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Volby 2020
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do
Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech
2. a 3. října 2020 v obci Oldřiš
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, informujeme voliče, ţe volby
do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického
kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
zasedací místnost budovy Obecního úřadu Oldřiš,
Oldřiš čp. 132, 569 82
Voličům - občanům České republiky bude umoţněno
hlasování po prokázání jejich totoţnosti a státního
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky.
Neprokáţe-li
uvedené
skutečnosti
stanovenými doklady, nebude voliči hlasování umoţněno. Je-li volič vybaven voličským průkazem
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, můţe na tento voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území kraje. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději
v úterý 29. září 2020, ve dnech voleb volič tyto na poţádání obdrţí přímo ve volební místnosti.
POZOR dle epidemiologických pravidel ke dni vydání Zpravodaje: do volební místnosti musíte mít
roušku či jinou ochranu dýchacích cest a vstupovat jednotlivě, nebo jen v malých rodinných skupinách
– bude to regulováno volební komisí. Před vstupem do budovy bude k dispozici dezinfekce na ruce,
kterou prosíme pouţijte.
VOLBY pro občany v karanténě
Zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla:
Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří jsou k 30. 9. 2020 evidováni jako osoby v karanténě nebo
izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, z důvodu ochrany veřejného
zdraví před onemocněním covid-19. Na níţe uvedených stanovištích lze hlasovat ve volbách do
Zastupitelstva Pardubického kraje:
pro okres SVITAVY: parkoviště u sportovního stadionu, ul. U Stadionu, Svitavy
Hlasování se uskuteční ve středu 30. září v době od 7:00 do 15:00 hodin
Voličům - občanům České republiky bude umoţněno hlasování po prokázání jejich totoţnosti,
státního občanství České republiky a místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějţ bylo stanoviště
zřízeno, platným občanským průkazem (ne CP), případně prokázáním, ţe je v karanténě nebo izolaci,
potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních sluţeb nebo rozhodnutím krajské hygienické

stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Českou
správou sociálního zabezpečení! Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v
úterý 29. září 2020, případně je mohou obdrţet přímo na volebním stanovišti. Doporučujeme, aby
voliči byli vybaveni vlastní propisovací tuţkou pro úpravu hlasovacího lístku. Hlasování bude
umoţněno výlučně z motorového vozidla, kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostavil.
Vozidlo nelze opouštět.
Pokud se dostanete do karantény po 30.9. - volejte na obecní úřad a bude vám sdělen další postup jak
volit.

Slovo starosty …
Váţení spoluobčané,
výstavba kanalizace s koncem roku finišuje do závěrečné části, i kdyţ před námi je ještě hodně práce.
V dolní části obce pokračují práce na hlavní stoce A od č. p. 212 paní Bednářové směrem
k Roušarovým č. p. 152. V této části se zhotovitel potýká se skálou a práce se tak prodluţují. Dále
z této hlavní stoky se bude stavět odbočka od Kvapilových ke Kuklovým.
Na stoce A-6 pokračují práce v místní komunikaci od mostu u Broklových č. p. 86 k Lejhancovým č.
p. 250 a po provedení protlaků pod ţeleznicí k Mlynářovým a Fajmonovým.
Ve střední části obce chybí propojení stoky A od Květenských po č.p. 242 (Zahradníkovi), kde se čeká
na provedení protlaků pod Černým potokem (jeden z protlaků 35 m dlouhý).
V horní části obce v tuto dobu chybí k propojení hlavních stok Oldřiše a z Borové cca 40 m, připravují
se práce na odbočných stokách A-16 v silnici směrem na Babku (po dobu výstavby bude na nějaký čas
silnice uzavřena, včas dáme vědět), dále stoka A-17 u Faimanových a stoka A-18 u Heyerových. Práce
by podle harmonogramu měly být v celé obci dokončené přibliţně do 15. prosince 2020 s tím, ţe
některé přípojky po veřejné části by se dělaly po novém roce.
Úpravy pozemků po výstavbě kanalizace se nestihnou provést do konce roku a zůstanou na jaro. Zde
vás prosím o trpělivost a shovívavost, ale neznamená to, ţe by zhotovitel neměl dát dotčené pozemky
stavbou kanalizace do původního stavu.
Na ČOV uţ konečně proběhla montáţ střechy, kterou jsme u dodavatele neustále urgovali, aby
nedocházelo k nadměrnému promočení stavby. Následně začíná další etapa výstavby a to
technologická část čističky.
PŘÍPOJKY
Dále vás chci informovat o výstavbě soukromých části přípojek. Ten, kdo má uţ zhotovenou veřejnou
část přípojky ukončenou revizní šachtou, můţe provádět dodavatelsky nebo svépomoci soukromou
část přípojky za dodrţení technických podmínek, ale zatím bez propojení na vaši stávající kanalizaci.
Propojení se bude moci uskutečnit po spuštění zkušebního provozu (březen, duben 2021). Při výstavbě
je nezbytné před zasypáním soukromé části přípojky pozvat pověřenou osobu ke kontrole (kontakt
461/ 747 117 ob. úřad nebo 724 /729 318 M. Serafin). Po provedené kontrole vám bude vydáno
potvrzení (doklad o správném provedení přípojky).
Materiál na soukromé části přípojek pro občany Oldřiše je domluven ve firmě Sanimax viz přiloţený
leták. Náklady na pořízení soukromé části přípojky si hradí kaţdý sám.
M. Serafin

Firmy provádějící výkopové práce a projevily zájem o zveřejnění ve Zpravodaji:
Novák Pavel – nabízí provedení zemních prací při výstavbě kanalizačních přípojek – tel.: 605/555 579

Vlaková výluka
Na základě poţadavku Správy ţeleznic s.o. se bude od 27. září 2020 od 8:30 hod nepřetrţitě do 6. října
2020 do 13:00 hod. konat nepřetrţitá výluka traťové koleje v úseku Čachnov - Borová u Poličky.
Po dobu konání výluky budou všechny vlaky v úseku Čachnov - Borová u Poličky nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Některé vlaky jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou aţ do stanice
Ţďárec u Skutče a Polička. Náhradní autobusová doprava jede podle výlukového jízdního řádu.
Výluky se konají z důvodu výměny kolejnic, praţců a úpravy geometrické polohy koleje.
Výlukový jízdní řád je umístěn na zastávce ČD.
Oldřiše se týká pouze sobotní vlak č. 15351 směr Ţďárec –Polička, který je nahrazen autobusem
s odjezdem 9.26 hod na obvyklých stanovištích v obci.

Chystá se 2. změna Územního plánu
Zastupitelstvo obce Oldřiš na svém zasedání schválilo pořízení změny č. 2 Územního plánu
obce Oldřiš. Pokud by někdo měl zájem vymezit v Územním plánu obce Oldřiš nějaké
změny, které mají odůvodněný zájem, ať je písemně sdělí na OÚ Oldřiš a to nejpozději do
30. 10. 2020. Současný Územní plán včetně první změny je zveřejněn na webových stránkách
obce www.oldris/územní plánování, popřípadě je k dispozici v kanceláři OÚ.

Svoz nebezpečného odpadu
10. 10. 2020 proběhne svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
Stanoviště:
na Bělidle
v 9.00 hod.
u Orlovny
v 10.00 hod.
u obecního úřadu
v 9.30 hod.
na Babce
v 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!!!
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu se neodváží stavební odpady, jako jsou eternity,
azbesty stavební suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky, stavební polystyren a jiné stavební
odpady!!!

INFORMACE Z POŠTY:

foto R. Trojáková

Často se na obecní úřad obracíte s dotazem, jaké je
telefonní číslo na poštu do Borové….

Telefonní číslo pošty Borová:  9542 56982
**********
Kadeřnice působící v oldřišské provozovně - paní
Horníčková - nabízí své kadeřnické a holičské
sluţby pro starší a nemohoucí občany v pohodlí
jejich domova. Kontakt:  730/305 605

Kaplička sv. Františka z Assisi – jak nám slouží
Prázdniny a i hezké září byly pro kapličku „zatěţkávajícím“ obdobím. Musela se totiţ ukázat velkému
počtu návštěvníků a obdivovatelů z řad cykloturistů, kteří projíţděli obcí, vţdy se u ní zastavili a se
zájmem pročítali banner, který je k ní vystaven na plotě u ZŠ. Pokud nebyla kaple zrovna otevřena,
mnoho z návštěvníků si vyţádalo i osobní prohlídku interiéru. V září se v kapličce konala i další
svatba – k začátku společného ţivota si ji zvolili novomanţelé ze Sebranic a také se zde ve středu 9. 9.
se uskutečnilo setkání kněţí z litomyšlského vikariátu. Pan farář pozval přítomné do naší kaple, kde
odslouţil i mši svatou. Všichni byli nadšeni touto stavbou. Sobotní bohosluţby se zde konaly aţ do
konce září.
Manţelé Kučerovi zpracovali celkové náklady ke kapli, které vám nyní předkládáme:
Celkové náklady stavby
cca 1 400 000,- Kč
Přijaté dary
461 915,- Kč
Slevy na materiál a práci
cca
200 000,- Kč
Dobrovolná práce
cca
150 000,- Kč
Sponzorská činnost, dobrovolná podpora,
materiální podpora a ostatní nezměřitelné práce cca
100 000,- Kč
Pokud si připočteme i nezměřitelný čas, sílu a chuť, kterou stavbě manţelé Kučerovi věnovali,
dostaneme se hluboko do červených čísel.
V jednom z posledních příspěvků od manţelů Kučerových byla i zmínka o tom, ţe se při stavbě kaple
Oldřiš pro ně stala druhým domovem… Tato věta a pocit „dluhu“ mne přivedly k myšlence navrhnout
zastupitelstvu obce udělit Františku a Jindřišce Kučerovým „Čestné občanství obce Oldřiš“, jako výraz
ocenění a poděkování za přínos k proměně a rozvoji obce.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, obec může udělit fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný
občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva obce. Udělování čestného občanství náleţí do samostatné působnosti obce a je
vyhrazeno zastupitelstvu obce [ustanovení § 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích]. Zastupitelstvo obce
Oldřiš tedy na svém zasedání 16. 9. 2020 návrh schválilo a poprvé v historii obce udělilo toto ocenění.
Romana Koutná (rekapitulace nákladů. J. Kučerová)

Ohlédnutí za besedou…
Klimatická změna: Máme se obávat?
V sobotu 5. září proběhla v hasičské zbrojnici přednáška na
téma Klimatické změny, kterou vedl Ing. Luboš Türkott
z České zemědělské univerzity v Praze. Přednášející mluvil o
tom, co je to vlastně klima, způsoby získávání dat, ukázal
několik prognóz dalšího vývoje (co se týče teploty, vody,
pozdních mrazů či sněhové pokrývky), a sypal spoustu
zajímavostí a faktů, které boří známé mýty o klimatu. Za
zmínku například stojí graf měření sněhu v Poličce o
vánočních svátcích, kdy ačkoli si všichni pamatujeme, ţe
Vánoce bývaly na sněhu, není tomu tak a klame nás paměť.
Například 70. léta byla téměř bez sněhu.
Důleţité body z přednášky:





Skleníkový efekt je nezbytnou podmínkou života na Zemi (bez něj by průměrná teplota byla
pouze -18 °C, problém je pouze jeho zvětšování
Hlavním skleníkovým plynem je vodní pára (60%), CO2 či metan však mají větší účinek
(metan dokonce 25x vyšší neţ CO2)
Většina uvolněných plynů pochází z přirozených procesů, člověk vypouští pouze malou část,
nicméně i tím pomáhá k oteplení planety
Porovnání hodnot vypouštění člověk vs. přirozené procesy:










CO2 – spalování fos. paliv (9,8 GtC/rok), oceán (90 GtC/rok), dýchání ţivých org. (50
GtC/rok), rozklad biomasy (50 Gt/rok)
Metan - anaerobní rozklad organické hmoty, mokřady a rýţoviště (0,115 Gt/rok), termiti
(0,020 Gt/rok), oceány (0,015 Gt/rok), chov dobytka (0,115 Gt/rok), fungitivní emise –
hlubinná těţba černého uhlí (0,110 Gt/rok)
Oxid dusný – bakteriální nitrifikace a denitrifikace, automobilová doprava, chemický průmysl,
přírodní zdroje (9,6 Tg N/rok), antropogenní zdroje (člověk) (8,1 Tg N/rok)
S oteplením přijde delší vegetativní doba na pěstování plodin, nicméně budou zemědělce
trápit časté pozdní mrazy, proto budou muset investovat značné prostředky do ochrany před
mrazem
Vody bude padat stále podobné mnoţství, nicméně kvůli oteplení bude pršet stále více
nerovnoměrně v přílivových deštích – nutnost zachytit co nejvíce vody
Kvůli oteplování dochází paradoxně k ochlazování Golfského proudu (nesestupuje tolik
studená voda, a víc se mísí s teplou) – riziko masivního ochlazení pro Evropu
ČR patří mezi oblasti s nejmenším množstvím světelných hodin – příliš se proto zde
nevyplatí investovat do solární energie
Prognóza klimatu není příliš příznivá, protoţe i kdyţ si v Evropě začínáme uvědomovat, ţe
bychom měli být více ohleduplní, země jako Čína a Indie ekologické věci vůbec neřeší,
navíc se určitě nebudou chtít nyní uskrovnit, kdyţ konečně mají moţnost se mít dobře jako
lidé v západním světě
Za KDU-ČSL Oldřiš Jiří Šplíchal

Běh na Lucký vrch a zpět
2020
V neděli 30. 8. se v areálu za Orlovnou
uskutečnil jiţ 8. ročník běhu na Lucký vrch a
zpět. Sportovní odpoledne bylo poznamenané
touto zvláštní dobou, coţ se také odrazilo na
startovní listině. Spoustu jarních závodů bylo
přeloţeno k podzimní části, a tudíţ se běţí
několik závodů v okolí v jeden den.
V nejmladší kategorii roč. 2013 a mladší,
doběhl první Tomáš Fliedr ze Sádku v čas 1:14,
druhý Matyáš Uvíra 3:06. Z děvčat byla první
Terezka Uvírová 1:25, a druhá Markétka
Otavová v čase 1:49. Děti běţely vzdálenost 260 metrů, tedy jedno kolo.
V kategorii mladších ţáků (2009 -2012) běţel tři kola pouze Ondřej Pantůček, který si odnesl zlato za
čas 3:50. U mladších ţákyň, uţ to bylo na startu přeci jen veselejší. Na 6. místě doběhla Karolína
Kříţová 6:46, na 5. místě Kateřina Koutná 4:58, pro bramborovou si doběhla Zuzana Navrátilová
4:41, bronzovou brala Adéla Vaverová 3:22, stříbrnou Berenika Hejduková 3:11, která opět předvedla
boj o zlato s Adélou Fliedrovou, ta zlato obhájila z loňska v čase 3:07.
Kategorie starších ţáků měla 4 závodníky - nepopulární bramborová připadla Arturovi Ezeife (6:54),
bronzová Davidu Oplištilovi (6:52), stříbrná Lukáši Polpelkovi (6:51) a zlatá Vítu Novákovi (6:50).
Chlapci jako parta běţeli celý závod ve skupince, kdyţ někdo nemohl, tak tempo zvolnili takové, aby
je poslední doběhl. Rozdali si to aţ v cílové rovince po uběhnutí pěti kol, coţ je nějakých 1300 metrů.
Na distanci 5,5 km se v čase 36:34 umístil Filip Myška, s časem 34:38 se z Luckého vrchu vrátil Erik
Hejduk a jako první v kategorii do 39 let doběhl Jan Chaloupka s časem 26:12. U muţů nad 39 let
doběhl na druhém místě Richard Sláma (28:33) a jako první a celkový vítěz zároveň Tomáš Fliedr,
který si mi po závodě posteskl: „Já to snad pod těch 21 nedám”. Letos zdolal 150 výškových metrů za
21:40.
V ţenách startovala pouze Zdenka Fliedrová a ta své 3 km zdolala v čase 18:01.
Pozdní odpoledne patřilo tradičně pivnímu běhu. Uběhnout 220 metrů, vypít pivo, nebo pito a
doběhnout zpět na start zvládla v ţenách nejrychleji Zdenka Fliedrová a pro radost pořadatelů doběhla

na druhém místě - V. Serafinová, R. Trojáková, S. Oplištilová, K. Serafinová, M. Otavová, K.
Lorencová, a L. Uvírová. Muţi na sebe při pití nápojů nečekali a tak na 4. místě doběhl Jan
Chaloupka, 3. místě Erik Hejduk, 2. místě Pavel Troják a první Richard Sláma.
Poděkování patří především moji manţelce a všem, kteří pomáhali s touto akcí - jak při přípravě tak
v průběhu, závodníkům a sponzorům - Obci Oldřiš, spol. HEMT s.r.o. Oldřiš, p. starostovi M.
Serafinovi, manţelům Lorencovým, p. Josefu Praţanovi, fy Ravensburger Polička, SDH Oldřiš,
Policii ČR. Foto ze závodů naleznete na obecních stránkách.
Ještě jednou moc děkuji za podporu a pomoc. Přeji Vám všem hodně sil a pevné zdraví nejen v této
době.
Vl. Hejduk ml.
Několik momentek z „běhu“ a POZVÁNKY na další
akce:

Foto: Vl. Hejduk

POUŤ v OLDŘIŠI
V kalendáři má 4. 10. svátek František. Jak všichni víme, i naše kaple je

zasvěcena sv. Františkovi a proto se k tomuto dni do budoucna bude datovat
pouť v naší obci. První pouťová mše svatá se uskuteční v neděli 4. 10.
v 10.00 hodin v naší kapličce jako poděkování za dar stvoření a za letošní
úrodu. Všichni jste srdečně zváni.
●

●

●

Hasičské sportovní okénko – září 2020 – rozuzlení Okresní ligy
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.
5. 9. 2020 – Okresní ligy SY + Extraliga ČR v poţárním útoku – Zderaz – VII. závod
Závod ve Zderazi měl být původně noční v termínu 23.5, coţ nebylo moţné kvůli vydaným
omezením. Rada ligy tedy před zkrácenou sezónou umoţnila Zderazi spojit tento závod se závodem
Extraligy.
Muţi se přihlásili do ligy i Extraligy, coţ nezaručuje 2 pokusy, ale výsledek se započítává do obou
soutěţí. Hlavně do ligy muţi potřebovali body, protoţe vzhledem k vyrovnanosti tabulky měli
moţnost se posunout z průběţného 7. místa klidně i na místo 2. Ale po vyběhnutí ze základny bylo
bohuţel jasné, ţe posun tabulkou se bude konat spíše opačným směrem. Na rozdělovači totiţ chybělo
zapojené jedno céčko a ani výběh béčkaře nebyl nijak přesvědčivý.
Pokus muţů byl tedy ukončen ještě před tím,
neţ stihl strojník poslat vodu ze stroje
dopředu. Výsledkem tak bylo NP a 25. místo
(0 bodů) z 39 týmů do ligy, 19. místo z 29
týmů do Extraligy.
Senioři se sice posunout v tabulce Okresní
ligy výše nemohli, ale mohli při dobrém
výsledku stáhnout případně bodovou ztrátu
na 1. Hartmanice. Ale hlavně potřebovali
body k tomu, aby si udrţeli průběţné 2.
místo. Po zaváhání Hartmanic, které běţely před nimi, věděli, ţe pokud útok klapne, tak se k nim
opravdu mohou přiblíţit. Při samotném útoku opravdu vše klaplo, takţe se mohli radovat z 2. místa (4
body) z 5 týmů za čas 16,24s.
Ţeny byly v obdobné situaci jako senioři. Mohly se případně bodově dotáhnout na vedoucí Nedvězí,
ale také potřebovaly hájit průběţné 2. místo v Okresní lize. Bohuţel při útoku ţeny spíše napodobily
muţe neţ seniory, protoţe se jim také nepodařilo dostat vodu ani ze stroje. Po chybě na koši, který se
nepodařilo nasadit na savici, to ani nebylo moţné. Bylo z toho tak NP a 10. Místo (0 bodů) z 15 týmů.

Foto: Milan Ţejdlík

12. 9. 2020 – Okresní Liga SY – Perálec – VIII. závod
Perálec pořádal jako kaţdý rok svůj závod na hřišti ve Zderazi, takţe se závod konal na stejné dráze
jako týden před tím.
Muţi si chtěli napravit reputaci a neúspěch z minulého závodu. Při jejich útoku tomu vše
nasvědčovalo, protoţe byl rozběhnut parádně. Bohuţel se jednomu z proudařů po odhozu kluba
z hadice na konci dráhy toto zamotalo pod nohy a následoval pád a zranění (naštěstí nic váţného).
Výsledkem nemohlo být tedy nic jiného neţ NP a 24. místo (0 bodů) z 27 týmů.
Senioři šli do závodu s podobným cílem jako v tom minulém. Udrţet si průběţnou druhou pozici a
pokusit se opět stáhnout o něco vedoucí Hartmanice. Splnili si alespoň to první, protoţe předvedli
parádní útok zakončený v čase 15,95s, za coţ jim náleţelo opět
pěkné 2. místo (4 body) ze 4 týmů.
Ţeny měly po minulém nepovedeném závodě veliké štěstí, ţe jejich
zaváhání nevyuţily týmy za nimi, a udrţely si tak průběţné druhé
místo. Motivace do závodu byla tedy jasná, udrţet si tuto pozici
nadále. No, a ţe to naše ţeny myslely s tímto cílem váţně, bylo při
jejich útoku všem jasné, protoţe to byl parádní výkon zakončený
v čase 17,70 a krásné 2. místo (12 bodů) ze 14 týmů.
foto:SDH Oldřiš

19. 9. 2020 – Okresní liga SY – Květná – IX. závod
Závod v Květné měl být původně posledním závodem ligy. V srpnu na závodě v Desné se rada ligy
domluvila, ţe po Květné proběhne ještě jeden závod a to 10. 10. v Širokém Dole, jako náhrada za
zrušený IV. závod v Kamenci. Vzhledem k vývoji situace se ale rada ligy před závodem v Květné
domluvila, ţe tento závod nakonec bude opravdu tím posledním. Takţe závod v Širokém dole 10.10
jiţ neproběhne jednak z důvodů preventivních a jednak z obav, ţe by se ani konat nemohl. Důvodem
bylo, aby se liga rozhodla na dráze, kdyby se po Květné opravdu uţ další závod konat nemohl.
Muţi tedy měli před sebou jasný cíl posunout se z 11. místa zpět alespoň do elitní desítky ligy. Měli
také ještě teoretickou šanci na celkové 5. místo v lize. Při samotném útoku vše nasvědčovalo tomu, ţe
by ta šance mohla být vysoká, jelikoţ to bylo rozběhnuté parádně. Potvrzením tohoto faktu bylo to, ţe
na prvním sraţeném terči svítil čas 16,89s. Jenomţe v poţárním útoku se počítá čas druhého sraţeného
terče a tady byl ten problém. Levému proudaři nebylo opět přáno, kdyţ ho opět pozlobilo klubíčko
s hadicí, které se mu v ruce rozmotalo dříve neţ by bylo záhodno. Následkem toho byl příliš daleko od
nástřikové čáry na to, aby terč srazil. Ve výsledku to znamenalo třetí neplaný pokus v řadě a 24. místo
(0 bodů) z 28 týmů.
Senioři mířili do Květné s vědomím, ţe potřebují získat pouhé 2 body k tomu, aby si udrţeli celkové
2. místo a ţe vedoucí Hartmanice uţ dostihnout nemohou. Jenomţe po poradě rady ligy se dozvěděli
neuvěřitelnou informaci, ţe Hartmanicím byly odebrány všechny body z předchozích závodů za
nedodrţování základního pravidla Okresní ligy v této kategorie ohledně věku závodníků. Při
samotném útoku byla vidět veliká motivace, protoţe senioři tím pádem neběţeli „pouze“ o místo
druhé, ale o celkové vítězství v Okresní lize. A protoţe šlo o hodně, tak nenechali nic náhodě a
předvedli parádní útok zakončený v čase 16,00, coţ znamenalo krásné 1. místo (5 bodů) ze 4 týmů v
tomto závodě. A celkově v lize tím pádem také výborné 1. místo.
Ţeny si vytvořily před posledním závodem docela komfortní náskok na 2. místě, takţe si byly vědomy
toho, ţe jim stačí získat 5 bodů, aby měly jistotu toho, ţe je jiţ nikdo nepředstihne. Navíc se nemusely
nijak stresovat tím, ţe by se snaţily ještě útočit na prvenství v lize, protoţe o vítězství Nedvězí bylo jiţ
rozhodnuto 2 kola před koncem ligy. Ţeny se postavily na start aţ ke konci startovní listiny, kdy před

nimi běţely jejich pronásledovatelky, kterým se moc nedařilo. Tím bylo dáno ještě před odstartováním
našich ţen, ţe uţ jim 2. místo v lize nikdo nevezme a mohly si tak útok náleţitě uţít. Byla na nich znát
uvolněnost, protoţe vše probíhalo prakticky bez problémů, aţ na rozdělovačnici. Ta byla asi uvolněná
natolik, ţe jí zapojování béčkového spoje trvalo příliš dlouho. Naštěstí strojnice zkušeně počkala
s vodou a útok se podařilo dokončit ještě v relativně slušném čase 20,46s, který stačil na 6. místo (5
bodů) z 15 týmů. A v lize tedy nakonec zmiňované parádní 2. místo.

foto: Jiří Bureš, Filip Vašina, SDH Oldřiš

Okresní ligy Svitavska 2020 v podání Oldřišských týmů
Letošní ročník ligy byl vinou opatření na jaře zkrácen z původně plánovaných 11 závodů na pouhých
9. Navíc byl 4. závod v Kamenci těsně před jeho konáním také zrušen. Letos se tak konalo pouze 8
závodů. Takto málo závodů v lize bylo naposledy v roce 2010.
Muţi do letošní sezóny vstoupili povedenými výkony, bohuţel si v posledních 3 závodech vybrali
notnou dávku smůly, která je stála lepší umístění. 4 neplatné pokusy z 8 závodů je moc, takţe není
divu, ţe muţi posbírali pouze 58 bodů a umístili se na celkovém 12. místě z 51 týmů, které se na lize
představily. V podání muţů můţeme tuto sezonu zařadit tedy do těch méně povedených.
Senioři předvedli poměrně vyrovnanou sezónu, kdy na většině závodů skončili na 2. místě. Toto místo
by jim pravděpodobně patřilo zaslouţeně i po celé sezóně, nebýt Hartmanického pochybení z hlediska
pravidel ligy. Nakonec tak senioři přetavili úspěšnou sezónu na velmi úspěšnou, protoţe se jim
podařilo po druhé v historii vyhrát celkového hodnocení Okresní ligy. Navázali tak na rok 2015, kdy
celou ligu také vyhráli.
Ţeny odstartovaly letošní sezónu parádně 1. a 2. místem, coţ mohlo vést k mírnému ukolébání,
protoţe další průběh sezóny byl spíše s kolísavými výkony. Naštěstí na konci sezóny ţeny opět
zabraly a připsaly si důleţité body, které jim zaručily krásné celkové 2. místo v Okresní lize. Tímto
výsledkem zopakovaly zatím nejlepší jejich umístění v lize, coţ se povedlo před tím zatím pouze
jednou v roce 2013.
Výkony Oldřišských týmů v Okresní lize Svitavska 2020:
1. závod

2. závod

3. závod

5. závod

7. závod

8. závod

9. závod

muţi

17,27 (3.)

18,51
(13.)

NP (25.) 17,62 (6.) 17.88 (6.) NP (25.)

NP (24.)

NP (24.)

senioři

16,78 (4.) 16,49 (2.) 16,80 (2.)

ţeny

17,66 (2.) 17,70 (1.) 19,24 (6.) NP (12.) 18,41 (4.) NP (10.) 17,70 (2.) 20,46 (6.)

NP (5.)

6. závod

17.01 (2.) 16,24 (2.) 15,95 (2.) 16,00 (1.)

Celkové výsledky Oldřišských týmů v Okresní lize Svitavska 2020:
Muţi – 12. místo (z 51 týmů), 58 bodů (nej. čas: 17,27s; nej. umístění: 3. místo)
Senioři – 1. místo (z 6 týmů), 32 bodů (nej. čas: 15,95s; nej. umístění: 1. místo)
Ţeny – 2. místo (z 24 týmů), 57 bodů (nej. čas: 17,66s; nej. umístění: 1. místo)
Okresní liga Svitavska má konečně svoje internetové stránky www.olsy.cz
Celkové výsledky můţete najít také zde: http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Vypadá to, ţe s koncem Okresní ligy Svitavska je u konce také letošní zkrácená sezóna. Tak jako
kaţdý sport i ten poţární má své specifické poţadavky a vyţaduje určité podmínky. Děkujeme tak
všem, kteří nám s vytvářením těchto podmínek pomáhají a podporují nás v našem úsilí. Také
děkujeme všem, kteří nás tolerují a umoţňují nám rozvíjet svoje dovednosti. Uvědomujeme si, ţe
poţární sport je v jistých ohledech specifický, a tak se snaţíme dělat vše v co největším souladu
s naším souţitím v obci.
Také děkujeme za podporu od obce Oldřiš, které se snaţíme podporu oplácet co nejlepší reprezentací
obce na závodech. K tomuto poděkování patří také velké díky panu Jiřímu Jiráňovi a paní Petře
Kvapilové, ţe udrţují sportoviště v obci ve výborném stavu a umoţňují tak nejenom nám, ale všem
spolkům v obci moţnosti pro kvalitní přípravu na závody a soutěţe.
Za soutěţní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský
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