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Evidence obyvatel a rok 2017

Masopust tentokrát v Cerekvici !

Pravidelně a patrně naposledy v prvním čísle přinášíme
shrnutí změn v evidenci obyvatel, která je svědectvím o
případném rozvoji či připomínkou ztrát, které se nás dotkly.
Kompletnost seznamu je bez záruky.
 V roce 2017 se do evidence zařadilo 8 narozených

V sobotu 10. února 2018 projde části naší obce
Masopustní průvod. Zahájení s vydáním povolení a práva
obchůzky pro maškary bude ve 13 hodin u Obecního úřadu.
Při této příležitosti bude vydán symbolický klíč k otevření
obce. Organizátoři oznamují, že uvedená obchůzka bude
pro letošek pojata jako pilotní a vzhledem k rozloze obce
proběhne pouze v části obce s tím, že příští rok plánovaná
trasa povede zbývající částí obce. Pevně věříme, že tato
tradice nalezne v naší obci pevné místo a bude součástí
společenského života. Již nyní děkujeme dobrovolníkům za
odvahu a aktivitu.

dětí: Viktorie Prosová, Veronika Stříteská, Gabriela
Jirsáková, Michal Buriánek, Emma Abrahamová, Sofie
Pilařová, Michaela Hančová a Jakub Tomaš .
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.
Plníc literu zákona, žádáme ty cerekvické rodiče, kteří si
přejí účastnit se se svým dítětem na připravovaném
květnovém vítání občánku (pokud již vítáni nebyli v roce
2017) o nahlášení tohoto požadavku do konce března 2018 na
obecní úřad. To platí i pro rodiče dětí případně narozených
začátkem roku letošního, popř. v uvedeném seznamu
neuvedených. Přihláška je dostupná na webu obce ve složce
Obec/ Formuláře ke stažení.
 Během roku 2017 zemřely 4 občanky:
Anežka Lorencová (*1923) - nejstarší občanka, Věra
Vodstrčilová (*1927), Růžena Kusá (*1928) a Božena
Brýdlová (*1941)
. Čest jejich památce.
Informace jsou bez záruky a za případné nedostatky či
výpadky se proto omlouváme.

Přiznání „za popelnice“ a psy

Letos jsme navázali na vloni pozměněnou tradici s ohledem na
ty, kteří platí poplatky v hotovosti. Posunutím termínu tak
nabízíme nejen časový prostor pro vyplnění přiznání, ale i
úsporu jedné cesty na obec. Pro ty, kteří budou uvedený
poplatek platit bezhotovostně platí, že mohou poplatek
uhradit již nyní, ale před tím platí jejich povinnost vyplněný
formulář doručit na obecní úřad. Pro ty, kteří budou platit
hotově nabízíme možnost odevzdat formulář přímo při platbě.
Hotově tj. do pokladny OÚ bude možné platit po 19. březnu
2018. Připomínáme, že poplatek při jednorázové platbě musí
být uhrazen do konce dubna. V případě dvou splátek to platí
pro 1. splátku. Druhá musí být uhrazena do 30.9.2018.
V případě potřeby jsou „přiznání“ k dispozici na webových
stránkách obce www.cerekvice.eu v záložce Obec/Formuláře
ke stažení a to ve variantě Pekla a Cerekvice. V papírové
formě je případně vydáme na obecním úřadě. Poplatek za
likvidaci odpadu zůstává na výši 500 Kč/ občana a poplatek
za prvního psa je 120 Kč, za druhého a dalšího je 180 Kč. Pro
poplatky platí vydaná Obecně závazná vyhláška č. 1/2017.
V případě, že jste si před odevzdáním neopsali účet a
variabilní symbol Vám jej připomínáme. Číslo účtu
5524591/0100. VS pro Cerekvici pro odpad 13401… a pro psa
13411… ( … je třímístné číslo domu),VS pro Pekla je 13402… a
pro psa 13412…

Úprava ceny vodného

Po dlouhých úvahách a propočtech jsme nuceni upravit
cenu vodného o 3 Kč/m3. Nutí nás k tomu ekonomická
situace, a to z těchto důvodů:
 Jednáme o napojení na vrt na Peklích, který už rok
využívá Vysoké Mýto. Je to voda bez dusičnanů, tedy
kojenecká – pořizovací náklady cca 1,9 mil. Kč.
 Budeme nuceni vybudovat nový přivaděč mezi
vodojemem a obcí Horky. Starý přivaděč je ještě
v původním eternitu a začíná být poruchový – odhad
ceny 1,9 mil. Kč.
 Dále jsou hodně poruchové vodovodní řády v Hrušové,
kde jsou původní vodovodní řády z polské litiny, která
je po letech velmi náchylná na zlomy. Zřejmě se jedná
o nekvalitní materiál.
Na tyto akce budeme žádat o dotace. Jednu jsme již
obdrželi na projekt napojení na vrt Pekla v částce 180 tis.
Kč od Pardubického kraje. Raději se ani nezmiňuji o
nějaké velké poruše, která by nás mohla potkat, protože
vodovodní řády se, jak jistě víte, dělaly v 60. letech a
nevydrží věčně.
V Cerekvici je vyměněno cca 30%
vodovodního řádu. Abych nebyl pouze negativní, tak teď
trochu veseleji. Vláda má v plánu snížení DPH z 15 na 10%
mimo jiné i pro vodné. To bychom neplatili o 3 Kč více, ale
jen o 70 haléřů, což by nebyla taková facka na peněženku.
Věřte, že to neděláme s radostí, ale z nutnosti. Bohužel
přichází doba, kdy původní řády za 6 desetiletí zestárly a
budeme je nuceni postupně měnit.
Závěrem chci dodat, že stále jsme co do ceny vodného
jedni z nejlevnějších v ČR.
předseda DSO Záhoran

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky

činil

v naší obci včetně Pekel krásných 17101 Kč což je o 2
tisíce více než vloni. Děkujeme dárcům i skupinkám
tříkrálovým.

