Vzhledem k tragickému stavu zejména
oplocení se zabýváme přípravou opravy
tenisového kurtu a to za spoluúčasti
dotace od Pardubického kraje. Započata
byla již rekonstrukce záchodů na
koupališti a napojení odpadů na
kanalizaci. S touto opravou bude
souviset i výměna střešní krytiny nad
opravovanou částí. Finanční částka
bude také vyčleněna na opravu
komunikací, ale také pokud se podaří
zpracovat v termínu projekt k podání
žádosti o dotaci zahájení výstavby
víceúčelového hřiště. V základní škole to
bude
první
etapa
výměny
elektroinstalace a v mateřské škole
výměna dlažby a obkladů v kuchyni.
Zásahová hasičská jednotka připravuje
pořízení dýchacích přístrojů a další
drobné vybavení. V projektu Poldr
Valovka se konečně ledy pohnuly a bylo
požádáno pro stavbu územní řízení. Do
jaké fáze se dostane projekt úpravy tzv.
Salvusu ukáže průběh schvalovacích
řízení jednotlivých podprojektů.

Počasí 2019 v číslech
Celkově teplotně lze označit rok jako
nadprůměrný a to o 1,3 stupně nad
průměr. Teplotně výrazně nadnormální
byl červen +4,5°, březen +3,1° a únor
+2,6°. Výrazně chladnější byl pouze
květen a to o 1,8° oproti průměru.
Minimální teplota -12,4 ° byla 5. února.
Naopak maximum bylo dosaženo 26.
června a to 34,2°. Bylo zaznamenáno 62
letních dnů (nad 25°) z toho 15
tropických (nad 30 °). Mrazových dnů
bylo 52 (teplota klesla pod nulu) a 10
ledových dnů (pod nulou celodenně).
Srážkově se jednalo o průměrný rok,
kdy za celý rok spadlo 630,8 mm/m2
což je součet rovnající se 94%
dlouhodobého
průměru.
Výrazně
podprůměrné měsíce byly červenec
(20,4 mm/m2 = 20%), duben (18,1
mm/m2 = 45%). Naopak srážkově
nadprůměrné byly 3 měsíce leden (92
mm/m2 = 201%), srpen (109,5 mm/m2 =
158%) a květen (110,3 mm/m2 = 156%).
Největší srážky za 24 hodin byly
odečteny 22. května = 35,6 mm/m 2

Co nového v knihovně
Místní
knihovna
připravila
mimo
tradiční předvánoční akce i velice
zajímavou přednášku o dobrovolnické
práci a zážitcích z africké Ugandy
v podání Jany Houdkové 11. prosince.
Pro úterní podvečer 28. ledna je pro
Vás připravena cestovatelská přednáška
o Svatojakubské pouti do Santiaga de
Compostela. Vyrážíme v 17 hodin.

A další akce budou následovat včetně tradičního Valentinského
turnaje ve Člověče nezlob se. Stačí jen sledovat, plakáty, FB a
web knihovny nebo obce. Rozsah otevíracích hodin se nemění –
úterý od 16 do 18 hodin.

Adventní koncert CORALE nezklamal
Předvánoční atmosféru přivezli tentokrát do cerekvického
kostela sv. Václava zpěváci z žambereckého gymnázia. Sbor
Corale se u nás objevil po několika letech a svým vystoupením
potěšil a předvedl, tak jak je jejich zvykem, nadstandartní
výkon. Klasický předvánoční repertoár doplnila štědrost
návštěvníků, která letos přispěla na podporu léčby devítiletého
Tomáše Lněničky ze Sedlišťě trpícího Duchennovou svalovou
dystrofií. Úctyhodná vybraná částka 18700 Kč byla osobně
předána rodičům Tomáše.
Všem dárcům pořadatelé a
obdarovaní srdečně děkují.
Věříme, že tímto aktem jsme
všichni zúčastnění mohli prožít klidné a požehnané vánoce.

Pekelský závěr roku
Koncem listopadu v době začátku ADVENTU jsme k nám na
Pekla pozvali anděly. Nebyly však skuteční, ale vyrobení
z březového špalíku a polystyrénové koule. Kdo chtěl, vyrobil si
anděla s křídly pomocí tavící pistole na vánoční dekoraci a ještě
další do vánočních jarmarků. A tak vznikali andělé zlatí,
stříbrní, skromní i bohatě zdobení.
Sedmého prosince jsme u křížku na Horních Peklích rozsvítili
pekelský vánoční strom s přáním, abychom byli zdraví a měli
kolem sebe ty správné lidičky.
Moc jsme přemýšleli o čertovské nadílce, protože vloni se malé
děti našich čertů (nedivte se, vždyť jsou na Peklích doma) moc
báli. A proto jsme se rozhodli dětem raději zahrát pekelnou
pohádku, ve které by poznaly pohádkový život čertů a andělů.
Pohádka se jmenovala JAK ČERT KLEOFÁŠ KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL
a zahráli jsme ji pekelským dětem právě 7. listopadu u
Rosypalů. Čert Kleofáš nebyl správně zlobivý čert, dělal v pekle
samé dobré věci a tak ho Lucifer z pekla vyhodil. Ve světě došel
k mlýnu a pomáhal mlynáři nosit pytle s moukou. Tam se také
zamiloval do mlynářovic Aničky a kvůli ní musel splnit tři úkoly:
zbavit se rohů, ocasu a dokázat statečnost. Po úspěšném
splnění si ho Anička vzala za muže a slavila se svatba. Anděl
jim k tomu požehnal a nadělil dětem nadílku. Někdo dostal i
uhlí.
A poslední den v roce 2019 se Pekeláci také sešli a ve večerní
době plné legrace jsme si zahráli divadlo od J.K. Erbena
POLEDNICE. A to už je tady půlnoc a včem přejeme, ať je nový
rok 2020 plný ODVAHY A LÁSKYPLNOSTI. Lída Škrbová

Dětský karneval

Je připraven na sobotu 29. února
2020 v tělocvičně. Pořádá MŠ a ZŠ a tématické zaměření je
dosud pro nás tajemstvím.

Letecké foto

Na webové stránky byla přidána pod složkou
Obec podsložka s náhledy leteckých fotografií naší obce.

Krizové obálky pro seniory

Pardubický kraj
nabídl krizové obálky pro samostatně žijící seniory. Ty by měly
sloužit k případné informaci a zdravotních potřebách seniorů
v případě příjezdu záchranářů. Potřebné informace si senior
doplní sám a obálku uloží na viditelném místě. Po prověření
nutného počtu se pokusíme uvedené obálky zajistit.

Hasiči po valné hromadě
Valná hromada hasičů 18. ledna zvolila (staro)nové vedení a
hodnotila nadmíru sportovně úspěšný rok, kdy se týmy
účastnily 22 soutěží z nich si muži přivezli 7 a ženy 6 vítězství.
Významnou akcí bude okrsková soutěž na našem hřišti 16.
května, která bude u příležitosti 135. výročí vzniku sboru.
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