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Omluva na úvod
V minulém čísle jsme omylem uvedli chybně jméno jednoho
v roce 2017 narozeného děvčátka. Správně mělo být Viktorie
Prosová. Rodičům i celé rodině se tímto omlouváme a přejeme,
ať jim Viktorie dělá jenom radost.
– redakce-

Připomínáme rodičům dosud nevítaných dětí (pokud budou mít
o vítání zájem) o nahlášení tohoto požadavku do konce března
2018 na obecní úřad. Přihláška je dostupná na webu obce ve
složce Obec/ Formuláře ke stažení, nebo v papírové podobě
na obecním úřadě.

Školka nanečisto

Blíží se čas zápisu do MŠ /začátek května/ a některé z Vás
jistě uvidíme. Školka by Vám a Vašim dětem před vlastním
nástupem do ní nabídla odpolední aktivity, kde bychom se již
předem navzájem poznali, děti formou her a tvořivých
činností seznámili s prostředím a pravidly školky.
Pokud Vás náš nápad oslovil, sledujte školkový web, kde
uvedeme termín, čas a podrobnější info / první odpoledne
plánujeme pravděpodobně na poslední týden v březnu /.

Srdečně zve Vaše MŠ

Cerekvický Masopust-napoprvé super
Sobotní odpoledne 10. února 2018 v Cerekvici patřilo loučení
s časem zábav a veselí. Toto období představuje Masopust,
který se v naší obci slavil poprvé, a věříme, že díky strůjcům
jasného úspěchu, ne naposled. Vše bylo možné zorganizovat
díky partě úžasných nadšenců, kteří věnovali přípravám
značnou část svého volného času a měli odvahu jít do rizika
vyzkoušet v naší obci něco nového. Výsledkem byla pohodová
a veselostí překypující akce, před kterou nezbývá než
smeknout. Nelze všechny aktivní členy týmu vyjmenovat (a
zejména v době nástupu přísnějšího zákona na ochranu
osobních údajů), ale jedno jméno je třeba zmínit – Zdeněk
Kysilka – hlavní neúnavný motor, který se obklopil podobnými
nadšenci.
Díky však patří i všem „neorganizovaným“
maskovaným i nemaskovaným účastníkům celého průvodu.
Nelze však ani zapomenout na poděkování všem navštíveným
rodinám, které měly pro všechny účastníky připraveno
výborné občerstvení, díky kterému maškary nestrádaly a
mohly tak dospět až k závěrečné popravě kobyly a pochování
basy. Tím byl ukončen masopustní rej a nyní nastal čas půstu.
Ten však nezabrání krásným vzpomínkám na vydařené
odpoledne. K tomu slouží fotografie, které jsou dostupné na
adrese: brcko3.rajce.idnes.cz/Masopust_Cerekvice_2018_
Pěkná kompilace je také včetně hudebního podbarvení na
YouTube pod heslem Masopust Cerekvice nad Loučnou 2018.
Závěrečné hodnocení tak mohlo být ve veskrze pozitivním
duchu a naplněno pocitem z dobře vykonané práce. Tím to
však nekončí – spřádají se plány již na další ročník, kdy bude
Masopustem „postižena“ další část obce. Aktivita však
neuhasíná a tak přicházející jaro bude příležitostí pokusit se

vzkřísit třeba další tradici, která k jaru patří. Nechme se
překvapit.

Nový kontejner na textil
Sběr textilu je v naší obci již zaběhnutá věc a množství
sebraného textilu za uplynulý rok možná někoho překvapí – je
to 3088 kg textilu !
Z uvedených zkušeností, že tato služba je potřeba a
využívaná, vycházelo zastupitelstvo při projednávání nabídky
na umístění dalšího kontejneru na textil, tentokrát od firmy
Textil Eco. Takto „vytěžený“ textil je dle stupně
použitelnosti tříděn pro použití sociálně slabším, či
potřebným v zahraničí, nebo je použit v průmyslové výrobě.
Kontejner bude umístěn u kontejnerového stání u křižovatky
u Mateřské školy.
Tak ať slouží!

První z článků Policie Pardubického kraje
Dnes bychom rádi v úvodním článku připomněli čísla tísňových
linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme
druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“
oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat
kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně
nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv
oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše
oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na
linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího
obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete
samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám
jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a
následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované
události, což jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší
upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje
někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl
každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má)
připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO
se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE
k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní
jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele
čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na
zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud
se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si
v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili
číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete
pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná
služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si
přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání
112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu

