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Před závěrem roku
Mílovými kroky se ke svému závěru blíží rok, který
s sebou přinesl situace, které jsme v dohledné
minulosti nemuseli řešit a potýkáme se s nejistotou
a mnozí i s existenčními problémy. Hlídací PES je
stále na stopě neviditelnému nebezpečí a svým
nevyzpytatelným chováním mnohdy vnáší zmatek
do našich myslí a životů. Těžko lze předpokládat
vývoj, byť i v nejbližších dnech. V takové situaci se
těžko plánuje a tak i společenský život utrpěl značné
škody a lze předpokládat, že minimálně tradiční
aktivity budou v blízké době značně ochuzené.
Zastavil se sportovní život, tradiční setkání u
vánočního stromu proběhlo bez účasti Vás, občanů.
Tento nedostatek jsme se snažili nahradit něčím
novým – betlémem. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří pro splnění této myšlenky udělali
maximum. S možnými problémy se také potýkali
Mikuláš s čerty, kteří hledali možnou cestu ke své
tradiční aktivitě. Věříme, že společnými silami
s organizátorkami vše skončilo úspěšně, i když
trochu netradičně. Po léta byl adventní akcí koncert
v kostele – ten i přes naplánovaný termín ze
zřejmých důvodů nemohl neproběhnout.
Přesto lze letošní rok plný omezení z hlediska
realizace obcí plánovaných akcí hodnotit ne zcela
negativně. Byl zejména dokončen chodník na staré
návsi, byla vybudována cyklostezka jako spojení
s obcí Bučina, proběhla první část rekonstrukce
elektroinstalace v Základní škole, opraveny záchody
na koupališti a renovován tenisový kurt. Jedna
z větších staveb – vybudování víceúčelového hřištěse nepovedla. Důvod byl prostý – neobdrželi jsme
dotaci. Přesto na příští rok se pokoušíme podat
žádost novou a uvidíme. Plány na rok následující se
již připravují jako podklad pro rozpočet. Zde jsme
však také uvrhnuti do značné nejistoty jaká bude
příjmová stránka rozpočtu. Predikce a schvalovaná
opatření mnoho nadějí na zlepšení stavu nedávají,
právě naopak. O vlivu omezení veřejných financí a
daňových příjmů jsme se mohli přesvědčit již v roce
letošním. Přesto si nezoufáme a budeme se snažit
pokračovat vpřed, i když to možná bude po menších
krůčcích.
Covidový rok 2020 tedy končí a to je důvodem
Vám všem spoluobčanům popřát mnoho pevných
nervů, pohodu ve svých domovech, jistotu práce
a dobrého pocitu z ní, dobré sousedské vztahy,
pozitivní mysl, ochotu podat pomocnou ruku a
snahu nalézt v těchto netradičních chvílích
nová řešení vedoucí k plnohodnotnému životu
v mezích možností. Tímto doplňujeme tradiční
přání klidných a spokojených vánočních svátků
a spokojený závěr roku (i když bujaré veselí
bude asi trochu omezeno). Do roku nastávajícího

pak zejména zdraví, pozitivní náladu a život,
který se postupně vrátí do standartních mezí.
Věřme tomu a dělejme vše pro to, aby tomu tak
bylo.
–starosta-

Výsledky voleb do „kraje“
Krátce se vracíme k výsledkům voleb do krajského
zastupitelstva. Z 640 oprávněných cerekvických
voličů bylo odevzdáno 276 platných hlasů, tj.
volební účast byla 43,4%. Hlasy byly rozděleny
takto: ANO 70 hlasů, ODS a TOP 09 60 hlasů, STAN
42 hlasů, Piráti 32 hlasů, 3PK 23 hlasů, Koalice pro
PK 18 hlasů, Východočeši 8 hlasů a SPD a KSČM 7
hlasů. Ostatní strany obdržely 0 až 2 hlasy.

Informace ke svozu odpadu

Předkládáme sdělení vedení firmy LIKO k termínům
svozu odpadů.
Obracím se na Vás s důležitou informací týkající se
především svozu směsného komunálního odpadu.
Některým z Vás možná neuniklo, že na přelomu
roků 2020 - 2021 se setkávají dva liché týdny, což
vnáší určitý zmatek do realizace svozu odpadu. Aby
tedy nedošlo k nedorozuměním, abychom se vyhnuli
nelogickému svozu komunálního odpadu ve dvou
sousedních týdnech (v případě obcí, jež jsou sváženy
nyní v lichém týdnu) a zároveň aby nedošlo ke svozu
komunálního odpadu po třech týdnech (v případě
obcí, které jsou sváženy nyní v sudých týdnech),
uvádím, že svoz bude probíhat následovně:
Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bude
plynule přecházet do r. 2021. To znamená, že i v
době dvou po sobě jdoucích lichých týdnů (konec
roku 2020 a začátek roku 2021) se „pojede“ pořád
se čtrnáctidenním intervalem svozu. Dojde tedy jen
k tomu, že svoz, který byl v r. 2020 prováděn v
sudém týdnu, bude v r. 2021 prováděn v týdnu
lichém a obráceně. Podobná situace nastane i ve
svozu papíru a plastů.
Z uvedeného tedy pro naši obec vyplývá, že svoz
popelnic proběhne naposledy v roce 2020 23.
prosince a první v roce 2021 6. ledna. Plasty se
sváží každý čtvrtek a papír ve středu v týdnu,
kdy se nesváží popelnice.

Další informace k odpadům….
Svoz zeleného a zahradního bioodpadu byl pro
letošní rok ukončen odvozem sběrných kontejnerů.
Ty budou opět k dispozici na začátku jara, až nám
počasí dovolí práce na našich zahradách.
Při pohledu do kontejnerů na papír je zřejmé, že
někteří stále nechápou, co znamená požadavek na
rozkládání
kartónových
krabic.
Přeplněné
kontejnery plné nevyužitého prostoru svědčí o
bezohlednosti, nezájmu a hraničí snad se sabotáží.
Snad se celková situace pomalu lepší, ale jsou to
opravdu jenom nesmělé krůčky…..

