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S jarem se rozběhnou investice i opravy
Oteplení otevřelo možnosti zahájení připravených akcí a
oprav. Tou největší je zainvestování 15 pozemků pro
výstavbu domů v areálu za školou směrem k Bučině. Bylo
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, Stavební
činnost tak může již v průběhu dubna vypuknout a to
v součinnosti s firmou ČEZ, která pozemky opatří el.
energií. Dle harmonogramu a smlouvy by měly být práce
dokončeny do poloviny září. S vysokou pravděpodobností
letos proběhne již avízovaná akce ČEZ spočívající ve
svěšení venkovního vedení elektrických sítí a jejich
umístění do země v oblasti okolo kostela až k Valovce.
S tím by měla proběhnout i osazení nového veřejného
osvětlení v „postižené“ oblasti a to již ve finanční režii
obce. Opravou by měla projít i opěrná zeď a koryto
Valovky, která je v dosti zdevastovaném stavu. Tato
oprava bude probíhat ve spolupráce obce a Povodí Labe za
zapojení prostředků z Programu obnovy venkova. Práce
budou zahájeny v horizontu následujících týdnů a proto
upozorňujeme na možná omezení a bezpečnostní rizika
v uvedené oblasti.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu

A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Cerekvice nad Loučnou a firma LIKO Svitavy si Vás
dovoluje upozornit, že ve středu dne 18. DUBNA 2018
zajistily svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro
občany naší obce.
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy
nebezpečných odpadů: Motorové, převodové a mazací oleje,
barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených
nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů),
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní
elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia,
vysavače, žehličky apod.) Nebezpečné odpady ze
stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Dále bude vybírán velkoobjemový odpad: kusy nábytku,
koberce, lina, matrace, dětské kočárky, dále neznečistěné
textilie, stará obuv, molitan apod.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového
vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před
příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech - odpad
odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Od 14,00 u Základní školy
Od 14,30 u Škeříkových na Peklích

Od 14,45 u bývalého penzionu na Peklích
Od 15,00 u Nejedlých na Peklích
Od 15,30 na Močidlech v Cerekvici

Správným nakládáním se všemi druhy
odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem
okolí – DĚKUJEME

SRPŠ při ZŠ zve na jarní zábavu,
která se bude konat v sobotu 14. dubna v kulturním
domě v Bučině od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje
skupina ROTOPED. Vstupné 70 Kč. Bohatá tombola.

Poplatek „za popelnice“ a psy
Připomínáme povinnost předat formulář Přiznání
k místnímu poplatku a zejména uhradit poplatek do 30.
dubna a to jak v hotovosti na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na účet. V případě platby
pololetní je druhá polovina splatná do 30. 9. 2018.

Další oživení tradice - máje

Po zdařilém masopustu chystáme prožití další tradice –
stavění máje. Místo umístění kmene je vybráno, ale určitě
bude potřeba každá ruka. V této chvíli oceníme pomoc při
přípravě základu pro máji v sobotu 14. dubna v 9 hodin
ráno v parku u obecního úřadu. Síla dobrovolníků bude
potřebná i následně. Orientačně tedy dáváme na vědomí,
že další týden (pravděpodobně opět v sobotu) budeme
s kmenem manipulovat a v ten nejdůležitější den, který
bude oznámen s předstihem bude potřeba nejvíce rukou
při slavnostním vztyčení májky. Děkujeme předem za
pomoc!
-KultKom-

A zase ten bioodpad a jak dále ??

Tradičně v jarních měsících se potýkáme opakovaně
s problémem ujasnit si co je vlastně bioodpad. Každoročně
s přistavěním kontejnerů se u některých z nás objeví ta
nezřízená touha zbavit se některého odpadu, který lze jen
stěží považovat za bio. Nebo si myslíte, že plasty, papírové
krabice či betonová dlažba je BIO ???? Může se zdát, že
tento přestupek lze přehlédnout a zamhouřit nad ním oči.
Zcela jiný pohled však mají na tyto nešvary firmy, který
tento odpad přebírají. Nutno však také důrazně připomenout,
že ani ty tuto službu nedělají jen z lásky k občanům či obcím.
I tato služba – likvidace bioodpadu není zadarmo – a rok od
roku je nám dražší. Pro občany je grátis, ale obec každý
vyvezený kontejner musí zaplatit. Máme proto zapotřebí
potýkat se s problémy s přebírajícími firmami ???? Nebude
jednodušší a levnější tuto službu občanům zrušit???
Jednou z možných cest na snížení množství odkládaného
bioodpadu = snížení nákladů, je zvedení domácích kompostérů.
K tomu by mohla sloužit i nabízená dotační příležitost
spočívající v zajištění kompostérů pro občany. V příloze

