do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických
požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i
cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Veškeré informace se snažíme zveřejnit
na úřední desce nebo na webu
v aktualitách, přesto je přinášíme i zde:
Sčítací obvod 57000008 – pouze
Cerekvice č.p. 34 a 37, sčítací
komisařka Jaroslava Rošková – číslo
průkazu 90-05-02397.
Sčítací obvod 56500001 – zbytek
Cerekvice, sčítací komisařka Aneta
Merklová – číslo průkazu 90-05-02471.
Sčítací obvod 57000021 – Pekla, sčítací
komisař Jan Svoboda – číslo průkazu
90-05-04191.

Stali jste se obětí trestného činu?

„V

minulosti jsem se seznámila s mužem,
který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu
jen pomoci, ale pak jsem se do něj
zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro
všechny mé úspory. Po propuštění z vězení
mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se
rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec
mi zachránil život. Za obrovské podpory
rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro
oběti trestných činů jsem opět našla sama
sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý.
Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se
mi stát nemůže“. Častou reakcí oběti může
být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak
následují pocity lítosti, sebeobviňování a
pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné
činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta
může vyústit v psychické problémy, jako
jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná

interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj
život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty
sebeúcty a duševní stability dojde u obětí trestného činu ke snížení
schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí
pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří
vrací oběti trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu
bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální
poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a
podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné
informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout.
Dále vám můžeme pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si
nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí. Vše
je bezplatné.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete
se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích.
Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb).
Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na
celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a
domácího násilí 116 006.

Oprava Konzumu je v plném proudu. Stavební firmy to

vzaly pěkně od podlahy a tak změny nebudou jen symbolické,
ale prodej by měl být na kvalitativně vyšší úrovni. Věříme, že se
vše stihne ve stanovených termínech a nastavené provizorium
bude nadlouho pouze vzpomínkou na toto omezení, kterých
v poslední době máme více než dost. Nezbývá než se těšit na 25.
března, kdy by se nově renovovaná prodejna měla otevřít.

Cerekvický distanční masopust 2021
Děkujeme za Vaše příspěvky
v reakci na výzvu k zaslání
snímků připomínající slavnosti
masopustu. Fotografiemi jsme
si posteskli po dobách, kdy lépe
bylo, a těšíme se na naši
opravdovou návštěvu.
Zůstáváme s Vámi. –čtvrtníciFotografie
naleznete
ve
fotogalerii na webu obce.

Dopravní informace
Začněme dobrou zprávou – na lince Litomyšl Pardubice přibyl
jeden spoj (zastávka na I/35). V pracovní dny je odjezd do
Pardubic v 6,09 a 11,34 a také v 14,34. Z Pardubic jedou
autobusy v 10,25 a 17,00 a také v 18,25.
Od neděle 7. března, až do odvolání jezdí autobusová doprava
v Pardubickém kraji v letním režimu, tj. jako o prázdninách .
Po Velikonocích - 6. dubna vypukne plánovaná oprava I/35
z Hrušové na Řídký. Opravy jsou rozděleny na 4 etapy a
podstatné je, že průběžný provoz dopravy bude zachován ve
směru Vysoké Mýto-Litomyšl. Nemělo by se tak stát, že se
Cerekvice stane průjezdnou obcí – bude značeno značkami se
zákazem vjezdu pro Tranzit. Opačným směrem budou vedeny
objížďky přes Sedliště, Bohuňovice, Tisovou dle jednotlivých
etap. Práce by měly být ukončeny 22. června.

Čez Distribuce

mění způsob ohlašování odstávek
elektřiny a to pouze na elektronický způsob. Nabízí možnost
zaregistrovat se na stránce: www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde
vyplníte EAN kód (18místný kód z vyúčtování), datum narození
a email pro potvrzení nastavení služby. Registrovat lze až 3
emaily a 1 číslo pro SMS. A je hotovo. Oznamování o
odstávkách je zdarma, minimálně 15 dnů předem.
Naplánované akce:
Fotbal – nic?, hasiči – nic?, Velikonoce – nic? ostatní – nic?
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