Míčový sedmiboj
Tradiční již 16. míčový sedmiboj dvojic,
který proběhl ve dnech 12. a 13.
června 2020 za relativně menšího
zájmu
diváků,
daného
patrně
pandemickými
obavami
před
shromažďováním. První den programu
se odehrál v areálu školy a sobotní
soutěže byly odehrány v areálu hřiště.
Již od sobotních disciplín vládlo mezi 16
zúčastněnými týmy (plně obsazená
startovní listina) nejasné tušení, že
tentokrát
by
mohlo
dojít
k dramatickému boji o první místo,
které bylo po mnoho let „rezervováno“
pro bratry Tučkovy. Lítý a nesmlouvavý
boj do posledních finále závěrečných
disciplín toto tušení jen utvrdil. A zde
jsou konečné výsledky:
1. Baťovci,
2. Tučkovi, 3. Leníček –
Motyčka, 4. Londýn - Houska
5. Buráci, 6. Růžička - Husák
7. Kusý – Vostrčil, 8. Šedíci
9. Hanč – Krátký, 10. Venca - Standa
11. Rynda – Ostřížek, 12. Shejbal Ducháček
13. - 14. Pirda + 1, Soboťák
15.-16.
Duchoslavovi,
VašinaDuchoslav
Gratulace patří nejen novým vítězům,
ale i všem zúčastněným za čestný boj,
překonávání zdravotních hendikepů a
vítězný boj s únavou.
Na konec prázdnin, 28. a 29. srpna je
připravován již 5. ročník co do obsahu
stejné soutěže, ale tentokrát pro
smíšené dvojice. Přihlášky přijímá jako
obvykle Pavel Novotný.

Fotbalová hřiště ožívají
Léto se přehouplo do své druhé poloviny
a tak již všichni nedočkaví fandové
fotbalu
vyhlížení
začátek
nového
ročníku. Naši borci se po zralé úvaze po
nedokončeném
covidem
zasaženým
minulém ročníku rozhodli nastoupit
v okresním přeboru. S novým vedením
(7 členný výkonný výbor), které si zvolili
26. června na své valné hromadě a
s novým trenérem se připravují na
soutěž, kde je budou čekat oblíbená
derby s okolními týmy. První soutěžní
výkop bude věnován okresnímu poháru
kteří naši odehrají 7. srpna na hřišti
v Čisté. A po té bude zahájena okresněpřeborová soutěž, tedy pokud zejména
zdravotní pandemické možnosti dovolí.
Domácí zápasy se očekávají takto:
16. srpna od 17 hodin Borová
5. září od 16,30 Hradec nad Svitavou
19. září od 16 hod Jaroměřice
3. října od 15 hod Dlouhá Loučka.

Mezitím v neděli 23. srpna od 17 hodin bude na Morašickém
hřišti odehráno derby s místním týmem.
Přejeme fotbalovému týmu klidný průběh soutěže a příznivé
výsledky.

Léto na Peklích - Pekelský vodník
Představte si, že se nám na pekelském potoce usadil vodník.
Jmenuje se Čochtan a pochází ze slavného vodnického roku,
který dodnes sídlí na rybnících v Jižních Čechách.
Na Peklích se po dlouhém vandrování usadil ne, aby škodil, ale
pečoval o čistotu zdejších pramenů a dohlížel v nich na
dostatek vody. V tom mu pomáhají rusalky a dobré duše, které
ve dne přebývají v hrníčcích, které má před sebou. Po denním
odpočinku v noci nastupuje službu k ochraně zdejších vod. A
asi po měsíční samotě za ním docestovala sličná hastrmanka
Čochtanová a podle pekelských tamtamů jsme se dozvěděli, že
záhy k nim přibude i malý hastrmánek.
A kdo vlastně vodník je?
Je to slovanský pohanský bůžek (vodní démon) obývající řeky,
potoky, jezera i rybníky. Někde se mu říká hastrman (tj.
zkomolenina německého “wasserman“- vodní muž). Velkou mocí
vládne vodě, rybám, vodním zvířatům i rostlinám a také
vodnímu ptactvu.
Zveme všechny z okolí, zveme příznivce legrace a pohádek –
přijďte se podívat, společně se vyfotografovat a zavzpomínat na
dětský pohádkový svět.
Pavel Žáček a Lída Škrbová
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