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Oprava nadjezdu
Nepříjemná zpráva přichází od zhotovitele opravy
nadjezdu na Pekla. Na posledním kontrolním dni bylo
oznámeno,
že
vzhledem
k časové
náročnosti
neplánovaných a provedených diagnostických činností se
zprovoznění nadjezdu odkládá na konec října !!!

Chodník na staré návsi
Konečně bylo vydáno stavební povolení na stavbu
chodníku od Konzumu ke staré škole. Proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele a od 14. října započnou stavební
práce. To sice na čas zkomplikuje průjezdnost, ale zvýší
komfort a bezpečí chodců. Práce budou provedeny do
konce listopadu. Letos bude vybudována za podpory
dotace z POV PK větší část k Jůzovým. Příští rok bude
chodník dokončen do konečné fáze až po křižovatku na
Újezdec. Tomu však bude muset předcházet projekt a
v průběhu roku 2020 provedení výměny vodovodního
řadu, který je uložen v tělesu komunikace.

Knihovna v Cerekvici nad Loučnou
Po prázdninové nepravidelné otevírací době se knihovna
zase vrací do starých kolejí. Otevírací doba je tedy opět
pravidelná. Každé úterý od 16 do 18 hodin. Nově je také
v knihovně možné doučování dětí (první stupeň nebo dle
domluvy). Stále také probíhá akce s názvem Spižírna, kde
je možné vyměnit zavařeniny a jiné domácí produkty.
Během podzimu nás čeká spousta přednášek a aktivit.
Každou středu od 16 hodin se s nejmenšími budeme učit
anglicky. Angličtina je určena pro „školkové“ děti (tedy od
cca 3 let do 6). Lekce budou probíhat v herničce. Cena za
pololetí je 200 Kč. První ukázková lekce začíná 2. 10.
2019 od 16 hodin.
17. 10. si s dětmi od 16 do 18 hodin vyrobíme sliz.
Na konci října nás bude čekat Lampionový průvod se
strašidly. (přesný termín bude upřesněn)
V sobotu 16. 11. nás čeká od 15 do 18 hodin slibovaný
Blešák, takže můžete pomalu přebírat půdy a skříně.
Bude možné prodávat úplně cokoliv (dětské oblečení,
hračky, dospělé oblečení, šperky, apod.
Dále se můžete těšit na přednášku o dobrovolnictví v
Ugandě a Nordic walkingu (jejich termíny budou
upřesněny dle přednášejících).
Vánoční jarmark (29. 11.), výroba adventních věnců (28.
11. od 16 hodin). V prosinci si vyrobíme drobné Vánoční
dárky v podobě mýdel a solí do koupele.

Návštěva kominíka
Kominík pan Doležal provedl svou práci v září. Pan Čapek
navštíví naši obec v polovině října (15. -17.10). Zájemci o
jeho návštěvu se mohou stále hlásit na obecním úřadě.

Ocenění v soutěži Vesnice roku
V letošním roce se zastupitelstvo po několikaleté odmlce
rozhodlo k účasti v tradiční soutěži Vesnice roku
Pardubického kraje. Prezentace před 10 člennou komisí
proběhla v příjemné atmosféře. A poté jsme pouze čekali
na vyhlášení výsledků, které proběhlo v srpnu ve vítězné
obci Lozice na Chrudimsku. Příjemným překvapením pro
naše zástupce byl zisk ocenění a diplomu za činnost
knihovny. Ano činnost knihovny komisi zaujala do té

míry, že neshledali jinou další lepší. Jsme si všichni
vědomi, že oceněná odváděná práce není pouze dílem
spolupráce obce se stávající knihovnice Hany Tomašové,
ale vychází zejména z obsáhlé obětavé činnosti předchozí
knihovnice Pavlíny Nejedlé, které za tuto činnost a
nastartování života knihovny po právu patří velký dík a
uznání. Ocenění je tak závazkem pro práci další. Je
našim přáním, aby akce a knihovnická činnost přilákala
větší okruh spokojených návštěvníků.

Smíšený sedmiboj – 4. ročník
Již 4 ročník míčového sedmiboje smíšených dvojic svedl
k soutěžení 12 týmů v první zářijový víkend. Na klasický
průběh mělo tentokrát vliv počasí a tak tenisový turnaj
byl nahrazen diskgolfem. Soutěže byly ukončeny v sobotu
podvečer a z předaných výsledků je zřejmé, že zvítězili ti
nejlepší. Některé dvojice vystupovaly pod krycími názvy a
můžeme tak pouze konstatovat, že vítězi se stali
“Londýnovi“ druzí byli Vostrčky a bronzoví Dvořákovi.
Následovali Pražákovi, 2 v tom, Jůvovi a Prudílci a další.
Tak příští rok nashledanou.

Dotační program Kompostéry a štěpkovač
Tato dotační akce se blíží ke svému konci. Na základě
výběrového řízení byl dodán výkonný štěpkovač a další
kontejner na textil (ten je umístěn za pohostinstvím).
Kompostéry jsou ve výrobě a lze předpokládat, že by měly
být dodány v průběhu října max. listopadu. Dotační
program byl vypsán i na Slovensku a tak výrobní firmy
jsou zcela zahlceny zakázkami. Po dodání kompostérů
budete vyzváni k jejich odběru na bude s Vámi sepsána
smlouva o výpůjčce a následném darování. Kompostéry
Vám budou zapůjčeny a po 5 letech (udržitelnost
projektu) se do dostanou do Vašeho vlastnictví.

Přírodní zahrada v MŠ
V průběhu letních měsíců proběhly na zahradě Mateřské
školy realizační práce dle zpracovaného projektu pro
dotační titul Státního fondu životního prostředí. Uvedený
program by měl podpořit environmentální výuku těch
nejmenších a přiblížit a popsat jim přírodní pochody
rostlin a život drobných živočichů. Financování je
z většiny kryto dotací ve výši 0,5 mil. Kč. Zbývající podíl
ve výši cca 90 tis. Kč je hrazen obcí. Dílo by mělo být
dokončeno do poloviny listopadu. Přejeme tomuto dílu
zájem a přínos rodičům a dětem a energii pro údržbu po
dobu udržitelnosti.

Cyklostezka Cerekvice - Bučina
Ve fázi těsně před podáním žádosti o dotaci ze SFDI se
nalézá společný projekt obcí Cerekvice a Bučina, který
zajistí bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi těmito
obcemi a napojí vznikající sídliště za školou. Součástí
bude i osazení veřejným osvětlením. Obě obce se dohodly
na podílení se na neuznatelných nákladech shodným
poměrem. V případě poskytnutí dotace plánujeme
výstavbu v roce 2020.
Olej v kanalizaci ! Opakovaně žádáme – nelejte
použitý olej do kanalizace. Ucpává potrubí a způsobuje
zaplavování sklepů. Čištění stojí značné finance. Olej
odkládejte v PET lahvích do sběrných nádob. Děkujeme.

