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Výzvy na prahu nového roku

Zvýšení ceny vodného

Na úvod 28. ročníku Občasníku je třeba se ohlédnout
za hektickým i omezeným uplynulým rokem. Jistě
v něm nalezneme řadu pěkných věcí, ale i těch co se
nepovedly. Do nastávajícího roku si lze společně
srdečně přát spokojenost, více chvilek štěstí,
vzájemnou sounáležitost a zejména zdraví. Nezbývá
než věřit, že covidové vlny se již přeženou tak, jako ta
prosincová, kdy v naší obci bylo v některých obdobích
pozitivních i 44 občanů. Nešťastná doba zapříčinila i
rušení tradičních akcí a při přípravě případných
dalších je již patrná jistá míra apatie a pocitu
zbytečnosti snahy. I nastávající rok bude poznamenán
řadou výzev. Jednou z nich je zvládnutí epidemie,
která trápí celý svět již třetím rokem. Druhá výzva je
popasovat se zvyšujícími se cenami zejména energií,
které ovlivní téměř vše – tak jak je patrné
z následujících článků. Tou třetí výzvou jsou podzimní
komunální volby a s ní i možnost zapojit se aktivně do
veřejného života a utvářet náš život a chod obce dle
pozitivních představ pro naše společenství. K vyrovnání
se s těmito výzvami přejeme odvahu a zodpovědnost a
přidáváme přání toho nejdůležitějšího, co nelze penězi
či zlatem vyvážit – zdraví a vzájemné přátelství i přes
mnohdy odlišné pohledy na život.
– starosta-

Na zasedání dne 29. 11. 2021 členové Svazku
vodovodu Záhoran rozhodli o zvýšení ceny vody o 3 Kč
na 1m3, tj. na 36 Kč +10% DPH = 39,60 Kč. Co nás
k tomu vedlo?
Potrubí, které je v zemi, slouží už 60 let a začíná být
stále více poruchové a co více je potřeba výměna celých
řadů. Některé jsou dokonce ještě v eternitu. Ale i ty, co
jsou v litině, tak se musí měnit, protože dle pamětníků
se litina dovážela v 60 letech z Polska a byla nekvalitní.
Dále nám stoupají ceny na materiál a o energiích ani
nemluvě. To nakonec pociťujeme a pocítíme všichni.
Jen pro příklad. Výměna 150 m potrubí stojí dnes 600
tis. Kč, a že nás toho čeká dost. V plánu je výměna
přivaděče na Horky, který je v eternitu a začíná být
hodně poruchový, a pokud se neobjeví voda z poruchy
na povrchu, tak je těžko dohledatelná. Na tuto akci
sháníme dotace, jelikož projekt zní cca na 6 mil Kč.
Dále až skončí doba udržitelnosti na dotaci vrtu na
Peklích, který budovaly Vodovody Vysoké Mýto,
chceme se napojit na vrt také. Projekt už máme.
Skupinový vodovod hospodaří jen s prostředky, které
získá
z pronájmu
vodovodní
infrastruktury
a
z příspěvků od obcí. Obec Horky, Hrušová a Cerekvice
od r. 2016 pravidelně přispívají celkem 233 tis. Kč za
rok a výše cena pronájmu je závislá na ceně vodného.
Nájem a příspěvky z obcí jsou každoročně použity na
obnovu vodovodních řadů v obcích.

Evidence obyvatel a rok 2021
Pravidelně v prvním čísle přinášíme tradičně shrnutí
změn v evidenci obyvatel, která je svědectvím o
případném rozvoji či připomínkou ztrát, které se nás
potkaly. Kompletnost seznamu je bez záruky.
 V roce 2021 se dle evidence narodilo cerekvickým
maminkám 8 dětí.
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.
 Během roku 2021 zemřelo 7 našich spoluobčanů:
Jan Brzlínek (*1940), Ludmila Jílková (*1944)
,
Stanislav Stoklasa (*1953), Jana Brychtová (*1951),
Marie Vodičková (*1955), Václava Janderová
(*1969)
a Roman Šeda (*1975).
Čest jejich památce.

Přiznání „za popelnice“ a psy

S dnešním občasníkem jste dnes obdrželi jako
každoročně Přiznání k místnímu poplatku se žádostí o
jeho odevzdání do 29. ledna a to vhozením do
poštovního otvoru ve dveřích obecního úřadu, nebo
odevzdáním přímo na obecním úřadě, nebo vyplněný
formulář zaslat na email obce. Tak jako u všech plateb
upřednostňujeme platbu převodem na účet – tu
můžete provádět ihned po odevzdání formuláře.
Ostatní pokyny pro platbu jsou uvedeny na Přiznání.
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. Poplatek za likvidaci odpadu je pro rok
2022 dle Obecně závazné vyhlášky stanoven ve výši
650 Kč/ občana a poplatek za prvního psa je 120 Kč,
za druhého a dalšího je 180 Kč.

J. Huráň – předseda svazku

I cena stočného se mění

Při přípravě analýzy financování provozu kanalizace a
čistírny odpadních vod na další období se jako vždy
vychází s uplynulých let a z finančního vývoje.
Z uvedeného je zřejmé, že likvidace odpadních vod je
činností, která se stále více zdražuje (zejména vlivem
energií – o ceně elektřiny jsme se již všichni
přesvědčili). Z analýzy je viditelné, že finanční ztráta se
rok od roku prohlubuje a obec na ni jednoznačně
doplácí. Pro zmírnění propadu těchto rozevírajících se
cenových nůžek je jediná cesta – navýšení ceny
stočného. Provozovatelem tak byly připraveny varianty
navýšení a jejich dopad na ztrátu. Ty byly předloženy
zastupitelstvu, které se rozhodovalo mezi dvěma
zvolenými návrhy. Z nich nakonec těsně zvítězil ten
mírnější. Od 1.1.2022 je tedy stanovena cena stočného
ve výši 22 Kč/m3 + 10% DPH % = 24,20 Kč/m3. Zde je
třeba připomenout, že původní cena přes všechny
události vydržela od roku 2010. I přes tento
nepopulární krok je drobnou útěchou, že stočné ve
srovnatelných okolních obcích je stále výrazně vyšší
(Morašicích 29,50, v Českých Heřmanicích 31,98,
v Litomyšli 35,85 a v Osíku dokonce 50,57). I tak tato
cena zcela nepokryje ztrátu, pouze ji zmírní. Nezbývá
tedy doufat, že se do nákladů ještě razantněji
nepromítne nevyzpytatelná cena té zásadní položky –
elektřiny a tato cena vydrží po delší dobu.

