Konečně výhra a….KONEC

Fotbalové trávníky osiřely, aniž by týmy
viděly
cílovou
pásku
okresního
podzimu. Soutěž se zastavila právě
v době, kdy se našim borcům začalo
dařit a zaznamenali konečně plný
bodový zisk. Ale to předbíháme a
navažme na
poslední v Občasníku
zaznamenaný stav. V sobotu 26. září po
vyrovnaném derby v Janově se naši
vrátili bez bodu po těsné prohře 1:0.
Další domácí zápas přinesl remízu 3:3
po přestřelce s Dlouhou Loučkou. A pak
to přišlo ….. výhra v Mladějově 3:5 !!
Konečně světlo na konci tunelu ….ale
bohužel stopka pro celý nejen fotbal.
Fotbalové osudy se tak zastavily po 10.
kole a naše postavení na 11.
místě není zrovna uspokojivé,
ale rýsoval se předpoklad
vzestupu. Skóre 16:27 a 7
bodů je tak současnost. A jak
to bude dál, ukáže čas a s ním
spojená úspěšnost v souboji s koronou.
Přejme si, aby byl vítězný a úspěšný a
mohli bychom se postupně přiblížit
k běžnému životu, ke kterému patří i
okresní přebor fotbalistů.

Linka důvěry Ústí
nad Orlicí děkuje a
informuje
Jménem
obecně
prospěšné
společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje
krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí,
bychom chtěli poděkovat obci Cerekvice
nad Loučnou za finanční podporu, kterou
nám v roce 2020 poskytla. Této podpory si
velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a
Pardubického kraje bychom nemohli
poskytovat služby v neomezeném provozu,
jako je poskytujeme doposud, již 25 let.
Linka důvěry je sociální službou
s posláním podpořit a krátkodobě provést
člověka trápením, které přesahuje jeho
momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc
poskytujeme telefonicky,
přes Skype nebo e-mail. Bližší informace o
naší službě naleznete na webových
stránkách www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2020 se na nás lidé
obraceli nejen s osobními, vztahovými a
dalšími otázkami, ale také s tématy
spojenými s aktuální koronavirovou
situací v souvislosti s onemocněním
Covid 19.
Přejeme vedení obce a občanům
pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce
2021.
Jarmila Hrušková Ředitelka o. p. s.

TŘI KRÁLOVÉ OPĚT PŘIJDOU!

Nadcházející Tříkrálová sbírka poběží v trochu jiném
režimu, než na jaký jsme zvyklí, ale dobrou zprávou je, že se i
přes současnou složitou situaci uskuteční!
Nechceme se vzájemně ochudit o milá, byť krátká,
setkání a zvláště o přání štěstí, zdraví a požehnání do roku
2021, která koledníci do vašich domovů tradičně přináší. Proto
naši odvážní koledníci vyzbrojení rouškami a jinými
ochrannými prostředky přece jen do ulic na začátku ledna
vyrazí. Nemusíte se bát – zdraví je pro nás na prvním místě,
nikoho nebudeme vystavovat riziku většímu než je krátké
setkání na ulici a souběžně připravujeme i lednovou ONLINE
koledu (více na www.trikralovasbirka.cz).
Návštěvu vašich domovů v rámci Tříkrálové sbírky
plánujeme na sobotu 9. ledna 2021. Momentálně nedokážeme
říci, zda budeme schopni navštívit všechny domácnosti v tento
sobotní den. Pro ty, které doma nezastihneme a pro ty, kteří se
setkání přece jen obávají, je připravena možnost přispět pomocí
dárcovské
SMS, přes
platební
bránu,
bankovní
účet či v rámci ONLINE koledy. Podrobnosti k těmto možnostem
dárcovství naleznete na informačním plakátku, který bude
umístěn na úředních deskách.
V minulém roce jsme vybrali v Litomyšli a okolních
obcích úžasných 623 033 Kč, ještě jednou vám děkujeme za
štědrost! Výtěžek z nadcházející Tříkrálové sbírky půjde na
provoz Domácí hospicové péče na Litomyšlsku, dále na
podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění školních a
kompenzačních pomůcek či k spolufinancování lyžařských
výcviků a letních táborů.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí jako koledníci
či jako ti, kteří naše koledníky přivítají ve svých domácnostech
a přispějí drobnou částkou na dobrou věc.
Pokud si chcete vyzkoušet koledování na vlastní kůži a
strávit příjemné chvilky se svými dětmi, kontaktujte
koordinátorku Tříkrálové sbírky – Ing. Veroniku Peterkovou (tel.
733 741 091, e-mail: dobrovolnik@lit.cz) - nejlépe ještě do
Vánoc. Děkujeme za vaši podporu a přispění na věc, která má
smysl! Jako malý bonus Vám nabízíme účast v zajímavé soutěži ve
výrobě originální tašky pro naše koledníky  - více informací
najdete na našem webu litomysl.charita.cz nebo Facebooku.
Ing. Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl

Přílohou Občasníku je formulář přiznání k místnímu
poplatku za popelnice a psy. Řiďte se prosím uvedenými
instrukcemi a vzhledem k opatřením preferujte platbu
poplatků převodem na účet. V případě potřeby je přiznání
umístěno na webu ve složce formuláře.

Kdy o Vánocích do kostela?

Pokud máte Vánoční svátky spojené s
návštěvou kostela tak oznamujeme, že
mše na Štědrý den v Cerekvici bude od
17 hodin. Na Boží Hod budou mše
dokonce dvě a to v 9 a v 10 hodin. I zde
je
však
návštěvnost
omezena
v současnosti na 30 % kapacity tj. 55 návštěvníků, v případě
očekávaného zpřísnění opatření na 20 % tj. 36. Pro tento účel je
u vchodu v kostele přihlašovací tabulka, kde se s předstihem
návštěvníci musí registrovat do naplnění povolené kapacity.
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