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Svoz nebezpečného odpadu
vytříděného z komunálního odpadu

a velkoobjemového odpadu

.
Obec Cerekvice nad Loučnou a firma LIKO Svitavy
si Vás dovoluje upozornit, že ve

středu dne 19. srpna 2020

zajistili svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů
a elektrozařízení pro občany. Speciální svozové vozidlo
bude sbírat tyto druhy nebezpečných odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice,
lepidla,
Rozpouštědla,
odmašťovací
přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v
uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní
chemie včetně obalů), baterie (suché články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia, vysavače,
žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Dále bude vybírán velkoobjemový odpad: kusy
nábytku, koberce, lina, matrace, dětské kočárky, dále
neznečistěné textilie, stará obuv, molitan apod.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán
přímo od občanů.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU .

Od 14,00 u Základní školy
Od 14,30 u Škeříkových na Peklích
Od 14,45 u býv. penzionu na Peklích
Od 15,00 u Nejedlých na Peklích
Od 15,30 na Močidlech v Cerekvici
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Oprava přejezdu a vlaková výluka

Od 10. srpna bude zahájena výluka vlakového spojení
z Vysokého Mýta do Litomyšle. Tato výluka je
způsobena realizací oprav železničních přejezdů.
Jedním z nich bude oprava přejezdu na komunikaci na
Pekla. Přípravné práce již nějakou dobu probíhají a
výsledkem by měla být celková oprava přejezdu včetně
instalace výstražného zařízení. S výlukou vlakové
dopravy a opravou přejezdu je spojena i vynucená
objížďka, která vede po hlavní silnici do Hrušové a přes
Bídu na Pekla a to obousměrně. Z dostupného
harmonogramu lze vyčíst, že průjezdnost by neměla
být omezena trvale, ale pouze při pracích neumožňující
přejezd vozidly. Přinášíme nahlášené termíny úplné
uzavírky přejezdu (a to pouze informativně): 10. –

12.8., 18.-19.8., 21.8., 28.8.- 1.9.2020. Jak bude
vše probíhat ve skutečnosti, uvidíme.
Celkové
zprovoznění a zrušení objízdné trasy je tak 1. září.
Přejeme pevné nervy po dobu uzavírky, která by
měla přispět nyní tolik diskutované bezpečnosti
železniční dopravy.

Odpady

Téma odpadů nechybí téměř v žádném
Občasníku, leč nešvary s tím spojené se nedaří
vymýtit. Stále je pro některé tabu skládání papírových
krabic, sešlapávání plastových lahví a další pro
normálního občana běžné věci. A potom je možná
právě od těchto „nepřizpůsobivých“ slyšet kritika, že
jsou kontejnery přeplněné. Otázkou řešení se
zastupitelstvo zabývalo ve zvýšené míře na posledním
zasedání a přizvalo si ředitele svozové firmy LIKO
Svitavy, aby hledalo cestu ke zlepšení. Shodli jsme se,
že neustálé navyšování kontejnerů v některých místech
je bez viditelného úspěchu. Bylo doporučeno rozšíření
sběrných míst a tak „rozmělnění“ náporu odpadů do
více míst. V současnosti probíhá analýza dostupnosti
jednotlivých míst a návrhy na další místa, která by
umožnila zahuštění sběrné sítě. V otázce zvýšení
četnosti svozů jsme skeptičtí a to z vyjádření ředitele
s ohledem na kapacity svozové techniky a lidských
zdrojů. Projednávanou variantou byl např. i pytlový
svoz plastů – ale každá „sranda“ něco stojí. S výsledky
šetření budete seznámeni a poznáte je v terénu.
Věříme, že budou ku prospěchu a přinesou i
očekávané zlepšení vzhledu svozových míst.

Probíhají investiční akce
Po výměně vodovodu bylo zahájeno dokončení
chodníku ke křižovatce na Újezdec. V plném proudu je
výměna elekrtoinstalace v přízemí Základní školy,
rekonstrukce kuchyně Mateřské školy a výstavba
cyklostezky od ZŠ do Bučiny. I přes drobné problémy
věříme ve zdárný konec těchto akci v termínu.

Vítání občánků
Jak jsme inzerovali již v minulém čísle, odložené
tradiční vítání občánků proběhne v měsíci září a
termín bude přihlášeným oznámen pozvánkou.
Připomínáme, že pro účast se je třeba přihlásit
formulářem, který naleznete na webu. Uvedený
vyplněný formulář slouží i jako souhlas se zpracování
osobních údajů. Rodiče, jejichž děti narozené vloni i
letos dosud vítáni nebyly, se tak mohou přihlásit do
konce srpna. Ti, kteří již přihlášku odevzdali, se toto
upozornění netýká.

Záříjové akce hasičů
Hasiči se na posledním „výboru“ dohodli na
pořádání připravených akcí. Zábava na ukončení
léta u hasičárny by měla proběhnout v pátek 4. září
a již 2x zrušená soutěž ke 135 letům vzniku SDH
byla již doufáme naposledy přeložena na neděli 27.
září. Sledujte proto plakáty a web. Doufáme, že
tentokrát to již vyjde.

