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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MEZI ŽENATÝMI A SVOBODNÝMI SE OPĚT VYDAŘILO 

V sobotu 30. července proběhlo na hřišti u pily Cedr tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a 
svobodnými. Utkání se hrálo na tři třetiny po třiceti minutách s konečným výsledkem 4:5 pro 
svobodné. 

Celý průběh zápasu byl velmi napínavý, oba týmy bojovaly na sto procent. V první třetině se vedení 
ujal tým svobodných, a to gólem Adama Pavlici. To si však ženatí nenechali dlouho líbit a vyrovnali 
akcí Martina Petružely. Po zbytek zápasu ale ženatí dotahovali. Svobodní na konci druhé třetiny 
vedli již 5:2. Tým ženatých se ale nevzdával a dotáhl se na rozdíl jediné branky. Vyrovnat se 
ženatým ovšem ani přes závěrečný nápor nepodařilo. Svobodní si tak zopakovali loňské vítězství. 

Góly svobodných: Adam Pavlica, Tomáš Novosád, Pavel Petrůsek, Jaroslav Petrůsek, Petr 
Pohořelský 

Góly ženatých: Martin Petružela, Tomáš Ptáček (2x), Marek Machálek 

Na letošní fotbalové utkání se přišel podívat rekordní počet diváků, jednalo se přibližně o 120 lidí. 
Velké poděkování patří panu rozhodčímu Miroslavu Kubjátovi, všem zúčastněným divákům, 
sportovcům a těm, kteří se podíleli na organizaci akce a postarali se tak o bohaté občerstvení 
v průběhu zápasu, ale i po něm. Poděkování patří také „DJ Laďovi z kopca“, který se po celé 
odpoledne i večer staral o hudební zábavu. 
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Tým ženatých: Ladislav Kočíb (brankář), Jakub Kubját, Ondřej Tomečka, Martin Petružela, Milan 
Marák, Tomáš Ptáček, Martin Ptáček, Ondřej Škabraha, Jaromír Konvičný, Pavel Březovják, Radek 
Pojer, Radek Machálek, Milan Žák 

Tým svobodných: Lukáš Krátký (brankář), Petr Pohořelský, Jaroslav Pohořelský, Jaroslav 
Petrůsek, Marek Petrůsek, Radek Hanuliak, Zbyněk Mikel (nehrající kapitán), Tomáš Petrůsek, 
Pavel Petrůsek, Ondřej Šrámek, Tomáš Novosád, Kryštof Ptáček, Radim Talaš, Jiří Rethy, Jakub 
Bělaška, Adam Pavlica, Šimon Pavlica, Tereza Francková 

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.  

 

Lucie Škabrahová (text), Světlana Hrabinová (foto) 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

Odvoz popelnic v září letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. září.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

OPRAVA CESTY NA SANTOVĚ 

Na místní komunikaci na Santov byl položen nový asfaltobetonový povrch o délce 920 metrů, tj. 
2 954 metrů čtverečních. Celková částka opravy je 1 130 900 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj 
z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ obci přispělo částkou 684 194 Kč. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE V ZÁŘÍ V CELÉ OBCI 

 

POZDRAV ZE SANTOVA 

Pan Hašpica posílá letní pozdrav ze Santova, kde u hospůdky vyrostla chatička pro děti a okolí 
hospůdky tak dostalo nový ráz. 
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BÁSEŇ NAŠICH DŮCHODCŮ 

Zajásali důchodci 

postaršího věku, 

že přišla aj omladina, 

komu za to dáme vděku. 

 

Slunce pálí, na nebi ani mráčku, ani velkého mraka, 

jo jo, soudek piva, to nás láká. 

Trochu nám zamotal hlavu termín schůze, 

ale se přizpůsobíme, o lidi když je nůze. 

 

Jeden ten nováček, nevím, jestli Petr nebo Franta, 

hlavně že budeme mít muzikanta. 

Nebudem se na sebe jenom dívat 

a ukážem, že umíme také zpívat. 

 

Údolím když táhne dým, 

to básník už skládá rým. 

Na jedné desce jest psáno, že máme se na Štípu dívat 

a potichu si zpívat. 

 

Možná ta píseň zaplaší tíseň, 

smutní můžeme být až v hrobě. 

A tak si ešče jedno pivo dáme sobě. 

 

Kolem pípy Jan se točí, 

ženské po něm pasou oči 

a volají: Janku, Janku, 

nechtěl by si mě za galánku? 

 

Pravda, s tím pivem měl trochu starosti, 

ale on to pro nás udělá s radostí. 

Jedinou starost měli bysme míti, 

co zas na příští schůzi budeme píti. 

 

F. L. Věk 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ 

V měsíci září oslaví své narozeniny: 

 paní NADĚŽDA JANOUŠKOVÁ – 70 let 

  

  

 

 

 

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody 
a spokojenosti v životě. 
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