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Volby do Evropského parlamentu
V květnovém termínu proběhly v celé unii volby do EP. Ty
se konaly i v naší obci a tak se k nim výsledkově vrátíme.
Účast byla téměř shodná s celorepublikovým průměrem –
27,4 % = odevzdáno 176 hlasů. Nejvíce dostalo ODS 39,
ANO 36, Piráti 27, STAN s TOP 20, KDU i KSČM po 15,
ostatní strany 4 až 0 hlasů.

Vlaková výluka !

Oznamujeme občanům
informaci předanou Českými drahami, týkající se výluky
vlakového spojení na naší trati. Výluka je vyvolána
plánovanou opravou a úpravou přejezdu u vlakové
zastávky. Během ní by měl být mj. vytvořen smysluplný
přechod trati i pro chodce a tak již nebude nutné při
vstupu na perón vcházet do vozovky. Výluka bude trvat
od 15. 7 do 1. 8. 2018. Vlaková doprava bude
nahrazena autobusy s tím, že zastávka Cerekvice bude
obsluhována na autobusové zastávce na hlavní silnici
I/35. Tím sice přibude další dopravní omezení, ale měl by
vzniknout další krok ke zvýšení bezpečnosti cestujících i
občanů v této oblasti bydlících.

Oprava nadjezdu.

V současnosti komplikuje
život občanům Pekel aktivita ŘSD spojená s opravami
nadjezdu nad hlavní silnicí. Zhotovitel – firma MADOSprovádí práce dle stanoveného technologického postupu a
dle jednání na kontrolním dnu vše probíhá dle
harmonogramu a tak stále je držen termín otevření 30.
září. Po dokončení prací na nadjezdu je plánována i
oprava vozovky silnice I/35 v oblasti cca 80 metrů pod
nadjezdem. Ta si pravděpodobně vyžádá dvoudenní
úplnou uzavírku hlavní silnice a provoz bude patrně
sveden přes naší obec. Údajně by se mělo jednat o
víkend- vše je závislé na stanovisku Policie ČR.

Cerekvické koupaliště jede!

Po jarním snažení zúčastněných firem (Pavel Havránek,
KOVO Litomyšl a LTM Litomyšl) byl 25. června do užívání
předán opravený bazén místního koupaliště. Uvedená
oprava výrazně zvýšila komfort a vzhled. To společně
s parným počasím přelomu června a července přineslo
značný zájem návštěvníků. Přejeme všem mnoho
slunečných dnů a s tím spojený příjemný pobyt a
osvěžení na koupališti U Medvídka.

Staré kotle je třeba vyměnit,
aneb kotlíkové dotace

Vážení občané Mikroregionu Litomyšlsko. Zamyslete
se nad tím, zda doma netopíte ve vašich domech
starým kotlem, který by bylo dobré vyměnit. Svět
přeje připraveným. Už teď v létě myslete na zimu.
Pardubický kraj chystá 5. výzvu na kotlíkové dotace.
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby vlastníky rodinných domů na území Pardubického kraje.
Cílem
dotace,
kterou
poskytuje Evropská unie
prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, je
výměna starého kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění.
Krajskou administrací ve všech čtyřech výzvách prošlo již
více než tři tisíce žadatelů s celkovou schválenou částkou

přes 360 milionů korun. Mohlo by se zdát, že zájem o tyto
dotace polevuje, neboť prostředky nedávno ukončené 4.
výzvy nebyly rozebrány během několika dnů, jako tomu
bylo ve výzvách předchozích, ale až po 4 měsících. Velká
část občanů, kteří měli nejstarší kotle, už dotace využila. I
nadále je však mnoho domů vytápěno starými kotli,
jejichž provozování bude od 1. září 2022 zakázáno.
V 5. výzvě bude podpora poskytována na pořízení nových
automatických kotlů na biomasu, kotlů na kusové dřevo
s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a
tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna
starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.
Pardubický kraj plánuje vyhlásit 5. výzvu pro fyzické
osoby v září 2019, příjem žádostí poté zahájit v říjnu
2019. Tato 5. výzva bude již poslední v rámci
programového období 2014 - 2020. Celková částka
k rozdělení pro náš kraj bude převyšovat 170 mil. Kč.
Bližší informace ke kotlíkovým dotacím lze nalézt na webu
Pardubického
kraje
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace, včetně
kontaktů na pracovníky z odboru rozvoje Pardubického
kraje, pro zodpovězení jakýkoliv dotazů ohledně čerpání
kotlíkových dotací.
Mgr. Hana Štěpánová,
místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko

Nedostáváte aktuality a hlášení z webu?
Reagujeme na některé dotazy a připomínky občanů, kterým i
přes proběhlou registraci na obecním webu nechodí žádné,
nebo částečné informace. Konzultovali jsme problematiku se
správcem webu, který provedl kontrolu registrací a nezjistil
žádný problém. Všechny odesílané informace tedy odcházejí
na registrované emaily. Jediným možným problémem tak
pravděpodobně bude nastavení parametrů emailové pošty
jednotlivého uživatele. Tyto obecní informace tak končí
v Hromadné poště nebo ve Spamech. Pro zájemce máme
připravený postup jak nastavit spamovou složku, aby zprávy
z obce nekončili právě tam. Zájemci se mohou o tento postup
přihlásit na obecním úřadě.

Hasičská soutěžní radost

Sobota 18. května se vepsala výrazným písmem do análů
cerekvických hasičů. Při okrskové soutěži na Horkách nejen
po 10 letech získali prvenství a to zcela zaslouženě. Naši
mladíci tak zhodnotili poctivou přípravu celého předchozího
roku při objíždění řady pohárových soutěží v širokém okolí.
Další radostí bylo představení se dvou družstev dětí – skvělé.
Našim mladíkům nadšení nechybělo a tak se odhodlali jako
zástupci celého okrsku účastnit se na okresní soutěži 8.
června v Mladějově. Tato účast znamenala po mnoha letech
to, že se vůbec někdo z našeho hasičského okrsku účastnil
okresní soutěže. V sobotu 8. června tak vyrazili, posíleni o
dva nejlepší jednotlivce z okrsku, do Mladějova na Moravě
v pozici zcela neznámého týmu s předsevzetím neudělat
ostudu a sbírat zkušenosti.
Zástupci našeho okrsku bylo vylosováno startovní číslo 1 a
tak všechny disciplíny zahajovali a neměli tak možnost
okouknout některé finty soupeřů. A tak šli do všech pokusů
naplno. A pak už jenom čekali jaká vlastně je konkurence (11
soupeřů) a kam nás výkony v jednotlivých disciplínách
zařadí. A jak to dopadlo? Nad očekávání skvěle !!!!!!

