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Fotbalisté podpořili pěstounsví
Fotbalisté TJ Slavoj Cerekvice se ve své tréninkové
přípravě dne 14. 9. 2021 zúčastnili akce Běh pro
pěstounství
v rámci
Týdne
pěstounství
v Pardubickém kraji. Trasa běhu se nacházela
v areálu Černá hora v Litomyšli. Akce měla za cíl
poukázat na skutečnost, že mnoho dětí stále
vyrůstá mimo rodinu v různých typech ústavních
zařízení a jednou z možností, jak snížit počet těchto
dětí, je právě pěstounství. Děkujeme za podporu
Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl

Informace k tématu odpadů

Účinnost nového zákona o odpadech byla důvodem,
proč se na svém zasedání zastupitelstvo obce
zabývalo tvorbou a schvalováním dvou obecně
závazných vyhlášek řešící toto téma s platností od
1.1.2022. Změny jsou však více méně kosmetické a
zahrnující právě ty změny názvosloví a odkazy na
nový zákon. Tou první je Obecně závazná vyhláška
č.
1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, která specifikuje druhy
odpadů jejich rozsah je dán zákonem, ale zařazení
některých nových komodit, naši obec zastihl
připravenou a jejich sběr je již v současnosti
zajišťován. Mimo jiné je zde také popsána stále
opakovaná
žádost
a
povinnost
občanů
minimalizovat objem odkládaného odpadu do
kontejnerů.
Umístění
sběrných
míst
bude
zveřejněno v dohledné době na webových stránkách
obce. Zde jste již asi zaznamenali některé změny,
které budou v dohledné době dovršeny. Všechna
sběrná místa byla zpevněna a počet sběrných míst
byl navýšen po 2 kontejnerech v prostoru vlakové
zastávky a další na rohu hřbitova. Další dvě
stávající
sběrná
místa
doznají
přemístění.
Kontejnery na křižovatce u MŠ budou přesunuty na
ukrytější místo u hřiště a kontejnery u ZŠ u zdi
Jílkových budou přemístěny na nové místo u zdi
Karexu.
V jarních měsících je plánováno jejich
ohraničení. Tím si slibujeme zejména eliminaci
přeplňování
kontejnerů
projíždějícími
vozidly
mimocerekvických občanů. Poslední doplněné místo
v prostoru
příjezdu
k firmě
Profistav
bude
instalováno až po vyřešení dopravního řešení
projektu firmy Profistav. Těmito kroky se snažíme
reagovat na doporučení svozové firmy zvýšit počet
sběrných míst a rozmělnit tak nápor na stále
přeplněné kontejnery za obchodem a také zkrátit
docházkovou vzdálenost. Za Konzumem je připraven
projekt na vybudování přístřešku na stávající
kontejnery. Bourání a výstavba bude zahájena
v nejbližších dnech.
Pro odkládání drobných kovů (plechovky apod.) je
nyní k dispozici nový kontejner na kov za
Konzumem.

Kontejnery na biologický odpad (listí, tráva, větve)
budou po jejich naplnění (cca do konce listopadu)
odvezeny a objeví se na svých místech opět na jaře.
Další vyhláška - OZV č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství řeší
mimo změnu zákonných ustanovení zejména výši
poplatku na rok 2022. Zde došlo po rozboru
stávajících nákladů a jejich očekávaného vývoje ke
zvýšení na 650 Kč / občana. Stávající osvobození
nad rámec zákona zůstávají v platnosti (děti narozené
v předmětném roce a občané nad 80 let). I možnosti
platby a jejich termíny zůstávají v platnosti. Veškeré
informace budou na Prohlášení k místnímu
poplatku, které obdržíte na přelomu roku, nebo
budou dostupné na webu ve složce Formuláře.

Adventní akce – ano či ne?

Další Covidová vlna a s ní související omezení je
výraznou komplikací pro pořádání tradičních
adventních akcí. Ty byly vloni beznadějně zrušeny a
v letošním roce vzhledem k extrémním číslům nad
nimi visí velký otazník. Přesto se připravuje jakýsi
scénář: rozsvícení vánoční výzdoby je plánováno na
neděli 28.11.2021 od 17 hodin na návsi. Průběh
bude výrazně okleštěn (zcela určitě nebude svařák)
a hudební vystoupení bude-li,
také spíše
symbolické.
Plánovaný adventní koncert na sobotu 4. prosince
od 16 hodin v místním kostele je ve velkém ohrožení
vzhledem k možnosti vstupu pouze pro očkované.
Nyní řešíme i jiné možnosti, včetně vystoupení ve
venkovním prostoru. Vše je tedy závislé na aktuální
situaci a možných dohodách a podmínkách pro
pořádání. Proto sledujte vývěsky a web obce, kde
budeme o pořádání či nepořádání informovat.
Vše je také dáno také pohledem na aktuální stav
pozitivních případů v naší obci, které dosahuje
vyšších počtů než v jarní vlně (ke dni vydání
rekordních 26!)

Mikulášský vlak

Projede
se
zastávkou
v Cerekvici
v neděli
28.
listopadu 2021. Časy odjezdů
jsou uvedeny na zveřejněných
jízdních řádech na vývěskách a
na webu. Ze zastávky odjíždí
na Litomyšl v 9,50 a 13,46 a na
Choceň 11,05 a 15,05. Protiepiedmiologická
opatření budou patrně shodná jako v hromadné
dopravě.

Nabídka postelí

Nemocnice Pardubického kraje nabízí polohovatelné
postele, které vyřazovala Litomyšlská nemocnice a
nabízí je zdarma k využití. V případě zájmu
kontaktujte pana Čipčalu Mob. +420 728 504 841

