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CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2015

říjen 2015

│

vydává obec Cerekvice nad Bystřicí

│

výtisk zdarma

Informace pro občany, obyvatele a vlastníky nemovitostí
v obci Cerekvice nad Bystřicí
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a poděkoval Vám za zájem o obecní záležitosti. Současně bych Vás
rád informoval o některých skutečnostech, které považuji za důležité.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Upozorňuji majitele psů, že pohyb psů po obci je regulován obecně závaznou vyhláškou, ve které je zakázáno
volné pobíhání psů bez košíku a je také povinnost odstraňovat po psech jejich exkrementy. Prosím neobtěžujte
se svými psími miláčky okolí.
Chtěl bych touto cestou požádat majitele nemovitostí, aby v nadcházejícím období vegetačního klidu provedli
řez dřevin s ohledem na potřeby veřejnosti. Týká se to dřevin omezujících rozhledové poměry na křižovatkách
a dřevin a keřů zasahujících na veřejná prostranství.
Nadále platí, že v rámci platné obecně závazné vyhlášky obce nabízíme odvoz dřevního odpadu z prořezu
stromů a keřů a to po předcházející vzájemné domluvě na obci. Obdobně nabízíme i spolupráci při odvozu
travní hmoty posečené v okolí Vašich nemovitostí.
Protože se množí i stížnosti na pálení odpadků a roští, žádám Vás o zamezení této činnosti. Roští, listí, trávu
apod. jsme schopni odvézt a zlikvidovat prostřednictvím obce.
Odpady máte možnost třídit a odevzdat:
- plast a sklo do kontejnerů umístěných na obvyklých stanovištích,
- papír do I. stupně základní školy, kde je oficiální místo pro jeho shromažďování,
- kovy na dvůr za obecní úřad,
- nebezpečný odpad a velkoobjemový komunální odpad (koberce, nábytek, apod.) je dvakrát ročně svážen
svozovou společností a to vždy na jaře a na podzim,
- běžný komunální odpad patří do popelnice.
Oznamujeme občanům, že DVD z oslavy sázení vinné révy v Cerekvici nad Bystřicí, které se konalo 23. 5.
2015 je k prodeji na obci za cenu 50 Kč.
Dále upozorňuji na opakovaný výskyt podomního prodeje, který je nařízením obce č.1/2014 – Tržní řád
zakázán a každý prodejce, který takovouto činnost v naší obci vykonává, porušuje platnou legislativu. Proto,
pokud Vás bez předchozí vzájemné dohody (např. po telefonu) prodejce obtěžuje doma či na ulici mimo
vyhrazená místa, vystavuje se postihu. V takovém případě prodejce na tuto skutečnost upozorněte, a pokud ve
své činnosti pokračuje, volejte na Policii ČR nebo na obecní úřad.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné počtení v našem magazínu, hodně zdraví a osobní pohody.

V Cerekvici nad Bystřicí říjen 2015

Milan Tobolka
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Obec Cerekvice nad Bystřicí PSČ 50777, tel., fax. 493 696 195, www.cerekvice.cz,
e-mail: ou@cerekvice.cz, starosta@cerekvice.cz

ZASTUPITELSTVO OBCE
IV. čtvrtletí 2015
DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

14. října 2015

středa

18.00

OÚ Cerekvice

4. listopadu 2015

středa

18.00

OÚ Cerekvice

25. listopadu 2015

středa

18.00

OÚ Cerekvice

16. prosince 2015

středa

18.00

OÚ Cerekvice

Obec ve spolupráci se školní jídelnou ZŠ Cerekvice nad Bystřicí
zajišťuje od 1. 1. 2016

OBĚDY PRO VEŘEJNOST
Cena obědů: 55,- Kč (100 g masa)
50,- Kč (70g masa)
1)
2)
3)
4)
5)

Podmínky:
odběratel si zajistí 2 ks označených jídlonosičů
platba zálohově měsíc předem (do 25. dne předchozího měsíce) na účet 181 165 700/0300
nebo hotově na obecním úřadě – první měsíc do 4. 1. 2016
rozvoz obědů zajistí obec svým dopravním automobilem
zájemci podají závaznou přihlášku u paní Olahové (ŠJ) nebo u paní Pavlové (OU)
nejpozději do 18. 12. 2015
obědy nejsou limitovány počtem zájemců

Od 1.1.2016 již nebude obec rozvážet obědy z jídelny společnosti ČEPRO a.s.

!!!POZOR ZMĚNA ČASU ODJEZDU!!!
ZE ŽIVOTA HMYZU
sobota 17. října 2015
odjezd autobusu:
9:50 hodin Třebovětice – obchod,

VÝZVA
Pokud i Vy chcete přispět k
bohatšímu obsahu našeho zpravodaje,
tak neváhejte a zašlete své příspěvky,
nápady a podněty na e-mail
ou@cerekvice.cz – předmět:
Zpravodaj. Případně je doručte v
zalepené obálce označené
textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní
schránky na obecním úřadě.

10:00 hodin Cerekvice - náves

Děkujeme!
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PLÁNOVANÉ AKCE
Každé poslední pondělí v měsíci si s námi přijďte posedět,
jsou naplánované zajímavé přednášky na žádaná témata.
kde: v zasedací místnosti obecního úřadu Cerekvice nad Bystřicí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------téma:
Mexiko, Guatemala – cestopis
kdy:
26. 10. 2015 v 18:00 hodin
přednáší: manželé Hana a Petr Baudyšovi
Čeká Vás 420 fotografií, krátká videa a 3D prostorové fotografie.
Nejdříve navštívíme jedno z největších světových měst Mexiko City, jeho druhé největší náměstí na světě Plaza de la
Constitución. Dále navštívíme populární Acapulco, zde uvidíme skokany – slavné clavadistas . Dalšími zastávkami budou
Puerto Escondido, centrum zapotécké kultury Oachaca a San Cristóbal De Las Casa – město ležící ve výšce 1700 m nad
mořem. V Guatemale uvidíme Lago di Atitlán, sopky v okolí Pacay. Nebude chybět návštěva mayského chrámového
komplexu v džungli - Tikal. Na závěr se ponoříme do vod Karibiku a prohlédneme si pobřeží v Tulumu a na ostrově Cosumel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------téma:
kdy:
přednáší:

Krizové situace
25. 1. 2015 v 18:00 hodin
pan Ondřej Sezima - Hasičský záchranný sbor KH kraje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítání občánků
se koná v sobotu 14. 11. 2015 od 14:00 hod.
na obecním úřadě v Cerekvici nad Bystřicí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. 11. 2015 od 18:00 hodin
Večer s hudbou - klubovna SDH Cerekvice
přednáší a hraje pan Balcar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 11. 2015 v 16:30

30. 11. 2015 v 17:00 hod.

začne program

začne program

Rozsvěcení vánočního stromku

Rozsvěcení vánočního stromku

v Třebověticích u obchodu

v Cerekvici nad Bystřicí - kaple
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OKÉNKO Z HISTORIE - Zvyky a tradice podzimu a zimy
V domácnostech se rozžínaly svíčky v den 2. listopadu, v den dušiček, a to za každého nebožtíka
jedna. Někde býval zvyk rozsvěcovat lampičky s knotem - po dobu 1. a 2. listopadu, hořely přes den i noc.
V jiných regionech byl zase zvyk rozsvěcovat svíčky za živé. Komu svíčka nejdříve dohořela, říkalo se,
že onen člověk nejdříve zemře. Komu svíčka vydávala kouř, věřilo se v pověru, že bude nemocen.
V listopadu se konávaly podzimní pouti, a to Martinské
a Kateřinské. Na Martina 11. 11. se pekly rohlíky ohnuté do
podkovy a sypané mákem. Znak podkovy byl zvolen proto,
že Martin jezdil na koni. Říkalo se, že na sv. Martina kouří se již
z komína, husa nejpěkněji zpívá a všude bílo bývá. Na konci
listopadu 25. 11. je svátek sv. Kateřiny. V tu dobu se konala
poslední taneční zábava před Vánocemi. Tančilo se, jedlo, pilo,
zpívalo, avšak v půlnoci se oblékla basa do černého flóru, na krk se
ji vložil věneček z jehličí a šlo se basu pochovat. Na samém konci
listopadu 30. 11. je svátek sv. Ondřeje. Zde platila pověra, že co se
komu v Ondřejovskou noc zdá, to se vyplní a tak po probuzení byl
někdo smutný a jiný veselý.
Svatý Mikuláš 5. 12. je představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen
anděly a čerty. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“
zlobivých dětí. Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní dráb.
Anděl je ze všech společníků nejmodernější postavou.
Kořeny Vánoc jsou v oslavách zimního slunovratu
(např. svátcích mrtvých či Saturnáliích v antickém
Římě), tato hypotéza pochází teprve z 18. století.
Přípravu na samotné Vánoce představuje advent,
období čtyř týdnů před Vánoci. První adventní neděle
29. 11. železná, 6. 12. bronzová, 13. 12. stříbrná
a 20. 12. zlatá, ovšem tato označení nemají
s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě
komerční význam, spojený s předvánočními nákupy
dárků.

S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí. U nás je zřejmě
nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromu či
stromku, který se zdobí vánočními ozdobami, a pod který se
v rodinách kladou dárky. Počátkem 18. století se součástí
dekorace stalo i osvětlení a vánoční stromek se z Německa
šíří dál. V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil
pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K.
Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté
začal prosazovat v bohatých pražských měšťanských rodinách
a teprve později i do venkovských stavení. Rovněž bývá
zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém. V Čechách
se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta
v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá.
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Pověry o štědrovečerní večeři - podle tradice
mělo být na štědrovečerním stole devatero
pokrmů. Magickou moc měla plachta,
pokrývající stůl - na jaře z ní hospodář rozséval
obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od
krup. Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve
lžíci
hrachu.
Někde
vařili
polévku
s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé
klasy. Večeře se začínala a končila modlitbou,
ve které se vzpomínalo na zemřelé členy
rodiny. Hospodyně nesměla vstát od stolu,
jinak by jí neseděly slepice na vejcích,
obsluhovala tedy děvčata. Zbytky jídla byly
zakopány do země, aby byla úrodná. Když
hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích
stonat. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos
šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a
celý rok zůstane zdráv. Při štědrovečerní večeři
přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství,
drobná mince pod talířem peníze. Vdavek
chtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček a do
roka je pod čepcem. Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a
snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice. Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého
chleba, bude tě držet štěstí. Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává
sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. Řetězem ovázaný trnož stolu
ochraňuje rodinu před zlými duchy.

Co přináší smůlu na Štědrý den? Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože
by pak myši dílo zničily. Nesmí se čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
Nesmí se prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu. Na Štědrý den nepište své milé
- milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod.
Co přináší štěstí o Vánocích? Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky
směrem k Měsíci. Čerstvý chléb upečený 25. 12. má kouzelnou moc. Štědrý den v
pondělí - dobrá úroda, hodně medu. Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí.
Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek. Boží hod v pátek - bude
horké léto a krásný podzim.

6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též svátek
Tří králů) – podle tradice se toho dne přišli poklonit
právě narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci
od východu a přinesli mu dary. Tradice později udělala
z mudrců krále a stanovila jejich počet na tři.
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Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí
ředitel: Ing. Jiří Ježek reditel@zscerekvice.org, www.zscerekvice.org, tel: 493 696 302
Nabídka školních kroužků 2015/2016
•
•

•
•
•
•

Školní časopis – Mgr. Martin Kirš
Netradiční výtvarné praktiky – Mgr. Blanka
Domkářová
Praktický workshop – Mgr. Jana Novotná
Konverzace – anglický jazyk – Mgr. Lenka
Krotilová
Florbal – Mgr. Vojtěch Hynek
Předplatné do Klicperova divadla
v Hradci Králové pro žáky 7. až 9. třídy

Celoroční projekt sběrové aktivity
po celý školní rok: víčka od PET lahví,
novinový papír, časopisy, kartony (vše pevně svázané),
citrónová a pomerančová kůra
říjen: sběr šípku (sušený), kaštanů a žaludů
Výtěžek ze sběru víček od PET lahví a papíru je využíván ve prospěch školní družiny a nákup
sportovního vybavení pro školu.
Prezentace středních škol (www.komora-khk.cz/pssz)
Jičín, Masarykovo divadlo, Husova 206 :
Trutnov, UFFO – náměstí Republiky 999 :
Hradec Králové – Aldis – Eliščino nábřeží 375 :

Plán akcí ZŠ
5. – 9. 10. 2015
29. – 30. 10. 2015
8. 11. 2015
19. 11. 2015
od
3. 12. 2015

–

4. 12. 2015
4. 12. 2015
14. 12. 2015
16. 12. 2015
23. 12. 2015
3. 1. 2016
19. 1. 2016

Bramborový týden
Podzimní prázdniny
Zájezd dětí do Německa
Třídní schůzky
Plavecký výcvik
- pojede 2. – 4. třída
Mikulášská nadílka
Výchovný koncert
Vánoční vystoupení
Divadélko s úsměvem - 1. tř.
Vánoční prázdniny
Zápis do 1. třídy

9. 10. 2015 9:00 – 18:00 hodin
10. 10. 2015 8:00 – 12:00 hodin
4. 11. 2015 11:00 – 18:00 hodin
5. 11. 2015 8:00 – 18:00 hodin
13. 11. 2015 9:00 – 18:00 hodin
14. 11. 2015 8:00 – 12:00 hodin

Plán akcí MŠ
21. 10. 2015
27. 10. 2015

Návštěva 1. třídy
Návštěva knihovny Hořice

Ozdravné návštěvy solno-jodové jeskyně.
ZELENKY a ČÁST MODŘENEK vždy v úterý tj. 29. 9.,
6. 10., 13. 10. a 20. 10.
ČERVENKY a část MODŘENEK vždy ve čtvrtek tj. 1. 10.,
8. 10., 15. 10., 22.10.
13. 11. 2015
10. 11. 2015
30. 11. 2015
4. 12. 2015
15. 12. 2015
16. 12. 2015

Zdravá 5
Canisterapie
Adventní zpívání
Barborka, návštěva čerta a Mikuláše
Vánoční tvůrčí dílna
Divadlo Úsměv
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Zájezd do Anglie Autor: David Domkář, žák osmé třídy
(škola se zapojila do Výzvy 56 MŠMT, která je financována z prostředků EU)
Byla sobota 12. září, den odjezdu. Ve 12:45 byl sraz před školou, kam pro nás přijel autobus. První zastávka byla u školy
v Chomuticích, která také přistoupila a doplnila autobus. Poté jel autobus nonstop alespoň 16 hodin. Po dlouhé cestě přes
Německo a Belgii jsme asi kolem čtvrté hodiny ráno dorazili do přístavu Calais ve Francii, kde nás všechny vzbudili kvůli
kontrole pasů. Cesta trajektem trvala 90 minut, měli jsme přístup na palubu, odkud byl výhled na moře a později i na křídové
útesy Doveru, kam měl trajekt namířeno.
Když jsme se vylodili v Doveru, jeli jsme další hodinu a půl do Londýna.
Asi v poledne, jsme vystoupili v Londýně u O2 arény. Tam jsme hodinu čekali,
než paní průvodkyně koupí všem denní lístky na metro a ze stanice North
Greenwich jsme jeli metrem k Tower of London, kde jsme se byli podívat na
korunovační klenoty (Crown Jewels). U vstupu všem kontrolovali batohy, jestli
tam náhodou nemáme nůž, nebo nějakou zbraň. Následovala prohlídka mostu
Tower Bridge. Než jsme vešli, museli jsme si na sebe nalepit nálepku Tower
Bridge Visitor (návštěvník), což osobně považuji za dost neefektivní, protože na
mé bundě ta nálepka moc nedržela. Uvnitř bylo průchozí snad úplně vše, dokonce
se mohlo jít i na takové ty "spojnice" ve vzduchu, které propojují obě věže mostu.
Byla v nich i prosklená podlaha, takže jsme pod sebou viděli veškerý provoz na mostu a tekoucí řeku Temži. Metrem jsme pak
cestovali po Londýně k dalším památkám, viděli jsme třeba Katedrálu Sv. Paula (St. Paul´s Cathedral), nakonec jsme dojeli až ke
Green Parku a Buckinghamskému paláci, kde jsme měli menší rozchod. Abych řekl pravdu, bral bych, aby nás první den po
příjezdu nechali oddechnout a až druhý den bychom někam šli, protože po tomhle jsme byli všichni dost utahaní. A následovala
asi hodinová cesta autobusem na... Paní průvodkyně to nazvala meeting point (bod setkání), kde si nás vyzvedly dočasné rodiny, u
kterých jsme byli ubytováni. V rodinách jsme byli po dvou až čtyřech. Já s ostatními třemi kluky jsme chytli takovou, dle mého
uvážení méně bohatou rodinu, ale to vůbec nevadilo, protože najíst nám dali, napít taky, spát jsme mohli a na nic jiného jsme ani
neměli čas. Ráno nám rodina dala svačinu na celý den, takže jsme jídlo měli, a odvezla nás na meeting point, kde nás zas naložil
autobus. V první řadě jsme odjeli na školu jménem Croydon College, kde jsme během dvou dnů absolvovali devět hodin výuky
anglického jazyka. Byli jsme tam rozděleni do tří skupin, přičemž každá byla v jiné třídě s jiným učitelem. Hned po škole jsme
jeli do Oxfordu, podívat se na Christ Church College, kde jsme viděli například jídelnu z Harryho Pottera a tamní katedrálu. Ještě
jsme zašli do obchodního centra, kde jsme si mohli koupit různé suvenýry a potom nás autobus odvezl zpět do Londýna na
meeting point, kam pro nás přijely rodiny.
Druhý den ráno jsme opět vyrazili do Croydon College. Tento den jsme
hráli různé hry. Odpoledne jsme jeli do přímořského města Brighton a to čistě kvůli
tomu, že pršelo, a tak jsme tam zašli do Sea Life (mořský život), což bylo takové
obří akvárium. Měli tam rejnoky, žraloky, želvy a hromadu exotických ryb. Také
tam bylo možné jít do proskleného tunelu, který vedl přímo pod mořem vedle
pevniny, kde kolem nás plavaly různé ryby a obrovské želvy. V Brightonu jsme se
dostali i do obchodního centra, kde měli opravdu super prodejny, například
originální prodejnu Lega, ve které jsme si mohli i stavět. Bylo tam i lego, které u
nás ani není v prodeji, třeba Hvězda Smrti z filmů Star Wars. Ten večer jsme si
ještě sbalili, byla to totiž poslední noc u rodin.
Třetí den jsme začali observatoří Greenwich s nultým poledníkem a hodinami, které ukazují nejpřesnější čas na světě.
Poté jsme se podívali na London Eye, což je největší ruské kolo na světě s výškou 132 metrů v centru Londýna, jeli jsme k němu
lodí po Temži a propluli jsme pod hodně mosty včetně Tower Bridge. U vstupu na London Eye opět kontrolovali batohy.
Do jednotlivých kabin jsme vstoupili po školách, protože každá měla kapacitu na 20 lidí. Měli jsme krásný výhled na celý
Londýn, dokud nezačalo pršet.
Zájezd se mi líbil, měl jsem příležitost podívat se do jiné země, kterou mít možná už nikdy nebudu. Byl bych rád,
kdyby se něco takového pořádalo častěji, klidně i na delší čas.
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SPOLKY OBCE –
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DUHORÁZ
„Pane hajný, co byste si nejvíce přál v tomto roce?” „Mám jen jediné přání. Aby se lidi v lese chovali jako zvěř.”
Zřejmě si mnozí položíte otázky proč zrovna myslivci a co je vlastně ta myslivost o které stále mluvíme.
Možná právě protože nás stále baví uctívání a dodržování tradic a odkazů, které si předávají myslivci z generace na
generaci, nebo protože nás baví pobyt v přírodě a také lov.
Dovolte mi zmínit několik významných mezníků naší historie, které přispěly ke kulturnímu dědictví, které
právo myslivosti s sebou nese. Již v prehistorii existují důkazy týkající se lovu v podobě nástěnných maleb. Další
dlouhá staletí se lidé živili ulovenou zvěří a lov byl jedním z hlavních způsobů obživy. V roce 1388 nařízení krále
Václava IV. ustavilo tzv. právo dominikální, které zavedlo lov jako výsadu vrchnosti. V roce 1573 jsou usnesením
Českého sněmu nařízena opatření k obnově zvěře a toto je považováno za počátek myslivosti u nás. Hrabě František
Antonín Špork roku 1695 zakládá Řád sv. Huberta. V roce 1786 vydal Josef II. všeobecný honební patent, který
prohlásil právo myslivosti za právo státu, který jej mohl dále svěřovat. Revolučním rokem je 1848, kdy je zrušeno
poddanství a právo myslivosti bylo spojeno s vlastnictvím půdy. V roce 1923 je založena jednotnost myslivecké
organizace „ Českomoravská myslivecká jednota“, která funguje dodnes a řídí provoz myslivosti v České republice.
Dodnes se řídíme demokratickým zákonem o myslivosti z roku 1992, který nadále upravují nové vyhlášky a novely.
Právě to nás na tom opravdu baví, pobyt v přírodě, pozorování zvěře, její chov a v neposlední řadě také lov.

Myslivecké sdružení Duhoráz nyní sdružuje 16 členů. Hospodaříme na pronajaté honitbě od honebního
společenstva Boháňka. Výměra honitby je 1426 ha a je složena z 236 ha lesní půdy, 6 ha vodní plochy, 124 ha
ostatních pozemků a 1060 ha zemědělské půdy. Díky této rozmanitosti se můžeme věnovat, nejen chovu drobné zvěře,
ale zároveň máme velké možnosti využití se zvěří spárkatou a to srnčí a dančí a taky se zvěří černou.

Díky spolupráci s obcí Cerekvice nad Bystřicí jsme získali do pronájmu budovu Hájenky v Lysici. Hájenku se
snažíme opravovat a přizpůsobit k potřebám vyžití spolku. Vybudovali jsme nové WC a přestavěli původní na příruční
sklad. Veškeré tyto práce zajišťuje obec Cerekvice nákupem materiálu.
Letos jsme pořádali již druhý ročník Přátelského posezení pro naše spoluobčany. Na této akci se snažíme
přiblížit naše sdružení široké veřejnosti. K tomu nám pomáhá pečený divočák a srnčí guláš, který si určitě našel své
příznivce. Večerní taneční zábava budiž jen sladkou tečkou za naším snažením. Pokud nám to provozní záležitosti
dovolí, chceme v těchto aktivitách nadále pokračovat. Bude nám ctí, když nás zde navštívíte.
/autor Pavel Šmída st./
Myslivecký slovníček:
babka – stará zaječice
borlice – menší kovová lovecká trubka
barva – krev veškeré zvěře
břídil – ten, kdo na lovu, honu něco pokazí
běhy – nohy zvěře srstnaté a loveckých psů
bžunda – honební ostuda
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HASIČI CEREKVICE
Dobrovolný hasičský sbor Cerekvice nad Bystřicí doplňuje činnost profesionálních hasičských sborů a činnost
hasičského útvaru ČEPRO a.s. Kromě hašení požárů zasahují hasiči při povodních, živelních pohromách,
ekologických haváriích a pomáhají při dopravních nehodách. Spolupůsobí též při prevenci požárů.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v Cerekvici nad Bystřicí roku 1902 a u jeho zrodu stál pokrokový lékař
MUDr. Machek. Prvním starostou sboru byl Hynek Pelikán a Velitel František Krámský.

Z počátku byl sbor vybaven zápřahovou ruční stříkačkou tzv. koňkou.
Na poslední Výroční schůzi byl zvolen starostou Miroslav Novák, náměstkem Luděk Zouhar, velitelem Václav
Tobolka ml., jednatelkou Marcela Bergmannová a vedoucím soutěžního družstva Oldřich Vávra ml. Sbor má 35 členů
– z toho 17 mužů a 18 žen.

V roce 2014 se soutěžní družstvo úspěšně zúčastnilo pohárových soutěží v okolí s dobrými výsledky. V tomto
roce se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení v areálu skladu ČEPRO a.s., okrskového cvičení
v Třebověticích a členové sboru zajistili několik společenských akcí.
Obec v roce 2014 zakoupila 9 místný VW Crafter jako náhradu za starou DA 12 Avia 30, která byla
odprodána sboru sousední obce Velký Vřešťov. Později byl zakoupen přívěsný vozík, na který bude uložena stříkačka
a další materiál. Úpravy vozíku a auta provádějí členové sboru a JPO svépomocí.
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HASIČI TŘEBOVĚTICE
Hasiči z Třebovětic uspořádali již 3. ročník letního tábora pro své mladé členy
/autor Vítězslav Pavel/
„Úplně poprvé jsme se sešli v létě 2013 v Janských
Lázních“ - říká paní Helena Vitvarová, vedoucí tábora. První
ročník tehdy probíhal jen o prodlouženém víkendu. Vzhledem
k velkému zájmu a spokojenosti dětí i rodičů u organizátorů dozrál
nápad uspořádat pro děti plnohodnotný tábor – spojený se vším, co
k němu patří a na jaký si vzpomínáme z dětství snad všichni.
Na jaře 2014 se horlivě začala hledat vhodná lokalita.
Nakonec bylo rozhodnuto, že domovem pro naše táborníky bude
osada Hradisko v Pekle – Rybná nad Zdobnicí, která svým
zázemím odpovídala požadavkům a očekávání organizátorů.
Ve zděné části je jídelna, kuchyně, prostory pro skladování
potravin a táborového vybavení. V sousedství budovy na palouku
se nachází tábořiště, které se skládá ze stanů s dřevěnou podsadou.
Dále je v areálu k dispozici také hřiště pro míčové sporty.
Poslední týden v červenci letošního roku opět ožila táborová základna v osadě Hradisko, kam i letos zavítali
mladí táborníci z SDH Třebovětice. A jaký že byl program letošního tábora?
Pro děti byly připraveny soutěže jednotlivců a týmů. Děti byly rozděleny na 3 týmy, každý z týmů si vyrobil
svoji vlajku, vymyslel název týmu a složil bojový pokřik. Po celý týden byla připravena spousta zábavy a
dobrodružství. Například při dřevorubeckých hrách si děti vyzkoušely své dovednosti a sílu v disciplínách jako je hod
polenem, stání se zavázanýma očima a na jedné noze na pařezu, apod. Opravdové dobrodružství čekalo na všechny ve
středu – to byla na programu celodenní táborová hra skládající se celkem ze 14 různých disciplín. Hra čerpala z
motivu dobrodružné TV soutěže PEVNOST BOYARD. Vítěz si po zásluze odnesl poklad plný zlatých dukátů. V
průběhu celého tábora probíhala příprava a nácvik disciplín pro hasičský branný závod, který se uskutečnil ve čtvrtek.
Stejně jako na každý správný tábor, i na ten hasičů z Třebovětic, patří stezka odvahy – ta se odehrála uprostřed
noci ze čtvrka na pátek. Na připravené trase se objevila různá strašidla i přízraky. Na závěr – a samozřejmě jako důkaz
odvahy a zvládnutí stezky odvahy – se všichni odvážlivci podepsali do kroniky.
Pokud se Vám zdají předchozí dny hektické, tak pátek vše překonal. Konaly se zbývající soutěže a sbíraly
poslední body do hodnocení. Po odpoledním „čvachtání“ ve studené řece začal pestrý a zároveň rozlučkový večerní
program – táborák spojený s opékáním buřtů za zvuků kytary, pak konečně přišlo na řadu i velké vyhodnocení
celotýdenní snahy a bojovnosti v soutěžích. Byl vyhlášen vítěz branného závodu, také se hodnotil nejlépe a nejhůře
uklizený stan. Všichni táborníci obdrželi ceny, pamětní listy a vítězové navíc diplomy. No… a potom už následovala
ta vysněná zábava – DISKOTÉKA.
Sobota už byla ve znamení balení věcí a cesty domů. Děti natěšeny na shledání s rodiči, my „dospěláci“
unaveni, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco smysluplného pro naše děti.
„Závěrem bych ráda poděkovala všem, co nám pomáhali s organizací a přípravou celého tábora: za finanční
příspěvky sboru dobrovolných hasičů Třebovětice, obci Cerekvice nad Bystřicí, společnosti COOP Nová Paka za
věcné dary (+ paní Iloně Procházkové a Dagmar Strůnové). Zvláštní poděkování si ale zaslouží všichni, kdo byli
ochotni ve svém volnu udělat něco pro děti – věnovat svoji dovolenou pro dobrou věc“ dodává paní Vitvarová.

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 2/2015

TJ SOKOL

V Hostinci U Jelena se za hojné účasti uskutečnilo tradiční slavnostní vyhlášení GÓL kanonýrů
dospělých i mládeže a XI. Hradeckého Deníku Hradecký Votrok Okresního přeboru dospělých za soutěžní
ročník 2014/2015 OFS Hradec Králové - ve III. třídě nastřílel nejvíc gólů náš Martin Bělina.
Zápasy 2015 A2A III. třídy – muži
Sobota 8. 8. 2015 Cerekvice – Kosičky B 4:2
Sobota 15. 8. 2015 Boharyně – Cerekvice 5:0
Sobota 22. 8. 2015 Cerekvice – Prasek 4:1
Sobota 29. 8. 2015 Ohnišťany – Cerekvice 0:0
Sobota 5. 9. 2015 Cerekvice – Lokomotiva Hradec B 2:0
Neděle 13. 9. 2015 Nový Hradec B – Cerekvice 1:9
Sobota 19. 9. 2015 Cerekvice – Neděliště 5:0
Sobota 26. 9. 2015 Starý Bydžov – Cerekvice 3:4
Sobota 3. 10. 2015 16:00 Cerekvice – Syrovátka 8:0
Sobota 10. 10. 2015 16:00 Malšova Lhota – Cerekvice 2:0
Sobota 17. 10. 2015 15:30 Cerekvice – Nové Město
Sobota 24. 10. 2015 14:30 Hořiněves – Cerekvice
Sobota 31. 10. 2015 14:00 Cerekvice – Roudnice B
Sobota 7. 11. 2015 14:00 Kosičky B – Cerekvice

Tabulka III. třída muži
aktuální tabulka ke dni 13.10. 2015
1.
Nový Hradec B
24
2.
Cerekvice
22
3.
Boharyně
18
4.
Ohnišťany
17
5.
Lokomotiva Hradec B 17

Zápasy 2015 E1A - starší žáci
Neděle 6. 9. 2015 Velká Jesenice – Cerekvice/Dohalice 3:6
Sobota 12. 9. 2015 Ohnišťany – Cerekvice/Dohalice 2:2
Středa 23. 9. 2015 Třebeš B – Cerekvice/Dohalice 1:0
Sobota 3. 10. 2015 Cerekvice/Dohalice – Kobylice 2:1
Sobota 10. 10. 2015 Nepolisy – Cerekvice/Dohalice 2:8
Sobota 17. 10. 2015 Cerekvice/Dohalice – Rasošky 13:00 hod.
Sobota 24. 10. 2015 Lovčice – Cerekvice/Dohalice 12:30 hod.
Sobota 31. 10. 2015 Cerekvice/Dohalice – SK Kunčice 11:30 hod.

Tabulka E1A starší žáci
aktuální tabulka ke dni 13.10. 2015
1.
Třebeš B
16
2.
SK Bystřian Kunčice 14
3.
Lovčice
12
4.
Cerekvice
10
5.
Kobylice
6

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 2/2015

Pošta v Cerekvici nad Bystřicí
telefon: 493 696 189, zákaznická linka - 840 111 244

Pošta
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 - 10.00
8.00 - 11.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
-

13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
-

Státní svátky
28. 10. 2015 zavřeno
17. 11. 2015 zavřeno
24. 12. 2015 zavřeno
25.-26.12. 2015 zavřeno
27. 12. 2015 zavřeno
31. 12. 2015 otevřeno
1. 1. 2016 zavřeno

Potraviny
V Cerekvici nad Bystřicí – Ilona Rýglová
telefon: 493 696 460

Potraviny Ilona Rýglová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 -12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 11.00
8.00 - 11.00

14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
-

Státní svátky
28. 10. 2015 8.00 - 11.00
17. 11. 2015 8.00 - 11.00
24. 12. 2015 7.00 - 11.00
25.-26.12.2015 zavřeno
27. 12. 2015 8.00 - 11.00
31. 12. 2015 7.00 - 11.00
1. 1. 2016 zavřeno

V Třebověticích – COOP
telefon: 493 696 196

COOP Třebovětice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

6.30 - 11.00
6.30 - 11.15
6.30 - 11.00
6.30 - 11.00
6.30 - 11.00
6.30 - 10.00
zavřeno

13.30 - 16.15
13.30 - 16.15
13.30 - 16.15
13.30 - 16.15
-

Státní svátky
28. 10. 2015 zavřeno
17. 11. 2015 zavřeno
24. 12. 2015 6.30 – 10.00
25.-26.12.2015 zavřeno
27. 12. 2015 zavřeno
31. 12. 2015 6.30 – 10.00
1. 1. 2016 zavřeno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne dne 24. 10. 2015 dle následujícího rozpisu:
Cerekvice 12.05 - 12.20 hod. za národní školou, Třebovětice 12.35 - 12.45 hod. u rybníka.
Velkoobjemové kontejnery na jednorázový svoz nadrozměrného komunálního odpadu v Cerekvici nad Bystřicí za
národní školou a v Třebověticích u rybníka.
V Cerekvici: ve středu 21. října 2015 od 15.00 do 17.00 hod, v sobotu 24. října 2015 od 9.00 do 11.00 hod.
V Třebověticích: v úterý 20. října 2015 od 15.00 do 17.00 hod. v neděli 25. října 2015 od 9.00 do 11.00 hod.
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