slovenské kultury
Tylův dům v Poličce
5. – 23. 4. 2016 – Polička Jazz 2016 – 20. ročník
Big Band Gustava Broma, Robert Balzar Trio, Peter Lipa & BAND, Orchestr Kryštofa Marka, Wilkins - Uhlíř - Helešic
Trio (CZ/USA) , Lena Yellow (CZ/USA), výstava fotografií Jazz World Photo 2015.
15. 4. 2016 - František Nedvěd s kapelou Tiebreak
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
Sebranice
1. – 2. 4. 2016 - Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé, vede František Malý ml., Sebranice č.p.8, přihlášky
na telefonu 604 590 474.
Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – obec Telecí
správná odpověď na soutěžní otázku zní: Budova školy v obci Telecí byla otevřena v září 1910. Výhercem je Petr
Dvořák z Poličky, který získává sadu knih o obci Telecí a místní škole.
Informace poskytla N.Šauerová, Město Polička

INZERCE :

NABÍDKA NEMOVITOSTI
Prodám nemovitost v Oldřiši – č.p. 175.
Voda i elektřina v objektu. V případě zájmu
volejte na telefonní číslo: 603 375 998.

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

Vyplnění volného místa v tisku:
Recept na tvarohové koblížky – nejen
na Velikonoce :
1kostka tvarohu, 3 vejce, 22 dkg hladké mouky,
1 prášek do pečiva, 1 lžíce rumu, 1 lžíce cukru
moučka, 5 lžic mléka.
POSTUP PŘÍPRAVY:
Vše smícháme dohromady a lžící děláme malé
koblížky které se smaží v oleji a obalují se v
cukru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace k vydávání Zpravodaje :
Do Zpravodaje může svými příspěvky přispívat každý, kdo má zájem.
Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou , pisatel bude pod svým článkem vždy jmenován a nese za něj plnou
zodpovědnost.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele.
Příspěvky zasílejte mailem na adresu : ucetni.oldris@email.cz . Uzávěrka je vždy 20. den v měsíci.
Zpravodaj vydává Obec Oldřiš, Oldřiš 132, tel.: 461 747 117, vychází 1x měsíčně bezplatně v nákladu 290 výtisků. www.oldris.cz

