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Místní rozhlas dočasně nevysílá
Dnešní číslo nezačínáme zrovna pozitivní zprávou.
V souvislosti s prázdninovou dobou a s rozbíhajícími
se pracemi na rekonstrukci elektroinstalace v Základní
škole (vysílač a související technika bude bez el.
energie) budou po dobu nezbytně nutnou domácí
přijímače BOR nefunkční a zprávy budou rozesílány
pouze na registrované emaily a na webu obce.
Abychom zachovali alespoň nějakou omezenou
možnost přenosu informací k těm neregistrovaným,
jsme
připraveni
jednotlivá
hlášení
informací
zveřejňovat na vývěskách. Ty proto sledujte s větší
četností.

Dopravní omezení budou pokračovat
Již delší dobu se střetáváme s omezeními a
obtěžováním zvýšeným provozem a komplikovanou
dopravou. Ta je zejména vyvolána opravou hlavní
silnice 35. A tato oprava měla být podle původního
harmonogramu dokončena do začátku prázdnin.
Bohužel ze stavu oprav a z oficiálních dokumentů je
zřejmé, že stavba má časový prokluz a různě vyhlášena
omezení a stanovené objízdné trasy se stále mění za
pochodu. Již 23. června měla být zahájena tzv. III
etapa od odbočky na Hrušovou k hlavní křižovatce.
Nyní je zřejmé, že v nejbližších dnech bude v této části
oprava zahájena. Dle posledních řízení je jasné, že i
tato etapa bude rozdělena do 3 podetap a původně
plánovaná objízdná trasa přes Švábenice, České
Heřmanice a Tisovou byla zavrhnuta a provoz bude
svěřen střídavým provozem semaforům a pracovníkům
stavby. Z poslední dokumentace citujeme:
Termín realizace:
III. ETAPA: od vydání rozhodnutí do 31.7.2021
Jedná se o částečnou uzavírku silnice I/35 v úseku od stykové
křižovatky v Hrušové po průsečnou křižovatku v obci Cerekvice nad
Loučnou. Tento úsek bude rozdělen do 3 podetap: KM 1,0001,500; KM 1,500 – 2,000 a KM 2,000-2,535, tedy po cca 500 m.
Provoz bude po dobu trvání částečných uzavírek veden kyvadlově
(pracovní místa) po volné polovině vozovky a bude řízen od
pondělí do soboty 7:00 – 17:00 hod. pracovníky stavby. Mimo tuto
dobu bude řízen SSZ a PDZ.
Kvůli stavebním pracím a obnově povrchu komunikace v podetapě
KM 2,000-2,535 bude průsečná křižovatka u Cerekvice nad
Loučnou do poloviny zabrána a při provádění pravé poloviny
komunikace bude odbočení ze směru Litomyšl na Cerekvici
omezeno pouze pro vozidla stavby a bus. Zároveň bude v tomto
případě od Cerekvice znemožněno odbočení na Hrušovou. V
případě provádění levé poloviny komunikace bude znemožněno
odbočení od Bohuňovic na Hrušovou. Také se předpokládá, že
existuje jistá znalost místních obyvatel o místní infrastruktuře a
není nutné pro tyto omezené směry navrhovat objízdnou trasu.
Zastávka „Cerekvice nad Loučnou rozc.0.1“ linky č. 680814 a
680754 bude dočasně zrušena, a to bez náhrady, v případě
provádění fáze KM 2,000-2,535.
Poté budou ještě celý srpen probíhat dokončující
práce. Vjezd do obce by měl být osazen značkou

zákazem vjezdu nad 3,5 t a požadujeme i 30 km
rychlost. Veškerá omezení a úpravy jsou však
k ničemu,
pokud
řidiči
nebudou
zachovávat
ustanovení danými dopravními značkami a nebudou
ohleduplní. A to ať se jedná o Cerekvici tak i Pekla
(pouze upozorňujeme, že zde platí již léta z Cerekvice
od mostu až k firmě FD Europe 30 zóna !!! – stačí to
jen dodržovat). Pirátům a bezohledným „bezmozkům“
však nepomůže i kdyby 30 byla každých 50 metrů.
Cestování bude komplikovat i nahlášená výluka
vlakové dopravy od 3. července do 25. srpna. Vlaky
budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ve
dnech 11. a 12. srpna bude uzavřen z důvodů
revizních prací přejezd na Pekla a objízdná trasa
povede přes Hrušovou po hlavní silnici 35 (pokud bude
již hotová???). Navíc po dobu odstávky trati bude
pravděpodobně nefunkční signalizační zařízení na
přejezdech.
Prosíme
všechny
účastníky
o
ohleduplnost, ostražitost, pochopení a dodržování
pravidel, abychom si mohli po dokončení oddychnout a
vrátit se ve zdraví do normálu.

Prázdninová otevírací doba knihovny
Místní knihovna bude ZAVŘENA tyto dny: 1.7.,
12.8., a 19.8.2021. Ostatní čtvrtky o prázdninách
máme otevřeno, pouze upravenou otevírací dobu
od 15 do 17 hodin.

Prázdniny ve škole budou pracovní
Školní třídy opět osiřely, děti dostaly vysvědčení, noví
čtenáři
byli
pasováni,
deváťáci
se
rozloučili
s cerekvickou základkou se slovy „Mise skončena“.
Přesto i letos bude prázdninový život ve znamení
plánovaných
rekonstrukcí.
Ve
třímiliónových
nákladech se bude skrývat další část vloni započaté
rekonstrukce
elektroinstalace
a
také
výměna
plynových kotlů pro vytápění školy. Kotle již dožily po
24 letech používání a budou nahrazeny novými,
úspornějšími. Žádost o dotaci ze strany Ministerstva
financí nebyla vyslyšena a tak náklady na tuto
neodkladnou výměnu budou na bedrech pouze
obecního rozpočtu. Pevně věříme, že prvního září bude
vše hotovo a žáci nic nepoznají.

A co obecní práce?
Zde očekáváme zpevnění a rozšíření počtu sběrných míst
pro kontejnery na odpad, opravu zadní části komunikace
na Vápenicích vč. dalších oprav, instalace čekárny u
základní školy a jejich náhrada u hlavní silnice,
přestavbu přístřešku za Konzumem na stání pro
kontejnery. Výstavba plánovaného víceúčelového hřiště
letos opět nebude – ani na druhý pokus nebyla žádost o
dotaci na MMR úspěšná.

Zásilkovna je již funkční
Z-box postavený vedle autobusové čekárny v Cerekvici je
již od 28. června zařazen do systému a po nahrání
aplikace do mobilu je tedy možno zásilky přijímat a
odesílat. Ať Vám všem slouží bez zádrhelů.

