Blahopřejeme- naposledy!
V dubnu 2018 oslavila své významné
životní
jubileum
Marie Doubravová.
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
Vzhledem ke květnovému nabytí platnosti
Evropské směrnice na ochranu osobních údajů
jsme nuceni uvedenou oblíbenou rubriku zrušit.
Vaše jubilea otiskneme pouze se souhlasem
oslavence. Pokud tedy budete chtít své
jubileum zveřejnit bude k tomu třeba Vašeho
písemného souhlasu.

Knihovna i v dubnu plná akcí

Místní knihovna po březnových akcích, které
byly avizovány v minulém Občasníku, opět
nabízí zajímavé akce, které budou soupeřit
s jarním počasím, ale věříme, že si své místo
najdou ve Vašem kalendáři. Na historické téma
pohovoří PhDr. David Vích v pátek 13. dubna od
18 hodin – přednáška se bude týkat historie
hradu Brandýs nad Orlicí a tamních objevech
při vykopávkách. Zejména pro děti je určen
kurz japonských papírových skládaček –
Origami a to za vstupné 50 Kč dne 17. dubna od
16,30hod. A již ve čtvrtek 19. dubna od 16,30
si budete moci s lektorkou Soňou Boštíkovou
vlastnoručně vyrobit originální tričko. Na
materiál bude vybírána částka 350 Kč. A zcela
pro ženy je připravena na dny 26. a 27. května
hormonální jógová terapie pro ženy s Magdou
Semelovou.
Tak neváhejte a vyberte si.

Fotbalové jaro začalo

Trávníky oschly a jaro jak se zdá již pevně
převzalo vládu nad nekonečnou zimou. A tak na
trávnících se opět rozhořely boje o body do
okresního přeboru. Jarní výkop 24. března,
přivítal na našem pažitu Radiměř a konečná
výhra 4:1 potvrdila očekávání solidních výkonů.
Z celého kola byly odehrány pouze 2 zápasy,
což je dobrá vizitka kvality našeho hřiště
Týden na to proběhlo již kompletní kolo a naši
si zajeli pro body do Městečka Trnávky za
výhru 0:2. V sobotu 7. dubna se na náš trávník
dostavilo mužstvo Jaroměřic a za slunečného a
větrného počasí si nečekaně odvezlo všechny
body. Řada našich neproměněných šancí
v prvním poločase a houževnatost soupeře
s vysokou produktivitou tak přinesla prohru
2:4. V neděli 15. dubna od 16,30 naši sehrají
bezesporu
zajímavý
zápas
při
derby
v Morašicích. Ve stejný čas, ale 21. dubna
k nám přijedou fotbalisté posledního Křenova.
Za zápas jara možno považovat 5. května od 17
hodin mač s vedoucím Janovem. Hned týden na
to, 12. května, opět doma přivítáme poličské
béčko a 26. května přijedou fotbalisté
z Jevíčka. Zveme všechny fanoušky a držíme
palce aby současné druhé místo vydrželo a

pravidelně narůstalo bodové konto, na kterém naši zástupci zatím mají 32.

Výstavba mezi dvěma „režimy“
Letos na jaře to už bude 30 let od zahájení výstavby nových kabin na
stadionu TJ Slavoj Cerekvice, které měli nahradit již nevyhovující staré
kabiny u koupaliště, od jejichž výstavby uplynulo v tomto roce dlouhých 60
let. Vlastní výstavba začala na jaře roku 1988 a trvala až do června roku
1992, celé dlouhé čtyři roky, dnes už pro mladší ročníky nepochopitelným
způsobem tzv. brigádnickou činností v „akci Z“. Ale vraťme se ještě o pět
let zpátky, do roku 1983, kdy je první zmínka o nutnosti zkvalitnit
podmínky pro provozování sportovní činnosti na stadionu.
Výborem TJ Slavoj byl vypracován návrh „nových kabin“ a byla provedena
projektová studie.
V letech 1984-85, za pomoci ředitele vysokomýtské panelárny Karla
Vodstrčila, byly zakoupeny panelové dílce, v této době hojně užívané k
výstavbě panelových domů tzv. „paneláků „, a byly převezeny a složeny v
blízkosti uvažované stavby.
V letech 1986-87 byla vypracována projektová dokumentace a rozpočet s
posouzením stavby pro Stavební povolení od autorů ing. Josefa Stříteského
a Ladislava Kusého, ale k vlastní realizaci v těchto letech nedošlo.
Až na jaře roku 1988, výbor TJ Slavoj, tak trochu „na černo“ začal
organizovat brigády, a v tomto roce se podařilo vykopat a zabetonovat
základové pasy a na části z nich vyzdít pět nosných zdí, které měly sloužit
jako opora při montáži obvodových panelů. Na těchto pracích se výrazně
podílel náš kamarád Vláďa Lorenc a jeho tragická smrt v polovině roku
1988, tak trochu zavinila další, skoro roční, odmlku od plánovaných akcí
výstavby.
Na jaře roku 1989 byla „stavba kabin „ legalizována, kdy tehdejší Místní
národní výbor převzal oficiální odpovědnost jako investor akce, vedením
stavby pověřil Ladislava Kusého a kontroly nad výstavbou, stavební komisí
národního výboru.
Dále z rozhodnutí MNV Cerekvice nám byla přislíbena materiálová výpomoc
/zbytky stavebního materiálu ze školky/ ale odpracování brigádnických
hodin v akci „Z“ ponechal na členech TJ Slavoj.
V tomto roce 1989 se podařilo postavit obvodové panely NKD montáží
autojeřábem, osadit stropní panely a ještě provézt kompletní konstrukci
pultové střechy s atikou a lepenkovou izolací. Stavba v tomto roce
pokračovala dle harmonogramu a bylo to především díky počátečnímu
nadšení fotbalistů a dalších členů TJ Slavoj, a dobře „rozjetá“ stavba
koncem roku 1989 přešla do „nových časů „!
Další dva roky 1990-91 se výstavba zpomaluje, brigádnický zájem členů TJ
Slavoj se vytratil, zůstává jen pár obětavých a po sobotách se pokračuje v
pracích uvnitř budovy /elektroinstalace, vodoinstalace, omítky, podlahy,
vybavení kabin aj./
A je tu jaro 1992, nové kabiny se pyšní novou bílou fasádou i novým nápisem
na průčelí „ TJ SLAVOJ CEREKVICE „ a v červnu probíhá kolaudace panem
starostou obce Janem Brzlínkem a nové kabiny se mohou otevřít pro
fotbalisty a širokou sportovní veřejnost.
A tak vlastní první využití sportovního objektu se datuje k datu 5.
července 1992, kdy proběhlo slavnostní otevření nových kabin u příležitosti
3. ročníku „Memoriálu Vládi Lorence „v kopané za účasti starých gard
Vysokého Mýta, Chocně, Litomyšle, jedenáctky novinářů Východních Čech a
domácího mužstva TJ Slavoj. To je vše z historie výstavby nových kabin na
stadionu TJ SLAVOJ, které na dlouhou dobu pomohli ke kvalitnímu
sportování našich fotbalistů /např.“ podzimní“ vítěz krajského přeboru v
ročníku 2012-13/, ale i ke společenskému životu naší obce, a věříme, že
kabiny budou sloužit dalším generacím cerekvických občanů ještě dlouhá
léta!
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