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Připravujeme slavnostní zápis nových občánků
Rodičům s dětmi s trvalým pobytem v naší obci a
narozenými v roce 2018 a případně na začátku roku
letošního a dosud slavnostně nevítaným připomínáme
požadavek doručit na obecní úřad přihlášku na vítání
občánků a to do konce poloviny dubna. Přihlášku naleznete
na webu obce ve složce Formuláře. Předpokládaný termín
je poslední dubnový víkend – bude upřesněno pozvánkou.

Masopust v Cerekvici - podruhé

Po loňském pionýrském činu – uspořádání prvního
cerekvického masopustu – si pořadatelé (čtvrtníci, kteří jsou
donuceni okolnostmi své plány spřádat už ve středu) připravili
i letos pokračování v této úspěšné a příjemné tradice.
V sobotu 2. března si pro občany i další návštěvníky připravili
nefalšované zabíjačkové pochoutky, kterým se již věnovali
v pátečním odpoledni. Obstojné počasí tak přilákalo do
hasičské zbrojnice celou řadu hostů, kteří se tak měli
možnost před náročnou obchůzkou dostatečně občerstvit.
Úderem 13 hodiny se před hasičárnou začaly rojit masky,
které požádaly starostu o vydání klíče od obce, aby mohly
splnit svou obchůzku v předem vytipované části obce. Klíč byl
vydán se slíbeným příslibem slušného chování. Obchůzka tak
probíhala bez větších úletů a přinášela navštíveným i maskám
radost a pohodu. Díky patří všem navštíveným za projevené
pochopení a bohaté poskytnuté občerstvení. Vše má však
konec a tak v podvečer nastala chvíle vypořádání se s hříchy
představovanými kobylou, která byla po zásluze za své
nepravosti potrestána, ale bez ztráty života. Nejsmutnější
chvíle nastala při pohřbívání basy. Ta znamenala loučení
s časem nevázaných zábav na následujících 40 dnů půstu. Čas
večerní byl však ještě věnován rozpustilému hodnocení celé
akce. Neskonalé díky patří všem, kteří se na pohodovém dni a
na jeho přípravách podíleli. Čtvrtníci a spol. jste skvělí.

Výrazné omezení dopravního spojení s Pekly
ŘSD jako majitel silnice I/35 připravilo projekt opravy
nadjezdu nad hlavní silnicí na které je komunikace
spojující naši obec s částí Pekla. Při pohledu na varovný
stav mostu a díky tomu vznikající značné nerovnosti
musíme tuto aktivitu jednoznačně přivítat. Tato stavební
oprava však značně zkomplikuje (přesněji řečeno zcela
přeruší) komunikační spojení – a to na dobu dlouhých 6
měsíců. Práce budou zahájeny již 18. března a to v okolí
hlavní silnice pod nadjezdem. Vlastní ÚPLNÁ !!! uzavírka
nadjezdu bude zahájena po doběhnutí plánovaného
půlmaratónu dne 25. března a bude ukončena až 30. září
2019 !!! Uzavírka bude značena z obou stran komunikace a
nebude možné nadjezd používat ani pro pěší. Nebude tudíž
ani umožněn průjezd zasahujících vozidel IZS. Jedinou
dobrou zprávou je informace, že provoz pod opravovaným

nadjezdem na hlavní silnici bude sveden do zúžených
pruhů obousměrně a to s omezením průjezdní rychlosti.
Neměly by se tedy tvořit kolony na světelném značení
s následnou divokou objížďkou průjezdem přes obec.
Stavební technika a manipulace s materiálem bude
probíhat z obou stran mostu, tedy i přes osadu Pekla (pro
tuto techniku bude používána pouze horní cesta, která
bude v případě poškození investorem opravena). Práce
bude provádět firma MADOS. Informace to nejsou
příjemné, ale pochopitelné. Komplikace s tím však
neskončí, neboť SŽDC plánuje v letních měsících
opravovat oba železniční přejezdy u zastávky a připravuje
se i oprava hlavní silnice mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem.
No prostě žádná dopravní pohoda a komfort nás v tomto
létě nečeká.

Úprava nejen autobusového jízdního řádu
Na základě připomínek na nedostatečné autobusové
spojení našeho regionu s naším krajským městem byly od
3. 3. 2019 přidány některé spoje. Ze zastávky v Cerekvici
na hlavní silnici 35 tak bude zastavovat do Pardubic spoj
v 6,32 a v 11,55. Zpět budou tyto spoje odjíždět
z autobusového nádraží Pardubice v 9,20, 16,05 a 17,30.
Autobusy budou jezdit v pracovní dny mimo období Vánoc
a Nového roku. Podrobnosti viz spoj 680814.
Mimo to dochází k nepatrným změnám ve vlakových
spojích a to zejména ve změně omezení o prázdninách
nebo vánočních svátcích a minutových posunech odjezdů u
některých spojů. Platnost této změny je od 18. 3. 2019.

Zápis do 1. třídy Základní školy

Vedení ZŠ oznamuje termín zápisu dětí do první třídy pro
děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Zápis bude
probíhat ve středu 3. dubna 2019 od 13,30 do 16,30 hod.

Kompostéry ? ANO, ale kdy?

Často kladená otázka na dodání přislíbených kompostérů
má jasnou odpověď. Kompostéry budou, neboť naše
žádost po poskytnutí dotace byla dne 7. 3. vyhodnocena
jako splňující všechny požadavky. Nyní OPŽP připravuje
rozhodnutí o poskytnutí dotace, což bude oficiální příslib
dotace. Poté agentura vypíše výběrové řízení na
dodavatele kompostérů. Po jeho ukončení a dle
vysoutěžené ceny bude vydáno Konečné rozhodnutí o
poskytnutí dotace. No a poté se s vítězem sepíše smlouva
o dodávce a ten dle svých kapacit a termínů požadované
kompostéry dodá. Z uvedeného je tedy zřejmé, že
odpověď na druhou část otázky v titulku není tak
jednoduchá. Dotační procesy jsou prostě neúprosné a
jejich pochopení pro běžného spotřebitele je mnohdy na
první a většinou i na druhý pohled těžko stravitelné.

