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Volby do Evropského parlamentu
V termínu pátek 24. května a v sobotu 25. května
2019 proběhnou v celé Evropské unii po 5 letech další
volby do Evropského parlamentu. V pátek budou volební
místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu od 8 do
14 hodin.
Volební místností v naší obci budou jako u posledních
proběhnuvších voleb prostory tzv. Mateřského
centra (bývalá pošta) v přízemí tzv. staré
školy ( tj. čp. 8.).
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným
pasem.
Volič, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu voličů pro volby do EP okrsková komise
hlasování neumožní. To neplatí pro voliče s voličským
průkazem nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů v souvislosti
se změnou trvalého pobytu a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.
Voličský průkaz se odevzdává okrskové
volební komisi. Poté volič obdrží od
komise úřední obálku, v případě, že
nemá hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti i ty. Po
odebrání voliče do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
zvolené volební strany na kterém může zakroužkováním
max. 2 kandidátů přidělit preferenční hlasy.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
volební komise zřízena. Hlasování bude poté zajištěno
členy volební komise do přenosné volební schránky.
Šťastnou volbu
Míčový sedmiboj Další, jubilejní již 15. ročník
míčového sedmiboje dvojic proběhne tradičně rozložené
do dvou dnů a to v pátek 21. června od 15,30 u ZŠ a
v sobotu následující den disciplínami na místním hřišti.
Pozor rozlosování do jednotlivých disciplín proběhne již ve
čtvrtek 20. 6 od 19 hodin na koupališti.
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Již 12. ročník cyklistického
putování našim krajem je naplánován také na sobotu 22.
června. Na trase je plánována i tradiční občerstvovací a
razítkovací zastávka v Pohostinství u Floriána. Průběh
tradičních tras je jako již posledních letech komplikován
uzavírkou Hrádku, ale i probíhající opravou nadjezdu nad
silnicí 35 v naší obci. Pevně věříme, že cyklisté si tu svou
správnou a bezpečnou trasu najdou.

Pozvánka na Noc kostelů do Makova
Po předloňské premiéře Noci kostelů v našem chrámu sv.
Václava a loňském vydařeném večeru v Morašicích
převzali pomyslnou štafetu pořadatelé z Makova. Tam
bude jistě v místním kostele sv. Víta připraven zajímavý
program. Jste srdečně zváni mj. na kulturní vystoupení a
zajímavé historické informace. Termínem je pátek 24.

května 2019. Program bude následovat po Mši svaté,
která bude od 18 hodin.
Poplatky za odpad a psy Připomínáme
případným zapomnětlivcům termín úhrady poplatku za
svoz komunálního odpadu a psy. Ten uplynul již 30.
dubna 2019.
Probíhající stavební akce. V současnosti
drobně komplikují život aktivity spojené s opravami a
budováním. O trvající uzávěrce komunikace na Pekla byla
již řeč, ale dle informací zhotovitele vše probíhá dle
harmonogramu a tak stále platí termín otevření 30.9..
V režii obce byla zahájena oprava místního koupaliště,
která bude téměř po stavební stránce dokončena. Jsou
instalovány nové patky pro připevnění nerezového
zábradlí. Největší díl práce však čeká firmu pokládající
fólii. Zde práce komplikuje deštivé a chladné počasí.
Pevně však věříme, že do letního otevření bude vše ve
stavu, který přinese výrazné zlepšení provozu, možností
relaxace, vzhledu a úsporu vody.
Přípravou pro výstavbu chodníku od obchodu ke staré
škole je výměna starého litinového vodovodního vedení
v této oblasti. V řešení je i návazné provedení propojení
vodovodního řadu ulicí za pohostinstvím, čímž bude
následně odstavena část starého vedení vedoucího pod
komunikací vedle prodejny Konzum.
Co nového v knihovně Dne 7. 4. 2019 proběhl
v knihovně velikonoční jarmark. Návštěvníci si mohli
nakoupit velikonoční dekorace, oblečení ale také svíčky a
soli do koupele. Novinkou letošního ročníku byla kavárna,
kde se občané mohli občerstvit a také si popovídat.
Proběhla také dražba dortu, beránka a mazanců. Dort do
dražby věnovala paní Hlávková s paní Slámovou, beránka
paní Škrbová a mazance napekly paní Machová s paní
Novákovou ze Džbánova. Tímto vše moc děkujeme.
Výtěžek dražby a kavárny činil 1480 korun, které putují
do Sedlištěk. Stále je možnost v knihovně přispět na
chlapce
nemocného
svalovou
dystrofií.
Letošní
velikonoční jarmark považujeme za vydařený a doufáme,
že se i Vám líbil. V dubnu proběhl kurz malování na
trička. V červnu nás čeká Bleší trh, na kterém bude
možnost nakoupit nebo prodat něco ze svého šatníku,
dětských hraček, ale také starých a retro věcí. 11 června
budou pasováni noví čtenáři. O prázdninách bude jako
obvykle omezen provoz knihovny. Od září se ale zase těšte
na přednášky a výtvarné dílny.
Mateřské centrum
Cerekvické maminky ve
spolupráci s obcí zrealizovaly mateřské centrum, které se
nachází v bývalém prostoru pošty.
Centrum je veřejné a zdarma. Maminky zde najdou
příležitost k aktivnímu trávení společného času s dětmi, k
navazování nových přátelství, a to nejen u dětí. Centrum
je možné, po domluvě, pronajmout na dětské či rodinné
oslavy.
V prostorách se dále nachází "kojící" místnost, kuchyňka
a wc.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat především panu
starostovi a všem, kteří se na realizaci centra podíleli.
Tak přijďte, budeme rády. Za maminky Denisa Jandrová

