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Volby 2020
Volby do krajských zastupitelstev se letos uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. října ve standardních
hodinách (pátek 14:00 - 22:00 hodin; sobota 08:00 - 14:00 hodin) a v některých krajích jsou spojené
s prvním kolem voleb do Senátu ČR (v Pardubickém kraji pouze v obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově
nad Kněţnou). Celkem v letošních krajských volbách kandiduje 85 uskupení hlavně kvůli různým
koalicím, které strany a hnutí včetně, většiny parlamentních, sestavily pro jednotlivé regiony. Podle
dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v podzimních krajských volbách kandiduje přes 9700 lidí, je
jim průměrně 48 let a 27,5 procenta představují ţeny. Do Zastupitelstva Pardubického kraje se volí 45
členů.
V obci Oldřiš je stanoven jeden volební okrsek. Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního
úřadu, Oldřiš 132, v přízemí.

Voličské průkazy:
Možnost hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje na voličský průkaz
Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze v případě krajských voleb hlasovat na voličský
průkaz. Na ten bude moci volič (pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického
kraje) hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

písemně - písemná ţádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu
příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději v termínu do pátku 25. září 2020. Ţádost

v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (volič ţádost obecnímu úřadu zašle
např. poštou). Ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního
poplatku, neboť se jedná o úkon související s vyuţitím volebního práva, jak má na mysli ustanovení
§8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).
Ţádost lze podat rovněţ v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky
voliče.

osobně - v tomto případě není písemná ţádost vyţadována, neboť obecní úřad o ústní ţádosti
voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totoţnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o
vydání voličského průkazu poţádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře
stálý seznam voličů.
Voličské průkazy se mohou vydávat:
 osobně voliči,
 osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc musí být
opatřena ověřeným podpisem voliče,
 voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle poštou
Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho
duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.
Postup ve volební místnosti:
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu
poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán
voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněţ
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumoţní.

Přerušení dodávky elektrické energie:
ČEZ Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 7. 9. 2020 v těchto časech a
odběrných místech:
07.09.2020 (07:30 - 11:30)
1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 119, 121, 122, 123, 133, 140, 147, 148,
164, 171, 205, 213, 220, 228, 229, 230, 231, 236, 238, 239, 246, 251, 258, 265, 291, parc. č. 2009/1,
07.09.2020 (12:00 - 14:00)
2, 6, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 90, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 124, 125, 126, 127, 132, 155, 157, 160, 161, 167, 173,
181, 182, 196, 201, 202, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 232, 233, 237, 243, 244, 247, 252, 255, 260,
266, 279, č. 191, parc. č. 320, parc. č. 322, parc. č. 387, č. p.1063/5,

Znovu upozorňujeme na zvýšenou opatrnost
při pohybu na komunikacích v obci. Silnice i
cesty jsou výstavbou kanalizace poškozené,
ovladatelnost auta - nebo třeba i jízdního kola - je
v mnoha úsecích ztíţená nerovným povrchem
komunikace, vozovka je v některých místech úzká
a hlavně je v obci po dobu výstavby velký pohyb
těţké techniky.
I vyhýbací manévr v nevhodném místě nebo ve
vysoké rychlosti pak můţe skončit takto (viz foto).
Naštěstí se řidiči nic nestalo, odnesla to pouze
technika, ale určitě to nebyl příjemný záţitek.
Řidiči, buďte opatrní a ohleduplní.
–red-

Prvňáčci naší školy …

Odpolední kafíčko
Dovoluji si vás pozvat na setkání u
odpoledního kafíčka či čaje
23. září v 17.00 hodin do zasedací
místnosti v budově Obecního úřadu v
Oldřiši.
Kamila Lorencová

Přejeme všem
školákům a
především
prvňáčkům, aby
vykročili do
nového školního
roku pravou
nohou, s úsměvem
a radostí. Aby se
jim po celý školní
rok dařilo, mnoho
se naučili a byli
odměněni
krásnými
jedničkami - a
především, aby
jim tu radost už
žádný virus
nepřekazil 

Cvičení pro ženy
Po nucené
přestávce se opět
můţeme vrátit do
tělocvičny v naší
škole a trochu se
protáhnout.
Začínáme
v
pondělí 7. září od 18 hodin.
Cvičit se bude pravidelně v
pondělí a ve čtvrtek kaţdý
lichý
týden.
Cvičí
se
kalanetika, pilates, trochu se
posiluje a nechybí závěrečný
strečink.
Ke
cvičení
pouţíváme gumu, činky a
míčky. Potřebujete podloţku,
čisté
boty
se
světlou
podráţkou do tělocvičny, pití
a ručník.

Těší se na vás Kamila Lorencová

Hasičské sportovní okénko – červenec, srpen 2020 – Oldřiš opět na „bedně“
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.
I v této jakési „zvláštní době“ ovlivněné děním kolem nás, je potřeba pracovat na fyzické kondici a
duševním zdraví. Myslím si, ţe pohyb / sport / je jedním z ideálních prostředků, jak toho docílit. Je
tedy určitě potěšující, ţe se rozběhla opět sportovní činnosti v našem okolí a mimo jiné i Okresní liga
Svitavska v poţárním útoku.
25. 7. 2020. - Okresní liga SY - Nedvězí - III. závod
Nedvězí je další jiţ tradiční zastávka ligy, takţe všichni znají dobře záludnosti místní dráhy.
Tato dráha se totiţ na první pohled jeví jako rychlá, ale přeci jenom disponuje mírným převýšením,
takţe je potřeba počítat s tím, ţe hlavně proudaři to nemají zas tak jednoduché.
Muţi sice dráhu v Nedvězí znají velmi dobře, ale i tak se nevyvarovali chyby na Béčkách.
Ta je odsoudila k tomu, ţe útok nebylo moţné dokončit a s neplatným pokusem skončili na 25. místě
(0 bodů) z 31 týmů.
Senioři si záludnosti místní dráhy pohlídali a předvedli zdařilý útok, takţe skončili na pěkném 2. místě
(4 body) ze 4 týmů.
Ţeny rozběhly letošní sezónu parádně a stejně byl rozběhnut i jejich útok v Nedvězí. První terč byl
sraţen v čase, který by stačil na vítězství, ale v poţárním útoku se počítá samozřejmě aţ druhý sraţený
terč, coţ byla veliká škoda. Po velkém prostřiku tam totiţ svítil čas 19,24s, který stačil na 6. místo (5
bodů) z 15 týmů.

foto: Jiří Bureš

26. 7. 2020 – Extraliga ČR v poţárním útoku – 4. kolo - Letohrad Kunčice 2020
Jelikoţ se o stejném víkendu jako závod v Nedvězí konal dvojzávod EMAS Extraligy HVP ČR v PÚ
v nedalekém Letohradě, vyrazili naši muţi rovnou z Nedvězí i tam. Sobotní závod sice nestihli,
protoţe probíhal ve stejný čas jako v Nedvězí, ale v neděli se jiţ Extraligy zúčastnili. V konkurenci
nejlepších týmů z ČR se úplně neztratili a předvedli solidní útok zakončený v čase 18,17s. Nebýt
drobného prostřiku na jednom z terčů, mohlo to být moţná i lepši neţ 27. místo z 57. týmů.
8. 8. 2020 – Okresní liga SY – Oldřiš - V. závod – Oldřišská večerní
Protoţe IV. závod Okresní ligy v Kamenci byl těsně před jeho konáním zrušen, pokračovala liga na
naší domácí dráze, v pověstném „oldřišském dolíčku“. Na tomto závodě mají všichni oldřišští
závodníci hlavně pořadatelské povinnosti, takţe je těţké udrţet koncentraci na samotný sportovní
výkon. Na druhou stranu za povzbuzování domácích fanoušků si nikdo nedovolí vypustit ani kousíček
úsilí.
Domácí muţi se představili jako první ze všech týmů a nasadili závodu slušnou úroveň, protoţe za
mohutného povzbuzování se prezentovali časem 17,62s, kterým si zaslouţili pěkné 6. místo (15 bodů)
z 32 týmů.
Senioři si na domácí půdě vybrali smůlu a nepodařilo se jim útok dokončit, protoţe se nepodařilo
nasadit koš.
Bohuţel stejný problém se vyskytl u ţen, které sice svůj poţární útok dokončily v dost vysokém čase.
Ale ani ten jim nemohl být zapsán, protoţe došlo k porušení pravidel při ponořování savice a koše do
kádě.
15. 8. 2020 – Okresní liga SY – Desná – VI. závod
Byla velká škoda, ţe před VI. závodem v Desné byla deštivá noc. V Desné totiţ disponují tartanovým
povrchem kolem základny a kádě, ale travnatá dráha byla deštěm poznamenána.

Muţi předvedli krásný poţární útok, ale nevyhnuli se, k jejich smůle, opět prostřiku na jednom z terčů.
S časem 17,88s skončili tak na pěkném 6. místě (15 bodů) z 33 týmů, pouhých 0,12s za třetím
Zboţnovem. Určitě stojí za zmínku, ţe na terči, který byl sraţen dřív svítil čas 16,75s.
Senioři startovali na Desné jako poslední tým ve své kategorii s vědomím, ţe vedoucí čas Hartmanic
budou těţko překonávat, ale na druhé místo stačí solidní „zajišťovák“. Taktiku splnili do puntíku,
protoţe s časem 17,01s brali opět krásné 2. místo (4 body) z 5 týmů.
Ţeny udrţely vysokou laťku nasazenou muţským a seniorským oldřišským týmem na tomto závodě a
i ony se prezentovaly zdařilým poţárním útokem. Časomíru zastavily v čase 18,41s a za tento výkon
jim náleţelo 4. místo (8 bodů) ze 17 týmů.

foto: Filip Vašina, Jiří Bureš

23. 8. 2020 – Extraliga ČR v poţárním útoku – 7. kolo – Čechtín
Jelikoţ se 7.kolo EMAS Extraligy HVP ČR v PÚ konalo opět nedaleko, rozhodli se muţi, ţe opět
vyrazí okusit atmosféru nejvyšší české soutěţe v poţárních útocích. Byl to velmi rychlý závod, kde
padlo 13. časů pod 17 vteřin. Muţi byli namotivovaní předchozími slušnými výsledky a bylo to znát
dráze, kde všechno klaplo. Bohuţel se stala chybička při spojování savic, takţe vodu měli proudaři
déle neţ by potřebovali. I tak z toho byl slušný výsledný čas 17,58s, který stačil na 23. místo
z celkového počtu 54 týmů.
Letošní zkrácený ročník Okresní ligy má za sebou 5 závodů z 9, takţe nás čekají ještě 4 závody.
Zatím si Oldřišské týmy vedou průběţně takto:
Muţi – 7. místo (z 38 týmů), 58 bodů (nej. čas letos: 17,27s; nej. umístění letos: 3. místo)
Senioři – 2. místo (z 6 týmů), 14 bodů (nej. čas letos: 16,49s; nej. umístění letos: 2. místo)
Ţeny – 2. místo (z 22 týmů), 40 bodů (nej. čas letos: 17,66s; nej. umístění letos: 1. místo)
Liga pokračuje závody: 5.9. – Zderaz, 12.9. – Perálec, 19.9. – Květná, 10.10. – Široký Důl
Okresní liga Svitavska má konečně svoje internetové stránky www.olsy.cz
Průběţné výsledky můţete sledovat také zde: http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Za soutěţní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

Další parádní sportovní večer - Oldřišská večerní
Podle předpovědi to měla být na krásná, teplá sobotní noc. No a ono se to také vyplnilo, takţe to
znamenalo ideální podmínky pro IX. ročník Oldřišské večerní. I moţná proto dorazilo do areálu za
Orlovnou 54 týmů (32 muţů, 17 ţen, 5 seniorů), znamenalo to tak vyrovnání druhé nejvyšší účasti
týmů na tomto závodě.
Kategorii muţů vyhrál Široký Důl A s časem 16,62s, coţ bylo pouhých 0,01s za jejich loňským
výsledkem a zároveň rekordem dráhy. Potvrdili tak svoji dominanci na Oldřišské večerní, protoţe
vyhráli jiţ 7. ročník z 10, které zatím proběhly (včetně nultého ročníku, který nebyl zařazen do
Okresní ligy SY). V kategorii seniorů si pohár za 1. místo odvezla Desná s časem 16,02s, která
v Oldřiši vyhrála poprvé v této kategorii. V ţenách na nejvyšší stupínek vystoupalo Nedvězí za čas
17,42s a obhájilo tak prvenství z loňského ročníku.
Součástí byla opět doprovodná soutěţ o nejrychlejší náběr vody do soutěţního stroje, do které se
přihlásilo 18 muţských a 3 ţenské týmy. V muţích vyhrál Bošín (7,15s) a v ţenách Nedvězí (7,81s).
Děkujeme všem, kteří přišli do areálu za Orlovnou podpořit závodníky v jejich úsilí a vytvořili jim tak
nádhernou atmosféru. Opět také děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili, nebo se na akci podíleli
jakoukoliv i sebemenší pomocí. Příští rok by nás měl čekat jubilejní X. ročník, takţe pro nás bude
potěšením, pokud se budeme moci za Orlovnou opět setkat na této akci.

foto: Milan Ţejdlík
za SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

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

Informace od JSDH Oldřiš
Jednotka SDH na ţádost starosty obce
vyjela dne 14. 08. 2020 k technické
pomoci mytí cest v naši obci a to
v lokalitě u Bělidla. Pomocí dvou
proudů prováděli hasiči čištění cesty
znečistěné výstavbou kanalizace.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st

foto Jakub Radiměřský
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