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Volby do Parlamentu ČR
Kvapem a nezadržitelně se blíží termín voleb do
Poslanecké sněmovny a to 8. a 9. října 2021. Volební
místností bude opět Mateřské centrum ve „staré škole“
v přízemí – čp. 8. Volební lístky obdržíte do svých
schránek. Na obecním úřadě nebo u volební komise si
můžete vyžádat návštěvu s přenosnou volební urnou.
Všechny
potřebné
informace
obdržíte
společně
s volebními lístky. V této chvíli nabízíme ještě možnost
pracovat v místní volební komisi. Podmínkou je věk nad
18 let, výhodou je znalost práce na PC, přesnost,
zodpovědnost. Vhodné např. pro studenty, matky na
mateřské, čilé důchodce. Za odvedenou práci Vám bude
náležet navýšená odměna. Zájemci se mohou hlásit do
středy 15.9. !!! starostovi.

Proběhl tradiční sedmiboj dvojic
V období prázdnin byl časem tradičních míčových
sedmibojů dvojic. Ten mužský měl proběhnout koncem
července, ale termínové kolize a malý počet přihlášených
byl důvodem kroku dosud nevídaného – zrušení soutěže.
Vše si však soutěžící vynahradili v končícím létě soutěží
smíšených dvojic. A zde se konalo opravdové zcela
zasloužené překvapivé vítězství Jana Hořínka st. a Lenky
Pražákové. Druzí skončili Pavel a Lenka Novotní a třetí
Jan a Helena Dvořákovi z Vysokého Mýta. Všem
zúčastněným gratulujeme.

Připomínka vítání občánků
Letos ještě čekají na své přivítání do našich řad naši malí
občánkové, které se od minulého podzimu narodili našim
maminkám. Proto prosíme ty rodiče, kteří budou mít
zájem se se svými miláčky této slavnosti zúčastnit, aby do
konce září doručili na Obecní úřad přihlašovací formulář
(je na webu) – neplatí pro ty, kteří již přihlášku doručili.
Na
tuto
malou
slavnost
obdržíte
pozvánku
s pravděpodobným termínem 16. října. Děkujeme.

Vypínání proudu
Ve středu 22. září postihne většinu naší obce vypnutí
elektřiny: od 7,30 do 16 hodč. p. 63, 66, 70, 107, 108, 111, 132, 148, 149, 151-169,
172-176, 179, 180, 185, 186, 188, 190-208, 214218,228, 234, 235, 236, 239, 241, 244
a parcelní č. 124/10, 124/31, 124/32, 217
od 9 do 12 hod- č. p. 1-10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 48, 51, 52, 55-59, 61, 62,
67, 71, 72, 78, 79,82, 92, 93, 94, 96, 103, 114, 122, 123,
124, 129, 134, 136-140, 171, 178, 181, 184, 187, 189,
209-213, 222,223, 224, 225, 229, 231, 242, 247, 248,
250, 251, 253 a parcelní č. 15/1, 43, 64, 188, 621/3.
Znamená to, že budou omezeny služby obchodu, možná i
pohostinství a Obecního úřadu.

Děti On Line Rádi bychom Vás, rodiče, pozvali na
webinář pro rodiče Děti Online, který probíhá v rámci

projektu Pardubického kraje "Rodiče a technologie".
Pandemie eskalovala počet dětí, které trpí úzkostmi,
depresemi a poruchami soustředění kvůli nadměrnému
času v online světě. Na webináři se podíváme na
nejvýraznější dopady online světa na dětskou psychiku i
sociální vazby a jak je, jako rodiče, můžete pomoci dětem
zvládat:
* Přiblížíme, proč je online svět pro děti tak důležitý a čím
je
lákavý.
* Vysvětlíme, jak můžete poznat závislost a jak jí
předcházet.
* Upozorníme na rizika, která jsou často opomíjená.
* Nebude to jen suchá teorie, nabídneme i praktické tipy,
které
můžete
doma
využít.
Webinář vedou lektorky z organizace Replug me psycholožky a odbornice na digitální média a jejich vliv na
děti a dospívající. Webinář proběhne přes Zoom.
Můžete si vybrat z několika termínů. Pro okres Svitavy to
je: 14. 10., 21.
10., 9. 11. nebo 23. 11.
Webinář se bude konat vždy v čase 17:00-19:30.
Je potřeba se přihlásit přes naše webové stránky
www.replug.me/pardubickykraj>
<http://www.replug.me/pardubickykraj.html>
.html <http://www.replug.me/pardubickykraj.html> .
Před zvoleným termínem přihlášeným účastníkům
pošleme odkaz, přes který se spojíme.

Výsledky fotbalu na podzim těší
Letošní okresní přebor se zatím vyvíjí pro naše fotbalisty
nad očekávání skvěle. To asi dlouhá odmlka a kvalitní
příprava byla základem pro dobré výsledky a stoprocentní
bodový zisk a pouze jeden obdržený gól. Vše začalo
v Opatově výhrou 0:4, nato doma přetlačili Boršov 2:0.
Důležitým počinem a posílením sebevědomí bylo vítězství
v derby v sousedních Morašicích 1:2, a poté následovaly
dvě domácí výhry 3:0 proti Radiměři a Dlouhé Loučce.
Fotbalový podzim však bude pokračovat na našem hřišti
12.9. od 16 hodin proti Hradci nad Svitavou, 26.9. od
15,30 proti Linharticím, 10.10.od 15,00 čekáme Dolní
Újezd B a 24.10. od 14,30 Jevíčko. Z uvedeného vyplývá,
že náš tým stojí na stupínku nejvyšším se stejným
bodovým ziskem jako Janov ale díky výraznému skóre
14:1. GRATULUJEME – jen tak dál.

Zprávy z knihovny
Knihovna se od září vrací do standartního režimu a nabízí
od září otevírací dobu čtvrtky od 16 do 18 hodin. V tomto
termínu také probíhá v herničce výdej scuku. Během
podzimu se můžete těšit na množství akcí.
9.10. - Bleší trh, více informací naleznete na nástěnce u
knihovny, nebo na vývěsce a také na sociálních sítích. Od
středy 6.října startuje kroužek Angličtina pro nejmenší.
Probíhat bude v herničce. Kroužek je určen pro děti od
3,5 do nástupu do školy. V knihovně bude také probíhat
deskohraní. Naše knihovna je nyní vybavena množstvím
deskových her, které stojí za to vyzkoušet. Poté si některé
z nich můžete také půjčit domů a trénovat s nejbližšími.
O termínech deskohraní budete včas informováni.

