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Při pohledu na záhlaví zpravodaje lze zjistit, že
uplynulo čtvrtstoletí od doby, kdy vyšlo první číslo.
Přejme si, ať můžeme i nadále přinášet pouze dobré
zprávy a zajímavé informace a to i v době, kdy je
možné vše (i to nemožné) najít na internetu.

Evidence obyvatel a rok 2018
Pravidelně v prvním čísle přinášíme shrnutí změn v evidenci
obyvatel, která je svědectvím o případném rozvoji či
připomínkou ztrát, které se nás potkaly. Tentokrát ve tvaru
značně redukovaném a zajišťujícím požadovanou anonymitu.
Kompletnost seznamu je bez záruky.
 V roce 2018 se dle evidence narodilo rekordních 16

dětí. Z toho pouze 2 chlapci.
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.
Rodičům s dětmi narozenými v roce 2018 a případně na
začátku roku letošního, jejichž děti nebyly dosud
slavnostně přivítány mezi občany obce připomínáme, že je
třeba doručit na obecní úřad přihlášku na vítání občánků a
to do konce poloviny dubna. Přihlášku naleznete na webu
obce ve složce Formuláře.
 Během roku 2018 zemřelo 9 našich spoluobčanů:
Miroslava Kokešová (*1927) nejstarší občanka,
Ludmila Výborná (*1928) druhá nejstarší občanka,
Libuše Habrmanová (*1931), Marie Hlávková (*1932),
Josef Lorenc (*1942), Ludmila Kusá (*1945), Kamil Tuček
(*1948) , Vlastimil Lněnička (*1950) a Hana Čechová
(*1960) .
Čest jejich památce.
Během roku se odhlásilo z pobytu 18 občanů. V obci se
přestěhovalo 6 občanů a přistěhovalo se 19 občanů.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky

činil v naší obci včetně Pekel krásných 18965 Kč což je
opět téměř o 2 tisíce korun více než vloni. Děkujeme
dárcům i skupinkám tříkrálovým, kteří výběr svou
obchůzkou zajistily.

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 od začátku
března 2019. Předpokládáme, že termín platby bude možno
sloučit se stočným. 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
30.9.2019.
V případě potřeby jsou „přiznání“ k dispozici na webových
stránkách obce www.cerekvice.eu v záložce 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. Přestože
svozová firma LIKO zvýšila poplatky za svoz, tak
zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo pro letošní rok výši
poplatku neměnit. To je možné zejména dobrým tříděním
odpadu a tím i poskytováním vyšších odměn firmou EKOKOM
za odevzdávání separovaného odpadu. V závěru roku budou
náklady vyhodnoceny a z rozdílu vyplyne návrh na navýšení
poplatku pro rok 2020. K tomu s vysokou pravděpodobností
dojde.

V případě, že jste si před odevzdáním neopsali účet a
variabilní symbol Vám jej připomínáme. Číslo účtu
5524591/0100. VS pro Cerekvici pro odpad 13401xxx a
pro psa 13411xxx ( xxx je třímístné číslo domu),VS pro
Pekla je 13402xxx a pro psa 13412xxx
K tématu odpadů přinášíme pro informaci zajímavé
informace o sběru netradičních odpadů v naší obci:
biologicky rozložitelného odpadu bylo do kompostáren
dodáno 61 tun, ve dvou kontejnerech bylo uloženo 4273 kg
textilu a odevzdáno 270 kg použitých jedlých olejů.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Masopust v Cerekvici i tentokrát
Po loňském nesporném úspěchu masopustního průvodu již
začínají pořadatelé spřádat své plány. Program se rýsuje a
upřesňuje se oblast v obci, kterou masopustníci poctí svou
návštěvou. Vybraná oblast bude oslovena k souhlasu
s návštěvou. Jedno je jisté již teď – termín 2. března.

Co nás čeká v roce 2019?

Start roku bude představovat prodej zainvestovaných
pozemků za školou a dokončení a závěrečné seřízení
nového veřejného osvětlení. Dále budou realizované
akce zajištěné přislíbenými dotacemi - Přírodní zahrada
v MŠ a dodávka kompostérů. Pokračovat nebo budou
zahájeny projekční práce na víceúčelovou budovu,
komunikační napojení na obec Bučina, víceúčelové
hřiště a další. Mezi větší navrhované opravy bude
patřit renovace bazénu místního koupaliště, zateplení a
oprava střechy na hasičské zbrojnici a výstavba
chodníku ke staré škole. Toto a další nápady budou
zahrnuty do plánů pro finanční pokrytí při tvorbě
návrhu rozpočtu na letošní rok.

