mezideponie- bude využívána na časově
omezené ukládání stavebního materiálu
z činnosti vlastní firmy. Tento materiál
bude průběžně dle potřeby využití tříděn
a používán pro potřeby firmy. Navíc
toto stanovisko znamená, že potřeby
ukládání stavební suti od jiných
subjektů nebude umožněno. To platí
tedy i pro občany obce i pro obec samou
– to znamená výraznou komplikaci.
V případě, že bude poskytnuta reakce
firmy k uvedenému „případu“ rádi ji
otiskneme a přineseme tak další střípek
do mozaiky k provozování „skládky
Profistav“.

Fotbalový podzim naplno
Prázdniny utekly jako voda v Loučné a

fotbalisté nasadily kopačky a naplno se
daly do další porce honu na body
v okresním přeboru. Tentokrát jsou naši
považováni za jednoho z adeptů na
postup. A jak se jim daří?
První utkání podzimu přineslo výhru
nad Horním Újezdem 2:0. Ale v dalších
utkáních se jednalo spíše o hokejové
výsledky. V Dlouhé Loučce si naši
zastříleli a zvítězili pohodově 3:8.
Navázali na výkon i doma, kdy bezradné
hosty z Radiměře (jsou poslední) přejeli
4:1. Nečekanou kanonádu si užili
v Městečku Trnávka, kde vyhráli 0:7.
A pak přišla první ztráta za domácí
remízu s Jevíčkem. Po prohraném
prvním poločase se našim sice podařilo
vyrovnat, ale řadu dalších šancí se
nepodařilo dotáhnout brankově a tak se
zrodila remíza 1:1.
V dalším kole se odehrálo derby
v Morašicích,
kde
náš
tým
bez
chybějících opor sehrál nezáživný zápas,
oboustraně plný chyb a minel. Více
chyb udělali naši a tak odjeli z kopce
s výsledkem 2:1 – tudíž bez bodu.
V dalším kole přijela do Cerekvice
kvalita – letos velmi úspěšný tým
z Bystrého, který si brousí zuby na
příčky nejvyšší. Týmový výkon zcela
odlišný od výkonu v Morašicích přinesl
body za příjemnou výhru 2:1. Další
domácí zápas v závěru září přinesl
souboj se sousedem z čela tabulky,
Tatranem Mladějov na Moravě. Ten
přinesl nečekanou kanonádu 8:1. Naši
borci tak okupují třetí místo tabulky.
Třetí domácí zápas za sebou přivede na
náš pažit 6. října od 15,30 fotbalisty
z Linhartic. Poté budou následovat
těžké zápasy s týmy z bezprostřední
špice tabulky – Březová nad Svitavou
doma 13.října od 15,00 a Opatova o
týden později na jejich hřišti. Doma se
sezónou rozloučí 27. října od 14 hodin
zápasem s Jaroměřicemi.

K poslednímu podzimnímu zápasu si zajedou do Kamenné
Horky a poté nastane zimní přestávka. Ale ještě před ní bude
probíhat hodnocení při plánované veselici v Bučině.
Do zbytku podzimu našim fotbalistům přejeme dobré výsledky,
větší štěstí a produktivitu při proměňování šancí a zdraví.

Navštíví nás kominíci

Občané, kteří mají nahlášen zájem o návštěvu kominíka budou
navštíveni takto. Kominík Doležal navštíví naši obec 4. října a
kominík Čapek ve dnech 22. až 24. října. Kdo má ještě zájem,
může se ještě nahlásit na obecním úřadě, aby byl na zimní
sezónu řádně připraven.

Ohlédnutí za čtyřmi uplynulými lety

Vždy něco začíná, ale také končí. Nyní stojíme na prahu nových
voleb a tak považujeme za vhodné krátce shrnout uplynulé volební
období, do kterého naštěstí nezasáhly žádné přírodní katastrofy a
tak se zastupitelé mohli zaměřit na připravené akce a řešit
průběžně problémy, které život obce přinesl. Možná se vždy
všechno nepovedlo, ale připomenutí zejména investičních akcí
svědčí o tom, že vložená práce a rozhodování zástupců by nemusela
vyznívat příliš negativně. Největší investicí bylo zainvestování 15
pozemků Za školou. Stavba je dokončena a čeká na kolaudaci. Tím
bude částečně pokryt značný zájem o výstavbu v naší obci.
V letošním roce proběhla za podpory dotace také oprava toku
Valovky v obci a její dokončení je závislé na ukončení výkopových
prací spojených se svěšováním vrchního el. vedení. S tím je spojena
i výměna veřejného osvětlení, kdy bude instalováno více jak 20
nových světel. V uplynulých letech byla za finančního podílu firmy
Tomil vybudována komunikace od ZŠ k ČOV. V průběhu celého
období byly po částech opravovány komunikace za použití dotací
z Programu obnovy venkova. Nezapomínalo se ani na školní
zařízení. V MŠ proběhla zdařilá rekonstrukce sociálních zařízení
v obou podlažích. V oblasti před školou byla vybudována nová
autobusová zastávka a nový vstup do školy. Na dvoře byla
vydlážděna nová trvanlivá komunikace. V oblasti křížení toku
Valovky a komunikace byla vybudována zpevněná komunikace.
Obecní úřad byl vybaven novými okny. V sídlišti JZ byly
zainvestovány 2 pozemky, které jsou již obydleny. Z dotačního
titulu byl nakoupen nový dopravní automobil pro hasiče. Byla
vyměněna pochozí plocha na lávce přes Loučnou. Změnou prošlo
provozování pošty, které přes úvodní obavy a snad i nesouhlas
zajišťuje služby bez výrazných problémů. Některé akce jsou
v přípravné fázi. To platí o průběžné přípravě projektu na
vybudování poldru na toku Valovky. Zde se projektová příprava
zpomalila zejména díky nesouhlasu jednoho majitele pozemku.
V přípravách a v nekončících konzultacích je příprava projektu na
přestavbu budovy čp.19 na víceúčelovou budovu. Pravidelně je
podporována činnost složek jako je TJ, SDH a knihovna. Vyplněno
bude i přání maminek a před dokončením tak je tzv. Mateřské
centrum, které bude v prostorách bývalé pošty (nyní se tam bude
volit). Před spuštěním je nový web obce. Příspěvky na obědy
důchodcům, výlety pro občany, podpora kulturních akcí je
samozřejmostí. Vše je možné díky dobrému hospodaření a díky
přístupu zastupitelů a pracovníkům obce, kterým tímto patří můj
dík. Samozřejmě všem není možné vyhovět a tak těm, kteří nebyli
vyslyšeni, se je třeba omluvit. Předpoklad dalšího klidného rozvoje
obce je spolupráce nového zastupitelstva – o jeho složení budete
rozhodovat během několika dnů. Rád bych poděkoval všem
voleným zástupcům za odvedenou práci v uplynulých obdobích a
těm, kteří se rozhodli již nekandidovat, přeji klidný a spokojený
život. Těm, kteří figurují na kandidátních listinách přeji hlasy
voličů, aby vznikl pracovitý tým, který bude ku prospěchu klidného
rozvoje obce a jejich spokojených obyvatel.
Díky všem.
starosta
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