B l a h o p ř e j e m e
V březnu 2018 oslaví svá významná životní
jubilea tyto naše spoluobčanky:

Růžena Kučerová
Zdenka Tesařová
Marie Benešová

75 let
70 let
70 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví.

Dobrá zpráva pro chovatele
dovoz krmiva pokračuje
Původní firma rozvážející krmiva od firmy De
Heus a.s. pro chovatele ukončila k únoru svou
činnost, ale rozvoz bude od března zajišťovat
firma z Běstovic. Vše by mělo být oznámeno
letáky, ale informaci Vám přinášíme již nyní.
Prodejní termíny jsou dány zatím takto: 7.
března, 21. března, 4. dubna a 18. dubna.
Prodej by měl probíhat v čase cca 13,45.
Telefon
pro
případné
objednávky
je
467 070 765,
nebo
na
emailu
:
krmiva.bestovice@seznam.cz.

Knihovna zve na své akce

Místní knihovna nabídla v zimním čase řadu
zajímavých akcí, které mohly zaujmout
každého. Ať už to byl kurz dekupage – nebo
přednáška na téma hubnutí. Pro cestovatele
proběhlo zajímavé vyprávění o národních
parcích Chile a Argentiny. V tradičním
únorovém termínu byl uspořádán dobře
obsazený turnaj ve hře Člověče nezlob se.
Tím to však nekončí. I nadále si můžete
v pravidelnou dobu zajít do knihovny pro nové
zajímavé
knihy
z fondu
knihovny,
či
z výměnného fondu (nyní dovezeno 5 krabic
zajímavých titulů).
Ani pořádání akcí nepřijde v březnu zkrátka.
Hned 6. března bude založena „Semínkovna“.
Pokud máte doma přebytek semínek zeleniny,
květin, nebo bylinek ze své zahrádky, doneste
je ve výpůjční době do knihovny a vyměňte za
jiné.
V úterý 20. března do knihovny přijede Hanka
Vrbicová aby se podělila se svým uměním na
kurzu drátkování. Kurzovné je 200 Kč a
s sebou je doporučeno přinést si vlastní kleště
(není podmínkou). Na kurz je třeba se přihlásit
na kontaktech uvedených na plakátech.
V předvelikonoční době bude uspořádána
prodejní výstava včetně jarní floristiky,
velikonočních perníčků, výrobků ze sena a
dalších hand-made dekorací. Kdy? V úterý 27.
března od 16 hodin.
Od. 3 dubna se rozběhne dalších 13 lekcí
Angličtiny na cesty, Kde se přihlásit do 15.
března, a za kolik, je uvedeno na plakátech.

Masopust na Peklích trochu jinak
Letošní masopust na Peklích se spíše podobal předjarní procházce a jeho
trasa vedla po 5 pekelských lavičkách. Sešli jsme se v neděli 11. února
odpoledne u lavičky č. 1 nad Nejedlými, kde nás vítal rychtář Evžen a
seznámil nás s dnešním putováním. Každá lavička má jméno podle druhu
občerstvení a u každé jsou připraveny masopustní úkoly. Takže první
lavička byla „koblihová“ – podávaly se zde koblihy a účastníci odpovídali na
otázky o znalostech tradic tohoto veselí (např. podle čeho se vypočítává
datum masopustu, co jsou ostatky) Kdo odpověděl správně, dostal žeton. U
druhé lavičky u Škrbových (ta byla klobásová) jsme psali na papír, jaké
tradiční masky jsou v průvodu. Třetí lavička na Horních Peklích byla
punčová (výborné punčové řezy) a taky jsme nafukovali balonky. Lavička na
návsi č. 4 měla nejlepší dobroty – byla totiž řízková, A zde jsme se o
zábavu museli postarat všichni. Pod taktovkou Boženky jsme zazpívali
veselou píseň TRAVIČKA ZELENÁ pro dobrou náladu. Sluníčko a modrá
obloha byly dobrým důvodem proč dojít až na Bídu k páté lavičce, která
nesla jméno „vše co zbylo“. A tady jsme se asi nejvíce nasmáli, protože
každý musel uhádnout masopustní věc napsanou na lístku a nelepenou na
čele. Takže se hádalo: MEDVĚD, BASA, KOBLIHA, KOMINÍK…… Také
jsme sečetli žetónky a za snahu a účast dospali všichni odměnu – výbornou
klobásu. Děkuji všem dospělákům i dětem, že se se mnou pěkně prošli a že
jsme všem popřáli zdraví a hojnost. Zachovali jsme tímto zavedenou tradici
pekelského masopustu.
-Ludmila Škrbová-

Fotbalový výkop se blíží

Přestože tomu poslední mrazové dny příliš neodpovídají, nezadržitelně
se blíží jarní fotbalový výkop. A fotbaloví příznivci hoří zvědavostí, zda
naši zástupci dokážou navázat na druhé místo po podzimu a s tím
spojené solidní výkony. Jarní výkop tedy čeká na datum 24. března, kdy
od 14,30 přivítáme na našem pažitu Radiměř. V sobotu 7. dubna od
16,00 k nám zajede mužstvo Jaroměřic, kterému po podzimu patří
třetí místo – tedy soused v tabulce. Týden na to naši borci vycestují na
derby do Morašic - to bude 15. dubna od 16,30. Se stejným začátkem
bude 21. dubna domácí zápas s Křenovem. Lahůdku lze očekávat
současně s oslavou Pražského povstání 5. května od 17 hodin – hosty
budou v derby suverénně vedoucí fotbalisté Janova. Zveme všechny
fanoušky a držíme palce.

Pokladna Obecního úřadu bude ve dnech 12. – 16. března
2018 uzavřena z důvodů čerpání dovolené.
_ pokračování článku Policie_

složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo
na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především
v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS.
naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy

akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a
eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky
112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového

volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou,
která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo
603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem
jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme
pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 –
osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje
nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody,
kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné předjarní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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