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Volby skončily, život obce jde dál
Komunální volby, které v celé republice rozhodovaly
o složení nových zastupitelstev přinesly i v naší obci
částečné změny ve složení „obecní vlády“. Částečnou
výměnu je nutno vidět v pozitivním světle, neboť
s chodem obce se budou moci na vlastní kůži
seznámit noví zastupitelé, přinést nový pohled, nové
myšlenky. Volební dny daly v naší obci občanům
možnost výběru ze 21 jmen do 11 členného
zastupitelstva. Ze 642 zapsaných voličů se rozhodlo
projevit svůj názor 380 což je 59,2% účast. Poměr
počtu hlasů mezi oběma stranami byl 2209 : 1412
určil konečný poměr získaných mandátů v poměru
7:4. A koho tedy učinily Vaše hlasy zvolenými
zastupiteli ? uvádíme dle získaných hlasů, které
spočítali členové volební komise.
Mgr. Pavel Rezek
270 hlasů
koalice
Ing. Josef Abraham
262 hlasů
koalice
Ing. Pavel Novotný
254 hlasů
koalice
Ludmila Škrbová
244 hlasů
koalice
Zdeněk Kysilka
230 hlasů
koalice
Eva Šedová
227 hlasů
koalice
Miroslav Kusý
210 hlasů
SNK
Ing. Petr Kopecký
183 hlasů
koalice
Pavel Duchoslav
160 hlasů
SNK
Karel Kovář
153 hlasů
SNK
Milan Tesař
142 hlasů
SNK
Karty byly rozdány a staly se výchozím bodem pro
ustavující zasedání zastupitelstva obce, které svolal
stávající starosta na 2.11.2018 a které mělo za úkol
vyřešit zásadní otázky v personálním složení vedení
obce. A tento úkol nové zastupitelstvo splnilo bez
větších dramat. Do funkce starosty byl zvolen Ing.
Josef Abraham, místostarostou se stal Miroslav
Kusý, předsedou kontrolního výboru Zdeněk
Kysilka a předsedkyní finančního výboru Eva
Šedová.
Při
hodnocení
výsledků
je
třeba
připomenout a poděkovat i těm, kteří v uplynulých
obdobích v zastupitelstvu pracovali a z různých
důvodů se rozhodli do letošního souboje o hlasy
nejít. Uznání a díky patří samozřejmě i těm, kteří se
jako kandidáti zúčastnili, ale zvoleni nebyli. Dali tak
možnost voličům potřebnou možnost výběru.
Pozitivní a pracovní atmosféra je dobrým
předpokladem pro rozvoj obce – základy byly
položeny.

A jak to dopadlo se Senátem ?

Po 6 letech jsme měli možnost zvolit si svého zástupce
do nejvyšší komory Parlamentu ČR a jak se stává
tradicí, tak tato instituce mnoho voličů neláká. Mezi
devíti kandidáty v prvním kole při 43 % účasti největší
část hlasů posbíral Michal Kortyš 24,7 %, Pavel Havíř
20,7% a Bob Fliedr 13,7 %. V Cerekvici byla účast 46,5
% a výrazně navrch měl Michal Kortyš, který obdržel
133 hlasů. Druhý skončil Miroslav Šafář s 25 hlasy.
Ostatní kandidáti měli hlasů ještě méně. Nadpoloviční

většina se však nekonala a tak následovalo kolo druhé.
A tam byla účast vyloženě tristní – celorepublikově
14,55 %, v naší obci dokonce 11,7%. Cerekvický
výsledek prvního kola byl potvrzen i v druhém – Kortyš
69 hlasů, Šafář 6 hlasů. Celoobvodový výsledek
nevyzněl tak jednoznačně, ale vítěz byl jasný – bývalý
starosta sousední Litomyšle Michal Kortyš.

Základní škola oslavila 80 let
Cerekvická vzdělávací instituce letos oslavila kulaté
výročí zahájení výuky. A oslava se opravdu povedla
a obrovská energie vložená do příprav se vrátila ve
spokojenost hostů a návštěvníků. Již v pátek
v dopoledních
hodinách
se
veškeré
školní
osazenstvo a řada rodičů sešlo na školním dvoře,
aby společnými silami vypustilo balónky se vzkazy a
v barvách naší trikolóry. Uspořádaný tvar naší
vlajky vyplněný žáky se 180 balónky na daný pokyn
uvolnilo své sevření a výsledek byl úchvatný. Ano,
až do té míry, že žáci úplně zapomněli zpívat
národní hymnu. Sobota byla věnována návštěvám,
výstavě a uměleckým vystoupením. Nutno dodat, že
materiálů bylo opravdu přehršel a každý si mohl
najít to své a zavzpomínat na léty strávená ve
zdejších škamnách – ať v pozici žáků, ale i učitelů.
Dodnes málokdo chápe, že celá budova byla
postavena a zprovozněna necelých 12 měsíců od
prvního výkopu. A že je to budova architektonicky
na vesnici unikátní bylo zmíněno v referátu
architektky.
Vydařený
den
byl
zakončen
ohňostrojem. Uznání patří všem, kteří se na
přípravách a průběhu podíleli.

100 let republiky oslaveno důstojně

Letošní jubileum republiky bylo i v naší obci ve
středisku zájmu a přípravný tým se dostatečně
zabýval jeho přípravou a při hodnocení výsledku
musí panovat, při vší skromnosti, spokojenost.
Vlastní připomínka volně navazovala na výročí
založení naší školy. Dopolední vzpomínková a
děkovná mše v místním kostele důstojně připomněla
spoluobčany, kteří se vznikajícího státu nedožili a
padli na vojenských frontách a byli obětmi
překotných květnových dnů na konci světové války
druhé. Celkem jich bylo 29 a jejich osudy byly
krátce
zmíněny.
Slavnostní
mše
sloužená
litomyšlským vikářem Janem Pitřincem byla
zakončena státní hymnou doprovázenou houslemi.
Zpěvem se přidali všichni účastníci – dojemná a
zároveň slavnostní chvíle.
Mezitím již naplno finišovaly přípravné práce pro
připravený scénář a to i za obav z deště. Dopolední
modlitby zřejmě pomohly a Svatý Petr byl k
pořadatelům shovívavý. Přítomní návštěvníci byli
krojovanými děvčaty vítáni starobylým zvykem –
chlebem a solí. A možná i trochu netradičně i
chutnou slivovicí – to ale nikomu výrazně nevadilo.
Ale to již nastoupila dvojice uniformovaných

