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ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
Sídlo volebního okrsku č. 1 v Oldřiši je zasedací místnost obecního úřadu, Oldřiš 132. Volby probíhají
20.10. od 14.00 do 22.00 hod a 21.10. od 8.00 do 14.00 hod. K volbám si nezapomeňte vzít platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad k prokázání občanství a totožnosti. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voličské průkazy vydává OÚ Oldřiš od 5. října 2017. O vydání voličského průkazu může volič požádat
osobně v kanceláří úřadu do 18.10. nebo doručením písemné žádostí s ověřeným podpisem do 13.10.2017.

INFORMACE Z OÚ……
- Informujeme občany, že Ministerstvo zemědělství vydalo veřejnou
vyhláškou návrh opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů v ČR zastavení jiných těžeb, než
těžeb nahodilých a nařizuje zpracování dřeva z těchto těžeb. Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci
tohoto opatření rozumí vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci, ale i stromů poškozených (polomů),
vyvrácených apod., a dále včasné provedení opatření vedoucích k účinnému zahubení podkorního hmyzu
(kůrovců), který se pod kůrou napadených stromů vyvíjí. Zákaz těžby platí do 31.12.2017, nařízení o
zpracování dřeva do 31.3.2018. Úplné znění vyhlášky najdete na úřední desce úřadu i na
elektronické úřední desce.
- České dráhy oznamují denní vlakovou výluku dne 6. října 2017 od 7:30 hod. do 13:25 hod.
traťové koleje v úseku Polička - Pustá Kamenice. Po dobu konání výluky budou všechny vlaky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. Zastávky budou
tradičně – u Mokrejšů a na Bělidle.
- v pátek 29.9.2017 bude obecní úřad uzavřen

SLOVO STAROSTY…

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, přípravných a stavebních prací u hasičské zbrojnice. Tomu předcházelo v listopadu 2016
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice. Začátkem září letošního roku jsme
obdrželi rozhodnutí o přiznání dotace na tuto akci ve výši 6 364 051,20 Kč což je 90% z celkových
předpokládaných nákladů stavby, které byly rozpočtovány ve výši 7 071 168,- – tzn. obecní prostředky by
byly jen ve výši 707 116,80 Kč. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, jímž bude firma

Ing. Harašty z Radiměře. To nám celou stavbu ještě zlevnilo na 6 945 388,- Kč.
Celou akci musíme nejprve předfinancovat – tzn. zaplatit z vlastních rozpočtových prostředků. Obec si však
nemusí brát úvěr, ale stavbu provede z peněz uspořených na kanalizaci.
Po vyplacení dotace příští rok, budou peněžní prostředky opět
připraveny na financování kanalizace. Vše jsem pečlivě zvážil a
zkonzultoval s manažerem banky u které má obec účet.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce se rozvinula
diskuse, kde někteří zastupitelé opakovaně nesouhlasí
s financováním stavby před plánovanou výstavbou kanalizace.
Zde bych chtěl připomenout, že v listopadu 2015 byla provedena
prohlídka prohýbající se stropní konstrukce zbrojnice statikem,
který s okamžitou platností zakázal používat prostoty budovy.
Provedlo se provizorní opatření (dočasné řešení), aby hasičská
zbrojnice mohla sloužit svému účelu. Před námi stálo
rozhodnutí, zda zajistit strop provizorně železnými hrázděnými trámci v ceně cca 400tis. a budoucnu ji stejně
nějak opravit, nebo požádat o dotaci a provést kompletní rekonstrukci tak, aby budova odpovídala současným
normám a požadavkům. Získáním dotace obec bude mít novou budovu v hodnotě 7miliónů za desetiprocentní
cenu z vlastních prostředků. Proto se většina zastupitelů přiklonila k této variantě. Kdyby obec dotaci
nezískala, samozřejmě by provedla jen nezbytné opravy budovy. Dotace ve výši 90% uznatelných nákladů se
už příště nemusí opakovat, proto je potřeba ji využít.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci také poděkovat Vlastimilu a Lence Hejdukovým a jejich kamarádům za pořádání a
uskutečnění akce „Běh na Lucký Vrch“, kterým podporují sportovní aktivity v naší obci.
M. Serafin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nezapomeňte-14.10.2017 proběhne svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
Stanoviště:
textilie znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od
na Bělidle
v 9.00 hod.
nebezpečných látek, monočlánky, autobaterie a jiné
u Obecního úřadu
v 9.30 hod.
odpady, které by mohly být nebezpečné pro životní
u Orlovny
v 10.00 hod.
prostředí
na Babce
v 10.30 hod.
Do elektrozařízení patří – ledničky, sporáky,
elektrické trouby, pračky, sušičky, vysavače, ruční
Při svozu platí stále stejná pravidla, jako v minulých
nářadí, televizory, rádia, sekačky na trávu, hračky a
letech – tj. osobní předání odpadu svozové firmě.
vše co je na elektrický pohon včetně baterií
Pneumatiky – připravujte k odvozu pouze
Informace k mobilnímu svozu nebezpečných,
pneumatiky z osobních aut!!! Ale připomínáme, že
objemných odpadů a elektrozařízení:
Příklady odpadů:
dle nabídky Agrodílny Oldřiš s.r.o. lze tyto
Do objemných odpadů patří – starý nábytek,
pneumatiky odevzdávat v jejich provozovně a to po
matrace, peřiny, koberce, linolea, kočárky, lyže a
celý rok. Doporučujeme občanům využívat spíš tuto
takový odpad, který se svým objemem nevejde do
možnost.
popelnice.
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu se
Do nebezpečných odpadů patří – staré barvy,
neodváží stavební odpady jako jsou eternity,
ředidla, oleje (v uzavíratelných nádobách), chladící
stavební suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky,
kapaliny (fridex), brzdové kapaliny, olejové filtry,
stavební polystyren a jiné stavební odpady!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POPTÁVKA: Mladá rodina s 2 dětmi shání krátkodobý podnájem ( max. do konce roku 2018) v Oldřiši
po dobu stavebních úprav ve vlastním domě. Pokud máte někdo možnost a zájem pronajmout
nemovitost nebo její část kontaktujte paní Vostřelovou, tel.: 721 101 558.
V této souvislosti žádáme majitelé nemovitostí, kteří mají zájem prodat nebo dlouhodobě pronajmout svou
nemovitost, zda by tuto skutečnost mohli oznámit na obecní úřad (pokud tak uznají za vhodné). Obrací se na
nás zájemci a my bychom jim rádi poradili, doporučili a nasměrovali je k prodávajícím. Důvod je prostýmáme zájem na tom, aby nebylo v obci tolik prázdných domů, aby tyto domy ožily a v obci přibyli noví občané.
Děkujeme.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY….

ZŠ Oldřiš nabízí:
Keramické dílny pro dospělé. Přijďte si vyrobit praktické i
dekorativní keramické výrobky zajímavými technikami. Během 8
setkání během školního roku 2017/2018, která se budou konat ve
středu v podvečer (čas bude upřesněn po dohodě se zájemci), se
začátečníci mohou seznámit s keramickou hmotou a spolu se
zkušenějšími keramiky relaxovat při tvorbě vlastních výrobků.
Cena za 8 setkání je 1000,- Kč. Cena je konečná a zahrnuje
veškerý materiál, který na dílnách bude použit.
Vhodné pro všechny věkové kategorie!
V případě zájmu se prosím obraťte na Hanu Pražanovou osobně (učitelka ZŠ Oldřiš), e-mailem
retsis@seznam.cz nebo telefonicky 461 747 161 do 13. 10. 2017
Zájemci pak budou o termínech jednotlivých setkání informováni.

Za odměnu na operu!
Tak znělo heslo některých dětí, které se dobrovolně po vysvědčení vydaly s paní
učitelkou Pražanovou do Litomyšle na premiérové představení opery
„Rusalenka“, které bylo součástí festivalu Smetanova Litomyšl. Odměnou za
vysvědčení byla nejen samotná opera, ale také procházka zámeckými zahradami
s drobným občerstvením. Vybrané chování divaček ZŠ Oldřiš patřilo k těm
nejlepším v obecenstvu. Snad ani dlouhý aplaus po skončení představení je
neodradí od účastni na dalších operách.

Co se chystá hned na začátku školního roku?
Již tradičně se žáci naší školy účastní vždy na začátku září MIME FESTU, který se pořádá v Poličce díky
mimovi, držiteli Thálie Radimu Vizváry. Představení „Koukej svět“ se dětem líbilo natolik, že si od Radima
vyžádaly i autogram.
Po vydařeném loňském výletu po stopách Karla IV. do Prahy, se letos žáci 4. a 5. ročníku vydají na výlet po
stopách J. A. Komenského. Jak se výlet vydařil se dozvíte v příštím zpravodaji. 
Hezké podzimní dny přeje Hana Pražanová

První školní den
V pondělí 4.9. se Zuza, Pepík, Luky, Majda, Hedi
a Pavlínka vydali v doprovodu rodičů a sourozenců
poprvé do školních lavic. Společně se svými
spolužáky byli přivítáni p. starostou a p. ředitelem.
Po společném přivítání a představení se starší děti
rozešly do svých tříd. Prvňáčci si vyzkoušeli první
psaní křídou na tabuli, prohlédli si pracovní sešity a
statečně před tabulí zazpívali písničku. Nakonec si
děti společně s rodiči zahráli na koberci hru
Telefon.
Naďa Šlosrová - třídní učitelka

CO SE UDÁLO U NÁS NA VSI…

Křest knihy vzpomínek Marie Magdalény Trojákové – podruhé
Již podruhé jsme se mohli sejít u tak výjimečné události jako je zrod nové knihy a
jejího křtu. Poprvé se tato událost konala v obci v srpnu 2015 a dva roky mezi tím
uplynuly, než jsme si ji mohli zopakovat. Paní Regina Valentíková splnila svůj slib
daný čtenářům a vdechla život do listů druhého dílu, v němž pokračuje vypravování
života její prababičky M. Trojákové od roku 1916 do prosince 1920.
Křest druhého dílu vzpomínek M. Trojákové se uskutečnil 22.9.2017 v zasedací
místnosti OÚ, protože počasí nepřálo a nebylo možné ho, tak jako minule, provést
v parčíku vedle budovy. Snad stísněnější prostory nebyly slavnostní atmosféře na
škodu. Účast byla velká a tímto děkujeme všem, kteří přišli a strávili s námi kousek
pátečního odpoledne. Účastnily se i děti z místní školy jejichž ilustrace zdobí právě
křtěnou knihu. Obrázky, na které se v knize nedostalo, byly formou malé výstavky na křtu také.
Po počátečních proslovech starosty obce, R. Valentíkové i ředitele místní školy byl proveden samotný křest
knihy – symbolicky vínem označeným znakem obce. Kmotrami druhého díly se staly vnučky M. Trojákovépaní Blanka Hubáčková a paní Radmila Kalibánová.
Následovala autogramiáda, malé občerstvení hostů a jako návdavek bylo možné navštívit místní školu,
kterou M. Trojáková také navštěvovala a o které se ve svých vzpomínkách zmiňuje. Nutno podotknout, že se
škola velice hostům líbila a chválili ji.
Zdálo by se, že je vše u konce – ale není. Paní Regina Valentíková v rámci svého proslovu přednesla
k zúčastněným hostům prosbu o pomoc se třetím dílem knihy. Ten by se týkal – už ne vzpomínek M.
Trojákové- ale vzpomínek na M. Trojákovou. Prosí tímto všechny čtenáře knihy, rodáky, pamětníky… kteří
by mohli podat svědectví o životě v obci v letech 1895-1965, ať se podělí o své paměti, které poté budou
zpracovány do knižní podoby. Kontakt: regina.val@seznam.cz, popřípadě vám kontakt zprostředkuje obecní
úřad.
Text: R. Koutná, Foto: P.Troják

Pozn. Knihu lze zakoupit na OÚ za 185,- Kč

BĚH NA LUCKÝ VRCH A ZPĚT- JIŽ 5. ROČNÍK
V neděli 3.9.2017 se v areálu za Orlovnou uskutečnil již 5.ročník v
běhu na Lucký vrch a zpět. I přes dopolední déšť, který ustal před
zahájením závodu se v nejmladší kategorii S (dívky a chlapci 2010 a ml.)
sešlo 6 malých závodníků. S tratí dlouhou 270 m se nejrychleji
vypořádala Adéla Fliedrová ze Sádku s časem 1:01 min před Hedvikou
Mlynářovou s časem 1:10 min a třetím Honzíkem Votočkou 1:16 min a
za zmínku v této kategorii stojí nejmladší účastník (2015) Matěj Šutera,
který zdolal trať v doprovodu s tatínka v čase 3:33 min.
V kat. D1 (dívky 06-09) skončila na nepopulárním 4. místě Nikola Votočková za 3. Kájou Lopourovou
(3:53 min), stříbro získala Karolína Mlynářová (3:50 min) a zlato si s časem 3:30 min odnesla Berenika
Hejduková. Děvčata běžela tři kola v areálu což je cca 810m.
Do kat. H1 (chlapci 06-09) se přihlásil pouze Lukáš Hegr (4:42 min) a první doběhnuvší Matouš Lopour
(4:58 min). Chlapci běželi zároveň s děvčaty z kat D1 stejnou vzdálenost.
V kat. D2 (dívky 02-05) odstartovala pouze Pavlína Kubelková, která je stálou závodnicí a trať dlouhou
1350 m zdolala za 5 min a 36 s, zatím co v kat. H2 (chlapci 02-05) se opravdu bojovalo - Erik Hejduk (5:44
min) a Tomáš Hegr (5:43). Nestačili ovšem na úžasný běh Šimona Lopoura, který běhal strojově kola kolem
55 vteřin (5 kol) a poslední ještě zrychlil.
Cca v 15:30 hod se na start v kat Ž1 (ženy 73-01), Ž2 (ženy 72 a starší), M1 (muži 73-01) a M2 (muži 72 a
starší) postavilo celkem 19 běžců. V ideálních povětrnostních podmínkách pro běh si trať dlouhou přes 3 km
zaběhli i Erik Hejduk (17:50 min) a úžasný běžec Šimon Lopour (15:30 min) - ti byli odměněni speciální
medailí, jelikož ve 12 letech zdolali tuto trať v ženské kategorii na medailových místech. Na třetím místě v
kat. Ž1 se s časem 21:46 min umístila Jana Hegrová, stříbro putovalo do Sádku ke Zdence Fliedrové (19:03
min) a zlatý hattrick dokonala Kristýna Serafinová s časem 16:30 min. V kat. Ž2 zaběhla nádherný čas 23
rovných Renáta Teplá a právem získala zlato.
V mladších mužích zdolal Lucký Vrch na 3 místě sádecký Jiří Flieder (23:30 min) před druhým Josefem
Šuterou z Poličky (21:55 min). První místo z loňska obhájil Tomáš Flieder ze Sádku v čase rovných 21 min,
kdy se pouze o jednu vteřinu zhoršil o proti loňsku. V kategorii ,, zkušených mužů” si na bronz sáhl Vladimír
Teplý (34:56 min), stříbrný a nejstarší účastník (60 let) pan Jiří Heyer v čase 28:46 min a zlatou vybojoval Jiří
Bureš z Poličky v čase 26:04 min.
Po doběhnutí bylo třeba protáhnout všechny svaly a tak přišel na řadu oblíbený pivní běh. V ženách stanula
na stupních vítězů Žaneta Teplá před Janou Hegrovou ml. a Renátou Teplou. Po ženských ovocných pivech a
birellých přišlo na řadu muži oblíbené pivo. Nejrychleji ho zdolal Martin Dědič před Tomášem Fliedrem a
třetím Martinem Hegrem. Všechny výsledky a fotografie naleznete na obecních stránkách.
Chtěl bych jako hlavní organizátor poděkovat pořadatelům, kteří mi pomohli v organizaci této akce.
Velké díky patří sponzorům Orel Oldřiš, Obec Oldřiš, Obec Borová, p. starosta Michal Serafin, Kuželník
Oldřiš, p. Luboš Roušar, p. Josef Pražan, pí. Klára Myšková, myslivecký kroužek Oldřiš, Ravensburger
Polička a SDH Oldřiš. Hlavní sponzor byl HEMT Oldřiš.
Jedná se o amatérský běh dětí, žáků, dorostu a dospělých. Akce je mířena na oldřišské občany (16 startujících)
a převálcovali nás přespolní, kterých běželo 21. Celkem startujících bylo 50.
Vl. Hejdul ml.

Foto: Vl. Hejduk, více fotografií na www.oldris/fotogalegie

Hasičské sportovní okénko – červenec, srpen, září 2017
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 informace z uplynulých soutěží
v požárním sportu.
28. 7. 2017 – Noční soutěž v požárním útoku – Prosetín – IV. závod
Do Prosetína na noční útoky vyrazily naše týmy poprvé, takže nevěděly, jakou tam mají dráhu a co je tam
tedy čeká. Okusit místní podmínky vyrazili pouze muži. V Prosetíně se běhalo na široké hadice a nástřikové
terče, což je rozdíl oproti Svitavsku. Toto se ukázalo jako klíčové, protože Oldřišští rozběhli svůj požární útok
dobře, nedali si ale pozor, aby správně natáhli hadice. Proudařům pak z velké dálky trvalo zbytečně dlouho,
než naplnili terče požadovanými 10-ti litry vody. Výsledkem bylo 14. místo ze 44 týmů za čas 27,39s.
29. 7. 2017 – Okresní liga SY – Nedvězí – VI. závod
Na další pokračování okresní ligy vyrazili muži, ženy a veteráni do Nedvězího.
Muži udělali chybu na koši, takže dostali vodu do hadic později, než by bylo potřeba. Aby toho špatného
nebylo málo, tak si ještě jeden z proudařů dával načas se sražením terče. Za tento výkon si vysloužili muži 9.
místo z 25 týmu za čas 19,66s.
Veteráni přijeli do Nedvězího s úkolem potrápit zatím stále suverénní Hartmanice. Oldřišským se útok povedl
a předvedli zatím nejlepší výkon sezony – 17,02s. Bohužel ale opět zůstali za vítěznými Hartmanicemi o 0,5s
na 2. místě ze 3 týmů.
Pokud si myslíte, že se ženám již konečně podařilo prolomit smůlu z předchozích závodů, tak se bohužel
mýlíte. Po startu vypadalo vše dobře a útok byl dobře rozběhnutý, nepodařilo se ale dostat včas vodu ze stroje
do hadic, a když už se to podařilo, bylo po nadějích na dobrý výsledek. Ženy tedy braly 10. místo za čas
25,04s.
5. 8. 2017 – Okresní liga SY – Oldřiš – VII. závod
„Oldřišská večerní O pohár starosty obce“ to je název soutěže v naší obci. Pro naše soutěžní družstva to ale
není jenom název. Pro naše soutěžní družstva je to veliká motivace a na druhou stranu veliký stres, předvést na
domácí dráze to nejlepší, co v nich je.
Muži otestovali dráhu jako úplně první ze všech týmů, aby se poté mohli věnovat pořadatelským povinnostem.
Svůj požární útok rozběhli výborně, ale nevyhnuli se drobným chybám při jeho provedení. I tak z toho bylo
pěkné 5. místo z 27 týmů za čas 18,58s.
Jako tradičně přišli po mužích na řadu veteráni, kterým se opět nepodařilo porazit největší rivaly z Hartmanic
a skončili opět na 2. místě ze 4 týmů s časem 17,27s.
Ženy využily domácí dráhy k výbornému výkonu a konečně tak prolomily smůlu z předchozích závodů.
Povedený požární útok zakončily v čase 18,64s a skončily na 5. místě z 15-ti týmů.
13. 8. 2017 – Okresní liga SY – Kamenec – VIII. závod
Na kameneckou rychlou dráhu s tartanovým povrchem kolem základny se těšili všichni závodníci.
Muži byli plní odhodlání se utkat v Kamenci o průběžné druhé místo v celkovém hodnocení ligy. Bohužel
někteří závodníci se špatně vyspali, což se neblaze projevilo na požárním útoku. Nepodařilo se včas natáhnout
béčkové hadice, takže proudaři měli problém srazit terče z velké vzdálenosti. S časem 20,55s, natož s 15.
místem z 30-ti muži rozhodně spokojeni nebyli.
Veteránům se v Kamenci podařilo poprvé v letošním ročníku ligy stlačit čas pod 17 vteřin. Čas 16,82s stačil
na to, aby porazili konečně Hartmanice, a také stačil na výborné 1. místo ze 4 týmů.
Ženy navázaly na dobrý výkon z domácí dráhy a i v Kamenci předvedly povedený požární útok zakončený
v čase 18,97s a obsadily 4. místo z 12-ti týmů.
19. 8. 2017 – Okresní liga SY – Desná – IX. závod
V Desné chtěli muži napravit zaváhání z Kamence, protože stále měli možnost dostat se na průběžné druhé
místo v lize. Vzhledem k tomu, že při požárním útoku se zdrželi na náběru vody, se jim to moc nepodařilo. Za
čas 19,55s si zasloužili 15. místo z 30-ti týmů.
Veteránům se v Desné dařilo a předvedli zatím jejich nejrychlejší požární útok, který kdy zaběhli.
S výsledným časem 16,44s obsadili 2. místo ze 2 týmů, protože ani tento čas nestačil na vítězné Hartmanice.
Ženy chtěly ukázat veteránům, že i ony mají na výborné časy. Povzbuzené výbornými výsledky z posledních
závodů zaběhly v Desné také jejich nejrychlejší dosavadní požární útok a poprvé se jim podařilo stlačit čas

pod 18 vteřin. S časem 17,89s obsadily krásné 3. místo. Tímto výkonem se ženy kvalifikovaly do závěrečného
„Desenského duelu“, kde se utkala 4 nejlepší družstva žen. Běhají vždy 2 týmy naráz a nesoupeří s časem, ale
mezi s sebou vyřazovacím způsobem. Výsledkem bylo, že si naše ženy odvážely krásný velký pohár za
vítězství v této nadstavbové soutěži.

9. 9. 2017 – Východočeská hasičská liga – Zderaz – 12. kolo
Na Východočeskou ligu vyrazily naše týmy poprvé, takže nevěděly, co je tam čeká. Věděly ale, že je čeká
závod ve výborném prostředí hřiště ve Zderazi, kde navíc před závodem pořadatelé naistalovali tartanový
povrch kolem základny. Tyto závody naše týmy braly hlavně jako trénink, protože za týden se konaly ve
stejném areálu závody Okresní ligy Svitavska, kde naše týmy potřebovaly nasbírat důležité body.
Muži předvedli standartní letošní výkon a s časem 18,44s obsadili, ve větší konkurenci lepších týmů oproti
Svitavsku, 14. místo z 24 týmů.
Ženy při svém pokusu měly problémy se sražením jednoho ze dvou terčů, takže výsledný čas měl hodnotu
20,19s. I u žen byla větší konkurence lepších týmů, takže jim to stačilo na 9. místo z 10-ti týmů.
16. 9. 2017 – Okresní liga SY – Perálec (Zderaz) – X. závod
Perálec pořádá svůj závod na hřišti ve Zderazi. Letošní ročník byl celý den provázen deštěm. Naštěstí měli
ve Zderazi nově instalovaný tartanový povrch kolem základny, takže déšť neovlivnil závod natolik. Jelikož je
to předposlední závod Okresní ligy, chtěly naše týmy posbírat co nejvíce bodů, aby mohly v posledním závodě
zabojovat o co nejlepší celkové umístění.
Muži se nevyvarovali při svém pokusu drobných problémů, což je stálo lepší umístění než 7. místo z 27 týmů
za čas 18,34s.
Veteráni potřebovali v tomto závodě konečně porazit Hartmanice, aby měli ještě šanci zabojovat o celkové
vítězství v lize. Svůj požární útok rozběhli opravdu dobře a zdálo se, že by to mohlo dopadnout. Jenže drobné
chyby při roztahování hadic a následné problémy se sražením terčů rozhodly o tom, že se jim to nepodařilo a
skončili opět na 2. místě z 5-ti týmů s časem 16,94s. I tak mají stále šanci zabojovat o celkové prvenství
v posledním závodě.

Ženy si udržely nalezenou formu z předešlých závodů a umístily se na 4. místě z 9. týmů s výkonem 20,14s.
Muži se kvalifikovali svým výkonem do paralelních vyřazovacích útoků, kde se utkalo 8 nejlepších mužských
družstev. Soutěžilo se stejně jako v Desné vyřazovacím způsobem vždy mezi dvěma týmy. Muži se dostali až
do finále, kde je porazil domácí Perálec, takže skončili na 2. místě.
V září se ještě koná poslední XI. závod Okresní ligy Svitavska v Květné, který bude po uzávěrce
Zpravodaje a to v sobotu 23. 9. 2017 od 10 hodin. Oldřišské týmy mají ještě o co bojovat. Muži mají ještě
teoretickou šanci na celkové 2. místo, ale reálně mohou hlavně zabojovat o celkové 3. místo, což nebudou mít
ze současného 6. místo vůbec jednoduché. Veteráni mají stále šanci vyhrát celou ligu, ale vedoucí Hartmanice
mají komfortní náskok, takže je ta možnost opravdu spíš v teoretické rovině. Ženy se po nepovedeném začátku
ligy pokusí zabojovat o to, aby udržely celkové 6. místo.
Průběžné pořadí našich týmů v Okresní lize Svitavska po 10-ti závodech z 11-ti:
Muži – Oldřiš – 6. místo z 52. – 127 bodů – 10 odběhnutých závodů z 10-ti
Ženy – Oldřiš – 6. místo z 23. – 37 bodů – 10 odběhnutých závodů z 10 ti
Senioři – Oldřiš – 2. místo z 6. – 41 bodů - 10 odběhnutých závodů z 10-ti
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

------------------------------------------------------------------------------------------Vlaková zastávka po „výzdobě“ :
Ani tomu dotyčnému „umělci“ nemůžeme pochválit
jeho dílo, které se nám …bohužel NELÍBÍ, škoda.
Umělče, zkus to doma v obýváku, třeba tě pochválí
rodiče. A pokud máš nadále umělecké sklony a touhu
na něco malovat – přijď na obecní úřad, máme
připravený kýbl s vápnem a pěknou štětku. Spreje
bohužel nevedeme.

A ještě jeden krátký vzkaz: Odměnu za „výzdobu“ na
vlakové zastávce (která je majetkem státu) nechť si
umělec vyzvedne na Správě železničních dopravních
cest, které jsou jeho správcem. Možná si kromě
ostudy odnese i složenku na úhradu škody. Opět
škoda, že nejsou povoleny tělesné tresty .

-red-

POZVÁNKY NA AKCE….

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

POZVÁNKA NA KAFÍČKO ….
Odpolední setkání u odpoledního kafíčka je připraveno na
11. října od 17.00 hodin v zasedací místnosti
na Obecním úřadě v Oldřiši.
Těším se na vás,
Kamila Lorencová

INZERCE






STV GROUP – PRÁCE, KTERÁ VÁM DÁVÁ SÍLU
Jsme největší český výrobce velkorážové munice a jedna z předních společností v oblasti
oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů. Do našeho areálu v Poličce hledáme
nové kolegy
OPRAVY TECHNIKY (až 35 000 Kč)
Elektromechanik, Konstruktér, Technik, Lakýrník, Autoelektrikář, Automechanik, Vedoucí optik
OPRAVY ZBRANÍ (až 29 000 Kč)
Mistr dílny, Technolog, Lakýrník, Zámečník
VÝROBA STŘELIVA (až 28 000 Kč)
Výrobní dělník, Seřizovač, Skladník, Technolog, Technik zkušebny, Kontrolor (balistik)
VÝROBA MUNICE (až 40 000 Kč)
Technolog, Pyrotechnik, Mistr ve výrobě, Dělník do výroby, Výrobní dělník munice (předák),
Výrobní dělník výbušniny, Výrobní dělník výbušniny (předák)

Nabízíme:
 Náborový příspěvek 10 000,- Kč
 Příspěvek na stravování
 5 týdnů dovolené
 Zvýhodněné volání pro celou rodinu
 Osobní rozvoj – školení, zbrojní průkaz, průkaz pyrotechniky
 Zázemí stabilní nadnárodní společnosti
V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás neváhejte kontaktovat:
Andrea Ondrůchová – nábor, E-mail: andrea.ondruchova@stvgroup.cz, Tel.: +420 778 773 445 , Bližší
informace na www.PrijdDoSTV.cz

!!! AKČNÍ NABÍDKA DEDRA!!










!

3in1 USB KABEL (Micro USB, USB-C a Lightning konektor – různé barvy)
za 199,DĚTSKÉ SPRCHOVÉ GELY (500 ml) – HOGO, FOGO, GOGO za 99,GELY NA PRANÍ (různé druhy, 30 praní) za 199,TABLETY DO MYČKY (30 nebo 40 ks) za 179,TABLETY DO MYČKY (2x30 nebo 2x40 ks) za 299,DÁRKOVÉ SADY (SPRCHOVÝ GEL – 500 ml, PARFÉM NA RUCE A
TĚLO – 100 ml, TUHÉ MÝDLO) za 347 Kč
DÁMSKÉ XXL ELEGANTNÍ A VZDUŠNÉ ŠÁTKY za 199 Kč
VÁNOČNÍ SADY DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU VČETNĚ ZABALENÍ
A DALŠÍ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz

===========================================================================
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