Pokud se chystáte do kempů či pod stan,
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují
na krádeže z otevřených stanů, chatek,
kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim
přijde v neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí,
zkontrolujte si před cestou platnost
cestovních dokladů všech členů posádky a
zjistěte si důležitá telefonní čísla a
konzulátní místa v zemích kam cestujete.
Důležité rady a upozornění na rizika spojená
s cestami do zahraničí naleznete na
stránkách Ministerstva zahraničí
ČR. Jistě přínosný je i projekt
Dobrovolné registrace občanů CŘ při
cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického
kraje

domácí s Jevíčkem 2:1. Výrazná porážka 5:1 přišla na hřišti o čelo
bojujícího Bystrého. V předposledním kole doma naši odsoudili tým
Hradce nad Svitavou k sestupu po výhře 4:0.
Před posledním kolem bylo v Pomezí sehráno finále Poháru OFS
Svitavy, ve kterém se naši zástupci střetli se sousedními Morašicemi.
Po vyrovnaném boji naši zvítězili 2:1 a získali tak okresní pohár. A to
zaslouženě, protože ve 4 kolech play-off nezaváhali ani jednou a
zakončili pohár se skóre 16:5. Gratulujeme. Tím si vybojovali i právo
nastoupit v krajském poháru.

Knihovna v letním režimu

Místní knihovna prožila začátkem
června již tradiční pasování čtenářů,
při kterém museli před králem
knižního království prokázat své
znalosti, aby mihly být pasováni na
rytíře čtenářského řádu. Paní
knihovnice před prázdninami žádá
všechny čtenáře, kteří mají dlouhodobě
zapůjčené knihy, aby je vrátili do 26. června.
Knihy jsou zapůjčené z výměnného fondu
knihovny Litomyšl a je nutné je vrátit, aby
mohly být poskytnuty i dalším knihovnám.
Knihy lze vrátit v knihovně, či zcela
výjimečně na Obecním úřadě v úředních
hodinách. Otevírací doba v době prázdnin:

Úterý 17.7. 2018 od 16-18 hodin a
Úterý 14.8.2018 od 16 – 18 hodin.

Fotbalové stříbro a pohár
Fotbalovým příznivcům nastaly žně každodenní maraton přenosů z mistrovství
světa na měsíc ochromí ostatní aktivity.
Přesto by neměly zapadnout výsledky
okresního přeboru, ve kterém letos úspěšně
bodovali naši zástupci. Od posledního vydání
se soutěž dostavila ke svému závěru. A jaké
výsledky přinesla? V prvé řadě vítězství
v derby v Morašicích 1:2. Poté si naši
vychutnali poslední Křenov, který „přejeli“
11:2. Ale v Opatově ztratili všechny body
s výsledkem 3:2. Dlouho očekávaný souboj se
suverénním Janovem přinesl vyrovnaný
souboj a pěkný fotbal. Naši však nevyužili
žádnou z řady šancí. Soupeř využil dvě a tak
potvrdil letošní suverenitu v okresním
přeboru. Zklamání si však naši borci nahradili
hned příští týden rekordním vítězstvím doma
proti poličskému béčku, které porazili 14:1.
Následovala výhra v Linharticích 2:5 a

Na poslední kolo vyjeli do již zachráněné Dlouhé Loučky a divokým
skóre 3:4 si připsali další tři body. Tímto výsledkem si pojistili celkové
druhé místo a získali celkem 53 bodů. Zda toto umístění bude
znamenat případný postup do I. B třídy není jasné a rozhodnou o tom
další okolnosti.
Naši dorostenečtí zástupci ve společném týmu s Litomyšlí obsadili
v krajském přeboru krásné 3 místo.
Po několikaleté přestávce obnovili činnost naši nejmladší fotbalisté.
Hráli ve dvou soutěžích: Starší přípravka skončila na posledním místě,
zde se bohužel projevil věkový rozdíl a hlavně tréninkové manko,
protože jejich soupeři hrají fotbal již několik let. Ale ke konci soutěže
už kluci podávali vyrovnané výkony i s nejlepšími. Mladší přípravka na
tom byla lépe, když skončila na celkovém 7. místě. Větší úspěch
zaznamenali na poháru OFS Svitavy, kde se umístili na 5. místě, kdy
smolně prohráli první zápas a poté poráželi i týmy, které se umístily
v dlouhodobé tabulce na prvních místech. Pokud budou kluci pokračovat
v těchto výkonech a poctivě trénovat, určitě se posunou ještě na lepší
pozice. Příští rok chystáme bohužel pouze starší přípravky z důvodu
malého počtu mladších dětí. Pokud má kdokoliv zájem, tak děti ročník
2008 a mladší se mohou přihlásit na tréninku každé pondělí nebo
čtvrtek od 17:00.

Koupaliště

dnem 18 června byla zahájena letošní sezóna na

místním koupališti, které prošlo výraznou změnou. V červnu je
v pracovních dnech vstup volný od 15. do 19. hodin. V ostatní dny
s příznivým počasím již se vstupným. Bohaté občerstvení a čistá
voda zajištěna. – více na webu obce.

Míčový sedmiboj

již 14. ročník Cerekvického míčového

sedmiboje dvojic proběhne 22. a 23. června. První soutěžní den
proběhne v prostorách ZŠ, zbývající disciplíny druhého dne na
místním hřišti. Pokud nejste soutěžící, přijďte si alespoň zafandit.
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