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Slovo starosty
V tomto čísle najdete

Vážení občané, milí čtenáři
Před pár dny jsme přivítali astronomické
léto, děti ve škole odevzdaly učebnice a
dostaly vysvědčení. Pro mnohé z nás začíná
nejhezčí období roku, kterým je čas
prázdnin, dovolených a odpočinku. Zároveň
je pro toto období typické to, že vychází
druhé „regulérní“ číslo našeho zpravodaje.
„Neregulérními“ čísly mám na mysli dva
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speciály, první byl věnován odpadům a druhý činnosti spolku Mamitas (a Taťuldas ☺). Ve
druhém čtvrtletí tohoto roku se podařilo realizovat celkem dost záměrů, se kterými bych Vás
rád seznámil v pořadí, jak na sebe časově navazovaly.
Vítání občánků

V sobotu 21. března jsme v obřadní
síni našeho obecního úřadu přivítali
mezi nás čtyři nové občánky : Šimona
Ševčíka, Šimona Heřmánka, Elenku
Mojžíšovou a Daniela Fajmana.
Několik
fotografií
najdete
ve
fotogalerii
webu
obce
www.rohovladovabela.cz.

Čištění koupaliště

O týden později se sešlo několik chlapíků po ránu na koupališti. Tentokrát ne proto, aby si dali
nějaké to pivko, jak se říká „pod polívku“, ale aby vyčistili koupaliště ☺. Letos se nás sešlo
nejvíc za posledních několik let. Díky dobré partě, počasí a náladě čistění proběhlo v pohodě.
Současně byly provedeny i drobné úpravy dna nádrže, aby zde mohly být vysázeny vodní rostliny
jako např. lekníny, trochu omylem kosatce místo rákosí atd. ☺. Jsou nutné k tomu, aby se zde
dařilo rybám. V současné době to v našem „koupališti“ doslova žije, protože se tu prohání
spousta ryb různých druhů a někdy dosti hlučných žab.
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Komunikace za bytovkami

Největším projektem letošního roku, který byl celý financován z obecního rozpočtu, je
bezesporu výstavba komunikace za bytovkami pro osm nových stavebních parcel. Firma MIROS
MAJETKOVÁ, a.s., postavila komunikaci s měsíčním předstihem. Minulý týden proběhla
kolaudace, takže sedm majitelů nově zasíťovaných pozemků (jedna parcela je ještě volná)
může již žádat o stavební povolení. A nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele veřejného
osvětlení.
Fotbalové hřiště

Zázemí našeho fotbalového hřiště doznalo dvou významných změn. Hlavní je nový přístřešek za
kabinami, který slouží jako sklad materiálu pro fotbalisty a hasiče. Tím se uvolnilo místo v
dřevěném přístřešku, který tak přestal býti skladem a může plně sloužit účelům, pro které byl
postaven. Zemní práce pro přístřešek provedli hasiči a fotbalisté v akci „Z“, vlastní přístřešek
pak postavila firma Michala Vaníčka, MONTVAN, s.r.o. Obě party odvedly skvělou práci.
Druhou změnou je rozšíření asfaltové plochy, kde jsme využili přítomnosti firmy MIROS a její
stavební mechanizace.
Pálení čarodějnic

V poslední dubnový den proběhlo tradiční pálení čarodějnic. V podvečer se sešla na koupališti
spousta malých čarodějnic a čarodějů, aby prošli vesnici v průvodu s lampiony, byli svědky
zapálení hranice s čarodějnicí a pochutnali si na dobrotách, které jim připravily tety z
„Dámského klubu“. Tetám tímto děkuji za přípravu a organizaci celé akce.
Novinky ve sběru komunálního odpadu

V květnu jsme uvedli do praxe dvě novinky týkající se svozu a likvidace komunálního odpadu.
První vyplývá ze zákona a spočívá v zavedení třídění bioodpadu. V obci jsme rozmístili dva
velkoobjemové kontejnery na posekanou trávu, roští, slupky z brambor apod. Podrobný výčet
bioodpadů byl uveden v dubnovém speciálním vydání zpravodaje (kdo ho už nemá, může si ho
stáhnout ze stránek obce). Dále jsme k prodejně COOP instalovali popelnici na kovy. Další dvě
popelnice určené na kovy připravujeme dát ke koupališti a pod bytovky na místo s kontejnery
na sklo.
Druhá změna spočívala v zavedení známek na popelnice. Smyslem bylo především zvýšit
motivaci k zaplacení poplatku za popelnice včas a zároveň zvýšit motivaci k třídění odpadů.
Jak jsem psal v minulém čísle, třídění je možná trochu nepohodlné, ale velmi významné v
tom, že šetří přírodu a naše peněženky. Jsem přesvědčen, že časem si na to všichni zvykneme
tak, že to budeme brát jako samozřejmost. Podle zvýšeného možtví sebraných plastů a papíru
za poslední měsíc usuzuji, že většina lidí bere třídění odpovědně, což je samozřejmě jenom
dobře.
Dotace na bioodpady

V souvislosti s bioodpady bych Vás rád informoval, že nám byla schválena dotace z Operačního
programu životního prostředí, kde jsme žádali o svozové auto s kontejnery a štěpkovačem.
Uvedenou techniku bychom měli mít k dispozici do konce tohoto roku.
Dětské hřiště bude !!!

Máme radost , že vyšla i dotace na dětské hřiště. V prvním kole schvalování to nevypadalo
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vůbec dobře, protože jsme byli zařazeni
mezi náhradníky. Ve druhém kole asi o tři
týdny později paní ministryně pro místní
rozvoj sáhla hlouběji do kapsy a vytáhla pár
set tisíc korun i pro nás. Když vše proběhne
bez komplikací, tak si děti zařádí na novém
hřišti už během letošních letních prázdnin.
Na následujícím obrázku je grafický návrh
našeho hřiště s herními prvky, které jsme
společně s MAMITAS vybrali.

Závody hasičů

V sobotu 16. května proběhlo na fotbalovém hřišti 3. kolo Ligy Pardubického okresu (LPO) v
požárním sportu. V nabité konkurenci týmů žen a mužů naše holky vyhrály a kluci se umístili na
8 místě. Protože holkám se v letošním ročníku LPO dařilo zatím ve všech kolech , jsou v
současné době na průběžném prvním místě. Fotografie ze závodů si můžete prohlédnout na
http://rohobela.rajce.idnes.cz/LPO_ROH_BELA_20150518/.
Fotbalisti

V sobotu 13. června naši fotbalisté týmu B odehráli poslední zápas letošního ročníku. Tým
Rybitví i přes nepřízeň počasí porazili a tím se dostali na konečné krásné 3. místo v tabulce
soutěže III. třídy Přeloučsko. Fotbalové Áčko skončilo v celkové pořadí v soutěži 1.B třídy také
na krásném 3.místě. Tímto oběma týmům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
obce.
Dětský den

O týden později holky z MAMITAS zorganizovaly den plný her a soutěží pro naše nejmenší.
Letošním tématem byli Šmoulové, jen tak tak že je nespláchl déšť. Také děvčatům patří díky
za uspořádání této akce.
Parčík u kostela

V květnu a červnu proběhly práce na vybudování avizovaného parčíku na prostranství kolem
kostela. V současné době jsou položeny kabely pro čtyři lampy veřejného osvětlení. Na dvou
lampách budou reflektory namířené na východní stěnu kostela. Staré chodníky z obou stran jsou
kompletně předělány. Jsou širší, se zámkovou dlažbou a doplněny z každé strany kostela o záliv
pro lavičku. Zbývá tedy nainstalovat zmíněné lampy a lavičky a vysázet okrasné dřeviny.
Zvýšení bezpečnosti v obci

V obci jsme nainstalovali tři nová dopravní zrcadla, na výjezdu z místní komunikace pod
bytovkami na hlavní silnici, před prodejnu květin a na křižovatku před koupalištěm. V zatáčce u
koupaliště před čp. 124 jsme vyřezali větve stromů bránící ve výhledu. Tímto jsme zvýšili
bezpečnost v nepřehledných místech v obci.
Odklon tranzitu kamionů

Na odklonu tranzitu kamionů ze silnice I/36 protínající naši obec se stále intenzivně pracuje.
Stále probíhají jednání na úrovni Pardubického a Královéhradeckého kraje i státu. Některých
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schůzek jsem se osobně účastnil. Jednotlivé instituce stále požadují různé dopravní studie a
právní analýzy, což celou věc protahuje. Uvažuje se o převodu silnice I/36 na silnici 2. třídy, čímž
by se stala majetkem Pardubického kraje. Změna dopravního značení, které by kamiony z naší
obce odklonilo, by tak mohla být snazší. Opět tedy nezbývá, než čekat, jak se celá věc vyvine, a
držet představitelům Lázní Bohdanče palce v jejich snaze.
Stočné

Dále bych Vás, vážení spoluobčané, chtěl psychicky připravit na jednu nepříjemnou věc, která nás
čeká příští rok. Jedná se o zdražení poplatků za stočné. Spočítáme-li všechny roční náklady na
provoz naší čističky odpadních vod (energie, materiál, mzdy, režie atd.) a podělíme množstvím
vyčištěné vody, vyjde nám cena 23,24 Kč vč. DPH za m3. Tabulku s podrobným vyčíslením nákladů
najdete na stránkách obce v sekci Úřední deska - „Výpočet ceny stočného za rok 2014“. V
současné době vybíráme 400 Kč na osobu a rok, což činí při tabulkové spotřebě 35 m3 na osobu a
rok cca 11,50 Kč za kubík. Z uvedeného vyplývá, že skutečná cena kubíku vody je skoro dvakrát
vyšší než ta, kterou obec vybírá.
Konečnou výši poplatku na rok 2016 bude zastupitelstvo řešit na podzim. I když je dost
času, se zastupiteli jsme se shodli, že Vás o tomto chystaném opatření budeme informovat již
teď, abychom se na tuto změnu mohli lépe připravit.
Kanalizace jih

Nadále pokračují přípravy na vybudování kanalizace v jižní části obce směrem na Vlčí Habřinu.
Projektová dokumentace je těsně před dokončením. Bude pokračovat územní řízení a na konec
žádost o stavební povolení. Všechny tyto přípravy bychom chtěli stihnout do konce tohoto roku.
Na závěr mně dovolte, vážení čtenáři, popřát Vám pohodové léto. Koncem září se můžete těšit na
třetí číslo našeho zpravodaje.
Váš starosta Vašek Fišer

Prázdniny se blíží
Autor - Mgr. Jana Folprechtová-ředitelka ZŠ

Prázdniny právě začaly a já bych Vás ráda informovala, co se v naší škole událo během května a
června a co chystáme na nový školní rok.
V květnu:
- žáci 9. ročníku se účastnili celostátního testování v přírodovědných a společenskovědních
oborech. Výsledky třídy jsou mírně nad celostátním průměrem, což nás všechny těší.
Nejlepší hodnocení jsme získali v chemii.
- 3. – 5. ročník si vyzkoušel adrenalinové aktivity na týdenním kurzu v Rokytnici nad
Rokytnou. Nechyběla vysoká lana, lezecká stěna, rafty, lukostřelba a další činnosti
podporující týmovou spolupráci.
- 2. ročník se vyřádil v zábavním parku Mirákulum v Milovicích.
V červnu:
- 1.6. si žáci II. stupně vyzkoušeli, jaké to je, stát před katedrou. Škola naruby, aneb když
děti učí děti.
- 12.-21.6. si starší žáci ověřili své jazykové znalosti a schopnost postarat se o sebe při
pobytu v italském Caorle a výletu do Benátek.
- 17. 6. jela 1. a 2. třída do VčD v Pardubicích na představení „Ať žijí duchové!“
- 18. 6. si 6. a 8. třída prohlédla ZOO Praha.
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O prázdninách bude ve škole čilý stavební ruch. Vstupní prostory budou nově zrekonstruovány,
položena nová dlažba a linoleum ve školní jídelně, opraveny a obloženy budou i sprchy u
tělocvičny a následně budou tyto prostory vymalovány. 3. a 4. ročník bude mít nové šatní skříňky.
Doufám, že zbydou peníze i na vymalování chodeb a zútulnění dalších prostor školy.
Velmi si vážím Vašich připomínek, které jste během března uvedli do dotazníků a tímto
Vám za ně děkuji. Právě vzhled školních chodeb byl předmětem časté kritiky a souhlasím s Vámi,
bylo to oprávněné. Se všemi Vašimi náměty v současné době, spolu s kolegy a panem starostou,
zodpovědně pracujeme. Protože některé opravy byly naplánovány již dříve, nemůžeme splnit vše,
co by bylo potřeba, okamžitě. Zařadíme je ale přednostně na rok 2016.
Až 1. září vstoupí do naší školy 15 nových žáčků – prvňáčků, bude na ně čekat nejen paní
učitelka Lenka Rojková a paní vychovatelka Stáňa Vondroušová, ale i krásně vyzdobená třída a
školní družina, školní jídelna se bude víc podobat restauraci a já pevně věřím, že i mezilidské
vztahy přes prázdniny nabudou přívětivější vstřícnější podoby.
KRÁSNÉ LÉTO Vám přeje Jana Folprechtová a zaměstnanci ZŠ

Informační střípky z mateřské školy
Autor : Jindra Váňová

Ve dnech 15. a 16.dubna proběhl zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016. Na 17
uvolněných míst se přihlásilo celkem 22 dětí. Přihlášky byly posuzovány podle stanovených kritérií
pro naši mateřskou školu a počtu dosažených bodů. MŠ R. Bělá přednostně přijímá děti od 3 let
věku. Věk je posuzován k 31. 8. 2015. Mladší děti by byly přijaty pouze při nenaplnění kapacity
MŠ, což je 52 dětí. Do MŠ nebyly přijaty dvě děti odpovídajícícho věku a tři děti mladší tří let.
Děti s bydlištěm v R. Bělé ve věku od 3 let bývají umístěny vždy. Kritéria jsou nastavena tak, aby
tyto děti byly bodově zvýhodněny oproti dětem z okolních vesnic.
V letošním roce bylo podáno ke Krajskému úřadu jedno odvolání proti rozhodnutí ředitelky
o nepřijetí dítěte. V současné době běží lhůta k přešetření rozhodnutí.
Minulý týden ukončilo 10 předškoláků stimulační kurz Maxík, o kterém jsem se zmiňovala v
minulém zpravodaji. Celkem se přihlásilo 12 dětí. Kurz probíhal od 12. ledna do 4. června každých
14 dní v úterý a ve čtvrtek od 16,30 hod. Maxíka navštěvovaly děti společně s rodiči a odnášely si
po nácviku domů úkoly k vypracování.
Děti se na kurzu i doma učily pravidelnému soustředění, správnému držení psacích potřeb,
porozumět slovním pokynům, hovořit celou větou, vyjádřit svůj požadavek, porozumět obsahu
slyšeného. Rozvíjely všechny potřebné dovednosti z oblasti zrakové, sluchové, rozumové,
prostorové orientace, pozornosti a grafomotoriky. Celý program je koncipován tak, aby se u dítěte
rovnoměrně posilovala složka motorická ( pohybová), grafomotorická (ovládání jemných pohybů
ruky spojené s kreslením nebo psaním) a percepční (vnímání všemi smysly).
Základní a mateřská škola již několik let spolupracuje při přípravě budoucích školáků. V
dubnu a v květnu předškoláci ještě navíc pravidelně 1x týdně odpoledne od 15.00 do 16,00 hod.
navštěvovali základní školu a seznamovali se se svými budoucími pedagogy a novým prostředím.
Všem, co vydrželi tuto náročnou a pravidelnou přípravu na základní školu gratulujeme a věříme,
že všechny nabyté vědomosti a zkušenosti správně využijí v základní škole.
Ale mateřská škola není jen o povinnostech. Užili jsme spoustu radosti - jízdu elektrickými
autíčky podle dopravních předpisů při návštěvě mobilního dopravního hřiště, vyjeli jsme do
Klicperova domu v Chlumci na pohádku Kluk z plakátu, přijela za námi MŠ pohádka o Šípkové
Růžence. Vyřádili jsme se v pohybovém centru Tongo v Hradci Králové (to děti označují za super
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akci). Na oslavu MDD jsme si pozvali odbornici na pohyb - lektorku zumby Hanku Daškovou a užili
si tancování i soutěže v nové podobě.
Zvládli jsme se připravit na dvě veřejná vystoupení pro rodiče, příbuzné a přátele a udělat
radost jim i sobě. Při této příležitosti jsme také slavnostně pasovali a šerpovali naše předškoláky
a popřáli jim hodně krásných zážitků ve škole.
Byli jsme na výletě v Rábech u Pardubic a navštívili ježibabu v Perníkové chalupě.
Teď nás čeká poslední velká akce – Pohádkové odpoledne s večerním táborákem a hledáním
pokladu.
Školku v pohádku proměňuje naše bývalá paní učitelka Iva Pešková společně s
dobrovolníky. To jsou bývalí absolventi mateřské školy, dnes již žáci druhého stupně ZŠ a
studenti středních škol. Ti pro nás připraví každý rok pohádková stanoviště s úkoly, které děti
musí plnit. Potom jsou s námi společně u táboráku a školkové děti si tohle kamarádství velkých
náramně užívají. Ti velcí si ještě pamatují, jak sami toto odpoledne prožívali, když školku
navštěvovali a vědí, jak důležité tohle společenství pro malé školkáčky je. Akce bývá v pátek a
rozcházíme se až kolem 21,00 hod.
Hrát si spolu budeme ještě do 10. července.
Potom je MŠ uzavřena do 21.srpna. Ale pouze
pro děti. V jarních měsících jsme sice stihli
opravit obě pískoviště, ale během prázdnin
chceme zvládnout další vylepšení. Instalovat
nové zabezpečení vstupních dveří MŠ, vybavit
vchod kamerou, novým elektrickým zámkem,
vyměnit domácí telefony za videotelefony a
pořídit nové vstupní čipy pro rodiče.
Potřebujeme vyměnit některé radiátory,
částečně vymalovat a v jednání je i vybavení
dětských šaten novými úložnými skříňkami.
Takže bychom rádi přivítali děti ve
zlepšeném a bezpečnějším prostředí.
Děkujeme sponzorům za materiální a finanční pomoc. Díky tomu můžeme uskutečnit
náročnější projekty. V současné době se snažíme fin. prostředky sdružit a šetříme na zastínění
pískoviště, nákup indiánských týpí nebo vytvoření přírodních proutěných domečků, tzv. hnízd.
V letošním roce jsme již obdrželi fin. dar od firmy Knedlíky Kadavý a spoustu drobnějších
materiálních darů – papíry na malování, pomůcky ke hrám. Velkou pomocí je i bezplatný servis
počítače – p. Vejtasa a kopírky – p. Heteš.
Našemu zastupitelstvu děkujeme za zájem a vstřícnost při řešení požadavků mateřské
školy a čas a nasazení, které řešení problémů věnuje.
Za MŠ: Jindra Váňová

Zprávy z hasičské zbrojnice
Autor – Josef Peška

Vážení spoluobčané, naše sezona je v plném proudu, a tak mi dovolte, abych Vás v krátkosti
seznámil s naší činností v minulých měsících.
Dne 21.března jsme byli povoláni k požáru nízké budovy v Lázních Bohdaneč. Březen byl pro nás
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a hlavně naši techniku kritickým měsícem. Nejprve nás opustila spojka a převodovka na našem
VW Transportéru a následovně při čištení koupaliště nás zradila i palivová soustava na naší
hasičské cisterně. Během krátké doby jsme osadili novou nádrž ,vedení filtry a vstřiky a díky
šikovnosti našich hasičů je naše CAS opět připravena k výjezdu.
V dubnu jsme s našimi fotbalisty uskutečnili brigádu, při které byly vybetonovány patky
pro nový přístřešek za kabinami a také jsme provedli nátěr kontejneru na sportovní vybavení.
16.května u nás proběhlo jedno z kol Ligy Pardubického okresu v požárním útoku. 26.května
byla jednotka povolána k požáru nákladního automobilu.
Teď v krátkosti k našim sportovním družstvům. Letošní sezonu děvčata zahájila více než
skvěle. Hned na prvních závodech v Cholticích se umístila na prvním místě a zatím se jich
štěstí drží.Z odběhnutých šesti závodů byla čtyřikrát na prvním místě, 1x na druhém a 1x na
třetím místě. I po malých úrazech jsou stále ve vedení v Lize Pardubického okresu a doufají, že
tomu bude i nadále. Držme jim palce.
I tým našich mužů ukázal co v nich vězí. Na začátku sezony měli trochu potíže, ale na
posledních závodech v Hrobicích zaběhli krásný čas 17.62 a umístili se na druhém místě.
Věříme, že jim to půjde takhle i nadále a budeme se moci radovat ze skvělých umístění.
Chtěl bych také popřát panu Josefu Kmoníčkovi k jeho 80.narozeninám, které jsme společně
oslavili, mnoho zdraví do dalších let.
Na závěr mi dovolte, abych Vás touto cestou pozval na již devátý ročník Poháru Starosty
s výtěžkem pro Parent Project, který se uskuteční 18.července na místním hřišti. Závody
v požárním útoku začínají již 9:00 a to v rámci našeho okrsku požárními útoky klasickým
způsobem. Následovně požární útoky dle pravidel požárního sportu budou odstartovány
v 11:00. Pro Vás i Vaše nejmenší bude připraven bohatý program. Jen v krátkosti skákací hrad
,malování na obličej, simulátor nárazu a bohaté občerstvení. Na závěr Vám k poslechu a tanci
zahraje country kapela Elixír.
Chtěl bych také poděkovat Vám všem
občanům, hasičům a sponzorům, kteří
naši akci každoročně podpoříte. Jen pro
Vaši informaci. Díky vám všem jsme
mohli v loňském roce poslat na účet
Parent Projectu neuvěřitelných 69.000,Kč a celkem za posledních osm ročníků
323.000,-Kč. !!! Děkujeme !!!! .
Přejeme Vám krásné prožití prázdnin i
dovolených, hodně sluníčka a pro nás co
nejméně požárů.
Naši hasiči ochlazují návštěvníky Aviatické pouti v Pardubicích.
Vaši hasiči.

Z fotbalových kabin
Autor - Pavel Kohoutek

Hodnocení soutěže - jarní části 2015 T.J. Sokol Rohovládova Bělá
Žáci U10: v jarní části soutěže se již projevila práce trenérů. Ve všech zápasech byli
rovnocennými soupeři - Valů, Choltic, Řečan, Křičeně a Chvaletic. Proto je potřeba poděkovat
všem a hlavně trenérům p.Urbancovi, p.Kohoutkovi, p.Štrobichovi a p.Friedrichovi.
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Naši nejmenší U8 se připravovali pro soutěž jen v přípravných utkáních a můžeme říci, že se jeví
jako velice nadějné mužstvo. Velkou zásluhu má na tom p.Štrobich, který je vede k lepším
výkonům.
Fotbalisté T.J. Sokol Rohovládova Bělá „B“
V soutěži III.třídy se mužstvo umístilo na pěkném 3.místě. V soutěži, která byla velice vyrovnaná,
se mužstvo semklo a dokázalo bojovat o mety nejvyšší. Ve třech těžkých zápasech bylo mužstvo
posíleno fotbalisty z „A“ mužstva, kdy se projevil herní výkon na výsledcích a získání cenných
bodů do popředí tabulky.
V příští sezoně chceme bojovat o mety nejvyšší a dále spolupracovat s „A-týmem“, vedený
panem Novákem a za to mu děkujeme.
Pro příští sezonu jsme přihlásily mladší přípravku U8. Dále jsme přihlásily ve spolupráci s SK
Křičeň mladší žáky U12. Obě soutěže U8 a U12 budou odehrány na hřišti v Rohovládově Bělé. Dále
je potřeba poděkovat panu Branskému z TJ Bukovky za uvolnění dětí k nám. Velké poděkování
patří také obecnímu úřadu, který nám svými finančními prostředky pomáhá v soutěži a dále
hasičům, s kterými funguje spolupráce, trenérům panu Plachetkovi, Kohoutkovi, vedoucímu
mužstva p.Radoušovi, který se stará o údržbu hřiště.

Dětský den
Autor - Mamitas

Dětský den letos proběhl ve zrychleném tempu. Odpoledne věnované dětem začalo za
slunečného a horkého počasí, ale důkladnější pohled na horizont nenechával na pochybách, že to
tak nezůstane dlouho. Děti procházely trasu s jedenácti stanovišti, na kterých dostávaly různé
úkoly, popřípadě odměny. Potkaly tak například Trumpetku, Malíře, pomohly okopávat zeleninu
Farmářovi, zatloukat hřebíky Kutilovi, potrápily mozkové závity s Koumákem, skládaly veršíky u
Poety, potrestaly Gargamela s Azraelem. Čím později účastníci přicházeli, tím rychleji trasu
procházeli, někteří málem proběhli. Už asi
hodinu po startu (ten se konal ve 14 hodin)
se zatáhlo a nastalo stmívání a klid před
bouří. Zakončení bylo ovšem efektní.
Kolem 16. hodiny málem přibyla dvanáctá,
neplánovaná, disciplína - let nafukovacím
hradem.
Doufáme, že dětem se odpoledne
líbilo stejně jako nám dospělým a
děkujeme všem, kdo si všimli krabičky s
nápisem "Vstupné dobrovolné".
A nebylo vás málo přesto, že vzhledem k tématu (pro menší děti) a faktu, že část žáků ZŠ byla na
zájezdě, se zúčastnilo o něco méně dětí než jiné roky. Tak tedy doslova proběhl, ne-li prolétl
Dětský den. Hlavně, že nikdo neulétl ☺

Kalendář akcí
18.7. Pohár starosty obce - soutěž hasičů
1.8. Fotbalový turnaj
Z důvodu dovolených bude během prázdnin omezen chod obecního úřadu.

