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Evidence obyvatel a rok 2019
Pravidelně v prvním čísle přinášíme tradičně
shrnutí změn v evidenci obyvatel, která je
svědectvím o případném rozvoji či připomínkou
ztrát, které se nás potkaly. A jak nám zákon velí, ve
tvaru
značně
redukovaném
a
zajišťujícím
požadovanou anonymitu. Kompletnost seznamu je
bez záruky.
 V roce 2019 se dle evidence narodilo 10 dětí.
Z toho 4 chlapci.
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.
Rodičům s dětmi narozenými v roce 2019 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. Vyplnění formuláře je chápáno jako
souhlas s použitím osobních dat pro potřeby
přivítání.
 Během
roku
2019
zemřelo
5
našich
spoluobčanů: Josef Doubrava (*1935), Eva
Kopecká (*1943), Oldřich Čáp (*1945), Zdeněk
Neugebauer (*1953) a Zdeněk Sosna (*1954).
Čest jejich památce.
Během roku se odhlásilo z pobytu 11 občanů,
9 se přestěhovalo v rámci obce a přistěhovalo se 28
občanů. Průměrný věk je 43 let. Nejčastějšími
mužskými jmény jsou: Jiří 27x, Jan 22x, Pavel a
Josef 20x a Petr 17x. Mezi ženami je pořadí: Jana
24x, Marie 19x , Eva a Ludmila 12x a Alena 11x.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky

která proběhla v sobotu 11. ledna, činil v naší obci
včetně Pekel krásných 25 886 Kč, což je téměř o 6
tisíc korun více než vloni. Tentokrát po Cerekvici
koledovaly 3 skupiny a na Peklích jedna. Děkujeme
dárcům i skupinkám tříkrálovým pod vedením
Marušky, Lídy, Petra a Pavla, kteří výběr svou
obchůzkou zajistily. Pořadatelé děkují za pomoc.

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 po 20. únoru 2020
a předpokládáme, že bude možné platit společně se
stočným a ušetříme Vám tak jednu cestu na úřad.
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 30.9.2020.
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 byl
Obecně závaznou vyhláškou 2/2019 navýšen na
550 Kč/ občana a poplatek za prvního psa je 120
Kč, za druhého a dalšího je 180 Kč. Svozová firma
zvýšila i pro letošek poplatky za svoz, a tak
zastupitelstvo na svém zasedání bude pro příští rok
stát opět před otázkou jak dál. Prosíme o dodání
vyplněného přiznání i v případě, že jste vyhláškou
od poplatků osvobozeni. Pokud se týká přiznání za
psy tak byla do formuláře doplněna kolonka pro
číslo čipu – tak prosíme doplnit.
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.
Informujeme Vás o poplatcích za rok 2020, ale dosud
i přes urgence se najdou občané, kteří nemají
uhrazeny popelnice či psy za uplynulý rok 2019 !!!

Masopust v Cerekvici potřetí
Po dvou úspěšných ročnících začínají „čtvrtníci“
opět spřádat plány na ukončení času veselí a
radovánek = masopust klepe na dveře. Termín je
dán začátkem postní doby a tak sobota 22. února je
ten pravý. Po loňském pozitivně kvitovaném
masopustním setkání spojeném se zabijačkovými
pochoutkami podávanými v hasičské zbrojnici bude
řada masitých pamlsků připravena i letos. Po
řádném posilnění bude moci veselá chasa vyrazit na
obchůzku – tentokrát do oblasti, kam se při
minulých obchůzkách nedostaly – s vysokou
pravděpodobností do oblasti řadovek a sídliště JZ.
Pořadatelé oblast v předstihu projdou, aby si
potvrdili
souhlasy
a
rozsah
navštívených
domácností. Po průvodu bude následovat smutná
událost, která rej masek ukončí. Už se těšíme – pro
přesnější informace sledujte plakáty a web obce.

Co nás čeká v roce 2020

Začátek roku je obdobím plánování finančních
prostředků na pokrytí akcí, které očekáváme
v průběhu roku. Jistě se bude jednat o
dokončení chodníku na staré návsi s podporou
dotace z POV PK, kterému bude předcházet
výměna vodovodu v délce cca 65 metrů.
V případě poskytnutí dotace ze SFDI by mělo
za spolufinancování obce Bučina proběhnout
vybudování cyklostezky od ZŠ do Bučiny. –„-

