Fotbalový podzim za námi
Příznivci
cerekvického
fotbalového
sportu si docela užili letošní podzimobzvláště sérii domácích utkání. A byla
to celkem jízda……
Solidní rozjezd gradoval v posledních
kolech, kdy se našim borcům postavili
týmy usilující o příčky nevyšší. Ale
začněme popořádku výsledky, které
Vám dlužíme.
Začátkem října jsme přivítali Linhartice,
které si ze stadiónu u Loučné odvezli
prohru 5:1. Poté se na náš pažit dostavil
větší oříšek – tým usilující o první příčky
v okresním přeboru – Březová nad
Svitavou. Našim se však tento oříšek
podařilo jednoznačně rozlousknout. O
tom svědčí výhra 3:0. Následoval výjezd
na hřiště vedoucího Opatova, kde se
lámal chléb řešící otázku, kdo se přiblíží
podzimnímu královi okresu. Podpora
cerekvických fanoušků a dobrý výkon
přinesl celkem překvapivou jasnou
výhru 1:3. Při posledním domácím
zápase si naši s chutí zastříleli proti
odevzdanému soupeři z Jaroměřic a
přibalili jim na cestu do rance debakl
8:0. Loučení s podzimem v Kamenné
Horce však nebylo šťastné a po chybách
obrany a brankáře si naši vezli domů
celkem nečekanou prohru 4:2. Možná
se už všichni viděli na fotbalové veselici
v Bučině a čekali, že se soupeři
rozklepou kolena z toho, že přijel
vedoucí tým. Loučení tedy nedopadlo
slavně, ale za celý podzim patří hráčům
a realizačnímu týmu velký dík a uznání
za radost z předváděné hry a výsledky,
které do tabulky přinesly 31 bodů,
stejně jako druhému Opatovu. Prvenství
našim
však
zajistilo
skvělé
bezkonkurenční skóre 54:15. Třetí je
Březová s 29 body. Králem střelců
okresního přeboru se stal cerekvický
Daniel Uher se 12 zásahy. Dalšími
úspěšnými střelci byli Dušan Jandera
s deseti trefami a Petr Malý s 8 góly.
Gratulujeme jim oprávněně za vydařený
podzim a už se těšíme na jarní část,
která, pokud bude také tak úspěšná, by
mohla splnit cíl a přání návratu do
krajské soutěže. Cíl je to reálný, ale
stejné myšlenky si hýčká celá řada
dalších týmů z vyrovnané špice tabulky.
Přejeme úspěšnou zimní přípravu a
zdraví.

Z knihovy na Nový Zéland

Ano, na tuto cestu se můžete vydat již
tento pátek 30. listopadu 2018.
Zasvěceným průvodcem Vám bude Jana
Procházková a začíná se v 18 hodin
v knihovně. Vstupné dobrovolné.

Blížící advent přinese tradiční akce
K adventu neodmyslitelně patří rozsvícení vánočního stromu.
Ani letos nebude chybět tato akce v našem kalendáři a to
dokonce dvakrát.
V sobotu 1. prosince od 16,30 se Rozsvícení vánočního stromu
odehraje na návsi vedle Obecního úřadu
v Cerekvici nad Loučnou. Nebude chybět živá
hudba a něco na zahřátí.
Den na to se rozsvítí nově zasazený výroční
smrček na Peklích u křížku – sraz v neděli 2.
prosince v 17 hodin. Po krátkém programu
přijde i čert Kleofáš a pozve k dalšímu programu.
Ani letos nebude chybět tradiční Adventní
koncert. V něm vystoupí pěvecký sbor Vlastimil
z Litomyšle. Výtěžek dobrovolného vstupného
bude věnován potřebným a konkretizován bude
na plakátech. Začátek této akce bude v neděli 16. prosince od
15,30 v místním kostele sv. Václava.

Webové stránky v novém kabátě
Jak uživatelé webových stránek obce zaregistrovali, tak tento
neodmyslitelný zdroj informací se oblékl do nového hávu. Měl
by být přehlednější a modernější. Navíc přináší možnosti
automatického propojení zadávaných zpráv a informací přímo
s Vašimi emaily. K tomu je však třeba registrace z Vaší strany.
Při zadání žádosti o připojení k této možnosti je třeba zadat Vaši
emailovou adresu, na kterou Vám bude automaticky zaslána
zpráva pro potvrzení registrace. Zde si budete moci vybrat z celé
škály možností ty zprávy o které budete mít zájem.
Předpokládáme, že prioritně by to mělo být Hlášení místního
rozhlasu a Aktuality. Po potvrzení budete automaticky zařazeni
do seznamu registrovaných uživatelů. (v současné době je
zaregistrováno 56 uživatelů). Uvedený systém navíc splňuje
podmínky ochrany osobních údajů. Další novinkou je kalendář
na úvodní stránce, kde se automaticky označí dny, kdy probíhá
nějaká akce či činnost. Časté dotazy směřují na jídelní lístek
místního pohostinství. Ty zasílá pohostinství dle svého
seznamu. Po zřízení vlastních stránek pohostinství bude odkaz
uložen i na našem webu ve složce spolky a instituce, včetně
možného zasílání informací. Přejeme Vám plnou hrst dobrých
zpráv a plnou funkčnost.

Bruslení pro veřejnost

Po roce budete mít opět nazout brusle a užít si ledovou plochu
na zimním stadiónu v Litomyšli 25. prosince od 10 do 12 hodin.

Jedeme do sklípku
Organizátoři informují a nabízejí účast na zájezdu do vinného
sklípku Pod Kraví horou U Procházků v Bořeticích. Termín je
stanoven na 23. 3. 2019. Podrobnosti o místu konání naleznete
na www.sklepboretice.com. Přihlášky a záloha se přijímá do
poloviny ledna 2019. Podrobnější informace a evidenci zajišťuje
Květa Kracíková a Zdeněk Kysilka (kysilkazdenek@gmail.com).

Územní řízení k D35
Na úřední desce je zveřejněna Veřejná vyhláška, kterou se
oznamuje zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu
jednání k plánované stavbě D35 v oblasti Džbánov – Litomyšl.
Součástí vyhlášky je i seznam účastníků řízení. Ústní jednání se
bude konat 14.12.2018 v 10 hodin v Klenutém sále zámeckého
pivovaru v Litomyšli.
Upozorňujeme několik jednotlivců, kteří i přes upozornění dosud
neuhradili poplatky, aby tak učinili co nejdříve.
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