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duben 2016 │vydává zastupitelstvo obce Cerekvice nad Bystřicí │výtisk zdarma

Vážení spoluobčané,
v nastávajícím období letošního roku nás čeká několik významných výročí, která bychom si
chtěli, spolu s Vámi, připomenout.
Prvním z nich je 700. Výročí narození Otce vlasti, zakladatele Univerzity Karlovy a
nejvýznamnějšího panovníka v našich dějinách Karla IV. Protože zásluhy Karla IV.
spočívají i v rozvoji vinařství u nás, dovolili jsme si spojit toto významné výročí s prvním
výročím vysazení řízku nejstarší vinné révy Stará Trta v Cerekvici. Oslava proběhne dne
7. května 2016 v prostorách cerekvického zámeckého parku.
Dalším významným výročím je 660 let od první písemné zmínky o obci Třebovětice, která je
dle dostupných historických pramenů datována do roku 1356.
Oslavy proběhnou v sobotu dne 13. srpna 2016 v areálu hasičské zbrojnice v
Třebověticích. Nedílnou součástí oslav bude také sjezd rodáků. Protože nejsme schopni
získat kontaktní údaje na některé naše rodáky, dovoluji si mít na Vás prosbu. Pokud máte
kontakty na svoje příbuzné, kamarády či známé a chtěli by jste, aby se zúčastnili sjezdu
rodáků a našich oslav, předejte nám, prosím kontakty na obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí.
Je zřejmé, že oslavy budou organizačně velmi náročné. Uvítám na Obecním úřadě všechny
spoluobčany, kteří mohou jakoukoliv formou přispět k zajištění bezproblémových příprav a k
průběhu oslav. Na přípravách intenzivně pracujeme a je proto pochopitelné, že konkrétnější
údaje o programu a průběhu oslav budou aktuálně zveřejňovány na obvyklých místech.
Srdečně Vás všechny zvu na tyto oslavy a předem Vám děkuji, pokud se rozhodnete moje
prosby akceptovat.
Za přípravný výbor i sebe vás srdečně zdravím.
Milan Tobolka - starosta
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OBECNÍ ÚŘAD CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Datum

Den

Hodina

Místo konání

20. 4. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

11. 5. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

1. 6. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

22. 6. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

13. 7. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

SVOZ ODPADU

• Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne dne 16. 4. 2016
Cerekvice nad Bystřicí u ZŠ
Třebovětice u rybníka

12.05 – 12.20 hod
12.35 – 12.45 hod

Odpad z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové
destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozní prostředky, nemrznoucí směsy,
čistící prostředky, zaolejované hadry apod.
Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkousty apod.
Kosmetika: znečištěné obaly se zbytky odlakovače – přelivů vlasů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.
Tuky a oleje: fritovací motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály
s obsahem ropných látek apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru: nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché
články (baterie), akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru: televizory, chladničky, drobné
elektrospotřebiče apod.
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné: znečištěné obaly se zbytky nebezpečných
látek – od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin,
hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv,
deratizačních prostředků apod.
• Vejkoobjemové kontejnery na komunální odpad, který nelze likvidovat běžně v popelnici
(např. nábytek, koberce, ...) budou přistaveny na obvyklých místech:
V Cerekvici

13. 4. 2016
16. 4. 2016

15 - 17 hod
10 - 12 hod

V Třebověticích

12. 4. 2016
17. 4. 2016

15 - 17 hod
9 - 11 hod
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PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. ČTVRTLETÍ 2016

Téma:
Jiří Schelinger - hudební pořad Hluboká brázda
Kdy:
16. 4. 2016 od 19.00 hod
Kde:
klubovna SDH Cerekvice
Uvádí:
Jaroslav Balcar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téma:
Přednáška o víně
Kdy:
25. 4. 2016 od 18.00 hod
Kde:
Obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí – zasedací místnost
Přednáší:
Stanislav Rudolfský
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálení čarodějnic
Kdy:
Kde:

30. 4. 2016 od 19.30 hod
na hřišti v Cerekvici nad Bystřicí

Kdy:
Kde:

30. 4. 2016 od 16.30 hod
před hasičskou zbrojnicí v Třebověticích

Kdy:
Kde:

30. 4. 2016 od 20.00 hod
Bistro na Hrádku - Country bál

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

Oslavy výročí 700 let od narození Karla IV. a 1 rok od vysazení odnože nejstarší
vinné révy na světě
Kdy:
Kde:
Program:

Sobota 7. 5. 2016
Zámecký park v Cerekvici nad Bystřicí
14.00 – 17.00
Výstava v základní škole – zámku Cerekvice – průběžně
14.00 – 24.00 ?
Občerstvení v zámeckém parku zámku Cerekvice - průběžně
14.00 – 17.00
Ochutnávka vín v zámku Cerekvice – průběžně
14.00
Zahájení slavnosti – úvodní slovo, zdravice
14.15
Hudební vystoupení souboru Hradecká cimbálová muzika
15.00
Vystoupení skupiny historického šermu Fortis
15.40
Vystoupení žáků místní základní školy
16.15
Vystoupení studentského pop-rockového orchestru Regioband
18.00
Vystoupení vokálního souboru Cantus Feminae z Nechanic v kapli
Zvěstování Panny Marie
19.00 – 24.00 ?
Májová taneční zábava – Trias Music Band

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Krizové situace
Kdy:
30. 5. 2016 od 18.00 hodin
Kde:
Obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí – zasedací místnost
Přednáší:
Ondřej Sezima - Hasičský záchranný sbor KH kraje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téma:

KRÁLOVSKÝ DĚTSKÝ DEN - pořádá TJ Sokol Cerekvice nad Bystřicí
Kdy:
5. 6. 2016 od 14.00 hod
Kde:
na fotbalovém hřišti v Cerekvici

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN - pořádá SDH Třebovětice
Kdy:
18. 6. 2016 od 15.00 hod
Kde:
před hasičskou zbrojnicí v Třebověticích
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART-ATELLier Cerekvice nad Bystřicí – v budově nákupního střediska č. p. 49
Bohatý program je pravidělně zveřejňován na webových stránkách obce www.cerekvice.cz v oddíle
„aktuality“.

OKÉNKO Z KRONIKY
1. květen
Svátek práce, který je od roku 1890 připomínán vždy 1. května, je pro mnoho Čechů především jedním
ze dnů volna. Starší generace mají v paměti i masové průvody, kterých se lidé museli povinně
zúčastňovat a jimiž komunistický režim deklaroval jednotu pracujících a vládnoucí moci. Svátek práce
se však slaví ve většině evropských zemí, jeho původ je v USA.
Svátek práce byl ustaven v roce 1889, jako
vzpomínka na oběti tzv. Haymarketského masakru
z roku 1886. Prvního května tehdy začali američtí
dělníci v Chicagu stávkovat za lepší pracovní
podmínky, především osmihodinovou pracovní
dobu. Poklidné protesty trvaly několik dní,
3.května je poznamenala střelba policie do
stávkujících, při níž zemřelo několik lidí.
O den později při demonstraci na Haymarket
square kdosi hodil bombu mezi policisty, kteří následně znovu zahájili střelbu do dělníků. Několik lidí
zemřelo. V následném procesu bylo na základě nejasných důkazů odsouzeno k smrti za odpálení bomby
sedm anarchistů.
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K uctění snahy dělníků o rovné pracovní podmínky a na památku všech obětí podali francouzští
socialisté ve II. Internacionále návrh, aby se 1. květen, kdy stávka začala, slavil jako oficiální
Svátek práce.
V českých zemích se poprvé slavil Svátek práce v roce
1890 a oslavy proběhly na Střeleckém ostrově v Praze.
Největšího rozmachu, ale tyto oslavy zažily za vlády
V
této době patřil
svátek práce k vůbec
KSČ.
nejdůležitějším. Účast na oslavách byla částečně
kontrolována.
V průvodech byly zastoupeny podniky, zájmové
organizace i školy. Oslav se mnohdy účastnily
i alegorické vozy. V průvodech se také objevovalo
množství transparentů a pověstných mávátek. Z tribun kynuli defilujícím pracujícím komunističtí
činovníci.
Po roce 1989 si Svátek práce stále připomínají komunisté. Setkání s občany organizují rovněž
sociální demokraté a v menší míře i další strany. Tradičně slaví 1. máj i anarchisté. Do ulic vyrážejí
i pravicoví radikálové, kteří se s anarchisty v minulých letech několikrát střetli.
První květen jako Svátek práce se dodnes oficiálně jako
státní svátek slaví ve většině evropských zemí, ale také
například v Číně. V USA a Kanadě se Labor Day slaví vždy
první pondělí v září.
Zcela nepoliticky je 1. květen svázán ještě s jedním svátkem
- oslavou lásky. Pojí se s ním mnohé tradice, například, že
by každá dívka měla být políbena pod rozkvetlým stromem ideálně třešní.

V ČR se také 1. května staví ve vesnicích májky. Chlapci
se vypraví do lesa, kde uříznou strom a z něj vyrobí májku.
Tradice ovšem velí májku hlídat, protože její poražení
chlapci ze sousední vsi je vnímáno jako velká ostuda.
Májka je symbolem jara a váže se spíše k oslavě ročního
období. Ve světě není tato tradice nijak svázána konkrétně
s 1. květnem.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitel:

Ing. Jiří Ježek, reditel@zscerekvice.org, www.zscerekvice.org, tel.: 493 696 302

PLÁN AKCÍ

Základní škola
DUBEN
během dubna Jízda zručnosti - dopravní soutěž
12. 4. 2016 Třídní schůzka
13. 4. 2016 Klicperovo divadlo - „Evžen Oněgin“
22. 4. 2016 Den Země - ve škole pořádáme soutěž družstev a soutěž tříd. Úkoly spočívají
v poznávání živočichů a rostlin běžných v naší přírodě, znalostí památek a zeměpisných
údajů týkajících se Země, způsob recyklování odpadů a nápadů, jak chránit přírodu.
ČERVEN
30. 6. 2016 Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. 2016 Hlavní prázdniny

Pobyt v Příchovicích
V sobotu 23. ledna odjela část žáků I. st. společně se skupinkou žáků II. st. na zimní školu v přírodě
a lyžařský kurz do Příchovic v Jizerských horách. Hned po obědě si ještě někteří doladili lyžařské
vybavení ve zdejší půjčovně. Po rozdělení do družstev jsme začali sjíždět sjezdovku U Čápa.
Ti, kteří se poprvé postavili na lyže, trénovali obloučky na dětské loučce a zanedlouho po usilovném
snažení přestoupili za „velkými dětmi“ na sjezdovku. Jízda z kopce, nástup a výstup z vleku, jízda
na vleku, trénování pilně pokračovalo i zde.
V pondělí dopoledne nám lyžování narušil déšť a my jsme
byli nuceni zůstat celé dopoledne na chatě. Zájemci si vše
vynahradili při večerním lyžování. Ve středu proběhl závod
ve slalomu, který byl při večerním programu vyhodnocen
společně s jinými soutěžemi, včetně bodování úklidu
na pokojích. Ve čtvrtek dopoledne jsme se s lyžováním
rozloučili a v odpoledních hodinách vyrazili k domovu.
Děkujeme tatínkům, panu Heligrovi M. a panu Tichému M.,
za jejich čas, který věnovali dětem při výuce lyžařských
dovedností.
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Bude škola stejně veselá a zajímavá jako cirkus?
Odpověď na tuto otázku nacházeli budoucí prvňáčci ve škole v úterý 19. ledna, kam přišli v doprovodu
svých rodičů na zápis do první třídy pro školní rok 2016 - 2017. Většina dětí školu znala, protože ji
navštívila již dříve. Děti z místní mateřské školy, zejména předškoláci, mají některé společné akce
s nejmladšími školáky. Již mnoho let funguje velmi dobrá spolupráce mezi školkou a národní školou,
hlavně první třídou. Ostatní mohli využít k poznání školy Den otevřených dveří, který se uskutečnil
v pátek 8. ledna 2016.
Zápis probíhal v duchu cirkusové manéže. Ta děti
uvítala již při vstupu do šatny. Zde se jich ujala
děvčata ze čtvrtého ročníku, předala jim dárečky a
odvedla je do první třídy, kde byl společný zápis
zahájen. Ve skupinkách procházeli budoucí žáčci
stanoviště s připravenými úkoly, které prověřily
znalosti, dovednosti a schopnosti dětí. Ty se snažily
přesvědčit paní učitelky, že už do školy patří a že
jsou připraveny. Za svoje výkony byli všichni po
zásluze odměněni a většina z nich se těší na první
září, kdy přijdou s aktovkou a budou opravdu
školáci. K zápisu se dostavilo 23 dětí, v září bychom
měli přivítat 21 prvňáčků.

Mateřská škola
DUBEN
8.4. Cirkus Pavliny
14.4. Návštěva planetária v Hradci Králové
20.4. Divadlo Úsměv – Muzikantská pohádka
26.4. Den otevřených dveří
29.4. Čarodějnický slet
KVĚTEN
Závěrečné focení
12.5. Besídka ke dni matek
23.5. Zápis do MŠ
26.5. Výlet – Staré Hrady
ČERVEN
1.6. Kino Hořice - Prázdniny u babičky
23.6. Rozloučení s předškoláky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 26. 4. 2016 můžete od 8.00 hod navštívit naši MŠ
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Masopust 2016
Letos, stejně jako v minulých letech jsme oslavili s dětmi
starý lidový zvyk Masopust. Na tuto tradici se pilně
připravujeme již čtrnáct dní předem. Seznamujeme děti
s významem této tradice, učíme se lidová říkadla,
básničky, písničky a pranostiky. Ve spolupráci s rodiči,
bez které bychom se neobešli, připravujeme masopustní
masky. Popeleční středa vyšla na desátého února a byla
významným dnem naší mateřské školy. Již od rána jsme s dětmi míchali těsto a smažili masopustní
koblížky. Ovšem uhlídat je, aby se nepřipálily, není vždy jednoduché. Letos se nám zdařily excelentně.
Když byly koblížky v košíku, oblékli jsme si masky a vyrazili v masopustním průvodu po vsi. V jeho
čele nesmí chybět medvěd, který vedl další veselé maškary a muzikanty s hudebními nástroji, jako je
vozembouch, bubínek, řehtačky, tamburíny.
Veselá masopustní společnost za bujarého zpěvu a tance obcházela jednotlivá stavení, kde nás již starší
spoluobčané vyhlíželi. Nezapomněli jsme potěšit ani pana starostu, potraviny paní Rýglové a základní
školu. Koho jsme potkali, toho jsme obdarovali koblížkem a veselou písničkou. Úsilí dětí bylo
odměněno bohatou výslužkou, na které si pochutnávají až dodnes.

Jedeme do divadla na muzikál MEFISTO
Kdy:
Kde:
Cena:
Odjezd:

19. 11. 2016 od 18.00 hod
divadlo Hybernia
400,- Kč
z Cerekvice od obecního úřadu v 13.15 hod
z Třebovětic od obchodu ve 13.00 hod

Možnost navštívení muzea voskových figurín Grévin za poloviční cenu 145,- Kč

Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody
mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje toho, že během života nestihl dokončit své rozsáhlé
dílo...
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Dětský karneval 2016 na Základní škole v Cerekvici nad Bystřicí
Autor:

Mgr. Jaromíra Oubramová

Karnevalový čas, čas masek a převleků, doba, kdy se užije
spousta zábavy, legrace, soutěží. Již více jak deset let
zaměstnanci naší školy pořádají pro děti z obce a okolí dětský
karneval. Ten letošní se uskutečnil téměř na samém konci
měsíce února, tedy 27.2. Vždy je zvoleno vhodné téma blízké
dětem - týká se ponejvíce pohádek, zvířátek, cestování a v
tomto duchu potom karneval proběhne. Než však propukne,
předchází mu vždy spousty příprav - shánění, zařizování,
nakupování, výroba propriet, kulis, vymýšlení soutěží. Nesmí
se také zapomenout na hudbu, bez které by karneval nebyl karnevalem.
Dětem jsou kromě pohádek velmi blízká zvířátka, proto ten letošní byl "zvířátkový". Vydali
jsme se za nimi do zoologické zahrady. Nemuseli jsme jezdit
nikam daleko, zůstali jsme v Cerekvici, protože zde na toto
sobotní odpoledne vznikla improvizovaná zoologická zahrada.
V pátek odpoledne před karnevalem se vestibul budovy školy 2.
stupně změnil. Už to nebyly prostory, kudy denně chodí žáci do
svých tříd, ale díky výzdobě připomínal zoologickou zahradu.
Stěny byly plné obrázků zvířátek z našich i exotických krajin od nebezpečných krokodýlů, usměvavých opiček, pestrých
motýlů, přes vodní živočichy až po statné jeleny. Jak ve skutečné ZOO.
V sobotu o 14. hodině karnevalové oslavy propukly. Přišly princezničky v krásných šatičkách,
zavítali také piráti, spiderman, samozřejmě nechyběla zvířátka, dorazily také jiné pohádkové
postavičky, dokonce i jedna požárnice. Všichni se přišli pobavit a možná také najít nové kamarády. Na
úvod zazněla písnička "Máme rádi zvířata". A máme? Samozřejmě. Jak by ne. Však si život bez našich
zvířecích kamarádů nedovedeme představit. Následovala tradiční promenáda masek, posléze se začalo
tancovat a soutěžit. Jednotlivé disciplíny byly zaměřeny na zvířátka, děti je plnily s nadšením, celé
odpoledne skvěle bavily a řádně vydováděly. Během karnevalu se mohl každý posilnit párkem v
rohlíku
u, či si pochutnat na nějaké laskomině, dále doplnit hladinu tekutin a potom znovu vyrazit do víru
tanečků a soutěží.
Ke karnevalu patří také tombola, která je vždy velmi bohatá. Některým přítomným štěstí přálo
více a odnášeli si domů spoustu pěkných výher. V podstatě ale vyhráli všichni. Už jen proto, že na
karneval přišli a strávili tak příjemné a veselé odpoledne. Cestou domů možná přemýšleli o tom, jakou
masku si připraví na příští rok.
Na závěr bychom rádi chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří každoročně přispívají na náš
karneval věcnými či peněžitými dary, bez nichž by nebylo možné zajistit pro děti tak bohatou tombolu;
dále panu Viktoru Macháčkovi, který pravidelně zajišťuje pestrou hudbu a v neposlední řadě
zaměstnancům školy, kteří pro děti karneval každým rokem zajišťují. O tom, že jejich snaha není
marná, svědčí vždy hojný počet návštěvníků.
Tak zas příští rok NA SHLEDANOU!!!
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SPOLKY OBCE
TJ SOKOL

Autor:

Patrik Vích

Muži absolvovali ve dnech 2.- 6. 3. 2016 soustředění v Mistrovicích blízko Letohradu.
Tréninkové jednotky byly jak v místní tělocvičně, tak venku v okolních lesích. Relaxační část probíhala
v bazénu v Ústí nad Orlicí, který je vybaven vířivkami i saunou. Na závěr soustředění proběhlo
přátelské utkání s domácími Mistrovicemi na umělé trávě v Letohradě. Bylo znát, že domácí na umělé
trávě hrají často a naši borci nastoupili k utkání z plného tréninku. Mistrovice zaslouženě a poměrně
vysoko vyhrály. Dne 12. 3. se udál další přípravný zápas v Dohalicích proti místním, který jsme
zaslouženě vyhráli především díky viditelně lepší kondici ve druhém poločase. Škoda, že se nám stejně
nepovedlo vstoupit do prvního jarního mistrovského utkání na hřišti v Prasku. Podlehli jsme domácím
1:4, když všechny obdržené branky si byly velmi podobné. Všechny padly po brejku domácích. První
domácí utkání dopadlo mnohem lépe. V utkání s vedoucími Ohnišťany, na které jsme ztráceli pouze
jeden bod jsme zvítězili 2:1, čímž jsme se vyhoupli do čela tabulky. Přínosem pro domácí diváky byla i
nová světelná informační tabule. V měsíci dubnu bude provedena větší údržba hřiště spojená s
vertikutací, provzdušněním a dosetím. Je tak možné, že některé domácí zápasy odehrajeme na
náhradním hřišti v Dohalicích, abychom čerstvě zaseté trávě umožnili se uchytit. O případných
změnách Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu. Starší žáci zahájí svoji soutěž až
16.4 s ohledem na menší počet družstev. Nyní probíhají přípravné tréninky.
UTKÁNÍ MUŽI - jaro 2016
Datum

Hodina

Sraz

Utkání

Ne 10.04.2016

16.30 h

15.30 h

Loko Hradec B - Cerekvice

So 16.04.2016

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Nový HK B

So 23.04.2016

17.00 h

16.00 h

Neděliště - Cerekvice

So 30.04.2016

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Starý Bydžov

So 07.05.2016

17.00 h

16.00 h

Syrovátka - Cerekvice

So 14.05.2016

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Malšova Lhota

So 21.05.2016

17.00 h

16.00 h

Nové Město - Cerekvice

So 28.05.2016

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Hořiněves

So 04.06.2016

17.00 h

16.00 h

Roudnice B - Cerekvice

So 11.06.2016

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Boharyně

UTKÁNÍ STARŠÍ ŽÁCI - jaro 2016
Datum

Hodina

Sraz

Utkání

So 16.04.2016

14.30 h

13.30 h

Cerekvice/Dohalice - Ohnišťany

So 30.04.2016

14.30 h

13.30 h

Cerekvice/Dohalice - Třebeš B

Ne 08.05.2016

14.30 h

13.30 h

Kobylice - Cerekvice/Dohalice

So 14.05.2016

14.30 h

13.30 h

Cerekvice/Dohalice - Nepolisy

So 21.05.2016

14.30 h

13.30 h

Rasošky - Cerekvice/Dohalice

So 28.05.2016

14.30 h

13.30 h

Cerekvice/Dohalice - Lovčice

So 04.06.2016

15.00 h

14.00 h

Kunčice - Cerekvice/Dohalice

So 11.06.2016

14.30 h

13.30 h

Cerekvice/Dohalice - Velká Jesenice
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SDH Třebovětice

Autor:

Jakub Němec
Rok 2016 jsme ve Sboru dobrovolných hasičů
v Třebověticích zahájili přípravou na tradiční, ale i nově
pořádané akce. Dne 29. 1. jsme jeli na výlet do
Harrachova. 45 členů našeho sboru a spoluobčanů z obce
si při exkurzi s průvodcem prohlédlo výrobu skla a
vyslechlo historii výroby ve sklárně Novosad. Součástí
sklárny je muzeum, kde jsou k vidění i unikátní výrobky
z celé bohaté historie výroby. Další součástí areálu je
pěkná restaurace s minipivovarem, kterou jsme
samozřejmě nezapomněli navštívit. Volný čas jsme pak

využili k procházce po horském městečku.
Po návratu domů nás večer čekala Okrsková výroční valná hromada, která se konala v naší hasičské
zbrojnici. 5. 2. se uskutečnila první schůzka Mladých hasičů v Novém roce. Další schůzky pak
následovaly už pravidelně každý pátek. 13. 2. se konala hlavní zimní akce. Tou je tradičně Hasičský
bál, který jsme již po páté pořádali v hasičské zbrojnici. Účast byla hojná, takže jsme obsadili celou
"hasičárnu".
Pro zábavu a taneček vyhrávala živá hudba, v baru se nějaké občerstvení taky našlo a po slosování více
jak 200 pěkných cen snad byli spokojeni úplně všichni. Neodmyslitelnou součástí naší práce je, krom
pořádání akcí a výchovy mládeže, také činnost ve výjezdové jednotce obce.
Zimní měsíce využíváme především k pravidelným školením členů jednotky. Letos jsme se zaměřili na
opakování práce v dýchací technice, včetně praktického nácviku s novou dýchací technikou PLUTO
300, kterou jsme získali v lednu. Dále jsme nevynechali školení první pomoci a došlo také na další
témata vydaná k proškolení GŘ HZS. Samozřejmostí je také údržba techniky a materiálu. Dále jsme se
podíleli mnoha brigádnickými hodinami na úklidu a údržbě hasičské zbrojnice.
V dalším období nás čeká tradiční čarodějnice a především nastává sportovní období, takže příprava
a účast všech družstev na soutěžích. Zúčastníme se oslav vína v Cerekvici a už začínáme s přípravou
Dětského dne, který se bude konat před prázdninami.
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Myslivecké sdružení DUHORÁZ

Autor:

Pavel Šmída
Jak se již v minulém čísle zpravodaje zmínil předseda Martin Bělina,
Myslivecký rok končí 31. 3., a proto právě v této době pro všechny
myslivce nastává doba bilancování a vyhodnocování uplynulé myslivecké
sezóny. V našem spolku proběhla výroční členská schůze, na které
každoročně hodnotíme úspěchy i neúspěchy právě proběhlé sezóny.
V posledních měsících minulého roku jsme pořádali několik honů
na drobnou zvěř, kterou si za tímto účelem odchováváme a v průběhu
roku vypouštíme do honitby. Na těchto honech se věnujeme lovu kachen
a bažantů, lovu zajíců ne, neboť stavy této zvěře v naší přírodě jsou již tak
nízké a my nechceme přispívat k mizení, kdysi tak hojné, zvěře.
Při samostatných lovech, na večerní nebo ranní čekané, se i v zimních

měsících nejvíce věnujeme odlovu divokých prasat. Tato zvěř je
v současné době stále na vzestupu početních stavů v přírodě.
V loňském roce se nám podařilo odlovit 40 kusů divočáků, což je rekord
v dlouhé historii spolku. Zimní měsíce však žádný myslivec nemůže
spojovat pouze s možnostmi lovu. V této době věnuje péči
o zvěř. V průběhu zimy předkládáme zvěři krmení pro zlepšení nabídky
potravy. Do krmných zřízení doplňujeme seno, ječmen nebo oves
a nedílnou součástí je také kamenná sůl. Přikrmování zvěře v průběhu
zimních měsíců se nám následně projeví v kondici zvěře, na začátku jara
a v období kladení mláďat. V zimě se také věnujeme činnostem spojeným
s výstavbou nebo opravami mysliveckých zařízení, které v průběhu sezóny
využíváme.
Pro zdárné provozování myslivosti je velmi důležitý chov a výcvik loveckých psů. Každý lovecký pes,
který je využíván pro potřeby mysliveckého spolku, musí nejprve složit předepsanou zkoušku a tím
teprve získá kvalifikaci pro práci, na kterou je používám. Pro potřeby spolku využíváme jak Německé
ohaře - pro práci na honech na drobnou zvěř, ale také jezevčíky a teriéry na norování a pro dohledávky
postřelené zvěře spárkaté.
Závěrem chci zmínit, že i letos máme zájem uspořádat v hájence letní grilování divočáka spojené
s večerní zábavou. Zatím ještě nemáme stanovený termín, ale to jistě napravíme a včas dáme
na vědomí.
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