nepředpokládá výstup osob.
Doporučená
bezpečná
vzdálenost
pro
přiblížení se k vodičům nn při provádění
zásahu je min. 0,3 m.
Upozornění
:
V
ochranném
pásmu
nadzemního vedení je zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění
povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při
vzniku škody v souvislosti s neplněním
povinnosti dále mohou být uplatněny
náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech
musí vlastníci

Smíšený míčový sedmiboj
již tradičně navazuje na konci prázdnin

na ten „mužský“ tradiční ze začátku
prázdnin. Smíšené týmy se již po páté
sešly
na
konci
srpna
a
bojovaly
v zaběhnutých disciplínách o každý bod.
Všichni zaslouží obdiv a uznání. Blahopřání
však patří vítězům – manželům Tučkovým,
stříbra dosáhli sourozenci Katka a Martin
Kusí a s bronzem se těší manželé Novotní.
Děkujeme za organizaci v době mezi
koronavirovými vlnami.

byl zapříčiněn dosavadním trápením s koncovkou. Šance si
vytvoříme, ale nemáme dostatek rutiny a štěstí v dopravení
kulatého nesmyslu do sítě soupeře. Že se snad blýská na lepší
časy byl dosud poslední domácí souboj s Jaroměřicemi, kteří
nestále bojují o nejvyšší příčky v okresním přeboru. Konečná
remíza 2:2 byla pro mnohé překvapivá, ale zasloužená. Výkon
byl řádově lepší a bojovnější a nebýt již zmíněné nemohoucnosti
v zakončení mohly z toho být i body tři. Věříme, že tato
výkonnost bude i nadále gradovat a posune naše borce do
vyšších pater tabulky – tam kde je všichni chceme vidět.
Předposlední místo a 2 body zatím nejsou tím pravým, i když
stále máme v záloze ten odložený zápas.
Další program hned 26. září od 10 hodin přinese derby
v Janově. 3. října bychom měli přivítat na stadiónu u Loučné
Dlouhou Loučku, za týden na to vyjíždíme do Mladějova a 17.
října přivítáme dosud poslední Boršov.
Přejeme zarputilost, mnoho sil, seřízení miřidel a potřebný klid
okořeněný špetkou štěstí.

Pozor na přednosti z prava
Ano jezdíme zvykově a tak ani nepřemýšlíme nad tím kdo má
vlastně přednost. Tam kde je jednoznačné stanovení přednosti
dopravní značkou by neměl být problém. Zakopaný pes a
nebezpečí střetu však číhá na neoznačených křižovatkách.
Pokud se zběžně nad jednotlivými místy jsme
mnohdy překvapeni – ať už se jedná o odbočky
na Vápenicích, či jízda od hřiště před Mateřskou
školou, na horních Peklích ulice na Pořadovém.
O některých výrazných případech jsme již
informovali v minulých číslech. Nyní pracujeme
na podrobném vytipování sporných míst, která
probereme s dopravními experty a poté v případě
potřeby
zajistíme
označení
pro
orientaci
vodorovným dopravním značením. Do této doby
prosím jezděte s rozmyslem a přemýšlejte, kdo
má vlastně přednost. V posledním období
proběhlo jednání s Policií ČR ohledně ošetření
některých „bolavých „ míst dopravním značení.
Žádosti byly předány na patřičná místa a čekáme
na schválení a instalaci.

Analýza sběrných kontejnerů

Fotbalový okres zatím jede
Tak jako veškerý život v celé republice (a
vlastně i na celém světě) je výrazně
ovlivněn
řadou
nejistot
daných
pandemií a koronakrizí i fotbal na těch
nižších úrovních. A zatím se jen drobně
dotkl průběhu okresního přeboru.
Rozjetá soutěž však není zatím pevně
v našich rukách tak pevně, jak jsme si
asi představovali. První domácí utkání
s Borovou
skončilo
remízovou
přestřelkou 3:3. Skutečný stav a
rozložení sil se ukázal na hřišti
v Morašicích, kde si nezastavitelní
domácí odnesli jasnou výhru v derby
5:1. Následovala nadílka v Opatově 6:0.
V dalším zápase 5. září s Hradcem n.
Sv. zasála karanténa a tak je tento
zápas odložen. Výjezd do Horního
Újezda již byl z pohledu hry lepší, ale
stejně body nepřinesl. Konečný stav 3:1

Jak jsme informovali, byla zpracována analýza
docházkových vzdáleností pro odkládání tříděného odpadu.
Vycházeli jsme z doporučení firmy Liko na zvýšení sběrných
míst. Po stanovení docházkového rádiusu 200 m bylo zjištěno,
že pro 188 občanů z Cerekvice je tato hranice překročena.
Přemístěním dvou stávajících sběrných míst jsme se dostali na
115 občanů. Přitom ve středu obce se stanovené rádiusy značně
překrývají a v ostatních místech jsou kontejnery nedostupné.
Bylo proto navrženo navýšit počet sběrných míst ze současných
4 na 7 a jejich logické rozmístění v celé obci. Jejich umístění si
však v některých lokalitách vyžaduje souhlas s majiteli
pozemku. Na změnách pracujeme a slibujeme si tím rozmělnění
náporu na stávajících centra věčně plná odpadů.

Hasičským akcím vládne nejistota
Letošní jubilejní rok založení SDH si nese nejistotu pro
pořádání plánovaných akcí. Okrskovou jarní soutěž odnesla
koronavirová vlna, přeloženou soutěž na 20. června pro změnu
několikadenní déšť, loučení s létem proběhlo ve formě malého
posezení a třetí pokus na upořádání Posvícenského poháru 27.
září je opět ve výrazném ohrožení další vlny korony a
současných zaváděných opatření a omezení i pro akce venkovní.
Rok 2020 je opravdu nadmíru nestandartní……
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