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Volby 2018
Informace voličům o době a místě
konání voleb do zastupitelstev obcí
2018 a do 1/3 Senátu PČR
V souladu s ustanovením § 15 odst.
1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s §
14c odst. 1 písm. a) zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče, ţe volby do zastupitelstev obcí 2018 a do 1/3 Senátu PČR proběhnou ve dnech:
v pátek 5.října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 6.října 2018 v době od 8.00 do 14.00 hod
případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech:
v pátek 12.října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 13.října 2018 v době od 8.00 do 14.00
hod
Místem konání voleb v Oldřiši je zasedací místnost budovy Obecního úřadu Oldřiš, čp. 132
Volby do zastupitelstva obce:
 Voličem je nejen státní občan ČR, ale i státní občan jiného členského státu EU, který alespoň v první
den voleb (nejpozději 5. října 2018) má TRVALÝ pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU na
základě judikatury i registrovaný přechodný pobyt v obci), a dále který alespoň druhého dne voleb
(nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let.
 V komunálních volbách můţe volič hlasovat pouze ve svém „domovském okrsku“. Nevydávají se
voličské průkazy!
 Způsob hlasování (označování voličského lístku) nalezne kaţdý volič v letáku spolu s hlasovacím
lístkem. Upozorňujeme voliče, ţe voličský lístek pro volby do ZO se upravuje kříţkováním (kříţek
v okénku před kandidátem nebo celou volební stranou, popř. kombinací)
Volby do Senátu PČR:
 Voličem do Senátu je pouze státní občan ČR (nikoliv občan jiného členského státu EU), který má
v první den voleb (nejpozději 5. října 2018, v případě II. kola 12. října 2018) trvalý pobyt v obci a dále
alespoň druhý den voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let. V případném II. kole můţe volit i
volič, který dosáhne věku 18 let alespoň druhý den II. kola (nejpozději 13.10).
 Voličské průkazy pro tyto volby vydává obecní úřad od 20.9.2018 a konec lhůty pro osobní ţádost
o vydání voličského průkazu je 3.10.2018 v 16.00 hod.
 Pozor – na voličský průkaz můţe volič hlasovat pouze v rámci volebního okrsku, kde jsou volby do 1/3
Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehoţ územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému
pobytu (volební obvod č. 50 – Svitavy).

 Voličům bude umoţněno hlasování ve volbách pouze po prokázání jejich totoţnosti a státního občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem (popř., diplomatickým nebo
sluţebním průkazem). Volič – občan jiného členského státu EU prokazuje svou totoţnost a státní občanství
jiného členského státu např. průkazem o povolení k trvalému pobytu občana EU, potvrzením o přechodném
pobytu na území ,….
 Hlasovací lístky pro volby do ZO i 1/3 Senátu PČR jiţ byly nebo budou voličům dodány do domácností
nejpozději do úterý 2. října 2018 v jedné společné modré doručovací obálce. Ve dnech voleb budou tyto
hlasovací lístky k dispozici i ve volebních místnostech.
 Ve volební místnosti poté volič dostane dvě obálky pro hlasování opatřené kulatým razítkem s malým
státním znakem. ŠEDÁ bude pro volby do Zastupitelstva obce Oldřiš a ŢLUTÁ bude pro volby do Senátu
PČR. Pozor – pokud volič vhodí hlasovací lístek do nesprávné obálky, jedná se o neplatný hlasovací lístek!
 V případě druhého kola voleb do Senátu PČR 12.-13. 10. 2018 budou hlasovací lístky vydávány přímo
ve volební místnosti.
 Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma). V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva členy s přenosnou volební schránkou. Tuto moţnost lze vyuţít pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena – katastr obce Oldřiš.
Pokud Vás zajímají i další informace ohledně voleb, naleznete je na internetových stránkách Ministerstva
vnitra - www.mvcr.cz , popřípadě vám je vyhledají pracovnice OÚ Oldřiš.
–red-

-----------------------------------------------------------------------------------------SLOVO STAROSTY…..
Vážení spoluobčané,
za několik dní proběhnou nové volby do zastupitelstva obce a v následujících dnech bude svoláno první
zasedání nových zastupitelů, na kterém zvolí představitele obce pro další volební období.
Myslím si, že tento okamžik je vhodný pro zhodnocení práce zastupitelstva, kterému uskutečněnými volbami
skončí mandát. Pokusím se stručně shrnout to, co se podařilo, ale i to, co se nepodařilo v uplynulém volebním
období v obci zrealizovat…
Podařilo se:
vypracovat Program rozvoje obce na základě podkladů od Vás občanů,
vyhotovit projektové dokumentace a zajistit financování kanalizace a ČOV,
vyprojektovat projektovou dokumentaci pro novou zástavbu 6 rodinných domků v lokalitě pod železniční
zastávkou a částečně realizovat inženýrské sítě i novou komunikaci,
vybudování nového dětského hřiště na dolním konci,
zrealizovat protiradonové opatření v budově základní školy,
odkoupit budovu prodejny potravin, aby mohla sloužit svému účelu,
zhotovit Víceúčelový sportovní areál za bývalou mateřskou školkou,
vypracovat pasport místních komunikací a instalovat dopravní značení v obci,
vybudovat za přispění spolků provozní zázemí za Orlovnou,
moderně zrekonstruovat hasičskou zbrojnici
Nepodařilo se:
získat dotaci na pořízení manipulační techniky, štěpkovač, kontejnerového nosiče a kontejnerů na svoz
bioodpadu,
zrealizovat projekt sdružení AZASS pro výstavbu domu pro seniory,
Jsem si vědom toho, že nelze v žádném případě vždy vyhovět všem a to, co je prospěšné pro většinu z vás
může i několika jiným částečně nevyhovovat. Jsem však přesvědčený, že z akcí, které v uplynulém období byly
realizovány, byla každá realizována ku prospěchu většiny z nás - občanů této obce a hlavně za podpory
různých dotačních titulů, aby mohla být vybudována finanční rezerva na kanalizaci v částce 11 000 000,-Kč,
která je na účtech obce Oldřiš.

Chtěl bych zde vyzdvihnout aktivní a konstruktivní přístup některých zastupitelů a za sebe bych jim chtěl
tímto za jejich práci veřejně poděkovat.
Vážení občané, chci i vám poděkovat za vaši práci pro zvelebení naší obce, třeba při úpravě zahrádek a
veřejných prostranství. Dále děkuji hasičům, myslivcům, OKAPU, Orlům, podnikatelům v obci i našim
zaměstnancům a pracovníkům obce za jejich práci při rozvoji obce a vzájemnou spolupráci.
Přeji Vám hodně zdraví spokojenosti a životní pohody.
Michal Serafin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze zasedání zastupitelstva obce 22.8.2018:
Zastupitelstvo na svém zasedání mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zařazení změny způsobu vyuţití části pozemku p. č. 2009/1 v k.ú.
Oldřiš u Poličky do zastavitelných ploch pro bydlení a pověřuje starostu jednáním s pořizovatelem změny
územního plánu obce Oldřiš, aby zařadil změnu do probíhající 1. změny ÚP.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje „Plán rozvoje sportu v obci Oldřiš“.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje v rámci záměru prodeje obecních pozemků v lokalitě pod zastávkou
určených k výstavbě cenu těchto pozemků za 1/m2 ve výši 200,-Kč. K celkové ceně kaţdé prodané parcely
bude připočtena částka 12 500,- Kč za připojení k distribuční síti elektrického vedení.
Sníţená cena pozemku za 1/m2 oproti zjištěné trţní ceně je zdůvodněna ztíţenými podmínkami při zakládání
staveb, blízkost ţeleznice a její ochranné pásmo a rovněţ blízkost Černého potoka-tedy zóny se středním aţ
vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zveřejnění stavebního záměru na výstavbu kapličky na p. č. 47/1 v
k. ú. Oldřiš u Poličky.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na
dotační titul č. 8 - projekty k rozvoji infrastruktury.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje zápis do kroniky za rok 2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku speciální cisternový automobil CAS
25 pod inventárním číslem 61 z evidence majetku.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu speciálního cisternového automobilu
CAS 25 mezi obcí Oldřiš jako převodcem a obcí Janov jako nabyvatelem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí vyjádření Pakr, ČJ: KrÚ 42265/2018 ze dne 8. 6. 2018. Současně
se zavazuje k dofinancování chybějící částky do rentability stavby z rozpočtu obce, resp. rozpočtu DSO
Oldřiš – Borová, i za cenu, ţe se nebude jednat o uznatelný náklad
Úplné znění usnesení je k dispozici v kanceláři OÚ, nebo na www.oldris.cz

K bodu o schválení stavebního záměru na výstavbu kapličky na p.p.č. 47/1 přikládáme vizualizaci záměru.
Stavba by měla být prováděna soukromými investory s pouze materiální podporou obce a po její realizaci by
měla být obci bezúplatně předána, protoţe její výstavba bude na obecním pozemku.
Konstrukční řešení:
- rozměry 8m x 6m
- součástí kaple bude malá zvonice
- klasické zdivo, pouţité přírodní materiály
- podlaha z cihelné dlaţby
- čelní stěna za oltářem z pouţitých cihel,
vyspárované
- opuková dlaţba pod oltářem
- oltář – kámen z města Assisi jako vyţebraný dar
(v duchu chudoby sv. Františka)
- v oltářním kameni bude vloţena ocelová plotna –
místo pro slouţení mše svaté
- tašková střecha
- prosklená rozeta v průčelí navozuje atmosféru
italské stavby, dovnitř dopadající světlo z
prosklené rozety bude tvořit zajímavé efekty

V dnešní době je několik důleţitých otázek, které by nám neměly být lhostejné. Jsou to: úcta k přírodě,
chudoba, pouţití recyklovaných materiálů. To by měla vyjádřit stavba nové kaple zasvěcená sv. Františku
z Assisi.
==============================================================================

Nezapomeňte - 13.10.2018 proběhne svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
Stanoviště:
na Bělidle
9.00 hod.
u Obecního úřadu
9.30 hod.
u Orlovny
10.00 hod.
na Babce
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, lyţe
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 ţivotní 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!!! Ale připomínáme,
ţe dle nabídky Agrodílny Oldřiš s.r.o. lze tyto

pneumatiky odevzdávat v jejich provozovně a
to po celý rok. Doporučujeme občanům
vyuţívat spíš tuto moţnost.
Upozorňujeme občany, ţe při mobilním
svozu se neodváţí stavební odpady jako jsou
eternity, stavební suť, stará okna a rámy,
asfaltové lepenky, stavební polystyren a jiné
stavební odpady!!!
-------------------------------------------------------

Ostatní upozornění….
* Připomínáme, ţe prodejna potravin je
uzavřena z důvodu dovolené do 16.10.2018.
Majitelka však zajistila otevření prodejny
v době dovolené kaţdý den na jednu hodinu a
to od 18.30 – 19.30 hod. pro nejnutnější
nákupy.
* Po častých stíţnostech občanů ţádáme
majitelé psů, aby své miláčky venčili mimo
zastavěné části obce a nebo si exkrementy po
psech uklízeli.
* Ţádáme občany, i trvale v obci bydlící
chalupáře, aby si ke svým nemovitostem
pořídili POŠTOVNÍ SCHRÁNKU kam bude
moţné vhazovat Zpravodaj a v případě voleb i
obálky s volebními lístky. V případě, ţe
schránka nebude, nebude Zpravodaj do domu
doručován.

V úterý 2.10.2018 od 7.30 do 15.00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny u těchto čísel popisných:
1094/1, 1347, 172U, p.1386/46, 118, 131, 135, 136, 139, 142, 143, 144, 145, 151, 152, , 162, 163,
172 , 178 , 184 , 193 , 197 , 200 , 203 , 207 , 208 , 209 , 212 , 224 , 225 , 226 , 227 , 234 , 241 , 248 ,
250 , 254 , 256 , 257 , 261 , 262 , 263 , 264 , 288 , 289 , 29 , 290 , 30 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 62 , 64 ,
65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 91 ,
92 , 93 , 95 , 97 , 98 , E18 , parc.č. 1007, parc.č. 1043 , parc.č. 1264/2, parc.č. 1315, parc.č. 667/2,
parc.č. 993/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDÁLO SE V OLDŘIŠI…

II. procházka po oldřišských náhonech a rybnících
V neděli 9. 9. jsme se sešli u Bělidla, kde začala další
procházka po místních náhonech a rybnících za výkladu
pana Ladislava Jílka. Naše kroky se nejprve vydaly
směrem k vodní elektrárně a splavu, poté jsme se vrátili
přes Praţákův mlýn k Bělidlu a pokračovali směrem ke
Zbořeným mostům se zastávkami u zaniklých rybníků. Vše
bylo doprovázeno velkým mnoţstvím zajímavých
informací nejen o náhonech a rybnících, ale i o domech a
historii v naší obci. Nakonec jsme se kousek za Zbořenými
mosty rozešli do svých domovů.
Děkujeme panu Ladislavu Jílkovi, ţe trasu zvládnul a
děkujeme také všem lidem, co přišli, a proţili příjemné
nedělní odpoledne.
Více fotek naleznete na www.facebook.com/kdu.csl.oldris

KDU-ČSL Oldřiš, Jiří Šplíchal

6.ročník Běhu na Lucký vrch a zpět
V neděli 2.září se konal v areálu za Orlovnou jiţ 6.
ročník běhu na Lucký vrch a zpět. Teplota okolo 250 C,
občas sluníčko a čerstvý vlhký vzduch po večerním
dešti, to byly v celku ideální podmínky pro závod. Do
závodů se přihlásilo celkem 39 závodníků.
V kat. S (děti narozené do roku 2011) doběhla na třetím
místě Terezka Uvírová, na druhém Tomáš Fliedr ze
Sádku a 260 metru zvládla nejrychleji Karolína
Andrlíková v čase 1:14 min.
Kategorie H1 (chlapci roč. 07-10) 3. - Vítek Novák 3:19 min, 2. - Ondra Moučka 3:18 min, 1. - Libor
Andrlík 3:12 min
Kategorie D1 (dívky roč.07-10) 3.- Karolína Mlynářová 3:59 min, 2.- Berenika Hejduková 3:19,8 min
1.- Adéla Fliedrová 3:19,0 min
Tyto dvě kategorie běţely 3 kola v areálu o celkové délce 780 m., kde jsme u děvčat viděli strhujíci finiš.
V kat. H2 běţel pouze Erik Hejduk, který zaběhl 1300 m za 5:50 min. doprovázen Natálií Halamkovou z
kategorie D2 - ta doběhla v čase 8:04 min.
O půl čtvrté odstartovalo 16 závodníků směrem vzhůru na Lucký Vrch.
V kat. Ţ1 (ţeny roč. 79-02) zvítězila Pavlína Kubelková která zdolala trať (3250 m s nastoupáním 87 m) za
18:43 min. Těsně druhá doběhla Zdena Fliedrová v čase 18,46 min. Úplně první do areálu doběhl v čase
17:25 min. Erik Hejduk z kategorie H2, ale gentlemansky přenechal umístění něţnému pohlaví (snad uţ si
příští rok troufne aţ k vrcholu kopce). Kat. Ţ2 měla pouze jednu závodnici a to Kateřinu Švandovou, ta
doběhla v čase 19:11 min.
Muţi na trati dlouhé 5490 metrů (včetně čestného kola na stadioně) nastoupali 146 výškových metrů.
V kat. M1 (muţi roč. 79-02) se na 3. místě umístil Lukáš Hradil s časem 27:10 min. , druhý doběhl Jakub
Radiměřský s časem 26:16 min a jako první z této kategorie doběhl do cíle Vlastimil Hejduk v čase 23:37
min.
U kategorie muţů M2 (78 a starší) nebylo úplně jasné, jestli poběţí favorit závodu Tomáš Fliedr ze Sádku,
který jiţ dopoledne absolvoval jeden vytrvalostní závod. Nakonec nastoupil a způsobem start - cíl s
absolutním časem 21:34 min. zvítězil. Jako druhý stanul na stupních vítězů Marek Kyncl s časem 24:05
min., před třetím Richardem Slámou 25:59 min.
Pivní běh v kat. P1 opanoval třetí ročník za sebou Martin Dědič z Telecího, druhý se umístil Lukáš Hradil a
třetí nejrychleji vypité pivo měl Vlastimil Hejduk.

U ţenské pivní kategorie P2 bylo zapotřebí nealkoholické ovocné pivo, neboť dvě závodnice neměli 18 let.
Po uběhnutí 210 m, vypití 0,3 l pěnivého moku a opět 210 m běhu zvládla zvítězit Natálie Veselíková před
Zdenou Fliedrovou a třetí Natálií Halamkovou.
Chtěl bych tímto poděkovat všem sponzorům, závodníkům, své manţelce a těm, kteří se podíleli na
přípravách, chodu a úklidu akce. Fotografie a výsledky naleznete na obecních stránkách obce.
V.Hejduk ml.

Sponzoři
Orel Oldřiš, Obec Oldřiš, Obec Borová, p. starosta Michal Serafin, Kuţelník Oldřiš, p. Luboš Roušar, p.
Josef Praţan, Ravensburger Polička. Hlavní sponzor HEMT spol.s.r.o.Oldřiš.

1. ročník minifotbalu
V neděli 9.9 se na novém
víceúčlovém sportovním hřišti
odehrál turnaj v minifotbale.
Přihlásilo se 5 týmů, které
odehrály celkem 10 zápasů. Jedno
utkání trvalo 2 x 12 min, základní
čtveřice se střídala hokejovým
způsobem a během jednoho zápasu
se naběhalo něco okolo 3 km.
Konečné pořadí od zadních pozic:
FC Nekopnemsi - Erik Hejduk,
Vojta Oplištil, Matěj Simajchl,
Damián Jahl, Jan Kvapil, Patrik
Hejduk. (4:33)
Borová - Jaromír Just, Jan Ridl, Josef Bednář, Jakub Bednář, Pavel Kovář, Martin Bauer. (7:11)
Mixteam - Zdeněk Ulrich, Ondřej Ulrich, Luboš Novák, Vítek Ehremberger, Tomáš Lorenc, Marek
Kyncl. (12:9)
Ţenáči - Vlastimil Hejduk, Jakub Radiměřský, Luboš Síla, Jan Špička, Luděk Oplištil ml., Tomáš
Bednář. (17:5)
Kubíčkův Team - Jakub Stříteţský, Radek Kvapil, Lukáš Kvapil, Václav Hegr ml., Adam Hegr, Ondřej
Nunvář. (23:5)
Fotografie a všechny výsledky naleznete na obecních stránkách. Poděkování patří všem sportovcům za
předvedené výkony a těm, kteří spolupracovali na této akci.
Vl. Hejduk ml.

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

Informace od JSDH Oldřiš
SDH Oldřiš daroval finanční dar obci Oldřiš ve
výši 50 000,- Kč. Tyto finance byly získány
dobrovolnou činností členů spolku a jejich
příznivců v oblasti kultury a sportu v obci. Tento
dar je neúčelový, bude pouţit dle potřeb obce.
Nabízela by se moţnost dar pouţít na výdaje spojené s
výjezdovou jednotkou, zakoupení drobné techniky potřebné při
údrţbě majetku obce a veřejného prostranství… a jsou i další
moţnosti kam investovat.
Po zveřejnění moţnosti nahlášení výskytu nebezpečného hmyzu,
který ohroţuje na zdraví občany, dosud naše jednotka vyjíţděla
ke čtyřem případům v naší obci. Většinou se jednalo o výskyt
hmyzu v blízkosti domů, který přímo ohroţoval pohyb majitelů
domu a jeho okolí.
Za JSDH Oldřiš Luděk Oplištil

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si touto cestou poděkovat členům výjezdové jednotky SDH
Oldřiš za profesionální zásah při odstranění velmi nebezpečného
hnízda sršňů. Jmenovitě – panu Oplištilovi Luďkovi st., Oplištilovi
Luďkovi ml. a Jakubovi Radiměřskému. Ještě jednou díky. Jiří Jílek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní zázemí pečovatelské sluţby Dolní Lhota

Informace z AZASS Polička…

V současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy v obci Svojanov, místní části Dolní Lhota.
V přízemí objektu vznikne provozní zázemí pro zaměstnance a činnost pečovatelské sluţby v obci
Svojanov a okolních obcích.
Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Provozní zázemí pečovatelské sluţby Dolní Lhota“
je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem.

Hasičské sportovní okénko – srpen 2018
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci bliţním v obci i mimo obec. Mimo tyto své
povinnosti si také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici soutěţní a sportovní činností. Snaţí se tak,
mimo jiné, i co nejlépe reprezentovat naši obec v širokém okolí. Přinášíme Vám stručné informace, jak se
nám dařilo na uplynulých soutěţí v poţárním sportu.
4. 8. 2018 – Okresní liga SY – Oldřiš – VII. závod
Nelehký úkol byl před oldřišskými závodníky při domácím závodu. Museli se postarat o organizační
zabezpečení celé soutěţe a také o to, aby na domácí dráze předvedli co nejlepší výkon. O to vetší radost a
eurofie to byla, kdyţ se jim to vše podařilo na výbornou.
Muţi předvedli svůj druhý nejlepší výkon sezony a s časem 17,97s se umístili na krásném 6. místě z 34
týmů (15 bodů).
Veteráni vyuţili domácího prostředí maximálně, protoţe svoji kategorii vyhráli s časem 16,68s (5 bodů).
Celkem se předvedlo v této kategorii 5 týmů.
Ţeny také ukázaly, ţe znají kaţdý kousek domácí dráhy, čehoţ znamenitě vyuţily. Svoji kategorii totiţ
vyhrály výkonem 17,87s (15 bodů), kdyţ se jim jako jediným ze 17-ti týmů podařilo svůj čas stlačit pod 17
vteřin.
Výborné výkony domácích závodníků ještě potvrdili Jakub Stříteţský a Martin Mařík, kteří vyhráli
doplňkovou soutěţ o nejrychlejší náběr vody z kádě do soutěţního stroje.
12. 8. 2018 – Okresní liga SY – Kamenec – VIII. závod
Na rychlé kamenecké dráze s tartanovým povrchem pod základnou a kádí rozběhli muţi svůj poţární útok
parádně. Bohuţel po prostřiku na jednom z terčů se časomíra zastavila v čase 18,76s, coţ stačilo na 12. místo
z 35-ti týmů (13 bodů).
Veteráni vyuţili rychlé dráhy k vylepšení svého dosavadního nejlepšího času v Okresní lize a stanovili si
nový rekord na 16,06s. Toto v Kamenci stačilo na 2. místo z 5-ti týmů (4 body). Škoda, ţe to nebylo ještě o
něco rychlejší a nepadla vytouţená „patnáctka“.
Ţeny předvedly v Kamenci také povedený poţární útok, čas 18,30s stačil v konkurenci 13-ti týmů na 5.
místo (6 bodů).
18. 8. 2018. - Okresní liga SY - Desná – IX. závod
Muţi v Desné předvedli standartní poţární útok sezony 2018, kdy se opět bohuţel nesešli proudaři,
protoţe jeden terč byl sraţen o více neţ vteřinu dříve neţ ten druhý. Výsledkem bylo 8. místo z 29-ti týmů
(13 bodů) za čas 18,50s.
U veteránů se sice proudaři sešli při sraţení terčů, ale bohuţel oba na to potřebovali daleko více času neţ
by bylo záhodno. S výsledným časem 18,87s se museli spokojit se 4. místem ze 4 týmů.
Ţeny v Desné rozběhly svůj pokus výborně, ale jejich úsilí bohuţel nepodpořila technika. Během pokusu
praskla savice, coţ mělo za následek přisávání vzduchu do vedení hadic. Dokončili tak v čase 20,02s za coţ
jim náleţelo 5. místo (6 bodů).
Na závěr se předvedly naše ţeny a muţi v Desenském duelu při paralelních poţárních útocích. Ţeny
neobhájily prvenství z předchozích 2 let a vypadly v semifinále. Muţům se také nepodařilo uspět, vypadli ve
čtvrtfinále.
15. 9. 2018 – Okresní liga SY – Perálec (Zderaz) – X. závod
SDH Perálec si pro pořádání svého závodu do Okresní ligy půjčuje výborně připravený areál pro poţární
sport ve Zderazi. Tento závod mohl uţ dost napovědět, jak liga letos celkově dopadne. O motivaci do tohoto
závodu bylo tedy postaráno a rychlá dráha předpovídala výborné výkony.
Muţi se při svém poţárním útoku nevyvarovali drobných chyb, a proto skončili aţ na 14. místě z 30 týmů
za čas 19,14s (7 bodů).
Veteráni předvedli povedený pokus, který zakončili v čase 16,45s. Tento čas stačil na 3. místo ze 4 týmů (3
body) a také na to, aby před posledním závodem měli veteráni vše ve svých rukou v boji o celkové 2. místo
v lize.

Parádní útok předvedly ţeny. K jejich smůle se ale nesešly proudařky, a po prostřiku na jednom s terčů měl
výsledný čas hodnotu 18,74s. Na rychlé Zderazské dráze to stačilo na 8. místo z 16-ti týmů (3 body).
22. 9. 2018 – Okresní liga SY – Květná – XI. závod
V posledním závodě Okresní ligy 2018 se rozhodlo o konečném pořadí. Čekal se napínavý závod, protoţe
skoro nic ještě nebylo rozhodnuto a kaţdý tým měl ještě o co bojovat. Jediné jisté umístění měli veteráni
z Hartmanic, kteří uţ měli dostatečný náskok na prvním místě ve své kategorii. Naopak oldřišské týmy
potřebovaly kaţdý bod, aby na tom byly v celkovém součtu co nejlépe.
Muţi mohli z průběţného 8. místa před tímto závodem zaútočit teoreticky na 5. místo, ale naopak mohli
také spadnout na 13. místo. Nenechali tak nic náhodě a po parádním poţárním útoku skončili v Květné na 2.
místě z 29 týmů s časem 17,66s (22 bodů). Zajistili si tak celkové 7. místo v lize.
Veteráni byli před posledním závodem na průběţném 2. místě v lize a věděli, ţe vedoucí Hartmanice jiţ
dohnat nemohou. Poslední závod si tedy chtěli hlavně uţít. Toto se jim povedlo, protoţe skončili symbolicky
na druhém místě ze 4 týmů s časem 16,37s (4 body).
Ţeny šly do posledního závodu z průběţného 5. místa s vědomím, ţe se mohou ještě teoreticky posunout na
4. místo, ale také klesnout na 6. místo. Nic tak nenechaly náhodě a povedeným útokem zakončeným v čase
18,90s skončily na 5. místě ze 14-ti týmů. Celkově se tak v lize posunuly na 4. místo.
Okresní ligy Svitavska 2018 v podání oldřišských týmů
Muţi se sice neprobojovali mezi prvních 5 týmů v lize, jak si plánovali před sezonou, ale celkové 7. místo
je zatím druhým nejlepším výsledkem. Vzhledem k tomu, ţe se letos v lize představilo celkem 55 týmů, je
kaţdé umístění v elitní desítce velkým úspěchem.
Veteráni skončili po třetí v řadě na celkovém 2. místě v lize. Jako vloni neúspěšně naháněli suverénní
Hartmanice, které opět ligu vyhrály. Veteráni si tedy drţí svůj standart a mají velikou motivaci do další sezony
zabojovat opět o to vytouţené vítězství v lize.
Ţeny mohou být s letošním ročníkem také spokojeny, protoţe se umístily na 4. místě a vyrovnaly tak svůj
druhý nejlepší výsledek v lize. Letos se ukázalo celkem 21 týmů v této kategorii.
Konečné pořadí našich týmů v Okresní lize Svitavska 2018:
Muţi – Oldřiš – 7. místo z 55. – 116 bodů – 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Ţeny – Oldřiš – 4. místo z 21. – 59 bodů – 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Senioři – Oldřiš – 2. místo z 6. – 37 bodů - 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Výkony našich týmů v Okresní lize Svitavska 2018:
1. záv.

2. záv.

3. záv.

4. záv.

5. záv.

6. záv.

7. záv.

8. záv.

9. záv.

10. záv.

11. záv.

muţi
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17,80s
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17,97s

18,76s

18,50s

19,14s

17,66s

ţeny

28,69s
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18,48s

NP

55,19s

17,87s
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41,48s
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Konečné výsledky Okresní ligy Svitavska ročníku 2018 najdete na stránkách obce Kamenec u Poličky http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Na závěr letošní sezony se naši muţi ještě představí v sobotu 27. 10. 2018 v Širokém Dole na soutěţi ”O
putovní pohár VŘSR - Memoriál V. I. Lenina 2018” v poţárním útoku. Navíc bude probíhat souběţně v areálu
“Otevřené Mistrovství Evropy a přilehlých kontinentů v nalévačce“. Jedná se soutěţ o nejrychlejší náběr vody
z kádě pomocí savic a koše do soutěţního stroje.
Tento závod budou organizačně zabezpečovat muţi z oldřišského týmu, tak jako tomu bylo vloni.
Pokud Vás to zajímá, tak se na poţární útoky oldřišských týmů v Okresní lize SY můţete podívat na
YouTube, kam se všechna videa nahrávají!!!
https://www.youtube.com/channel/UC_5SsZkJ1UavhA32TcHhPkQ
Za soutěţní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

POZVÁNKY…

Pokud budete mít zájem přednášku navštívit a nemáte se do Borové jak dopravit, zavolejte mi na
číslo: 702 120 281, zajistím společnou dopravu.
Knihovnice

Zveme Vás do Kraje Smetany a
Martinů – říjen 2018
Borová
13. – 14. 10. 2018 – Výstava ovoce a zeleniny v
místní sokolovně
Oslavy 100 let republiky
7. 10. 2018 od 14.00 hodin - KAMENY
ZMIZELÝCH – zasazení dlaţebních kostek s
nápisy jmen borovských občanů, kteří byli kvůli
svému ţidovskému původu za II. sv. války
zavraţděni
14. 10. 2018 od 15.00 hodin – KONCERT
KAPELY GOOD WORK v kostele sv. Kateřiny
19. – 21. 10. 2018 – VÝSTAVA – Borová v
minulosti a dnes
28. 10. 2018 v 15:00 hodin – VYSAZENÍ
PAMĚTNÍ LÍPY u obecního úřadu
Bystré
2. 10. 2018 - PohádkoTour - Městská knihovna
Bystré zve všechny děti na čtení pohádky, v rámci
které budou plnit tematické úkoly. Program začne
od 15.30 v knihovně.
4. 10. 2018 - Beseda o spolcích v Bystrém
(přednáší p. Staňa a Dittrich) – knihovna
11. 10. 2018 - Beseda s p. Kubáskem o OH, MS ve
fotbale apod. – knihovna
Dolní Újezd
12. 1. 2018 – 18.00 – v hostinci U Koruny –
přednáška Mgr. Jiřího Junka – Z Moskvy aţ na
konec světa.
20. 10. 2018 - Posvícenská zábava
Pořádá Sokol DÚ od 20 hod. v sokolovně, hraje
Rotoped.
26. 10. 2018 - Oslavy 100. výročí vzniku ČR
V 17:00 vysazení a ţehnání pamětní lípy, 17:30 –
otevření Prvorepublikové kavárny v sokolovně, v
18.30 v sokolovně vystoupení ţáků ZŠ a ZUŠ, od
19:30 hraje Saxofonové kvarteto a Hudební trio
Litomyšl. Ve 22:30 slavnostní ohňostroj.
27. 10. 2018 - Mše svatá za padlé v 1. a 2. sv. válce
v kostele sv. Martina
15:00 – Mše svatá a vystoupení chrámového sboru
16:00 – kladení věnců

Litomyšl
6.10.2018, 19:00, Bára Basiková Symphony Smetanův dům, Litomyšl
Koncert zpěvačky Báry Basikové, se symfonickým
tělesem Prague Lecian Strings pod vedením
Kryštofa Leciana
12.10.2018 - 14.10.2018, denně 8:00-17:00,
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Podzimní výstava ovoce a prodej ovocných
stromků a okrasných květin.
16.10.2018, 19:00, David Koller Acoustic Tour
2018 - Smetanův dům, Litomyšl
Koncert.
Lubná
5. – 7. 10. 2018 – Skalka – PODZIMNÍ
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY – otevřeno –
pátek 5. 10. od 14.00 do 20.00 hodin, v sobotu
6. 10. a v neděli 7. 10. od 8.00 do 16.00 hod.
Srdečně Vás zvou Lubenští zahrádkáři!
Polička
5. 10. 2018 - Minus123 minut, Thom Artway
od 21:00 v Divadelním klubu Polička
6.- 27. 10. 2018 – Zákrejsova Polička
8. ročník nesoutěţní přehlídky divadelních
ochotnických souborů
Tylův dům
30.10.2018 – Z MONARCHIE DO REPUBLIKY
na křídlech hudby a poezie
od 18:00 v Centru Bohuslav Martinů v Poličce
Viktor Velek a Ostravská bandaska
Humorně i váţně o válce, hladu, míru, legiích, T.
G. Masarykovi, budování republiky, konci
habsburské monarchie a všem moţném kolem roku
1918. Originální komentované pásmo hudby a
poezie věnované 100. výročí vzniku
Československa.
Sebranice
13. 10. 2018 – Ţenská s čertem v těle – od 18 hod.
v kulturním domě. Střípky ze ţivota a tvorby slavné
české šansoniérky Ljuby Hermanové a její šansony.
Hrají a zpívají: Jana Hermachová a Jiří Klem. Na
klavír doprovází Tomáš Alferi.
27. 10 a 28. 10. 2018 – Tradiční podzimní výstava
– v sobotu 27. 10. od 10 do 17 hod., v neděli 28. 10.
od 8 do 17 hod. v kulturním domě. Občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.

KAFÍČKO PRO SENIORY A DŘÍVE NAROZENÉ se koná ve středu
10.10.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na všechny se těší Kamila.

INZERCE:

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