OLDŘIŠSKÝ
7/2016
ZPRAVODAJ
Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 29.6.2016 mimo jiné schválilo :
-Zastupitelstvo obce Oldřiš, schvaluje provedení oprav hydroizolace a
protiradonového opatření v celém rozsahu navržených opatření
Ing. Strejčkem v budově ZŠ Oldřiš čp. 196.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016

POZVÁNKA
3.8.2016 od 18.00hod. se
koná v zasedací místnosti
OÚ veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Oldřiš.
Program je zveřejněn na
úřední desce, vývěskách a
www.oldris.cz.
Všichni jsou srdečně zváni .

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí závěrečné účty, přezkum
hospodaření a výroční zprávy SMSV Poličsko a svazku obcí AZASS.
- Podání informací o zemních pracích v lokalitě pod zastávkou ČD.
- Podání informací o přijaté žádosti od Jednoty Orel Oldřiš o finanční příspěvek.
- Žádost starosty zastupitelům o součinnost při vyklízení věcí v ZŠ Oldřiš.
- Podání informací o stavu přípravy projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci.

Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

Z obecního úřadu ...
Upozorňujeme občany, že do 30.6.2016 měly být zaplacené
poplatky za TKO. Obecní úřad eviduje několik neuhrazených
pohledávek a z tohoto důvodu žádáme občany, kteří poplatky
dosud neuhradili, aby tak učinili v co nejbližším termínu.
Vyhnete se tak vymáhání pomocí upomínek.
Děkujeme všem, kteří hradí poplatky včas.

Školní jídelna začíná vařit od 15.8.2016.
Rozkvetlá cesta v Oldřiši

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY…

jistě jste si všimli, že v době prázdnin začaly v naší škole stavební práce. Tyto práce se týkají opravy
hydroizolace a vytvoření protiradonové bariéry v budově. V měsíci červnu - před zahájením těchto prací - obec
zveřejnila výzvu k podání nabídek na tuto zakázku. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem. Hodnotící komise
doporučila ze všech uchazečů firmu Poličská stavební s.r.o., s níž byla po souhlasu rady obce sepsána smlouva.
Na sklonku školního roku se začalo s vyklízením prostor v přízemí školy a za pomoc při vyklízení se i já připojuji
k poděkování pana ředitele školy, jehož článek si můžete přečíst níže. Ihned poté nastoupila vybraná firma a
začala se stavebními pracemi.
I v mateřské škole byla nutná pomocná ruka při vyklízení před plánovaným „velkým“ malováním kuchyně a
přilehlých skladovacích prostor. Zmíněnou pomocnou rukou byli členové hasičského sboru, kterým tímto děkuji za
pomoc a také zaměstnancům a učitelkám naší mateřské školy.
Pár slov k plánované kanalizaci: Začátkem července byly některým občanům a majitelům nemovitostí rozeslány
dopisy s návrhem umístění kanalizační stoky na jejich pozemku a s žádostí o udělení souhlasu s navrženou trasou.

Žádám občany, kteří byli osloveni dopisem, aby včas na tento dopis reagovali - ať už souhlasem či připomínkou.
Posléze budou všechny připomínky a návrhy od občanů projednány s projektantem.
Dalším krokem, v plánované kanalizaci, je podání žádosti o změnu z tlakové na gravitační kanalizaci v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje pro obec Oldřiš, o níž se bude jednat na zasedání ZO 3.8. na
které Vás tímto také zvu .
Michal Serafin, starosta

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY…
POZNÁVACÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ
Vážení rodiče,
zveme Vás na poznávací a informační schůzku
konanou v pondělí 22.srpna 2016 od 16 hodin ve
sborovně školy.
Budeme rádi za setkání s Vámi, umožní klidněji začít
nový školní rok především dětem, ale jistě i Vám rodičům.
Vezměte s sebou, prosím, zdravotní průkazy dětí,
telefonní kontakty.
Vlastimil Vajs – ředitel školy
Přibylov

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
V poslední červnový den se sešlo několik
brigádníků, aby pomohli s vystěhováním školního
nábytku a vybavení. Díky jejich pomoci mohly začít
stavební práce v budově školy podle plánu. Vážíme
si pomoci všech a děkujeme bez rozdílu všem –
tatínkům, dědečkům, zastupitelům obce,… . Přesto
bych rád zmínil jedno jméno. Je to Pepík Hegr mladší
z Babky. Byl zdaleka nejmladším brigádníkem a
neváhal přijet pomoci až z Babky a na kole! Věkem
kluk, ale prací chlap. Dříve se říkalo, že pracoval
příkladně. Já bych dnes dodal: Klobouk dolů a děkuji.
Vlastimil Vajs

UDÁLO SE….

Den otců i těch budoucích
V pátek 1. 7. 2016 v Areálu za Orlovnou proběhl historicky první
ročník Dne otců. V dobré atmosféře se otcové mezi sebou utkali v
disciplínách, jako je posbírání nákupu, složení kočárku do auta či
přebalení panenky a vyprání plíny. Vše pozorně sledovala porota
složena z manželek a přítelkyň. Mimo soutěž nám navíc muži
předvedli, jak se dokážou postarat o nemocnou manželku, aby mohli
jít do hospody. Ačkoliv vítěz byl jen jeden, všichni účastníci včetně
pana faráře si odnesli pěknou odměnu.
Soutěž o nejoriginálnější nemotorový dopravní prostředek nenašla
vítěze, protože všechna přítomná vozidla ohromovala kreativitou.
Všichni tak dostali rovnocennou odměnu. Příjemný páteční podvečer
pak do nočních hodin protáhl táborák s kytarou a harmonikou.
Děkujeme sponzorům, díky kterým se mohli rozdávat bohaté
odměny, děkujeme Orlu a Pontopolis za záštitu, mockrát děkujeme všem, kteří se na přípravě jakkoliv podíleli, a
hlavně děkujeme všem Vám, kteří jste se zapojili do soutěží a nebo aspoň přišli posedět, protože bez Vás by tahle
akce neměla smysl. Pevně věříme, že jste si Den otců užili, a že se na Vás můžeme těšit i příští ročníky.
Místní organizace KDU-ČSL Oldřiš
Sponzoři Dne otců:
Josef Novák
Akva-tera Trkal
Foto: František Stodola
František Stodola
Pekárna Borová
Radka a Michal Lorencovi
Pontopolis, z.s.
Více fotografií naleznete na
www.facebook.com/kdu.csl.oldris/
Poličské strojírny
Restaurace Plevel – Vojtěch Jílek

TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU
V neděli 3.7.2016 bylo na asfaltovém hřišti v areálu za Orlovnou slyšet kopání do nohejbalového míče. Pod
záštitou Orla Oldřiš se zde totiž konal již 9. ročník tradičního turnaje v nohejbalu trojic. Turnaj je určen pro týmy
složené z místních občanů a je povolena výjimka jednoho spoluhráče, který není nebo nepochází z Oldřiše.
Do devátého ročníku se přihlásilo snad symbolicky 9 týmů, které byly losem rozděleny do dvou skupin, aby se
utkaly o účast ve čtvrtfinále. Po čtvrtfinále se pokračovalo zápasy semifinále a následně potom zápasem o 3. místo a
finále. Toto sportovní zápolení trvalo až do odpoledních hodin. Po finálovém zápase se z vítězství radoval tým
NK nekop nic, když o vítězství tohoto týmu rozhodl úplně poslední možný rozhodující míč ve třetím setu. Je znát, že
v Oldřiši je hodně příznivců nohejbalu a turnaj má každý rok vyšší úroveň.
Děkujeme všem zúčastněným týmům, pomocníkům, divákům a také sponzorům. Díky těmto všem bylo možné
turnaj uskutečnit a také odměnit soupeřící týmy.
Uděláme vše pro to, abychom se za rok opět sešli v našem krásném areálu u jubilejního 10. ročníku tohoto
sportovního zápolení.
Sponzoři turnaje:
Orel Oldřiš
HEMT Oldřiš
Michal Serafin - Starosta obce Oldřiš
Kadeřnictví Vogue trend – Petra Hromádková, Polička
Oldřišský nohejbal 2016 - Konečné pořadí
pořadí

název týmu

jména hráčů

1.

NK nekop nic

Martin Hegr

Vlastimil Slavíček

Jaroslav Skalník

2.

Kluci z Trpaslíka

Lukáš Kvapil

Michal Špaček

Martin Brabec

3.

Musíme jít tomu štěstíčku naproti

Tomáš Lorenc

Jan Brůžek

Jan Patka

4.

HejŠpaRy

Vlastimil Hejduk

Jan Špaček

Lukáš Ryba

5.

RADA starších

Jakub Radiměřský

Pavel Radiměřský

Michal Štěpánek

6.

Pánská jízda

Radek Čermák

Martin Čermák

Luboš Síla

7.

To je jedno

Martin Mička

Lukáš Hradil

Michal Andrle

8.

Dopijem a pudem

Adam Hegr

Václav Hegr ml.

David Síla

9.

Bertíci

Jakub Střítežský

Radek Kvapil

Pavel Bednář

Za pořadatele Jakub Radiměřský

INFORMACE Z KNIHOVNY
Knihovna Oldřiš mockrát děkuje paní Janě Kvízové za knihy, které věnovala darem do našeho knižního fondu.
Jedná se o velmi hezké tituly, které tímto nabízíme našim čtenářům k výpůjčce. Jedná se například o :
P. Hawkins – Dívka ve vlaku
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží útulné předměstské domky, a když
vlak na chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru.
Postupem času Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce
jména: Jason a Jess. Jednoho dne však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá
vlak zase do pohybu, a náhle je všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že se „její“ Jess
pohřešuje, a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si jistá, zda tím nenadělá více škody než
užitku, zatímco se stále více zaplétá do příběhu, který není její, ale jenž nakonec obrátí naruby život
úplně všem…
R. Schoneová – Učitel lásky
Elizabeth Petreová, manželka britského ministra financí a dcera předsedy vlády, vychovala dva syny,
přesto ve svých třiatřiceti letech pouze jednou okusila, jak chutná opravdový polibek. Trápí ji, že
nikdy nepoznala milenecké laskání a je svému nevěrnému muži lhostejná, a proto se odhodlá
k odvážnému činu. Navštíví lorda Ramiela Safyrea, levobočka arabského šejka a anglické hraběnky –
muže, jenž proslul svými milostnými zkušenostmi a nemá nouzi o ženy, ovšem ve vysokých kruzích
je pro svůj původ považován za bílou vránu. Elizabeth ho požádá, aby ji naučil probudit v manželovi
vášeň. Ve chvíli, kdy Ramiel na její návrh přikývne, ani jeden z nich netuší, co bude následovat…
D. Brown – Ztracený symbol
Po Andělech a démonech a Šifře mistra Leonarda je to již třetí příběh se symbologem Robertem
Langdonem. Tentokrát neopustí domácí půdu a po svých předchozích zběsilých šetřeních v
evropské kolébce (Římě, Vatikánu, Paříži a Londýně) se prvně zaplete do noční dešifrovací honičky
na území USA, a to přímo v jeho hlavním městě Washingtonu D.C. Ve Washingtonu se odehrává
honba za legendárním zednářským pokladem.
...ostatní nové tituly si nechám jako překvapení pro Vás, milí čtenáři.
Knihovna bude 3.8 a 6.8. z důvodu dovolené uzavřena.
Společná prázdninová akce knihoven Oldřiš a Borová

Zveme své dětské čtenáře na celodenní výlet na Lucký Vrch spojený s čtením v přírodě
Nudíte se o prázdninách?
Chcete se dozvědět něco nového?
Chcete společně zažít něco nového?
Pokud jste, milí čtenáři, odpověděli 3x ANO pojďte s námi na pěší túru, kterou si okořeníme společným čtením
zajímavých knih a povídek.

V úterý 23.8.2016
Pro borovské děti: sraz v 9.00 v Borové na vlakovém nádraží ( pojede se vlakem do Oldřiše)
Pro oldřišské děti: sraz v 9.15 na vlakové zastávce v Oldřiši (počkáme zde na borovské děti)
Poté se vydáme pěšky procházkou na Lucký vrch a v průběhu procházky si budeme vyprávět a číst.
S sebou si vezměte dobrou obuv, příhodné oblečení, pláštěnku, svačinu a pití na celý den, vhodnou finanční hotovost na
jízdenku a útratu v restauraci. Nezapomeňte na dobrou náladu  .
Vhodné pro děti od 7 let. (Nutno se předem nahlásit na tel. uvedeném níže)
Návrat v odpoledních hodinách.
V případě nepřízně počasí se akce ruší – bude dáno na vědomí místním
rozhlasem v jednotlivých obcích.
Těší se na Vás: Hegrová Bára – knihovnice z Borové
Romana Koutná – knihovnice z Oldřiše
Informace a přihlášky: tel: 702 120 281 (Oldřiš), 739 456 518 (Borová)

POZVÁNKY

VÍKEND PLNÝ HER
Kdy: 27.8-28.8
Kde: v kiosku za Orlovnou
Co: Příjemné posezení
s možností půjčení,
naučení a zahrání si
spousty nových i dávno
zapomenutých her.
Vezměte celou rodinou a
přijďte se na chvíli
společně vrátit do
dětských let.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
– srpen 2016
Borová
5.8.2016 – RETROKINO začátek cca 21.00 hod. v areálu
u sokolovny. Program bude upřesněn.
Bystré
8. – 13.8.2016 – Řezbářské sympozium – Woodart
2016 – na téma „Lavičky a židličky, posaďte se lidičky“.
Celý týden budete mít opět možnost sledovat práci
řezbářů, v sobotu proběhne společenské odpoledne.
Akce se bude konat na hasičské zahradě, občerstvení
zajištěno.
25.8.2016 – Rozloučení s prázdninami – zábavné
odpoledne pro děti na motivy knihy Most do země
Therabithia. Akce se bude konat od 15:30 do 19:00
hod.
Dolní Újezd
13.8.2016 - II. Italská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ od 20
hod.
Hraje KaM bít.
19.8. 016 - Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí
od 19 hod. Ivo Jahelka, Proteď, Poutníci, Jaroslav
Samson Lenk, HB Country. Následuje Country bál.
Přeprodej vstupenek 150 Kč, na místě 180 Kč. děti do
15 let a ZTP 70 Kč.
20.8.2016 - Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 13 hod.
Lokálka, Flashback, Neřež, Žalman a spol., Kopyto,
Sova&Sláma, Věra Martinová, Choroš, Epydemye.
Předprodej vstupenek 240 kč, na místě 280 Kč, děti
do 15 let a ZTP 100 Kč. Pernamentka prodej pouze v
přeprodeji 350 Kč.
Litomyšl
6.8.2016, 10:00-22:00, Toulovcovo náměstí, Litomyšl Litomyšlský pivní festiválek
Soutěže, široké pivní portfólio a další skvělá zábava.
Vystoupí kapely: The Night´s Joy, Nil, ZZ Top revival,
Lucky Joke a další. Vstup zdarma.
8.8. - 11.8.2016, Smetanovo náměstí, Litomyšl Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání
výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.
14.8. - 21.8.2016, Různá místa v Litomyšli Litomyšlské dny barokní tradice
Kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti.
Program: koncerty, přednášky, výstava, latinská mše,
pobožnosti aj. Více na http://baroknilitomysl.wz.cz/

27.8.2016, 11:00-16:00, Modelářské letiště, Vlkov u
Litomyšle - Leteckomodelářský den aneb Dnes létáme
pro vás - setkání nejlepších pilotů s dokonalými
modely. Předvedení letových a akrobatických ukázek.
Pro školáky hezká tečka za prázdninami. Komentovaný
program od 13:00-16:00. Občerstvení zajištěno.
Oldřiš
6.8.2016 od 21.00 Oldřišská večerní o pohár starosty
obce. Noční soutěž v požárním útoku. Areál za
Orlovnou.
28.8.2016 od 15.00 hod – Běh na Lucký Vrch a zpět +
pivní běh . 4. Ročník amatérského běhu pro děti a
dospělé. Hlavní závod 5,3 km a další kategorie pro
děti + pivní běh. Občerstvení zajištěno.
Polička
Do 31.8.2016 - Poznávej se! - interaktivní výstava
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti
exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a
zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak
funguje lidské tělo a smysly. Chcete si posedět na
hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo,
vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso,
otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu,
poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?
6. - 7.8. 2016 - Divadelní pouť na hradě Svojanově Po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení
divadelních souborů na horním nádvoří hradu.
Připravuje se i večerní program. V prostorách
hradního areálu vznikne rovněž stylové tržiště s
ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.
19. - 21.8.2016 – Festival Polička 555 - Oblíbený letní
multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské
náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní
hudba.
20. - 21.8.2016 - Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se
tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu,
celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Pomezí
27.8.2016 - loučení s prázdninami - areál u ZŠ horní
Sebranice
14.8.2016 Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře
od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
26.8.2016 Koncert na rozloučenou se sezónou –
v restauraci „Na koupališti“ od 18.00 hod. Zahraje
kapela W.X.P. a UNOTRIO. Vstupné dobrovolné.
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ OKÉNKO
červen – červenec 2016
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci bližním v obci i mimo obec. Mimo tyto své povinnosti si
také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici soutěžní a sportovní činností. Snaží se tak, mimo jiné, i co nejlépe
reprezentovat naši obec v širokém okolí. Přinášíme Vám tedy informace z uplynulých soutěží v požárním sportu.
19.6.2015 – Okresní liga SY – Lubná – III. závod
Do Lubné jsem vyrazili ve složení muži A, ženy A i B, senioři.
Muži chtěli napravit nepovedené výkony z předchozích dvou závodů. Docela se jim to podařilo, ale ještě to nebylo
ono, protože čas 19,17s nebyl úplně podle jejich představ. Stačilo to na 7. místo (ze 30-ti týmů).
I veteráni měli velkou motivaci napravit si reputaci po předchozích dvou závodech. Také se jim podařilo, jelikož za čas
17,90s jim náleželo 2. místo (ze 3).
Soutěž žen byla v Lubné bohužel poznamenána silným deštěm, který přišel při zahájení této kategorie. Lépe se
s těžkými podmínkami vypořádalo Béčko, které zaběhlo čas 22,96s což stačilo na 8. místo (z 18-ti). Ženy A se bohužel
počasím nechaly zaskočit a jejich pokus provázel problémy. Výsledkem bylo 12. místo (z 18-ti), čas 50,90s na víc
nestačil.
2.7.2016 – Okresní liga SY – Hartmanice – IV. závod
Na velmi rychlou dráhu do Hartmanic vyrazili závodit muži A, ženy A a B, senioři.
Muži měli nízké startovní číslo, aby využili suchou trať k co nejlepšímu výsledku. Při jejich pokusu, ale nastal veliký
problém již při spojování hadic na základně. Tento problém byl tak veliký, že se požární útok dokončit nepodařilo.
Seniorům se pokus povedl dokončit, ale na rychlé Hartmanické dráze v konkurenci ostatních týmů stačil čas 19,85s
na 3. místo (ze 4).
Ženské Áčko se nevyhnulo maličkým problémům během svého pokusu, které je stály lepší než 5. místo (z 15-ti) za čas
20,42s.
Béčko žen zvládlo svůj požární útok bez jakýchkoliv problémů a díky tomu se umístily na výborném 2. místě (z 15-ti)
s časem 19,29s.
Za odměnu si mohly ženy B zaběhnout superfinále žen, do kterého se kvalifikovaly díky svému pěknému umístění. Až
tak pěkný nebyl bohužel jejich pokus, čas 21,02s a 2. místo (ze 3).
Probíhalo také superfinále můžu, do kterého se kvalifikovali oldřišští senioři. Útok to byl krásně rozběhnutý, protože
na prvním terči se rozsvítil čas 16,63s. Bohužel na druhém terči nebylo možno sestříknout kvůli defektu na hadici a
tak z toho byl neplatný pokus.

10.7.2016 – Okresní liga SY – Velké Opatovice – V. závod
Do Velkých Opatovic vyrazila naše družstva (muži A, ženy A a B, senioři) vůbec poprvé, protože je to nováček
v pořádání závodu v rámci Okresní ligy Svitavska.
Muži A se prezentovali u nového pořadatele v dobrém světle, když dosáhli zatím letošního nejlepšího času. Byl to čas
18,90s, za které jim náleželo 7. místo (ze 32).
I veteráni si vylepšili svoje letošní maximum zdařilým pokusem. Časomíra se zastavila na hodnotě 17,19s a tento čas
stačil na 3. místo (z 5-ti).
Ženy A zakončily první polovinu sezony Okresní ligy opět požárním útokem, který neměl patřičné parametry na
přední umístění. Po problémech to byl čas 23,31s a 8. místo (ze 17-ti)
Béčko žen svůj pokus rozběhlo velmi dobře. Nebýt chybičky na konci při sestřiku terče mohlo to být lepší než 21,53s
a 6. místo (ze 17-ti).

Okresní liga má po tomto závodě měsíc pauzu. Pokračuje Oldřiškou večerní 6.8.2016, která se koná v naší obci.
Průběžné pořadí našich týmů v Okresní lize Svitavska:
Muži – Oldřiš A – 9. místo ze 47. – 40 bodů – 5 odběhnutých závodů z 5-ti
Ženy – Oldřiš A – 7. místo z 24. – 21 bodů – 5 odběhnutých závodů z 5 ti
Ženy – Oldřiš B – 5. místo z 24. – 23 bodů – 5 odběhnutých závodů z 5-ti
Senioři – Oldřiš – 2. místo ze 7. – 14 bodů - 5 odběhnutých závodů z 5-ti
Srpen bude co se týká hasičských závodu nabytý. My se chystáme na tyto závody:
6.8. 21.00 h So
Oldřiš
O pohár starosty obce OL Svitavska
13.8. 13.00 h So
Kamenec
Večerní stovka
100 m s překážkami
14.8.
9.30 h Ne
Kamenec
O pohár starosty obce OL Svitavska
20.8. 11.00 h So
Desná
O pohár obce
OL Svitavska
20.8. 20.00 h So
Kladno
Noční soutěž
útoky
27.8. 20.00 h So
Brčekoly
Noční soutěž
útoky
Výsledky a pravidla Okresní ligy Svitavska najdete na stránkách obce Kamenec u Poličky - http://www.obeckamenec.cz/liga/index.htm
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
SDH Oldřiš si Vás dovoluje pozvat do příjemného prostředí areálu Za Orlovnou v sobotu večer 6. 8. 2016.
Od 21.00 hod se zde bude konat V. ročník soutěže OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ O POHÁR STAROSTY OBCE v požárním útoku. Na tuto
soutěž se budou již pátým rokem sjíždět soutěžní družstva z celého Svitavského okresu, ale i z okresů sousedních.
Tato soutěž je mezi ostatními týmy žádána nejenom pro jedinečnou noční atmosféru, ale také díky fanouškům,
kterých je kolem trati vždy hodně. Všichni jste tedy srdečně zváni, rádi Vás Za Orlovnou uvítáme. Bude pro Vás
připraveno bohaté občerstvení. Odměnou za Vaši účast bude možnost spolu s námi prožít atmosféru této soutěže a
pokochat se výbornými výkony soutěžních družstev, které se zúčastňují seriálů závodů Okresní ligy Svitavska.

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