Policie ČR radí houbařům a
turistům

Tentokrát na téma houbaření, které po
suchém létu konečně nabývá na aktuálnosti.
Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně
vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř
denně jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“
v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si
vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu
sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly často
totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů
mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je
často jediným záchytným bodem, který mohou
policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby
využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma,
ne v autě u lesa nebo na kole v košíku. U sebe! Věřte
mi, že vám to může opravdu zachránit život. A
případná škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě
není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se ohybujete nepřehledném terénu, v lesích
nebo v polích s vysokým porostem, policie vám radí:








pokud je to možné, choďte ve dvojici
vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově
orientujete
sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý
mobilní telefon, neboť ten vám v případě
vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“;
policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho
výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem
mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem - tyto
mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového
tlačítka automaticky odešlou SMS zprávu až na
pět telefonních čísel; pokud někdo obdrží tuto
tísňovou zprávu, může zavolat zpět a vysílající
mobilní telefon automaticky hovor přijme a
přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda
v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není
schopna hovor přijmout sama
dalším užitečným pomocníkem je i aplikace
„Záchranka“, kterou leze stáhnout zdarma do
chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen
senioři, ale všichni, kdo potřebují především
zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se
u policie roztočí kolotoč, když je zahájena pátrací akce.
Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku
158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší.
Po občanech proto chceme alespoň nezbytné
minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý
mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina
neví, kam jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště
těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale
musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby
bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve
operátoři linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý,
neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a
přesných informací se odvíjí další činnost všech
zúčastněných složek. Pak přichází na řadu operační
důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní
policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a
policisté ze zvláštních útvarů například s termovizí a
jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a
věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím
sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám

několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je to pocit
k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést pátrání po
11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou
na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015.
Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy
v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili
improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a rozdělovaly se
úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i policejní
letka. Během několika málo minut vzlétl v Praze do
vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil
policista, který má dobrou místní znalost a naváděl tak
piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím
zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali
mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý přesně
věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj
úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co
nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální sítě,
weby, do rádií a do večerních zpráv, což se nám
podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice
z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké
Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla
radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát –
chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po
silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného,
ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a
nám všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání
obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené
zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás
můžeme najít. Hezký podzim Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Cerekvický fekst

Za švédských vpádů do Čech zůstala nejedna osada
v Čechách liduprázdnou, lidé ze strachu prchali do
hor a lesů, aby aspoň holý život zachránili před
švédskými zbojníky. Také pokojné obyvatelstvo
cerekvické prchlo do lesů, jen mlynář zůstal klidně
ve mlýně. A víte proč si to mohl dovolit? Bylť on
fekst, nezranitelný, měl dvojí kůži jako feksti mívali.
Když pak Švédové do Cerekvice vtrhli a zde své
bohapusté hospodářství započali, tu chopil se
mlynář železné tyče, kterou stavidlo se vytahovalo,
a vyřítil se na švédské vojáky, do nichž jal se bíti, že
jak zralé hrušky padali.
Švédové nemohouce se naň odvážili svými kordisky
a meči, počali do něho páliti z pušek.
Ale koule odrážely se od něho jak od stěny hrách.
Nezdar rozlítil Švédy a sehnali se kde který na
mlynáře.
Ten statně se bránil v uličce mezi rychtou a
protějším statkem, které dodnes fortna říkají, ale
proti takové přesile přec jen, ač byl fekst, ubrániti
se nedovedl, a padl.
Kostra tohoto feksta, a sice v celku a neporušená,
bývala i se železnou tyčí chována v kostnici starého
cerekvického kostela.
Kostel vyhořel, shořela i kostra, a kam se poděla
železná tyč, kterou se mlynář Švédům mstil, neví
v Cerekvici nikdo.

dle Marie Vejdové

Vysvětlení a prosba na téma
odpadů.
Vlnka kritiky se snesla na instalaci odpadkového
koše před prodejnou Konzumu. Rádi bychom
touto cestou upřesnili, že ačkoli instalovaný koš
obsahuje i držák na pytlíky pro psí exkrementy,

není koš určen POUZE na jejich ukládání, ale
slouží k ukládání dalších běžných odpadů a to i
ve všech dalších lokalitách, kde jsou uvedené
odpadkové koše s držáky pytlíků osazeny.
Věříme, že právě instalace koše pod schody
prodejny dává možnost chovatelům psů udržet
pořádek v tak exponovaném místě obce.
Další neustálé téma jsou přeplněné kontejnery
na papír za obchodem. Jejich 14 denní svoz
nestačí objemu papírových odpadů. Zamyslel se
někdo nad příčinou ?? Ano, jedním z důvodů
může být nedostatečná kapacita kontejnerů.
Tuto příčinu jsme se snažili řešit zajištěním dvou
dalších kontejnerů na papír a jejich umístěním u
kontejnerového stání u MŠ a na Vápenicích. A
ejhle kontejnery i tak překypují svým obsahem.
PROČ ASI ???
Jsou vlastně plné vzduchu a nejsou efektivně
využívány. Odkládané krabice občané neskládají
do placaté formy na hází je celé, nesložené do
kontejneru. Kolik se jich tam v takovém stavu asi
může vejít ??
Takže prosíme: až půjdete vyhodit krabice do
kontejneru, dejte si trochu té práce a krabice
složte. Děkujeme !!!!! To samé samozřejmě platí
i pro plasty. Je zbytečné odvážet za nemalé
peníze z obce vzduch a na druhé straně si
stěžovat, že kontejnery jsou plné.

Základní škola bude slavit
Základní škola připravila k příležitosti zahájení
výuky v současných prostorách. Osmdesát let již
uplynulo od chvíle, kdy školní lavice přivítaly své
žáky. Bohužel to bylo právě v době začínající
války. O dalších osudech se můžete dozvědět na
plánované oslavě přichystané vedení školy i žáky
na sobotu 27. října 2018. Přijďte si zavzpomínat
na své osobní zážitky ze školních let, setkat se se
spolužáky i učiteli, prohlédnout si připravenou
výstavu a posoudit proměnu naší školy ve školu
moderní a žijící současností, která současné
generaci předává základní podklady pro budoucí
život. Těší se na Vás celé osazenstvo školy.

Jedna náprava „opomenutí“
V posledních číslech Občasníku nebyl nalezen
prostor
na
informaci
a
poděkování
organizátorům stavění a kácení májky a
Dětského dne. Tímto se tuto nepravost snažíme
napravit a připomenout nelehkou službu při
organizování a zajištění bezpečnosti a samotné
existenci májky. I vlastní kácení bylo i přes
nepříznivé počasí úspěšné a tipovací soutěž o bod
dopadu špičky skácené májky skončil v těch
pravých rukou. Stejné poděkování a obdiv patří
i dobrovolníkům, kteří se podíleli na letním
Dětském dni na téma Piráti z Karibiku.
Choreografie a převleky byly úžasné a připravené
disciplíny musely zaujmout děti a rodiče. Díky,
díky, za vše..

A jedna špatná zpráva

V posledním čísle jsme informovali o připravené
úpravě vyústění chodníku k železniční zastávce a
přechodu přes koleje. Bohužel investor - SŽDC –
nestihl včas v termínu posledních realizovaných

úprav
zpracovat
potřebnou
projektovou
dokumentaci.
Příslib investora je další
připravovaná úprava přejezdů – snad v průběhu
roku 2019 ?? Doufejme.

Žádost o spolupráci
Organizátoři oslav 100 let republiky prosí občany
o spolupráci v zajištění (vypůjčení) běžných věcí,
které sloužily v uplynulých letech ve Vašich
domácnostech.
Předměty
budou
součástí
retrovýstavy a po výstavě Vám budou vráceny.
Na zapůjčení předmětů se můžete domlouvat na
obecním úřadě, nejlépe se starostou. Termín
oslav je plánován na neděli 28. října. Jejich
součástí bude mj. vysazení lípy republiky.
Program se stále upřesňuje, ale vše se včas
dozvíte na plakátech. Děkujeme.

Jak je to se „skládkou“ Profistav
V předletním období byl zastupitelstvu předložen
výsledek ankety, která svou jednoznačnou
otázkou o navrácení “bývalé“ skládky firmy
Profistav do krajiny v podobě sadu, lesoparku aj.
byla důvodem ke kladnému vyjádření 124
občanů. Tato aktivita je legální a pochopitelná.
Tím se do rukou zastupitelů dostal podpůrný
argument pro jednání s úřady, které by měli
stávající stav a využití prostoru posoudit
z hlediska oprávněnosti a souladu s vydanými
povoleními.
Následovala
řada
jednání
s majitelem skládky i úřady přerušovaných
dovolenými a prázdninami a opatřování letitých
dokumentů, které by vnášely do situace světlo.
Toto světlo však osvětlilo i řadu mýtů a ústních
podání. Pro urychlení vyjasnění situace proto
obec podala oficiální podnět k prošetření
uvedeného stavu. Vše dospělo k ústnímu jednání
na místě samém za účasti pracovníků životního
prostředí, obce a firmy Profistav v závěru září.
Z předložených dokladů bylo zjištěno, že na
pozemek skládky bylo vydáno rozhodnutí o
využití území k rekultivaci stávající skládky a
rekultivaci pozemků uložením zeminy hlušiny a
také mezideponii k recyklaci. Toto rozhodnutí
není nijak časově omezeno. Dočasné odnětí
pozemků ze ZPF se uvedeného pozemku skládky
netýká. Jedná se o sousední pozemek, který na
skládku navazuje směrem k poli (mj. v majetku
firmy Profistav).
Závěrem jednání je dohoda o vyklizení a vyčištění
od náletových dřevin na pozemku sousedícím se
skládkou, aby bylo možné pozemek využívat
v souladu se způsobem využití podle katastru.
Dále bylo dohodnuto, že deponie stavebního
materiálu umístěná na pozemku skládky bude
odcloněna od ostatních pozemků výsadbou
izolační zeleně. Návrh výsadby bude před
provedením předložen k odsouhlasení odboru
životního prostředí. Další šetření a kontrola
plnění dohod bude předmětem kontroly
v polovině příštího roku.
Mimo uvedený závěr bylo potvrzeno, že firma
Profistav nehodlá uvedený pozemek využít jako
fotovoltaickou elektrárnu. Skládka –

