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Pohled z Přibylova

INFORMACE Z OBCE…

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Oldřiš dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se konají:
v pátek 7.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřiši, Oldřiš 132, 569 82.
- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Pokud je volič vybaven voličským průkazem pro volby do
zastupitelstva kraje, může na tento hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.
- Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
- Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Telefon : 461 747 117.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ ODPADU
15.10.2016 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Stanoviště:
na Bělidle
u obecního úřadu

v 9.00 hod.
v 9.30 hod.

u Orlovny v 10.00 hod.
na Babce v 10.30 hod.

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

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.9.2016 mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy od Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách, na koupi
předmětných nemovitostí dle této smlouvy, kterými jsou: pozemky parc. č. 1025/2, ostatní plocha, parc. č. 2519/2,
ostatní plocha, parc. č. 2519/3, ostatní plocha, parc. č. 2519/4, ostatní plocha, parc. č. st. 404, zastavěná plocha a
nádvoří, jejíž součástí je i stavba Oldřiš č.p. 249 ( tj. současná prodejna na dolním konci a přilehlé pozemky )
- Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku v k.ú. Oldřiš u Poličky p. č. 990/36 o výměře 1025 m2 za cenu 50,- /m2
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje dotaci pro Jednotu Orel Oldřiš ve výši 40 000,- Kč. Finanční prostředky budou
použity na opravu vodovodního rozvodu, opravu záchodů a odpadu z kuchyně v Orlovně.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení techniky a
technologie pro lesní hospodářství.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

SLOVO STAROSTY …

Vážení občané,
jak je uvedeno v předchozím článku, Zastupitelstvo obce Oldřiš
schválilo nákup budovy prodejny od Jednoty Svitavy. Souběžně,
abychom si pojistili kvalitního provozovatele, jsme oslovili více firem
k provozování obchodu a zjišťovali jejich zájem. Oslovené firmy,
které by zájem měly a to i např. český řetězec Hruška spol. s.r.o.,
však požadují úpravy v dispozičním řešení prodejny a potřebné
opravy. Z tohoto důvodu byly vyčleněny na opravy peníze
v obecním rozpočtu a prodejna bude na nějakou dobu uzavřena,
aby objekt mohl být připraven k předání novému provozovateli.
Datum uzavření prodejny bude dán na vědomí obecním rozhlasem.
Prosím občany, aby měli pochopení pro tyto nutné kroky, zachovali
přízeň naší prodejně a po otevření se vrátili jako zákazníci zpět.
Musíme se společně snažit o to, aby obchod měl obrat, nezanikl nám z důvodu nízkých tržeb a tato naše snaha o jeho
zachování nebyla marná.
Se změnou provozovatele prodejny potravin na dolním konci obce, budou vytvořena i dvě pracovní místa na pozici
prodavače/čky, protože všechny oslovené firmy mají zájem o delší otevírací dobu prodejny a tím i větší požadavky na
personál. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Oldřiši již nyní v předstihu (součástí přihlášky
musí být i krátký profesní životopis). Platební podmínky a datum nástupu sdělí uchazečům až vybraný provozovatel.
Další novinky v obci: V obci bylo minulý týden odbornou firmou nainstalováno na silnici III. třídy a místních
komunikacích nové dopravní značení. Nové svislé dopravní značky vyřeší bezpečnost, plynulost a zejména vyznačí
přednost v jízdě v naší obci. Na tuto skutečnost upozorňujeme všechny občany a především řidiče.
Také jsem v poslední době zaznamenal stížnosti od Vás občanů na rychlou jízdu po všech místních komunikacích.
Všichni víme, že místní komunikace mimo jiné využívají i děti ke svým hrám nebo jízdě na kole. Rychlou jízdou
v deštivém počasí také dochází ke znečištění fasád domů, které jsou přilehlé ke komunikacím. Prosím, myslete na to
při své jízdě obcí a jezděte pomalu.
Tím, že budeme uvědomělí v jízdě po obci, vyhneme se tak doplňkovému dopravnímu značení (které zatím není
nainstalováno), jako je např. „Obytná zóna“ nebo zpomalovací retardéry, které by nás omezovalo a obec zatěžovalo
finančními náklady. Umístění značky „Obytná zóna“ by totiž, dle litery zákona, znamenalo například: odstavovat auta
jen na místech označených jako parkoviště, pohyb vozidel by byl omezen zpomalovacími prvky např. v podobě
velkých betonových květináčů, příčnými prahy apod. To vše by stálo obec nemalé peníze, které ušetříme, když
budeme všichni při jízdě autem k sobě i ostatním ohleduplní!
Poděkování
Děkuji Vlastimilu Hejdukovi a jeho přátelům za uspořádání sportovní akce (Běh na Lucký vrch).
Děkuji všem dětem, rodičům, zaměstnancům školy, učitelkám a řediteli školy, kteří se zúčastnili úklidu základní školy
po stavebních úpravách.
Děkuji Kamile a Janu Lorencovým za uspořádání „Drakiády“.
Děkuji pánům Jaroslavu a Josefovi Andrlíkovým z Babky a panu Jiřímu Jílkovi za dokončovací práce na provozním
zastřešení za Orlovnou.
M. Serafin, starosta

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY…
Základní škola děkuje všem, kteří na přelomu srpna a září přišli pomoci s úklidem a stěhováním po opravách ve
školní budově. Konkrétně to byli: Briolovi, Popelkovi, Votočkovi, Koutní, Mlynářovi, Křížovi, paní Navrátilová, paní
Felcmanová, paní Škraňková, paní Simajchlová, paní Radiměřská, pan Kvapil, pan Serafin, pan Koutný M.
Každodenními brigádníky byli pak manželé Zerzánovi.
Poděkování si zaslouží i zaměstnanci, které poskytla Obec Oldřiš a všichni zaměstnanci školy. Zvláště děkuji paní G.
Kvapilové, která měla na svých bedrech největší díl úklidových i organizačních prací.
Vážíme si toho, že se stále najde dost lidí, jimž není lhostejné dění v obci.
Vlastimil Vajs, ředitel školy

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

Inzerce:

UDÁLO SE….

BĚH NA LUCKÝ VRCH A ZPĚT
Dne 28.8 se v areálu za Orlovnou uskutečnil již 4. ročník amatérského
běhu pro děti a dospělé ,,Běh na Lucký vrch a zpět”, s doplňkovou
disciplínou pivní běh. Sportovní odpoledne zahájily děti nejmladší
kategorie S, děvčata a chlapci ročníku 2009 a mladší. Přihlásilo se 7 dětí,
které byly po uběhnutí 270 m odměněny zmrzlinou. Zvítězila Hana
Mikešová s časem 58s, před Berenikou Hejdukovou 59s a třetí Adélou
Fliedrovou 1,01. Malé běžkyně předvedly opravdu strhující boj na cílové
rovince.
I v kategorii H1 (chlapci ročník 05-08) proběhl strhující finiš mezi
dvěma závodníky a to prvním Štěpánem Mikešem 3,26min a druhým Erikem Hejdukem 3,27min.Chlapci běželi trať
dlouhou 810 m. Do kategorie H2 (chlapci ročník 01-04) se přihlásil pouze Filip Myška, který uběhl trať dlouhou 1350
m za 5,34 min.
V kat. D1 (dívky ročník 05-08) běžela také pouze jedna závodnice a to Karolína Mlynářová, která zdolala zrádných
810 m za rovné 4 minuty. 3 dívky se přihlásily do kat. D2 (dívky ročník 01-04) a to Pavlína Kubelková, která zvítězila s
časem 5,38 min, před Karolínou Myškovou 6,05 min a Natalií Halamkovou s časem 6,22 min. Děvčata běžela 1350 m.
Poté nastal čas odstartovat v horkém počasí kategorie M1 (muži roč. 72-00), M2 (muži roč.71 a starší) a Ž1 (ženy
roč. 72-00). Muži běželi 2651m do kopce s převýšením téměř 160 m a stejnou trasou zpět. Ženy 1516 m do kopce s
převýšením 90 m a zpět do areálu. Mezi ženami opět kralovala Kristýna Serafinová, která s časem 17,32 min obhájila
loňské zlato. Druhá doběhla Kateřina Radiměřská v čase 19,10 min a třetí Denisa Kvapilová s časem 21,31 min.
Vytrvalostní trať opět zdolal i Erik Hejduk a 3 km uběhl za 22,10 min na 4 místě. Mezi muži se opět předvedl s
krásným výkonem Tomáš Fliedr v čase 20,59 min, na druhém místě Jiří Fliedr v čase 23,51 min, třetí se umístil
Filip Mikeš s časem 26,05 min v souboji se čtvrtým Janem Novákem, který doběhl
s časem 26,08 min. V kat. M2 běžel pouze Jaroslav Trávníček 26,20 min.
Veškeré výsledky a fotografie ze závodu naleznete na obecních stránkách
Oldřiše v sekci fotogalerie.
V ženském pivním (pito) běhu vyhrála Denisa Kvapilová, na druhem místě
vztanuly dvě běžkyně a to Michaela Otavová a Klára Lorencová. Třetí doběhla
Marie Radiměřská.
Poslední výstřel startovní pistole zazněl v pivním běhu mužů. Ten vyhrál po
220 m běhu, vypití 0,5 l piva a opětovném sprintu do cíle (220m) Martin Dědič,
před mou maličkostí a třetím Martinem Hegrem.
Klobouk dolů před všemi sportovci, kteří v tomto horku absolvovali závod.
Celkem startovalo 46 běžců.
Chtěl bych poděkovat, sponzorům, obci Oldřiš, obci Borová, SDH Oldřiš a
hlavně všem kdo, mi s touto sportovní akcí pomohli. Bohužel i přesto, že byl
poslední prázdninový víkend i pěkné počasí, tak se této akce zúčastnilo velmi
málo občanů Oldřiše a to i na postu fanouška. Ještě jednou všem zúčastněným
děkuji.
Hejduk Vl. ml.

ČLOBRDIÁDA 2016…
Brzy na jaře jsme si s Kamčou
Lorencovou a Klárkou Myškovou
naplánovaly na 18. září třetí ročník
Člobrdiády a říkaly si, že štěstí přeje
připraveným. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme zjistily, že ve
stejný den se konají dvě velké,
vyhledávané a účastnicky úspěšné akce
v okolích vesnicích. „No nic, třeba
někdo přijde….“ řekly jsme si. Jaké bylo
naše překvapení, když se zasedací
místnost obecního úřadu zaplnila dětmi
i dospělými a to i přespolními! Dokonce
jsme za doby pořádání Člobrdiády měly
snad nejvyšší počet hráčů z řad dětí a
doplnit do hracího počtu je musely jen
2 maminky – Lenka Hejduková a Jana
Kvízová!
Po vylosování čísla hracího stolu a
barvy figurky začaly lité boje. Vzduchem
lítaly kostky i figurky – nadávky naštěstí ne, protože tady máme samé slušné děti  .
Postupně vypadávající hráči si mohli oddechnout a nabrat sílu do dalších kol
v knihovně, kde si vyráběli cestovní formu hry „Člověče, nezlob se“ nebo složili
papírovou kostku na hraní. Radou a pomocí jim u této činnosti byli Pepa Coufal a
Renatka Nebuchlová, za což jim děkuji.
Finálová kola se konala venku před budovou obecního úřadu na velkém hracím
plánu, kde figurkami byli samotní účastníci této akce - děti. O třetí a čtvrté místo
bojoval Arthur Ezeife a Lukáš Popelka. Bylo to napínavé do samého konce, ale
potřebná jednička na kostce padla Artíkovi a tím si také vybojoval třetí místo.
Neméně napínavý byl souboj o první a druhé místo mezi Berenikou Hejdukovou a
Eliškou Mlynářovou…. tentokrát se štěstí usmálo na Berunku, která si odnesla velký
zlatý pohár. Oceněni však byli všichni hráči a hlavně my – pořádající, protože jsme si
to náramně užili!! Děkuji za pomoc všem, kteří se jakkoliv zapojili – byla radost
s vámi spolupracovat a především svým pomocnicím Klárce a Kamče!
Knihovnice Romana

DRAKIÁDA…
Krásné sobotní odpoledne s dětmi jsme prožili
24. září na kopci za školkou. Proběhla tu tradiční
podzimní drakiáda, a tradicí se pomalu už stává, že
nám nefouká příznivý vítr. I tak se alespoň na
chvilku podařilo všem drakům vystoupat vzhůru k
oblakům. Po vydatném úsilí dětí a hlavně rodičů
jsme se sešli u ohýnku ke společnému opékání
špekáčků. Děti byly odměněny malou pozorností, a
závěrem zapózovaly pro oldřišský zpravodaj.
Kamila Lorencová

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – říjen 2016
.

Bystré
1. 10. 2016 – Divadelní namlouvání aneb Možná přijde
i Míla – Divadelní soubor VOFUK zve na neformální
talkshow - od 18:00 hod. v divadelním sále Sokolovny.

vstupenky na místě je 280,- Kč. V ceně vstupenky jsou
všechny procedury zdarma.

15. 10. 2016 – Chorus Carolinus – Koncert pěveckoinstrumentálního sdružení z Kladna, od 17: 00 hod. v
kostele sv. Jana Křtitele.

Polička
1. - 29. 10. 2016 - Zákrejsova Polička 2016 - 6. ročník
nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických
souborů v Tylově domě

16. 10. 2016 – Lotrando a Habiba – divadelní
představení na motivy Čapkovy Loupežnické pohádky
v podání Ochotníků juniorů z Bystrého v Orlických
horách, od 15:00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
Předprodej vstupenek v IC Bystré.

Do 6. 11. 2016 – Jaroslav Mareš – Fotografie – výstava
fotografií poličského fotografa v Centru Bohuslava
Martinů
Do 6. 11. 2016 – Bohuslav Martinů a Brno – výstava
v sálech Centra Bohuslava Martinů

31. 10. 2016 – Beseda se Zbyňkem Fricem – beseda s
hercem, zpěvákem a tanečníkem, Beseda, v rámci
které pohovoří o své dosavadní kariéře a zazpívá
několik písní, proběhne v pondělí 24. října od 17 hod.
v Tanečním sále ZUŠ Bystré (čp. 59).

28. - 29. 10. 2016 - Svojanovské stíny - Hrad Svojanov
u Poličky - Záviš z Falkenštejna bude návštěvníkům
vyprávět příběh tajemných duší hradu. Podvečerní a
večerní prohlídky hradu Svojanova o tajemných
úkazech a událostech.

Dolní Újezd
1. 10. 2016 - Jiřinkový ples
Od 20 hod v sokolovně pořádají hasiči. Hraje Vepřo
knedlo zelo, vstupné 60 Kč

Sebranice
8. 10. 2016 - Václavské posezení – od 16.00 hodin v
přísálí kulturního domu, zabijačkové dobroty, k
poslechu či tanci zahrají místní harmonikáři. Pořádá
SDH Sebranice.

15. 10. 2016 - Posvícenská zábava
Pořádají sokolové od 20 hod. v sokolovně. Hraje ROCK
FAKTOR
23. 10. 2016 - Divadlo: Pohádka o Chytrém Honzovi
V sokolovně od 15 hod. hraje divdlo Vostřebal Benátky

8. 10. 2016 - DEN PRAVĚKÝCH ŘEMESEL, zahrada
domu č. p. 8 Sebranice- tavení bronzu, pečení chleba,
tkaní. 9-17 hodin, pořádá Spolek archaických
nadšenců, vstup volný

27. 10. - Lampionový průvod
Vychází v 18 hod. od družstevní jídelny k památníku
padlých v první svět. válce.

14. 10. 2016 - KURZ ZPRACOVÁNÍ LNU, Sebranice
Světnice č. p. 8, 14-19 hodin, pěstování lnu,
zpracování, předení na vřetenech, cena 500Kč,
objednávky na tel. 604 590 474.

Litomyšl
5. 10. 2016 od 19:00 hod. – Recitál Davida Deyla –
Smetanův dům

15. 10. 2016 - Posvícenská zábava – od 20. 00 hod. na
sále kulturního domu, zahraje kapela AURIS, vstupné
60 Kč. Pořádá obec Sebranice.

7. 10. 2016 od 20:00 hod. – Mirai a Nebe – podzimní
turné – Music Club Kotelna

29. 10. od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli 30. 10. od
8.00 do 17.00 hod. se na sále kulturního domu koná
tradiční Podzimní výstava, při které si mohou
návštěvníci koupit med, perníčky, květinové vazby na
Dušičky, dřevěné výrobky, keramiku, šperky aj. K
vidění bude výstava ovoce a zeleniny. Občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.

17. 10. 2016 od 19:00 hod.- Divadlo Sklep – Besídka
2016
Oldřiš
1. 10. 2016 Den žena - od 10 hod v Orlovně.
Kosmetické ošetření, kadeřnice, pedikérky, relaxační
a lymfatické masáže. Vstupenku si můžete zakoupit
v předprodeji za 250,- Kč po domluvě na tel. čísle
604 463 447, 461 747 117 (OÚ Oldřiš). Cena

Informace poskytuje: Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

POZVÁNKY :

.

ANDÍLEK - keramická dílna
Vyrobíme si vánoční andílky na více způsobů z keramické hlíny
Termín :
pátek 21.10.2016
Čas:
od 17:00 hodin
Cena:
180,- Kč
Místo:
Oldřiš č.p. 47 (bývalá budova MŠ)
Přihlášky: do 18.10.2016
Lektorka: Alena Hejduková
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352, 736 761 281

HELLOWEEN
Tematická interaktivní výstava prací dětí z keramického
kroužku Borová obohacená strašizážitkem a strašidílničkou.
Výstava je určena pro děti z mateřských a základních škol a
širokou veřejnost.
Termín : pro MŠ a ZŠ 17.10 – 21.10 2016
(čas upřesníme vedení škol)
Pro širokou veřejnost pátek 21.10 od 17.00 – 19.00hod.
Místo : Sokolovna Borová – Peklo
Informace : Alena Hejduková,
736761281,461725352

************************************************

Podzimní odpolední kafíčko
se bude konat
ve středu 12. října od 17.00 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu.
Občerstvení zajištěno.
Těším se na Vás.
Kamila

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ OKÉNKO
srpen – září 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.
6.8.2016 – Okresní liga SY – Oldřiš – VI. závod
Domácí dráhu při noční soutěži za umělého osvětlení si okusilo všech 5 našich soutěžních týmů – muži A a B,
ženy A a B, senioři.
Jako první ze všech týmů vyběhli ke svému pokusu muži A. Znalost svého domácího prostředí ale příliš neprokázali,
prezentovali se totiž časem 23,53s a museli se spokojit s 19. místem (z 31).
Muži B se představili poprvé v letošním ročníku Okresní ligy. Premiéra to nebyla bohužel povedená, protože se
požární útok nepodařilo dokončit, takže z toho bylo 26. místo (z 31).
Nejlépe zúročili znalost domácího prostředí zkušení veteráni. Nejenom že se jim podařilo ve své kategorii
v konkurenci 6 týmů vyhrát v čase 16,86s., navíc tento čas znamenal nový rekord Oldřišské dráhy. Ženy A si vedly
jenom o kousíček hůř než veteráni. S časem 18,67s se umístily na krásném 2. místě (z 19). Béčko žen se také
nenechalo zahanbit a předvedlo výkon, za který si vysloužilo 5. místo (z 19) za čas 19,57s.
Dva z pěti domácích týmů skončily tedy na domácí soutěži „na bedně“. Příjemný je také fakt, že o naši soutěž je stále
vetší zájem – letos se přihlásilo celkem 56 soutěžních týmů.
14.8.2016 – Okresní liga SY – Kamenec – VII. závod
V Kamenci mají výborné zázemí pro požární sport a jejich dráhu vyrazilo okusit všech našich 5 týmů - muži A
a B, ženy A a B, senioři.
Nejprve se představilo bečko mužů a bylo to představení daleko lepší než na předchozím závodě v Oldřiši. Jejich čas
21,88s stačil ve veliké konkurenci ostatních týmů pouze na 22. místo (z 36).
Mužům A se v Kamenci požární útok velmi povedl a zaběhli zatím nejlepší letošní čas 18,21s, který stačil na 8. místo
(z 36). Ženy A měly v Kamenci bohužel problémy na jednom z proudů, takže výsledný čas měl hodnotu 25,40s, což
stačilo pouze na 12. místo (z 20). Ženy B si se svým pokusem poradily daleko lépe a vysloužily si 5. místo (z 20) za čas
19,57s.
Nejlépe si vedli v Kamenci Oldřišští veteráni, kteří se prezentovali časem 16,91s a vyhráli svoji kategorii.
20.8.2016 – Okresní liga SY – Desná – VIII. závod
Muži A, ženy A a B, senioři to byla družstva, která z Oldřiše vyrazila do Desné na další pokračování Okresní
ligy Svitavska.
Muži A se v Desné moc nepřevedli, protože si nezapsali platný čas po chybě při náběru vody.
Ženy B zaběhly zdařilý požární útok s výsledným časem 20,25s a skončily na pěkném 4. místě (z 15). Áčko žen
předvedlo ještě kvalitnější pokus a mohlo se radovat z 2. místa (z 15) za čas 19,77s. Seniorům se také dařilo a za
výkon 17,23s si odváželi medaile za 2. místo (ze 4).
Ženy se kvalifikovaly svým časem do vyřazovacích paralelních požárních útoků. V semifinále porazily Hartmanice a ve
finále poté Nedvězí. Odvážely si tedy z Desné ještě pohár za vítězství v Desenském duelu.
27.8.2016 – Noční soutěž v požárním útoku - Brčekoly
Do Brčekol vyrazili na noční soutěž pouze muži A. Na této soutěži se běhá na široké hadice a nástřikové terče
a všechny kategorii navíc pouze na 2 hadice B.
Oldřišští muži se i na této soutěži bohužel potýkali s velkými problémy při svém útoku, které znamenaly neplatný
pokus.
11.9.2016 – Okresní liga SY – Nedvězí – IX. závod
Na ligu do Nedvězího vyrazila Oldřiš v tradičním letošním složení - muži A, ženy A a B, senioři.
Výkony mužského áčka jsou v letošní sezoně jako na houpačce. Po dvou nepovedených závodech se v Nedvězím
dařilo o poznání lépe a bylo z toho 5. místo (z 25) za čas 18,47s.
Ženy A rozběhly svůj pokus velmi dobře, bohužel je zradila technika, protože tlak vody nevydržela béčková hadice a
praskla. Tudíž nebylo možno požární útok dokončit a bylo z toho 14. místo (z 15).

Ani ženám B štěstí nepřálo. Po chybě při náběru vody se nepovedlo dostat
ani vodu do hadic, takže to znamenalo neplatný pokus a 14. místo (z 15).
Dobrou formu z posledních závodů potvrdili veteráni, kteří zaběhli čas
18,05s a mohli se těšit z 2. místa (z 6).
17.9.2016 – Okresní liga SY – Perálec (Zderaz) – X. závod
Předposlední závod ligy pořádal Perálec na Hřišti ve Zderazi. Pro
důležité body před posledním závodem vyrazili opět muži A, ženy A a B,
senioři.
Muži A bohužel potvrdili sinusoidu svých vystoupení na letošních závodech
a to v té spodní části. Po velikých problémech při spojích na základně z toho
byl čas 33,41s a 23. místo (z 27).

Ženy B předvedly povedený pokus až na menší problémy při sestříknutí terčů. Výsledkem bylo 6. místo (z 12) za čas
22,29s. Ženské áčko jakoby zkopírovalo pokus béčka. Jediné drobné problémy při jejich požárním útoku se objevily
při sestříknutí terčů a časomíra se zastavila na hodnotě 22,06s. Tento čas stačil na 4. místo (z 12). Veteráni se ve
Zderazi nepředvedli v tom nejlepším světle a obsadili s časem 21,80s 4. místo (ze 4). Velmi si tím zkomplikovali cestu
za obhajobou loňského prvenství v celém ročníku Okresní ligy Svitavska.
Ženy A se kvalifikovaly svým výkonem do semifinále v paralelních útocích. V tomto semifinále bohužel vypadly
s ženami z Jevíčka.
V září byl na programu ještě poslední závod letošního ročníku Okresní ligy Svitavska, který se konal v Květné. V tomto
závodu naše týmy bojovaly o konečné pořadí. Nejlépe na tom jsou před tímto závodem zatím veteráni, kteří můžou
vyhrát celý letošní ročník. Ženy A se můžou při troše štěstí dostat na celkové 3. místo. Ženy B mají šanci být na 4.
místě. Muži A budou usilovat o umístění v elitní desítce.
Oficiální výsledky z tohoto závodu a konečné pořadí Okreslí ligy Svitavska 2016 budou známy po vydání Zpravodaje,
takže Vás, které to zajímá, budeme informovat v další vydání.
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Červen v Oldřiši

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dýňová polévka
500g dužniny z dýně
RECEPTY Z DÝNĚ
3 mrkve
1 petržel + svázanou nať na vyvaření
4 brambory
50 g másla
Sůl, pepř, špetku strouhaného muškátového oříšku
Sladkou nebo zakysanou smetanu na ozdobu
Na másle opečeme nakrájenou mrkev a petržel, přidáme nakrájenou dýni a chvilku opékáme. Podlijeme vodou,
přidáme nakrájené brambory a svázanou nať na vyvaření, osolíme a okořeníme. Vaříme asi 10 minut. poté vyndáme
petrželovou nať (polévka by byla jinak zelená) a vše rozmixujeme. Na talíři na zjemnění a ozdobu přidáme smetanu.
Dýňová bábovka s brusinkami a oříšky
2 vejce , 120g cukru, 1 hrnek dušené rozmačkané dýně, 200g polohrubé mouky, 60g kukuřičné mouky, 1 prášek do
pečiva, lžíce strouhané citronové kůry, 100ml oleje, 150g bílého jogurtu, mleté ořechy na vysypání formy sekané
ořechy a sušené brusinky do těsta
Vejce vyšleháme s cukrem do husté světlé pěny, do pěny vmícháme mouku, jogurt, dýni, prášek do pečiva, kůru, olej
a nakonec brusinky s oříšky. Těsto vylijeme do vysypané formy a pečeme do zlatova na 160°C .

