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Evidence obyvatel a rok 2020
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
2020
se
dle evidence
narodilo
cerekvickým maminkám 5 dětí.
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.
 Během
roku
2020
zemřelo
12
našich
spoluobčanů: Jaroslav Kokeš (*1924)- nejstarší
občan, Helena Nováková (*1928), Jaroslav Petřík
(*1930), Jan Morávek (*1932), Jana Danielová
(*1936), František Jílek (*1943), Stanislav
Hruška (*1947), Karel Štorek (*1950), Stanislav
Ropek (*1952), Tomáš Bernard (*1964), Stanislav
Tomaš (*1966) a Jaroslava Zerzánková (*1970).
Čest jejich památce.

Přiznání „za popelnice“ a psy

Do svých schránek jste s minulým občasníkem
obdrželi formulář Přiznání k místnímu poplatku se
žádostí o jeho odevzdání do 29. ledna.
Připomínáme proto těm, kteří tak zatím
neučinili, aby to provedli např. vhozením
do poštovního otvoru ve dveřích obecního
úřadu, nebo odevzdáním přímo v době
úředních
hodin
omezených
vládním
nařízením (pondělí a středa 10-12 a 13-16
hod) Možností je také vyplněný formulář
zaslat na email obce. Tak jako u všech
plateb jsme nuceni vzhledem k opatřením
doporučujícím omezení přímého kontaktu
upřednostňovat platbu převodem na
účet.
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 opakovaně vydáme na obecním úřadě.
Poplatek za likvidaci odpadu je stejně jako
v loňském roce 550 Kč/ občana a poplatek za
prvního psa je 120 Kč, za druhého a dalšího je 180
Kč.
Pokud jste si před odevzdáním formuláře
neopsali účet a variabilní symbol Vám jej tímto
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.
Platba v hotovosti (pro ty, kteří opravdu nemají
jinou možnost) na Obecním úřadu je sice již možná
a to v uvedených omezených úředních hodinách.
Doporučujeme však vyčkat s platbou v hotovosti a
provést
ji
současně
s platbou
stočného

(předpokládáme odečty vody v průběhu února odečty budou patrně bezkontaktní s hlášením stavu
přímo vodovodům – bude upřesněno). Tím
eliminujete opakovaný kontakt a budeme se tím
vzájemně chránit.

Nastal

masopustní čas. Masopust
v předchozím roce těsně předcházel omezení
související s výskytem nové nemoci na území
republiky. Letos s ohledem na trvající vyhlášená
opatření
skupina
Čtvrtníci
nabízí
alespoň
odlehčenou, či vzpomínkovou variantu s výstižným
přídavkem v názvu: „Distanční masopust“. Jinými
slovy požadavky na omezení kontaktů limituje
účastníky průvodu natolik, že průvod v klasické
podobě nelze očekávat. Účastníci alespoň rádi
přijmou Vaši fotografii prostřednictvím e-mailu
ctvrtnici@seznam.cz zachycující libovolný námět
spojený s masopustem v Cerekvici nad Loučnou.
Měl by být symbolem, přáním, pozvánkou,
nápadem. Myšlenka je postavena na Vaší absolutní
svobodě rozhodnutí, co pošlete. Pouze pamatujte, že
Vámi zaslané materiály mohou být vybrány
k prezentaci na webových stránkách obce. Na
vědomí, že skupina čtvrtníci
nespadá pod žádný rámec
nařízení
jiných
stran
či
institucí a ve věci významu
masopustní oslavy má za cíl
udržet kontinuitu s heslem:
není národ, není tradice. Platí,
že kroniku života píší ve
výsledku všichni, otázkou je
pouze jak. Za milé a jedinečné
příspěvky do té čtvrtnické,
popisující
masopust
v tom
letošním roce předem skupina
děkuje!
Příspěvky
prosím
zasílejte
do
20.
února.
– Vaši čtvrtníci –
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky

která letos ze známých důvodů probíhala v průběhu
ledna do kasiček umístěných v obchodě, Obecním
úřadě a v kostele činil v naší obci 13 947 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli či se na organizaci
podíleli. Přidáváme i poděkování oblastní charity:
DĚKUJEME ZA POMOC
V LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
Letošní tříkrálová sbírka je za námi. Jako mnoho věcí a
událostí se přesunula do online prostoru, ale velkým dílem
se na ní podílely především takzvané „tříkrálové pobočky“
– úřady, farnosti, firmy, lékárny, obchody nebo i jednotlivci.
Bez ochoty a vstřícnosti jednotlivých majitelů či
zaměstnanců bychom se letos neobešli! Všem VÁM patří
velký dík za to, že jste nás v tom letos nenechali a pomohli
nám nastřádat moc hezkou částku.

