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Nazdar Prázdniny
Léto p o m a l u kon č í a tak
js m e s e o p ět s e š l i n a
trén i n kov ém hř iš t i p ř e d
k u lt urn í m d o m e m , abyc h o m
s pln i l i b l á z n i v é a n ě kdy
i fy z i ck y n á ro č n é ú ko ly.
Jak už název „SRANDA HRY“ napovídá,
legrace musí být a kdo si hraje nezlobí.
I když nás druhý den všechno bolí a někdy
se nám zdá, že je něco trochu nespravedlivé. Přesto se scházíme každé léto a to již
po sedmé v tradičním složení šesti týmů:
Cikov, Svatosharks (Víska), Prokopteam
(KD), Hamys (Desná), Just in time (Poříčí)
a nováčci Veterináři (Budislav). Námětem
letošních her byl „zvěřinec“.

A tak jsme se na chvíli proměnili na osminohého pavouka, který vysával dlouhým
brčkem mouchu, nebo v housenky, na
tuleně co se koulejí a tulí. Zaskákali si
jako žabáci do bazénku a na závěr byla
disciplína s názvem „cvičený pes“. Páníček,
neboli psovod měl na vodítku štěkajícího
pejska. Jelikož byl cvičený, musel překonat
překážky no jako na cvičáku a nakonec
přeplavat čubičkou rybník.
Vítězem sedmého ročníku se stalo družstvo Just in time z Poříčí. Naštěstí se na
stupních vítězů spravedlivě střídáme. Tak
příští rok to snad vyjde...

Program pokračoval před kulturním
domem a to humorným divadélkem Majdy
a Barči. S názvem „Křemílek a Vochomůrka po padesáti letech“. Byla to humorná
parodie, kterou si děvčata sama vymyslela.
Následoval festiválek s kapelami Upside
Down!cz, The COMPLICATION a Fla Fly.
Myslím, že velmi povedené a kdo tam
nebyl může jen litovat. A hlavně děkujeme
obci, kulturní komisi za přípravu a také
Radovanovi (Prckovi) za moderování a vůbec práci kolem.
Markéta Prokopová

·
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Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 19. 7. mimo jiné
projednalo a schválilo:
• s mlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
na akci „Úpravy veřejných prostranství“
mezi obcí a Mikroregionem Desinka
v částce 34 616,- Kč, spoluúčast obce ve výši
16 385,- Kč

V minulých číslech zpravodaje jste se mohli
dočíst o kolaudaci vestavby bytů.

• s mlouvu mezi Mikroregionem Desinka
a firmou DS Delta na provedení akce
„Úprava VP v regionu Desinka v obci
HÚ“ na zhotovení asfaltové přístupové
komunikace k MŠ na pozemku p. č. 220

V současné době je obydleno sedm bytů.
Na společné fotografii jsou nájemníci s dětmi
a děti na školním hřišti.

•d
 odatek ke smlouvě o dílo mezi obcí
a firmou Stavitelství Jokeš na provedení
víceprací v částce 62 tis. Kč v rámci akce
„Vestavba bytů do budovy ZŠ“
•n
 ájemní smlouvu na byt pro žadatele
manžele Lněničkovi
•b
 ližší podmínky pro nájemní bydlení
(pořadník) pro obecní byty v objektu čp. 1
• rozpočtové opatření obce č. 2

Další sběrný kontejner
Kontejnerové stání u kulturního domu bylo rozšířeno o další kontejner. Nyní máte možnost
odevzdat nepotřebné oděvy, textil, boty a hračky k ekologickému využití. Svážení zajišťuje
firma TextilEco Boskovice. Obsah kontejneru se třídí do tří základních skupin. Proces třídění
je pracný a zaměstnává mnoho lidí. Díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného
šatstva získat finanční prostředky, které jsou potřeba na sběrové boxy, svozová vozidla,
mzdy zaměstnanců, energie, třídící dílnu, balení atd. Velká část oblečení získá druhou šanci
v průmyslu a prodejnách pro lidi, kteří si nemohou dovolit oblečení nové a nebo nakupují
společensky odpovědnou módu. Nejvíce poškozené textilie jsou zasílány do průmyslu a stavebnictví, část oděvů do Afriky a nebo poslouží jako materiál pro chráněné dílny. Získanými
finančními prostředky je podporována Nadace Sova, Unicef ČR a Lékaři bez hranic.

Inzerce

·

nebezpečný
a velkoobjemový
odpad
Podzimní sběr tohoto odpadu se bude konat
v úterý 8. října. Každý si předá sběr osobně
osádce vozidla.
Harmonogram:
Víska dole – 16.00 h.
Víska kopec – 16.15 h.
Krásňoves u kaple – 16.30 h.
Podlubníček dole – 16.45 h.
u KD – 17.00 h.
Cikov – 17.15 h.
Odvoz a likvidace odpadů pouze za úplatu:
pneu od nákladních aut a traktorů, suť,
eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest.
Pokud se však ze zaměstnanci svozové firmy
dohodnete lze tento odpad odvést, je třeba
vědět množství odpadu, vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit částku
za likvidaci.

·
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Vážení rodiče
a přátelé mateřské školy,
ráda bych Vás pozdravila v novém školním roce a představila se.
Jmenuji se Ludmila Juzová a byla jsem od 1. 9. 2019 jmenována, na
základě úspěšně vykonaného konkurzu, ředitelkou MŠ Horní Újezd.
Pocházím ze Svitav, ale již několik let bydlím se svou rodinou v Dolním Újezdu. K Hornímu Újezdu mám ale velice blízko, protože jsem
zde trávila dětství u své babičky a dnes se sem vracím na „chajdu“
svých rodičů.
Po absolvování Střední pedagogické školy v Litomyšli a mateřské dovolené jsem nastoupila na místo učitelky v MŠ ve Svitavách,
kde do současnosti vedu šedesátičlenný sbor Svitaváček pro děti od
3 do 7 let. V roce 2016 jsem přijala místo učitelky v II. MŠ Litomyšl.
Nyní se posunuji k Vám, do krásné a útulné mateřské školy rodinného typu. Jsem moc ráda, že právě tady mohu začít novou etapu svého
profesního života a doufám, že budu prospěšná zdejší škole i obci.
Letošní školní rok zahajujeme nově. Od 1. září prodlužujeme provozní dobu školky do 16.30 hodin. Zároveň budeme vzdělávat podle
upraveného ŠVP s rozšířenou hudební výchovou pro děti od 2 let.
S navázáním na předchozí kvalitu vzdělávání také začínáme s aktivní
přípravou našich předškoláků. V souvislosti se změnami financování
mateřských škol zde od září nadále působí paní učitelka Martina
Janáčková a na zkrácený úvazek paní učitelka Kristýna Šplíchalová,
která v rámci čerpání dotací z Evropských sociálních fondů – OP
VVV Šablony II., zde zároveň pracuje jako školní asistentka. Všechny
učitelky jsme plně kvalifikované.
V posledním červnovém týdnu se školka rozloučila se 7 předškoláky. Na jejich uvolněná místa nastoupí 6 dětí. Momentálně nabízíme
do celkové kapacity 28 dětí ještě 2 volná místa, s nástupem kdykoliv
během školního roku. Přijímáme řádně očkované děti od 2 let.

Hlavní prioritou pro tento školní rok je zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu, personálního zabezpečení, vzájemné
otevřené komunikace a bezpečného, přátelského klima. Podporovat pozitivní vztahy v malém rodinném prostředí, kde se všichni
znají. Posilovat spolupráci s obcí, místními spolky a organizacemi
a nadále pokračovat ve spolupráci se základní a uměleckou školou
v Dolním Újezdu. To vše vzájemně s rodiči, zřizovatelem a Vámi
spoluobčany.
Přeji všem, aby byl školní rok 2019/2020 úspěšný a aby naše škola
naplnila stanovené cíle a v co největší míře ŠVP „Klubíčko poznání“.
Ludmila juzová — ředitelka školy

·

Společenská kronika
„Veškerý úspěch ve svém životě přičítám tomu, že jsem byl vždy
o čtvrt hodiny na místě dříve, než jsem byl povinen“.
H. Nelson

V měsících říjnu, listopadu
a prosinci oslaví významná
životní výročí tito naši
spoluobčané:

50 let	
Ivana Kutová

85 let

František Vopařil

70 let	
Hana Baťová

89 let

Anna Vavřínová

75 let	
Věra Kladivová

92 let

Marie Boštíková

80 let	
Emilie Boháčová
Mária Horáková
Alois Vomočil

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti.
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Podlubníček 2019
Dne 14. a 15. září se uskutečnila na Podlubníčku kulturní akce snad pro všechny generace. V sobotu bylo
na programu odpolední představení divadelní hry
„Čert a Káča“ v podání našeho ochotnického spolku.
Po skončení tohoto představení zpestřil letošní akci
DJ Jarda. Další návštěvníci mohli vidět naše ochotníky
při večerním vystoupení od 19.00 hodin. Protože se
tato akce uskutečnila v roce několika výročí, tak jsme
se ji snažili něčím zpestřit. Do ohňostroje jsme peníze
investovat nechtěli a tak jsme využili studánky a její
vody v potoce. Již 29. srpna začaly přípravy a stavění
hrází. Voda nejen v Lubenském potoce neteče žádná
a tak jsme museli použít dá se říci nouzové řešení.
Sice to nebylo díky tomu úplně podle našich představ,
ale fontány, chrliče a bambusové vodní hry mohly přiměřeně fungovat. K dobré zábavě patří i dobré jídlo
a o to se v sobotu ke spokojenosti nás všech postaral
Jaroslav Zavřel se svými spolupracovníky. Přípravy na
tuto akci dají mnoho úsilí a práce, proto jsme na neděli naplánovali ještě takové pohodové posezení, které zpestřilo kvarteto harmonikářů. Především díky na
září příznivému počasí se tato kulturní akce vydařila
a návštěvníků přišlo opět více, než bylo účinkujících.
Vždyť i v neděli se jich sešlo více jak 140.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo nám
jakýkoliv způsobem pomohli, podpořili nás a také
tolerovali.
Jan Vostřel ml.

·

Jednota divadelních ochotníků
Čtvrtá výroční Valná hromada jednoty se
konala 13. ledna 1929 o třetí hodině odpoledne v hostinci u Drábků. Přítomno bylo
25 členů jednoty. Program: Schůzi zahájil
předseda Fr. Stráník. Po zahájení následovalo čtení protokolu ze schůze minulé,
čtení zprávy jednatelské a pokladní. Zpráva
pokladní byla revidována členy Koníčkem
Janem a Václavem Kalibánem.
Volby: Usneseno voliti výbor zase dle zastoupení kopců jako v roce minulém. Voleno
bylo lístky. Za sčitatele hlasů zvoleni byli Kalibán Václav a Karel Žďára. Za předsedu byl
zvolen Frant. Stráník. Do výboru zvoleni byli:
Kalibán Tomáš, Koníček Jan mlynář, Černý
Karel, Chaloupka Fr., Říha František, Žďára
Karel, Kovář Fr., Pohorský F., Kalibán Václav,
Hurych Jan. Volbu všichni přijali. Volba
funkcionářů: místopředseda – Koníček Jan,
jednatel – Hurych Jan 94 ml., režisér – Říha
Fr., pokladník – Pohorský Fr., správce jeviště
– Kalibán Václ., pořádník – Lněnička Jan.

Volné návrhy. Proneseno jakou odměnu
dostane pořádník za uplynulý rok. Ujednána
odměna 40 Kč. Do jednoty přistoupili: Jos.
Vejrych Cikov a Božena Kopecká. Tímto byl
pořad jednání vyčerpán a schůze ukončena.
Další schůze výboru jednoty se konala
dne 7. února. Jednáno bylo o zadání elektrického zařízení panu Budinovi z Litomyšle. Poněvadž pan Budin přítomen nebyl
a dle ústní úmluvy žádal za zařízení 700 Kč
bylo o tomto jednáno a usneseno žádati
ještě o nějakou slevu z této sumy a vše
zadati písemně. Dle dodaného náčrtku od p.
Budina za skříň a desku pro rozvod a rampu žádal p. Půlkrábek 200 Kč. Cena tato
byla přijata a práce mu svěřena. Divadlo
„Vojnarka“ má býti nacvičeno a dle možnosti sehráno.
Další protokol ze schůze je sepsán
s datem 8. března. Schůze byla svolána
za příčinou sehrání divadla „Kandidáti
ženitby“. Divadlo nacvičí režisér František

Říha a to k 1. květnu. Usneseno úlohy
rozdati a s cvičením započnouti. František
Říha byl tázán proč půjčil skupině do Pořiče
knížku Vojnarka. Říha podotkl, že si s tím
nic nemyslel. Po delší debatě a nemilém
domlouvání byla schůze ukončena.
Výbor jednoty ochotníků se opětovně
sešel 7. září. Jednáno bylo o sehrání divadla
ke dni 28. října. Usnešeno bylo objednati
divadelní hry „Legionářův návrat“ a „Legionářova žena“. Poněvadž režisér Fr. Říha nejevil o divadlo vůbec žádného zájmu a tím
činnost jednoty ustávala vzato toto v úvahu
a usneseno požádati o nacvičení hry Karla
Černého. Karel Černý o to požádán na což
odpověděl, že bude-li míti čas, že divadlo nacvičí.
Hurych Jan — jednatel
František Stráník — předseda

·
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Kočovné loutkové divadlo Julie a spol. uvedlo první
prázdninový týden v parku před kulturním domem
pohádku „O Červené karkulce aneb utekl nám vlk“.
Žertovné pojetí pobavilo děti i dospělé.

Dětský sportovní den

Pozvánky

Již tradičně uspořádala Tělovýchovná jednota Horní Újezd v polovině
července dětský sportovní den. Pořadatelé si pro děti připravili 15
disciplín. Tradiční disciplíny jako jízda na kole, překážková dráha,
střelba vzduchovkou nebo stříkání vodou doplnily novinky jako
třeba střelba prakem nebo tenisová abeceda. Letos jsme poprvé
mohli využít i víceúčelové hřiště s umělým povrchem, na kterém
jsme mohli nové úkoly zrealizovat. I přes proměnlivé počasí se dvěmi
přeháňkami, které krátce vyhnaly všechny účastníky pod střechu, se
soutěžního zápolení zúčastnilo více než 50 dětí, což je skvělý počet.
O doprovodný program se postaral Radovan „Prcek“ Lněnička s malováním na obličej a tetováním na pomeranč.
I v letošním roce jsme vyhlašovali nejlepší účastníky ve třech
věkových kategoriích pro čtyři hlavní disciplíny. Vítězové si odnesli
pěkné puzzle, ale sladkostí nebo jinou drobností byl odměněn každý
účastník. Poděkovat se sluší všem účastníkům za předvedené výkony
a hlavně pořadatelům, kterým se podařilo zabavit na celé odpoledne
více než padesátku dětí. Doufejme, že se sejdeme i v příštím roce.
Ing. Jan Beneš

·

Autoklub v AČR Horní Újezd
pořádá na závodišti v Cikově v sobotu 12. října
poslední finálový závod

MEZINÁRODNÍHO
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY SAJDKÁR
A ČTYŘKOLEK trénink od 10.00 h.

start závodu ve 13.00 h.

V pátek 11. října Autoklub společně s SDH
Dolní Újezd pro Vás připravili představení
a autogramiádu jezdců na parkovišti
u nákupního střediska v Dolním Újezdu.
Program bude doplněn vystoupením
motokaskadéra. Začátek v 17.00 hodin.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

P O H Á D K OV é lu št ě n í

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

taje n ka

1. Jak se jmenuje brácha Jáji?

5. Jak se jmenuje parťák Lolka?

2. Jak se jmenuje postavička ze Studia kamarád,
která je chlupatá a hnědá?

6. Jak jinak se říká sani?
7. Jak se jmenuje stavitel, který má
jako pomocníky stavební auta a parťačku Týnu?

3. Jak se jmenuje opička, která ve Večerníčku byla
ředitelkou zoo?

8. Jak se jmenuje motýl od Makové panenky?

S
V
O
D
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Í
K
S
BOBEK
PÚ

PRINC

SAŇ
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N
I
R
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F
BOB
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CH
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C
ú
E
Č
E

O
U
A
H
A
R
E
R

SNĚHURKA

KRTEČEK
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T
T
D

E
M
K
A
T
R
R
A

K
K
E
T
Í
Ř
K
S

R
R
ů
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E
N
K
A

PAT MAT RŮŽENKA

KRÁL VÍLA

VODNÍK

FERDA

M
Á
J
A
P
A
T
Ň
SKŘÍTEK
MÁJA

A
L
Í
V
J
O
B
R
MACH
KAT ČERT OBR

P O H Á D K OV é lu št ě n í

4. Jak se jmenuje kamarád včelky Máji (taky včela)?
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Újezdský pohár 2019
aneb vzpomínka na Krankla
aneb Zekona jsme nepřemohli
2 0. č erv e nc e s e t é mě ř c e lý a ut o bus př íz nivc ů TJ ve věku o d 1 0 do t éměř 7 0 l et
v y da l d o Ho r ní h o Új e zda u P ř e r ova na da l š í r o č ník Újez ds kého po há r u v ko pan é.
Akci j sm e p o ja li ja ko v zp omí nk u na Mir ka C hadimu, kt erý s e úč as t nil as i vš ech r o č ník ů tu rn aj e.
Ranní cesta příjemně a rychle ubíhala, na čemž měl největší zásluhu
Fanda Stružinský, jehož historky nás většinu rozesmály až k pláči.
Do Újezda jsme dorazili vyjímečně včas a až na menší zádrhel se
zaparkováním autobusu i bez problému.
Zástupci obce Jirka Svatoš a Dáša Motyčková a zástupci TJ se
zúčastnili prohlídky obce a blízkého okolí. Horní Újezd u Přerova je
pěkná a upravená vesnice, přibližně stejně velká jako Horní Újezd,
Desná nebo Poříčí. Prohlédli jsme si pěkný kulturní dům s restaurací,
požární zbrojnici a místní kostelík. Hasičskými auty jsme navštívili
rozhlednu v lesích vzdálenou asi 20 kilometrů. Mě zaujalo hlavně
to, že jsem ve vesnici neviděl žádný rozestavěný ani nově postavený
dům. I když všechny ostatní domy byly v perfektním stavu. Paní
starostka nám řekla, že si toho je vědoma, že ví, že jejich vesnice
vymírá, nemají žádné parcely a v blízkosti není ani žádná velká
nabídka práce, tak se tam mladí nehrnou. Po výborném obědě jsme
dorazili zpět na hřiště, kde byl turnaj v plném proudu. Domácí klub
zajistil občerstvení a jídlo jako na nějaké gastronomické akci. Slušná
návštěva podle předsedy domácí TJ pořadatele doslova vyjedla a

vypila. Zpravodajské povinnosti mi velí napsat, že naši muži v sestavě
i s patnáctiletými dorostenci obsadili 5. místo před Pleteným Újezdem. Vítězem se stalo mužstvo z Újezda u Uničova.
Po skončení turnaje proběhlo vystoupení Železného Zekona, do
kterého se zapojili i naši členové. Nejrozumnější Mára Kusý věděl,
že Zekona neporazí, další dva naši zástupci se sice snažili odčinit
náš průměrný klubový výkon, ale ani Sváťa, ani Fanda na svalnatého
Zekona nestačili. Následovala taneční zábava na novém parketu v areálu hřiště. Jediný menší problém nastal, když jsme se snažili dodržet
domluvený odjezd ve 22 hodin. Když už se podařilo některé jedince
jedněmi dveřmi dostat do autobusu, těmi druhými zase někdo vystoupil, ale i to jsme časem zvládli.
Zpáteční cesta proběhla bez historek zmoženého Fandy, ale i tak
jsme kolem druhé hodiny šťastně dorazili domů.
Vydařená akce, snad jen škoda toho, jak kdosi prohlásil, že někdo
nejdřív musí zemřít, abychom se společně sešli a něco prožili. Takže
zase příští rok 18. července ve Velkém Újezdě u Olomouce.
Zdeněk Beneš st.
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Pozvánka na fotbal na Horní Újezd
Mladší přípravka

Starší žáci

Muži

neděle 6. 10. 9:30
turnaj Horní Újezd

neděle 29. 9. 10:00
H. Újezd/Morašice – Městečko Trnávka

neděle 29. 9. 15:30
H. Újezd – Morašice

Starší přípravka

neděle 13. 10. 10:00
H. Újezd/Morašice – Kunčina/Mladějov

neděle 6. 10. 15:30
H. Újezd – Opatov

neděle 20. 10. 9:30
turnaj Horní Újezd

sobota 26. 10. 10:00
H. Újezd/Morašice – Bystré

neděle 13. 10. 15:00
H. Újezd – Janov

Mladší žáci

Dorost

neděle 27. 10. 14:00
H. Újezd – Radiměř

sobota 28. 9. 10:00
H. Újezd/Morašice – Vítanov

neděle 29. 9. 13:00
H. Újezd/Morašice – Luže/Rosice u Chrasti

neděle 27. 10. 9:30
H. Újezd/Morašice – Němčice

neděle 13. 10. 12:30
H. Újezd/Morašice – Sruby

Kompletní rozpis zápasů všech
mužstev TJ Horní Újezd najdete
na www.tjhorniujezd.cz.

neděle 27. 10. 11:30
H. Újezd/Morašice – Kameničky

Dění v Tělovýchovné jednotě
Období volna uteče vždy velice rychle a u fotbalistů to platí dvojnásob. Prázdniny pro
nás spíš než odpočinkem byly obdobím, kdy
jsme museli připravit všechna naše družstva na nový ročník mistrovských soutěží.
Sezóna 2019/2020 je pro nás v tomto ohledu
přelomová, protože se ve spolupráci s Morašicemi podařilo zkompletovat celé portfolio
mládežnických mužstev, takže kromě týmu
mužů máme mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky a dorost, což je veliký úspěch
a veliký příslib do budoucnosti, ale také
mnoho starostí, protože lidské zdroje jsou
takovým množstvím týmů do značné míry
vyčerpány a za jakoukoliv trenérskou pomoc
bychom byli velice vděčni. Kromě toho jsme
uspořádali hojně navštívený sportovní den
pro děti a zájezd na Újezdský pohár do Horního Újezdu, okr. Přerov.
Týmy přípravek zahájily letní přípravu
v polovině srpna. Mladší přípravka (ročník
2011 a mladší) se bude opírat o kvalitní
dorazový ročník 2011, který se pokusí
doplnit kluci, kteří moc zkušeností s turnaji
nemají. Letos se do okresní soutěže přihlásilo pouze sedm mužstev a jsme zvědavi, jak
nový tým obstojí. Hráči se budou vyrovnávat
s několika změnami v pravidlech, tou hlavní
je rozehrávání autů, kdy se bude moci aut
klasicky hodit, nebo rozehrát vykopnutím,
nebo si ho bude moci hráč sám rozehrát
vyvedením míče. V rámci mladší přípravky

funguje také fotbalová školička, kde trénují nejmenší kluci i holky. Trenéry mladší
přípravky jsou Mgr. Zdeněk Beneš, Zdeněk
Beneš st., Jaroslav Chaun a Pavla Kyselová.
Starší přípravka (ročník 2009 a 2010) měla
oproti mladší přípravce o prázdninách slabší
tréninkovou účast, ale pevně doufáme, že se
šikovní kluci ročníku 2010 v nové kategorii
neztratí. Starší přípravku trénuje František
Bartoš a Václav Žďára.
V žákovské kategorii trénujeme dohromady, protože starších žáků letos moc nemáme.
Mladší žáci (ročník 2007 a 2008) hrají okresní přebor Chrudimska, protože na Svitavsku
se pro malý zájem nepodařilo soutěž pro
tuto kategorii naplnit. Tým pod vedením
Jiřího Kučery vstoupil do nové sezóny dvěma
vysokými výhrami, čímž naznačil, že by se
znovu mohl pohybovat na špici tabulky. Starší žáky (ročník 2005 a 2006) má na starosti
Tomáš Chadima. Vstup do soutěže se klukům
také vydařil a určitě je v silách tohoto mužstva vylepšit loňské umístění.
Po tříleté pauze se nám opět podařilo dát
dohromady dorost (ročník 2001–2004). Po
jednání s okolními mužstvy jsme se nakonec
rozhodli pokračovat v osvědčené spolupráci s Morašicemi. K slušně navštěvovaným
tréninkovým jednotkám tým odehrál dvě
přátelská utkání proti souklubí Němčice/
Sloupnice, jednou jsme vyhráli a jednou se
radoval náš soupeř. Stejnou bilanci máme i ze

dvou prázdninových mistrovských zápasů.
Z našeho oddílu tým vede Pavel Beneš. Jsme
rádi, že dorostenci díky své kvalitě dokáží
zaskočit i v týmu mužů.
Muži zahájili letní přípravu jako první
a také toho za uplynulé období stihli nejvíce.
Na Újezdském poháru v silně kombinované
sestavě obsadili 5. (předposlední) místo,
ale o to více si zájezd užili. Jediný klasický
přátelský zápas odehráli proti Krouně a zvítězili 7:2. V Poháru OFS Svitavy postoupili
do jarního semifinále, když vyřadili Hradec
nad Svitavou a Čistou. V okresním přeboru
mají po čtyřech kolech na kontě dvě vítězství
a dvě porážky. Tým v letní pauze opustil Ondra Hladík, který se vrátil do Pomezí, a Petr
Zaal, který se vrátil do Babic (střední Čechy).
Naopak se povedlo přivést Kamila Čecha
z Mladějova, Viktora Otavu ze Sebranic,
Tomáše Pražana ze Skutče a Petra Stokláska z Bystrého. Na pozici trenéra pokračuje
zkušený Pavel Schejbal ze Svitav a vedoucím
mužstva je Roman Chadima.
Kromě péče o výše uvedená mužstva
máme na září naplánovanou rekonstrukci sítí
za brankami, 16. listopadu uspořádáme taneční zábavu s kapelou Plazma rock z Králík
a pomalu se chystáme na prosincovou Štěpánskou zábavu a turnaj ve stolním tenise.
Práce mnoho, lidí a času málo, tak nás aspoň
přijďte v našem úsilí podpořit.
Mgr. Zdeněk Beneš
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