Nový altán na Peklích
Když půjdete procházkou po horních
peklích, uvidíte za transformátorem
dřěvěnou stavbu – to je nový pekelský
altán. Bude sloužit Pekelákům i všem
kolemjdoucím na společné posezení, na
zastavení při delší procházce, ale hlavně
pro vystavení pekelslkých legrácek a
tematických obrázků. V úvodu altán
hlídala paní Věruška Nováková (je
vyrobena ze sena), ale tu již nahradilo
pravé pekelné Peklo. Přijďte se podívat,
jak se tři čerti v čele s Luciferem
chystají vyletět na svět a strašit
zlobivce.
Při prvním setkání pekeláků dostal
altán také jméno. Vycházeli jsme
z místa, na kterém stojí. Před lety tu
rostly samé třešně a děti ze širokého
okolí na ně chodily. Proto jsme altán
pokřtili Třešňovka.
Chtěli bychom moc poděkovat vedení
obce a zastupitelům, kteří byli stavbě
nakloněni a velmi zručnému tesaři
Kubovi Danihelovi z Hrušové, který
altán postavil. Je nádherný – přesně
podle našich představ.
Doufáme, že se bude každý k němu
chovat slušně a přejeme všem příjemné
posezení.
A další zpráva z Pekel: Vodních Čochtan
s rodinou
opustil
studené
vody
pekelského potoka a odcestoval opět
jako
vloni
k teplým
vřídlům
v Maďarsku.
Lída Škrbová

Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců
Podomní
prodejci
přicházejí
stále
s novými praktikami. Většina z nich má
škálu důvodů a příběhů, kterými se
snaží získat vaši důvěru. Mnozí také
moc dobře vědí, že v obcích a městech,
kde je vyhláškou podomní prodej
zakázán, se tímto jednáním dopouští
protiprávního jednání. Ani to je od lehce
nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích
slyšíme o „energetické krizi“ a některé
společnosti
oznamují
konec,
lze
předpokládat
i
zvýšený
počet
podomních prodejců nabízejících právě
výhodné smlouvy na dodávky energií.
Dalšími a častými praktikami jsou
nabídky různých služeb na výměnu
zámků, služby kominíka či servis oken.
Pozor, lze se také setkat s lákavou
nabídkou „levného“ zboží, které na první
pohled vypadá jako originál, ale
originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic
zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do
svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit
bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás
k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez
sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který
si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte
ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí,
výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto
případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař - koordinátor prevence Policie ČR

Fotbalový přebor se uložil k spánku
Fotbalový okresní přebor má podzimní část za sebou a navíc
ještě jedno kolo jarní - předehrané. Po minulé reportáži
z prvních kol, kde jsme se mohli rozplývat nad výsledky se
výsledkově zase tak nedařilo a bylo to dáno tím, že střet s týmy
z čela tabulky zase tak výsledkově nevyšel. Ale pěkně po
pořádku: doma s Hradcem. n. Sv. jasných 4:0, v Borové trochu
nečekaná prohra 3:2, doma výhra s potápějícími Linharticemi
jasných 5:0 a v Mladějově výhra 0:1. Poté následovaly dvě
prohry – doma s béčkem Dolního Újezdu 0:2 a v derby v Janově
1:0. Následná domácí výhra s Jevíčkem 3:2 hlavně ve druhém
poločase trochu dřela a potom překvapivá prohra na hřišti
Horního Újezda 4:1 musela mrzet. Tuto potupu si naši
v předehraném jarním kole se stejným soupeřem doma
nahradili výhrou 5:0 a tak se vítězně rozloučili s úspěšným
podzimem, kdy po 14 odehraných zápasech s 30 body a skóre
35:13 přezimují na třetím místě za vedoucím „béčkem“ Dolního
Újezda a druhým Janovem. Střelecky tým táhne s 11 góly
Jakub Vostrčil, následován Romanem Lněničkou se 7 a
Stanislavem Klátem se 6 góly.

Volby do Parlamentu PS ČR v Cerekvici
V celé republice, tak i u nás jsme 9. října netrpělivě čekali na
výsledky těsných voleb a po sečtení odevzdaných hlasů volební
komisí (která si zaslouží pochvalu a poděkování za
bezproblémovou práci). A v naší obci voliči rozdělili jednotlivým
stranám při 70,91% účasti hlasy takto: ANO 2011 129 hlasů,
SPOLU 118 hlasů, Piráti a Starostové 84 hlasů, SPD 36 hlasů,
Přísaha 17 hlasů, Trikolóra, Svobodní a Soukromníci 16 hlasů,
ČSSD 15 hlasů, Volný blok 13 hlasů a KSČM 10 hlasů. Ostatní
strany dostaly méně než 3 hlasy, nebo žádné.

U Základní školy půjde o rychlost a možná i o peníze
Jak již mnozí zaregistrovali, připravuje se projekt Mikroregionu
Litomyšlsko na instalaci měřících radarů rychlosti u základní
školy. Ve vytipovaných místech v obcích, které se k projektu
přihlásili, bude v dohledné době (pokud dodávky a počasí
dovolí) instalován měřič rychlosti od firmy GEMOS, který
obsahuje mj. statistický modul, ale navíc na něj bude možné
napojit i „ostrý“ modul pro přenos dat přímo Policii. Ten bude
průběžně nepravidelně putovat po zúčastněných obcích, ale kdy
bude přímo u nás, bude tajemstvím Městské policie. Na základě
těchto měření tak budou řidiči, kteří nebudou dbát na varování
systému, odměněni patřičným předvoláním. Věříme, že vložená
investice do měřiče přinese značné uklidnění dopravní situace
v místech, kde je znatelně velký počet pohybujících se lidí a
zejména dětí.
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