B l a h o p ř e j e m e
V lednu a únoru 2018 oslaví či již oslavili
svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:

Marie Němcová
Eva Kopecká
Anna Šaldová
Jiří Špringer

85 let
75 let
70 let
70 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví.

Počasí 2017 v číslech
Celkově teplotně lze označit rok jako
průměrný. Teplotně výrazně nadnormální
byl březen +3,5° a prosinec +2,6°. Výrazně
chladnější byl leden a to o 3,5° oproti
průměru. Minimální teplota -21,9 ° byla 7.
ledna. Naopak maximum bylo dosaženo
31. srpna a to 33°. Naposledy mrzlo 21.
dubna, první podzimní mrazík přišel až 15.
listopadu. Bylo zaznamenáno 49 letních
dnů (nad 25°) z toho 9 tropických (nad 30
°). Mrazových dnů bylo 60 (teplota klesla
pod nulu) a 25 ledových dnů (pod nulou
celodenně).
Srážkově se jednalo o průměrný rok, kdy
za celý rok spadlo 628,1 mm/m2 což je po
dvou suchých letech alespoň číslo blížící se
dlouholetému průměru.
Výrazně podprůměrné měsíce byly květen
(35,5 mm/m2 – průměr 72,3 mm/m2) a
srpen (34,5 mm/m2 – průměr 73,4 mm/m2).
Výrazněji srážkově nadprůměrné byly
duben (77,3 mm/m2 – průměr 39 mm/m2) a
září (86,3 mm/m2 – průměr 66,5 mm/m2) a
ještě listopad (70,1 mm/m2 – průměr 42,3
mm/m2). Největší měsíční srážky byly
zaznamenány v červenci 112,7 mm/m2
Největší srážky za 24 hodin byly
zaznamenány 11. srpna 34,5 mm/ m2
(jediný deštivý den v srpnu včetně bouřky)
a 28. 6. června v dalším bouřkovém dni a
to 28,6 mm/m2.

Knihovna zve na své akce
Místní knihovna nabízí v zimním čase
dlouhých večerů řadu zajímavých akcí, ze
kterých si může každý vybrat. V úterý 30.
ledna od 16,30 je připraven kurz dekupage –
ubrouskovou techniku. Kurzovné je 150 Kč a
přihlásit se můžete do 26. ledna.
Na aktuální povánoční téma – hubnutí se
bude konat přednáška Katky Polanské „Jak
zhubnout a udržet si váhu“ a to 6. února od
17 hodin včetně ochutnávky „toho správného
jídla“.
Hned následující den 7. února od 18 hodin si
na své příjdou cestovatelé a to při vyprávění
a promítání fotografií Václava Sedláčka „ Ze

Sedlišť na konec světa „ a to o národních parcích Chile a Argentiny.
V úterý 13. února jste zváni na další ročník Valentinského turnaje ve
hře Člověče nezlob se.

Ohlédnutí za adventním benefičním koncertem

Skvělou předvánoční atmosféru přivezli do cerekvického kostela sv.
Václava zpěváci a hudebníci z vysokomýtského pěveckého sboru
OTAKAR. Vůně blížících se Vánoc provoněla zcela naplněný
chrám. Krásné vystoupení a štědrost návštěvníků, tak nejen přiblížila
sváteční chvíle, ale přispěla na potřebnou léčbu pro lék pro Martina.
Štědrost se projevila po sečtení výtěžku, který nakonec činil 52 200
Kč. Děkujeme všem dárcům a věříme, že touto malou kapkou
napomůžeme rozsvítit světélko naděje. Děkujeme všem za Martina a i
nadále držíme pěsti. Martin nám před uzávěrkou předal toto
poděkování :

Tímto bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste v rámci
Vánočního adventního koncertu přispěli na moji léčbu. Velmi
si toho vážím.
Martin K.

Druhé kolo prezidentských voleb
Druhé kolo voleb prezidenta proběhne i v naší obci v pátek 26. 1. od
14 do 22 hodin a 27 ledna 2018 od 8 do 14 hodin a to ve volební
místnosti obvyklé. Volič se musí prokázat platným občanským
průkazem nebo pasem. POZOR !!! hlasovací lístky i úřední obálku
obdržíte přímo ve volební místnosti- lístky se do domácností
nedoručují.
Přejeme šťastnou volbu

Nový denní stacionář ve Vysokém Mýtě

Vážení občané Cerekvice,
od ledna 2018 bude ve Vysokém Mýtě ve Vile Marii v ulici Komenského 199
k dispozici lidem od 55 let DENNÍ STACIONÁŘ. Služby denního
stacionáře bude možné využívat v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.
Provozovatelem služby je společnost Ledax, která již ve Vysokém Mýtě
zajišťuje několik sociálních služeb: Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem, Odlehčovací službu.
Ptáte se: K čemu denní stacionář slouží? Pro koho je určen? Jak Vám může

stacionář pomoci?

Denní stacionář je jedna ze sociálních služeb, která je poskytována lidem,
kteří se z důvodu věku či dlouhodobého duševního onemocnění (např.
počínající demence, alzheimerova demence...) neobejdou bez neustálé
pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé bydlí doma s rodinou a do služby
docházejí jen na určitou část dne. Protože jejich zdravotní stav jim
nedovoluje být během dne doma sami, nedokáží se již o sebe adekvátně
postarat, v některých případech může být pobyt o samotě v domácnosti
pro ně ohrožující. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby
nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o osobu blízkou,
je zde zřízena služba denní stacionář.
Denní stacionář umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v
jejich přirozeném prostředí a zároveň pečující rodině vytváří prostor
nadále chodit do práce, či si v klidu vyřídit své vlastní osobní záležitosti.
Během dne je ve stacionáři zajišťována strava.
Platbu za stravu a poskytovanou péči si zájemce hradí.
Žádost do denního stacionáře si můžete stáhnout na www.ledaxsluzby.cz.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete službu denního stacionáře využít
pro své blízké nebo potřebujete bližší informace, neváhejte nás
kontaktovat buď na tel. čísle 724 009 603 nebo na e-mailu
info@ledax.cz.
Monika Dvorská

Ředitelka Denního stacionáře
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