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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku
za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 8. září.
Obecní úřad bude ve dnech 19.9.2017 a 29.9.2017 uzavřen.

ODPADY
Svoz plastů probíhá vždy první středu v měsíci od 7 hod.
Plasty v uzavřených pytlích odkládejte na místo, odkud jsou
odváženy popelnice s komunálním odpadem.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 17.-18. listopadu. Jediné svozové místo bude obecní
sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 17.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 18.11. od 9:00 do 11:00 hod.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do
svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání
odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce oznamuje, že v úterý 19.září bude přerušena
dodávka elektřiny od 7:30 do 15:30 na území celé obce,
s výjimkou domů podél silnice od závor po č.p. 34
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(Hartmanovi). Současně bude po tuto dobu přerušena i
dodávka vody v celé obci.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Dne 22.6.2017 byly vyhlášením platnosti obnoveného
katastrálního operátu úspěšně dokončeny pozemkové úpravy
extravilánu obce. Smyslem pozemkové úpravy bylo odstranění
zjednodušené evidence u parcel a zpřístupnění parcel všech
vlastníků nově navrženými cestami. Část cest bude využívána
ihned, včetně stávajících a část cest může být do doby, než si
vlastníci parcel vyžádají jejich obnovení, využívána nadále
jako dosud (orná půda, louka, atd.).
Žádáme proto vlastníky pozemků, kteří mají zájem o
zpřístupnění svých pozemků veřejnou cestou, aby tyto
požadavky podaly do 20. září písemně nebo ústně v kanceláři
obecního úřadu, kde je k dispozici mapa s vyznačenými
cestami a novým stavem pozemků po pozemkové úpravě.
Přivítáme i názory občanů, které cesty by měly být
zpřístupněny v katastru naší obce.

VOLBY
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební
místnost na obecním úřadě bude otevřena v pátek 20. října
v čase 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 21. října v čase 8.00 –
14.00 hod.
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V současné době je v závěrečné fázi dokončení veřejného
osvětlení v místní části Košíře, Nový Valdek a Starý Valdek.
Oproti původním předpokladům došlo k časovému posunu při
montáži sloupů. Bylo nutné dobetonovat patky pro sloupy,
neboť na některých místech byl beton vytlačen spodní vodou.
Momentálně jsou postupně zapojována sodíková světla na
místních komunikacích (Nový Valdek a Košíře za školou),
v polovině září začne montáž LED světel u komunikací
III.třídy (Košíře a Starý Valdek). Současně v této době budou
na nové stožáry přeloženy a zprovozněny hlásiče rozhlasu.
Omlouváme se občanům za prodloužení doby realizace, která
byla způsobena nejen nepříznivým počasím na jaře, ale i
postupnou realizací výběrových řízení na jednotlivé části
komponentů osvětlení. Díky tomu se podařilo získat výrazně
nižší ceny, než při dodávce celého osvětlení od jediného
dodavatele. Věříme, že nové komfortní osvětlení komunikací
bude pro Vás dostatečnou odměnou za dlouhé čekání.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Jedním z častých nešvarů, a nejen v naší obci, je pobíhání psů
bez dozoru. V naší obci je již od roku 2008 v platnosti
vyhláška, kde je volné pobíhání psů zakázáno. Pes na veřejném
prostranství musí být minimálně na vodítku a pod dohledem
majitele. Porušení této vyhlášky je přestupek, kdy
přestupkovou komisí MěÚ Svitavy může být viníkovi uložena
pokuta až do výše 20.000 Kč. Majitel psa je vždy za svého
svěřence odpovědný, včetně úklidu exkrementů na veřejném
prostranství. Dále by majitel psa měl mít na paměti, že pokud
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volně pobíhající pes způsobí někomu zranění, které si vyžádá
léčení, může být tento incident kvalifikován jako přestupek,
v závažnějších případech i jako trestný čin.

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
V měsíci říjnu by pouze v případě většího
zájmu občanů proběhlo moštování (bližší
informace budou vyhlášeny místním rozhlasem,
popřípadě u paní Ehrenbergerové).

PŘEHLÍDKA ZAMĚSTNAVATELŮ OKRESU
SVITAVY 2017
Hledáte nové zaměstnání?
Kde: Multifunkční centrum Fabrika (Wolkerova alej 92/18,
Svitavy)
Kdy: 19. 9. 2017 od 10:00 do 17:00
Určena: pro OZP, žáky, studenty, hledající práci
Pořádá: ÚP ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Vstup: zdarma.

VÝLET NA KOLECH
V sobotu 9. 9. 2017 opět pořádáme
cyklovýlet po okolí Opatovce. Trasa je
tentokrát zaměřena spíše na naše
nejmenší cyklisty, ale jako vždy
přivítáme všechny zájemce o aktivní
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odpočinek. Sraz bude ve 14:00 u Kulturního domu v
Opatovci. Trasa je dlouhá přibližně 12 km, ale většinou po
rovince s pravidelnými zastávkami na občerstvení a odpočinek.
Během výletu máme připravené malé překvapení a také soutěž
o ceny. Připravte si kola, dobrou náladu a pojeďte si trošku
zasportovat a pobavit se.
Výlet se bude konat pouze za příznivého počasí.
Parta sousedů

DIVADLO
Český svaz zahrádkářů Opatovec pořádá v neděli 3.12.2017
zájezd do sálu Filharmonie Hradec Králové na představení
Filumena Marturano (tragikomedie). Cena 550,- Kč, v ceně
doprava a vstupenka.
Zájemci se hlaste nejpozději do 10.9.2017 na telefonu
605 837 910 - Markéta Rybičková.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Mateřské centrum Tlapička bude na přelomu
měsíce října a listopadu pořádat třetí
Halloweenský
lampionový
průvod
na
fotbalovém hřišti v Opatovci. Opět bude
přichystáno pro děti drobné pohoštění, zábavné
aktivity a nebude chybět ani vypouštění balónků s přáním pro
Ježíška. Datum a čas bude ještě upřesněn. Všechny Vás
srdečně zveme!
MC Tlapička
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SVATOMARTINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
TJ Sokol Opatovec pořádá v sobotu 18. 11.
2017 od 20.00 hod. v Kulturním domě
v Opatovci Svatomartinskou taneční zábavu.
K poslechu a tanci bude hrát hudební
skupina H.I.T. music Litomyšl. Jste všichni
srdečně zváni!
TJ Sokol Opatovec

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta
sousedů
Vás
srdečně
zve
na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná v
sobotu 2. 12. 2017 od 15 hod. v Kulturním
domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 26. 11. 2017 v 17h k
fotbalovému hřišti v Opatovci na –
rozsvěcení vánočního stromu. Vezměte
svoje děti a vnoučata a přijďte si společně s
dětmi z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro zahřátí
budou připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás.
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VÝSTAVA
Kulturní komise připravuje:
Výstavu pod názvem Lopourovi a hosté, na
které si budete moci prohlédnout malby, kresby,
sochy, koláže a fotografie.
Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek
24.11.2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě
v Opatovci. V sobotu 25.11.2017 a v neděli 26.11.2017 si
výstavu budete moci prohlédnout vždy od 10.00 – 19.00 hodin.

KONCERT
Dále připravujeme vánoční koncert
v kostele v Košířích dne 17.12.2017 od
17.00 hodin. Přijede nám zazpívat
litomyšlský sbor Vlastimil. Po předběžné
dohodě bychom měli vyslechnout Českou mši vánoční od
Jakuba Jana Ryby a několik vánočních koled.
Za kulturní komisi Marie Vašátková

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
15.9. Malý abonentní cykuls: Tyjátr + Trám: divado
VOSTO 5: Teatromat, koncert kapely Puss O
Liquor
19.9. Pod lucernou s Josefem Čápem, autorem
Svitavských pověstí – Trám od 17:00 hodin
22.9. Gazdina roba – koncert Tyjátr 19:00 hodin
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23.9. Svatováclavský košt – náměstí Míru od 14:00 hodin
26.9. Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto: Limonádový
Joe – Fabrika 19:00 hodin
7.10. Dalibor Svitavy – 50 let pěveckého sboru – Fabrika
19.10. Musica Doce Vita –koncert KPH - Ottendorferův dům
19:00 hodin
23.10. Terry Oldfield + Soraya – koncert v kostele
Navštívení panny Marie – 19:00 hodin
31.10. divadlo VOSTO 5: Proton!!! – divadlo – Fabrika
19:00 hodin
3.11. Veselá trojka –koncert Fabrika – 19:00 hodin
6.11. Jakub Smolík – koncert Fabrika – 19:00 hodin
8.11. Escualo Quintet – koncert KPH – Ottendorferův dům –
19:00 hodin
15.11. Divadlo Na Jezerce – Už je tady zase – Fabrika –
19:00 hodin
17.11. Harlej – koncert Fabrika 19:00 hodin
20.11. Partička – Fabrika 19:00 hodin
24.11. Wohnout – koncert Fabrika 19:00 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2016/2017 utekl jako voda. Opět
se loučíme s našimi předškoláky, kteří od
září nastoupí do 1. třídy. Letos odchází 14
předškolních dětí, kterým přejeme úspěšný
vstup do základní školy a ať se jim ve škole
líbí a nosí krásné známky.
Od září pro menší počet dětí otevřeme pouze jednu třídu,
do které budou docházet děti od 2 do 7 let. Pro tento rok máme
zapsáno 29 dětí.
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Jelikož bude pouze jedno oddělení, musíme se rozloučit s paní
učitelkou Petrou Bartošovou, které moc děkujeme za uplynulé
roky práce a přejeme jí mnoho štěstí v novém zaměstnání.
Další změnou v novém školním roce bude plavání,
které nám začne už 24. listopadu a skončí až 26.1.2018. Změna
termínu plavání je z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu
ve Svitavách.
Plánované akce na první polovinu školního roku
- Rodičovská schůzka v úterý 12.9.2017 v 15:45 hod.
- Drakiáda
- Plavání
- Dílny
- Čertovská besídka
- Vánoční nadílka
Učitelky z MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závěr uplynulého školního roku byl opět nabitý
akcemi. Jako každý rok jsme připravily Den pro
rodiče. Vzhledem k tomu, že letošní školní
projekt byl zaměřen na naši vlast, inspirovali
jsme se televizní soutěží Co na to Češi. Pro
děti a jejich rodiče bylo připraveno 8
stanovišť s úkoly – poznávali slavné osobnosti z fotomontáží a
karikatur, hádali názvy písniček podle kresby a večerníčků
podle charakteristiky, přečetli si pověst a doplňovali, co si z ní
zapamatovali, poznávali hlášky z filmů, hádali česká přísloví a
tipovali statistické údaje (nejčastější příjmení, největší rybníky
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apod.), určovali obrázky se známými památkami a umísťovali
je na mapu. Rodiče i děti si soutěžní den opravdu užili. Na
školní výlet jsme se vydali do Vida-centra v Brně. Zde strávily
děti příjemný den s vynálezy i interaktivními hrami. Pak nás
čekala návštěva Prahy. Tento výlet pořádáme jednou za tři
roky, aby žáci během docházky do naší školy poznali blíže
naše hlavní město. Školní rok byl ukončen tradiční zahradní
slavností. Letos se konala na hřišti, kde vzniklo výborné
zázemí pro konání takové akce.

Závěrem nám dovolte poděkovat za finanční příspěvek
Honebnímu společenství Opatovec, panu Burešovi za pomoc
při Dni matek. Paní Molišové za pomoc při získávání
výtvarných materiálů a sponzorského daru, paní Lampárkové
za pomoc při vypalování keramiky, paní Peňázové vedení
kroužku aerobiku a obecnímu zastupitelstvu za dobrou
spolupráci a celoroční podporu.
Učitelky ZŠ Opatovec
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Ve čtvrtek ráno jsme vlakem vyrazili na exkurzi do Prahy.
Všichni jsme se
moc těšili a byli
plní očekávání.
Ve vlaku jsme
dostali
malé
občerstvení. Po
příjezdu
do
Prahy jsme se
nejdříve vydali
na Pražský hrad.
Někteří z nás si
mohli
poprvé
vyzkoušet jízdu metrem. Myslíme si, že to byla úžasná
zkušenost. Na Pražském hradě jsme si prošli všemi nádvořími a
Katedrálou sv. Víta. Viděli jsme výměnu hradní stráže. Poté
jsme šli na Staroměstské náměstí, kde naší další zastávkou byl
Staroměstský orloj. Pak
následovalo Václavské
náměstí a foto u sochy
Sv. Václava na koni.
Nakonec jsme navštívili
Petřín - rozhlednu a
zrcadlové bludiště. Tam
jsme se všichni nasmáli.
Najednou někteří z nás
byli zase hubení.:-) Po
hodinovém odpočinku
už nás čekala jen cesta zpět na nádraží a vlakem domů.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku.
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Akce ZŠ v měsíci červnu:
Obvodní a okresní kolo atletické všestrannosti
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně ve Svitavách
Exkurze do Prahy
Zahradní slavnost
Návštěva předškoláků v první třídě
Putování za Svatojánským pokladem – akce ŠD
Projektový den – Chráníme přírodu
Návštěva filmového představení Anděl Páně 2 ve Svitavách
Výsledky školních i mimoškolních soutěží
Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách
Natálie Herzánová - kat. 2. třída - 2. místo
Tomáš Mrštný – kat. 2. třída - 3. místo
Jana Kučerová - kat. 3. třída - 3. místo
Matěj Pešek - kat. 4. třída – 2. místo
Kateřina Kloudová - kat. 4. třída – 1. místo
Natálie Hrbková kat. 5. třída – 1. místo
Ondřej Sajler kat. 5. třída – 2. místo
Nela Peřinová kat. 5. třída – 3. místo
Celé družstvo žáků se umístilo na 2. místě a postoupilo do okresního
kola.
Sběr starého papíru
1. místo Apolena Kudrnová
2. místo Kateřina Kloudová
3. místo Tomáš Mrštný
Recyklohraní
1. místo Filip Moravec
2. místo Ondřej Sajler
3. místo Kristýna Kopecká
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Školní projekt - To nás těší, že jsme Češi
Vítězné družstvo – Dvořáčková Karolína, Kloudová Kateřina, Bureš
Martin, Hartmanová Lucie, Molišová Tereza, Filipi Tadeáš
Celodružinová hra - vítězové podle tříd 1. tř. Kristýna Hrochová,
2. tř. Adéla Kloudová, 3. tř. Lucie Klimešová, 4. tř. Vendula Abrlová
Absolutní vítěz - Lucie Hartmanová
Výsledky celostátních soutěží a testování
Matemat. soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd – školní kolo
1. místo Lucie Hartmanová
2. místo Jana Kučerová
3. místo Matěj Pokorný
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd – školní kolo
1. místo Andrea Kudýnková
2. místo Kateřina Sajlerová
3. místo Štěpán Rybička
Srovnávací testy Kalibro:
3. třída
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodovědný základ

ø ZŠ
60,3%
44,1%
49,5%
66,1%

ø ČR
54,0%
38,5%
43,1%
54,1%

Srovnávací testy Kalibro:
5. třída
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Ekonomic. gramotnost

ø ZŠ
63,7%
46,1%
59,5%
65,6%
63,5%
51,3%

ø ČR
64,4%
47,5%
68,1%
63,0%
63,7%
55,7%
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. tříd organizované
ČŠI
Žáci 5. třídy se letos zúčastnili celorepublikového výběrového
zjišťování výsledků žáků 5. tříd a dosáhli velmi dobrých
výsledků ve sledovaných oblastech:
Matematika
Anglický jazyk
Kombinované výchovy

ZŠ
66 %
82 %
66 %

Ø ČR
60 %
79 %
66 %

KNIHOVNA – VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Od ledna do června probíhala v místní knihovně soutěž
pro děti. Do soutěže se přihlásilo 10 dětí ve věku
9-14 let a soutěž dokončilo 8 dětí. Odevzdané
lístečky s otázkami byly zkontrolovány, zde jsou
výsledky: Karolína Bednářová 0 chyb, Tereza
Bednářová, Kateřina Kloudová 1 chybička,
Kateřina Sajlerová, Ondřej Sajler, Vítek Rybička
a Tadeáš Zika 2 chybičky, Kristýna Burešová 4 chybičky.
Otázky se týkaly českých tradic, historie a zeměpisných údajů
naší země. Někdy nebyly vůbec jednoduché a někdy bylo
potřeba vypsat více údajů, takže výše uvedené chybičky
neznamenají špatnou odpověď na celou otázku, ale třeba jen
chybějící jeden údaj ze sedmi. Takže můžeme říct, že děti byly
šikovné a něco o naší zemi vědí. Jako odměna budou dětem
nakoupeny knihy a budou jim předány v knihovně. Moc
gratulujeme!!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
96 let Jarmila Sekvardová
91 let Růžena Přívratská
Miluška Tomešová
83 let Josef Sajdl
81 let Jana Sokolová
80 let Helena Janková
Zdeňka Maděrová
75 let Božena Gálová
70 let Jaroslava Dymáková
60 let Vlastimil Hnát
Jaroslav Kovář
50 let Radek Macek
Pavel Slanina
18 let Šárka Peřinová
Jan Lněnička
Leontýna Kučerová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Úmrtí:

Sňatky:

Zdeněk Zika

Václav Chadima – Kristýna Szeredová
Ing. Petr Porteš – Mgr. Michaela Piscová
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SDH OPATOVEC
Vážení spoluobčané, dne 24. 6. 2017 naše organizace
uspořádala akci – Rodinný den s hasiči. Počasí nám přálo a tak
akci využil velký počet dětí s rodiči. Podle reakcí mnohých

věříme, že se tato akce všem líbila. Tímto bychom rádi
poděkovali obci Opatovec a místnímu fotbalovému klubu, kteří
nám tuto akci umožnili pořádat a dále bychom chtěli poděkovat
těmto sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla konat:
 Jiří Lněnička – Mechanizovaný ořez větví Svitavy
 Vladislav Munzar – Partners
 Peškovi – Opatovec
 Zerzánek – Opatovec
 Rusek – Opatovec
 Vymazal – Pila Opatovec
 ZOD Opatovec
 Prokop – Opatov
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Pink Reality
Vít Ulehla – Klub Mikuleč
Generali pojišťovna a.s.
Rybářská chata Rosnička Svitavy
Svitap JHJ Svitavy
Astur & Qanto s.r.o. Svitavy
M&M Reality

Starosta SDH Opatovec Karel Jílek

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala místním dobrovolným hasičům
za uspořádání Rodinného dne s rodiči. Strávili jsme na hřišti
opravdu celý den a bylo pořád na co koukat. Měli domluveno
spoustu ukázek, atrakcí a soutěží. Byly to například trenažer na
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simulaci převrácení auta na střechu, RC modely aut, skákací hrad,
sokolnické ukázky, ukázka práce s lasem a bičem, silové cvičení
mladých mužů, střelba, zásah svitavských hasičů při hašení
automobilu, stříkání z hadice, pěna pro děti, ukázky se psy atd.
K tomu všemu dostatek pití a jídla (hlavně makrely dělané na ohni
byly výborné). Krásný den ukončila ohnivá show a zábava s živou
kapelou. Moc děkujeme a pro ty, co na hasičském dni ještě nikdy
nebyli, přijďte příště, stojí to za to.
Romana Hrbková

TJ SOKOL OPATOVEC
Po několika letech okusil Sokol Opatovec opět krajskou
fotbalovou soutěž - I. B třídu a jako nováček
rozhodně nezklamal. Podzim se mu vydařil
nad očekávání a nestačil pouze na suverénní
Kunčinu. Začátek jara byl i vinou slabé
zimní přípravy doslova tragický. Po šesti
porážkách v řadě se ale mužstvo zvedlo a v
závěru sezony nakonec dokázalo zpackaný začátek napravit a v
celkovém pořadí obsadilo historicky nejlepší umístění v historii
- čtvrté místo v krajské soutěži! Jelikož se Opatovec rozhodl i
přes mnohé změny a odchody v kádru pokračovat v I. B třídě,
je otázkou jak se s druhou (mnohdy kritickou) sezónou v kraji
popasuje. Asi největší změna se udála na trenérském postu, kde
oddíl ukončil po úspěšné sezoně spolupráci s Josefem
Ehrenbergerem. Novým trenérem se od podzimu stal Jiří
Růžička. Samotná soutěž také doznala značné obměny v
podobě pěti nových týmů, jak zápasy nejen s nimi opatovečtí
zvládnou, budou moci fanoušci shlédnout v pohodlí i za
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trvalého deště pod novým přístřeškem u kabin. Nemalou radost
nám udělali také naši žáčci, kteří zúročili přípravu z tréninku v
prvním přátelském utkání s Cerekvicí. Výsledek v tomto
případě není tak důležitý, svou hrou, bojovností a entuziasmem
rozhodně zanechali více než dobrý dojem a zúročili tak spoustu
tréninkových jednotek pod vedením J. Čermáka a L. Hehla.
Další malé zájemce do našeho oddílu rádi přivítáme každý
čtvrtek od 17.00 na fotbalovém hřišti. Na závěr patří velké
poděkování všem sponzorům, fanouškům a Obci Opatovec.
Dosud odehraná utkání na podzim 2017:
Jablonné n. O. - Opatovec
Opatovec - Horní Újezd
Řetová - Opatovec
Opatovec - Těchonín

2:1
2:0
4:2
5:1

Zbývající program utkání na podzim 2017:
Libchavy - Opatovec
Opatovec - Sloupnice
Tatenice - Opatovec
Opatovec - Mor. Třebová B
Lanškroun B - Opatovec
Ústí nad Orl. B - Opatovec
Opatovec - Zámrsk
FC Jiskra 2008 - Opatovec
Opatovec - Dol. Újezd B

So 9.9.
So 16.9.
Ne 24.9.
So 30.9.
Ne 8.10.
Ne 15.10.
So 21.10.
Ne 29.10.
So 4.11.
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v 17:00
v 16:00
v 16:00
v 15:30
v 15:30
v 15:00
v 15:00
ve 14:00
ve 13:30

Tabulka:
1 Zámrsk
4 4 0 0 18:3 12
2 Tatenice
4 3 0 1 16:9 9
3 Jablonné nad Orlicí 4 3 0 1 11:10 9
4 Libchavy
4 3 0 1 9:8 9
5 Ústí nad Orlicí B
4 2 0 2 13:4 7
6 Řetová
4 3 0 1 7:10 7
7 FC Jiskra 2008
4 2 0 2 12:8 6
8 Opatovec
4 2 0 2 10:7 6
9 Moravská Třebová B 4 2 0 2 12:10 6
10 Lanškroun B
4 1 0 3 5:4 5
11 Dolní Újezd B
4 1 0 3 6:14 3
12 Sloupnice
4 1 0 3 3:11 2
13 Horní Újezd
4 1 0 3 2:13 2
14 Těchonín
4 0 0 4 6:19 1

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI…
Jen malé ohlédnutí za posledními třemi měsíci. Všechno to
začalo velkou akcí místních hasičů. V době příprav na tuto akci
finišovala naše obec s dokončením přístřešku na fotbalovém
hřišti. Firma Hikele dokončila, myslím si, hodně povedený
přístřešek (projekt dělal Jiří Kalánek), ale před tím bylo potřeba
dodělat dlažbu. Pod velením Martina Smetany byla vyhlášena
„akce Z“ na rozhrnutí štěrku a položení dlažby. Sešli se nám
pánové fotbalisti, nohejbalisti, chlapi z obce a některé
manželky. Nikdo tomu moc nevěřil, ale ještě v sobotu
odpoledne pokládali poslední dlažební kostku. V neděli se ještě
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sešlo pár chlapů na dořezávání krajů. Opravdu dobrá akce,
zvlášť když se člověk dozví, že se obci ušetřilo asi tak 40 000,Kč. Takže hoši DÍKY!!!!!!!!

Jak už jsem se zmínila ze začátku, hasiči chystali velkou akci.
Takže v tuto chvíli již nic nebránilo přípravám. A opět říkám,
dobrá akce. Opravdu toho bylo k vidění hodně, člověk mohl
být na hřišti celý den a nenudil se. Více bylo napsáno výše.
Ještě stojí za zmínku, že naši hasiči obnovili kroužek malých
hasičů a v současné době s nimi trénují a chystají se na pohár
do Opatova. Dětí je přihlášeno asi 20, zatím aktivně chodí 14,
jsou plni nadšení a baví je to. Tak jen tak dál…
Další pěkná akce „Letní kino“. Podařilo se zajistit Kino na
kolečkách, které přijelo v sobotu v polovině srpna na fotbalové
hřiště a promítalo nám novou letní komedii Špunti na vodě.
Sešlo se nám 210 platících lidí – 150 dospělých a 60 dětí.
Sedělo se pod přístřeškem, na skládacích lavičkách na hřišti a
taky se leželo na dekách. Takový pohodový večer
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s pohodovým filmem. Už se těším na příští rok, kino je zase
objednáno.
Na konci srpna ještě proběhla akce „Ukončení prázdnin“. Toto
odpoledne organizovala obec s místními spolky dohromady.
Soutěže a úkoly pro děti probíhaly na hřišti, přišlo něco málo
přes 60 dětí, počasí dopadlo taky dobře, takže večer jsem
potkávala jen spokojené a pomalované děti. Po osmé večer
nám začala hrát kapela ABC a zábava (i přes světelné efekty od
blesků) pokračovala až do dvou do rána. Ještě je potřeba se
zmínit, že před zábavou byla vyhlášena soutěž pro dospělé o
železného muže a železnou ženu obce. Házelo se do dálky
kládou volným stylem. Železným mužem se stal Pepa Mareš a
železnou ženou Markéta Rybičková. Vyhráli obrovské a těžké
medaile od pana Jiřího Peška a možnost celý večer předbíhat
ve frontě na pivo. Tak uvidíme, jestli příští rok obhájí první
místa.
Trochu sportu – na víceúčelovém hřišti se od května do září
pořádaly 2 turnaje nohejbalu (pořádali místní nohejbalisté),

jeden tenisový turnaj (organizoval Pavel Bárta) a jeden míčový
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sedmiboj (zařizoval František Hořovský). Zajímavá podívaná,
jen škoda, že nebylo více diváků a fanoušků z řad našich
občanů. Ono by to pánům a dámám šlo lépe od ruky nebo od
nohy. Každopádně to nebyly poslední turnaje, takže příště se
nestyďte a přijďte.
Ještě se chci zmínit, že je fajn, že se mohl přes prázdniny
přístřešek na hřišti využívat – a musím říct, že byl hojně
navštěvován. Prostě bylo kam zajít a popovídat si, děti se
vyřádily na hřišti, počasí se o prázdninách taky celkem
povedlo, takže taková letní pohodička. Prostě, mám pocit, že se
zase vrací ta doba, kdy se lidé rádi sešli a všechno probrali u
stolu. I děti se těšily (místo hraní her na počítači), že udělají na
hřišti tlupu a ve stromcích si udělají domek nebo si na hřišti
zahrají hru. Mám z toho radost…
Michala Kloudová

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. 11. 2017
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