CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ
3/2016

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

Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát klidné prožití letních dovolených a školákům, aby si řádně
užili prázdniny a načerpali sil do nového školního roku 2016/2017.
Gratuluji fotbalovému mužstvu mužů TJ SOKOL Cerekvice – Třebovětice k získání prvního
místa ve 3. třídě okresní soutěže v sezóně 2015/2016 a k postupu do okresního přeboru.
Blahopřeji žákům naši základní školy k úspěšnému reprezentování naší školy a obce
Cerekvice nad Bystřicí jako zřizovatele školy. Poděkování patří všem, kteří žákům
s přípravou na soutěže pomáhali.
Zanedlouho si připomeneme významné výročí, a to 660 let od první písemné zmínky o obci
Třebovětice, která je dle dostupných historických pramenů datována do roku 1356.
Oslavy tohoto výročí proběhnou v sobotu dne 13. srpna 2016 v areálu hasičské zbrojnice
v Třebověticích. Nedílnou součástí oslav bude také setkání rodáků. Protože nejsme schopni
získat kontaktní údaje na některé naše rodáky, dovoluji si Vás požádat, pokud máte kontakty
na svoje příbuzné, kamarády či známé a chtěli byste, aby se zúčastnili setkání rodáků,
předejte jim, prosím tuto informaci.
Je zřejmé, že oslavy budou organizačně velmi náročné. Uvítám proto všechny spoluobčany,
kteří mohou jakoukoliv formou přispět k zajištění bezproblémových příprav a k průběhu
oslav. Program oslav je uveden v tomto zpravodaji na následující straně a zveřejněn
na obvyklých místech.
Srdečně Vás všechny zvu na tyto oslavy a předem Vám děkuji, pokud se rozhodnete moje
prosby akceptovat.

Milan Tobolka - starosta
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2016
Obec Cerekvice nad Bystřicí pořádá společně se spolky působícími v obci v sobotu 13. 8. 2016 oslavy
660 let od první písemné zmínky o obci Třebovětice, sraz rodáků a tradiční pouťovou zábavu v areálu
Hasičské zbrojnice v Třebověticích.
Program (změna vyhrazena):
14.00 – 19.00

Výstava o historii obce v hasičské zbrojnici v Třebověticích – průběžně

14.00 – 19.00

Výstava historické hasičské techniky – průběžně

14.00 – 18.00

Atrakce pro nejmenší – skákací hrad

14.00 – 24.00

Občerstvení v areálu hasičské zbrojnice v Třebověticích - průběžně

14.00

Zahájení slavnosti

14.10

Zdravice rodáků a hostů slavnosti

14.25

Čtení z kroniky obce Třebovětice - historie

14.30

Vystoupení Malé dechové hudby OPOČENKA – I.část

15.30

Čtení z kroniky obce Třebovětice - historie

15.35

Ukázka z činnosti mladých hasičů

16.00

Vystoupení Malé dechové hudby OPOČENKA – II.část

17.00

Čtení z kroniky obce Třebovětice - historie

17.05

Vystoupení dětského hudebního souboru „REGIOBAND“

19.00

Vystoupení hudebního souboru z Třebovětic

20.00

Taneční zábava – hraje PLASTIK FIFL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA - TJ SOKOL Cerekvice – Třebovětice
Kdy: v sobotu 27. 8. 2016 od 20.00 hodin
Kde: v areálu fotbalového hřiště
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOV KACHEN - Myslivecký spolek “DUHORÁZ” Boháňka – Cerekvice
Kdy: v sobotu 10. 9. 2016 od 16.30 hodin
Kde: na rybníku v Třebověticích
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝLET - Sbor dobrovolných hasičů Cerekvice nad Bystřicí
Kdy: v sobotu 10. 9. 2016
Kam: do hasičského muzea ve Zbirohu a následně do Plzeňského pivovaru „Prazdroj“
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOV KACHEN - Myslivecký spolek “DUHORÁZ” Boháňka – Cerekvice
Kdy: v sobotu 24. 9. 2016 od 7.30 hodin
Kde: na rybníku v Třebověticích
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA - Sbor dobrovolných hasičů Třebovětice
Kdy: 24. 9. 2016
Kde: v areálu Hasičské zbrojnice v Třebověticích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 navštívit muzeum 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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OKÉNKO Z KRONIKY
Historie obce Třebovětice
Obec Třebovětice leží přibližně 6,5 km jihovýchodně od města Hořice v Podkrkonoší, na levém břehu
říčky Bystřice. Do světla písemných pramenů se ves dostává poprvé v roce 1356, kdy je v nich jako
majitel vsi zmiňován Příbek z Třebovětic a již v této době se dá předpokládat existence tvrze jako sídla
vrchnosti. Po Příbekovi přechází držení vsi a tvrze na Vintíře z Třebovětic a po roce 1383 jsou uváděni
jako majitelé jeho synové Hereš a Jan.
Od konce 14. století pak byly Třebovětice rozděleny na více částí a byly ve vlastnictví i dvou majitelů
současně. Mezi lety 1405 a 1407 je doložen Oneš z Třebovětic a zároveň je v této době zachycen Přibík
zvaný Doubek z Třebovětic, po něm je k roku 1412 zmiňována jeho vdova Zdinka. Na sněmu
roku 1421 je dále doložen Jan Biskupec z Třebovětic. Samotná tvrz se poprvé vyskytuje v dokumentech
v roce 1447, kdy Vaněk z Těšína prodává své dědictví v Třebověticích (tvrz, poplužní dvůr, orné
i neorné luky, potoky, rybníky, pastviště a s části vsí Horních a Dolních Černůtek) Svatoboru
z Chvalkovic za necelých 400 kop grošů1.
Svatobor z Chvalkovic, předek pozdějších Zárubů z Hustířan, byl syn významného východočeského
šlechtice Jiříka z Chvalkovic, kterému se podařilo zbohatnout a posílit své postavení během husitských
válek, kdy zastával i post hejtmana. Král Zikmund Lucemburský mu následně zastavil čtyři vsi
z bývalého majetku kláštera v Jaroměři a další menší pozemky. Kromě Svatobora měl Jiří z Chvalkovic
ještě syna Majnuše, který byl zakladatel další významné rodové větve Bukovských z Hustířan.
Syn Svatobora, Václav Záruba z Hustířan (první s příjmením Záruba) je zmiňován k roku 1495, kdy
kupuje od Mikuláše z Hořic dědická práva na ves Černůtky, v roce 1503 pak přikupuje tvrz
v Hněvčevsi.
Druhou část vesnice zapsala jako své dědictví Kateřina z Třebovětic v roce 1444 svému muži
Jiříkovi z Dobruše (zvanému též Jan Jirgl) a svým dětem, přičemž je zmiňován dvůr.2
Patrně tuto část Třebovětic držel v roce 1503 i Jan Rašín z Rýzmburka, kdy je poprvé zmíněna druhá
tvrz stojící Třebověticích. Okolo roku 1530 sjednotil oba díly Třebovětic Václav Záruba z Hustířan,
který měl tři syny – Zdeňka, Jana a Petra, přičemž první dva si po jeho smrti ves opět rozdělili. Zdeněk
sídlil zároveň i na tvrzi v Cerekvici, kterou přikoupil někdy před rokem 1541. Na Třebověticích pak žil
i Janův syn Jiřík, který však neměl dědice.

1

,,...Vaněk z těšína p., že dědictví své, v Třebověticích tvrz, dvuor popl. s popl., dvory km. S pl., s dědinami ornými i neornými, lukami,
potoky, rybníky, háji, chrastinami, s řekú, s pastvištěmi, i se vší zvolí, s plným panstvím, a k tomu v Černuotkách dolejních i hořejních,
i s tím se vším právem a panství a se vší zvolí, a se všemi puožitky a úžitky prodal Svatoborovi z Chvalkovic a jeho dědicoum za čtyři sta
kop bez šestnácti gr. Spravisti má on prodávajicí, a sním Věnek z Černína a Jan Lučinec z Černína. Stalo se l. 1447, v středu po sv. Žofii“
2

,,...Já Kateřina z Třebovětic vyznávám, že zapsala jsem a mocí tohoto listu zapisuji po své smrti v dluhu spravidlému dole psaným
slovutnému panoši p. Jiříkovi z Dobruše, manželu mému, a dětem mým dluhu jistého a spravedlivého na svém vlastním dědictví tu
v Třebověticích na dvoru, na popluží, na štěpnici, na platu, na rybnících, na haltéřích, na řekách, na vrbinách, na háji, na mlýnu,
na lukách, na pstvištích, na luhu i na tom na všem, jakožto jest otec mój dobré paměti držal...“
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Petrův syn Bohuslav Záruba z Hustířan po Zdeňkově smrti v roce 1570 (zemřel rovněž bez dědiců) opět
sjednocuje Třebovětice a patrně někdy během jeho vlastnictví jedna z tvrzí (patrně ta ze Zdeňkovy
části) definitivně zaniká. Bohuslav Záruba, který umírá v roce 1591, zastával funkci královéhradeckého
hejtmana a k roku 1571 je připomínána jeho žena Johanka Sádovská ze Sloupna a Hustířan, kdy
přikoupila ves Ples. V této době se Zárubové dostávají mezi přední východočeské rody. Na přelomu
16. a 17. století vlastnili majetek v královéhradeckém, chrudimském a čáslavském kraji. V roce 1586
byla pak Zárubům potvrzena příslušnost k panskému stavu.
Po smrti Bohuslava Záruby z Hustířan se o jeho dědictví rozdělili synové Václav a Hertvik Zárubové.
K roku 1601 se dochoval popis tvrze, kde se uvádí, že tvrz je od kamene vystavená, nachází se v ní
pokoje, světnice i komory k všelijakému pohodlí, včetně sklepa, nacházejícímu se naproti tvrzi pro
chování všelijakého nápoje.
Václav Záruba mladší, svobodný pán z Hustířan, držící Třebovětice se zúčastnil stavovského povstání
a musel tedy svoje panství uvést v léno Ferdinandovi II, mohl jej však i nadále užívat až do své smrti
v roce 1628. Václav zanechal po sobě jen dceru, která se provdala za Jetřicha Grodeckého.
Třebovětické panství pak získal Albrecht z Valdštejna a připojil jej k panství Hořickému, po jeho smrti
získal toto dominium Jakub Strozzi. Jeho synové Petr a Oktavián prodali Třebovětický díl
v roce 1665 Václavu Zárubovi z Hustířan (syn Hertvika Záruby z Hustířan), který jej přičlenil k panství
cerekvickému. Od té doby byly Třebovětice trvale spojeny s Cerekvicí nad Bystřicí.
K roku 1682 je zachován popis tvrze, kdy se uvádí, že byla tvrz od kamene a vápna s dobrými a silnými
zdmi vystavěna a šindelem pokryta, bylo v ní 7 pokojů, 2 komory a veliký palác, jehož půda byla trámy,
prkny a všelijakým táflováním malována a okrášlena, dále se zde nacházely dolní světnice, komory,
sklep, kuchyně a spižírna.
Touto zprávou končí psané zmínky o třebovětické tvrzi, můžeme předpokládat, že po ztrátě sídelní
funkce (která byla přenesena nejprve do Hořic a posléze do Cerekvice) dochází k postupnému pustnutí.
Druhá třebovětická tvrz zanikla beze stopy již dříve. Stávala patrně někde ve východní části vsi. Jako
vhodné místo, kde mohla stávat, se jeví mírné návrší při východním okraji Třebovětic (severně od cesty
do Cerekvice).

Třebovětice tvrz
Tvrziště zvané „Podhrázská tvrz“ u hospodářského dvora a rybníka naproti domu čp. 33 bylo narušeno
v roce 1921 při regulaci potoka, který jej obtékal. Část středové plošiny dosud zasahuje i na louku
naproti hospodářskému dvoru (st. pč. 69, 66, pč. 20/1, 25, 26, 27/2, 576, 577).
Po narušení tvrziště byl proveden na svou dobu velmi dobře dokumentovaný archeologický výzkum
(Dufek 1947). Byly odkryty obvodové zdi tvrze a množství cenných movitých archeologických nálezů.
V roce 2011 byly výsledky tohoto výzkumu presentovány na výstavě v hořickém muzeu, kde jsou
všechny nálezy a dokumentace uloženy.
Popis této tvrze je zachován z roku 1601: byla kamenná s množstvím pokojů, komor a sklepů. Další
popis a inventář již neobývané tvrze byl zhotoven v roce 1682, brzy poté byla zbořena.
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Druhé panské sídlo bylo v této velké vesnici lokalizováno ve východním okraji dnešní vsi na návrší
zastavěném objekty usedlosti čp. 21 (st. pč. 31, 32, ppč. 97/4, 105, 106). Této tvrze se týkají písemné
zprávy od počátku 15. století, kdy si Třebovětice rozdělili synové Přibka z Třebovětic (po 1356). Spolu
s hospodářským dvorem a několika vesnicemi byla tato tvrz v roce 1444 prodána Janu Jirglovi
z Dobruše. Jeho potomci prodali část vsi a tuto tvrz Janu Rabínovi z Ryzemburku. Synové a vnuci Jana
Rabína vlastnili celou ves do roku 1535. Tehdy se rozdělili a vlastnili dále tyto nemovitosti do roku
1570., kdy je tato tvrz uváděna jako zaniklá. Na lokalizovaném místě po ní nejsou žádné patrné stopy.

Podoba původní středověké tvrze (stávala v místech dnešní hráze rybníka)

České cukrovarnictví a cukrovar v Třebověticích
Rozvoj českého cukrovarnictví začal na konci 18. století, kdy Napoleon zablokoval dovoz třtinového
cukru do střední Evropy. Napoleon zpočátku spatřoval náhradu sladidla ve vinném cukru, ale ten se
ukázal ve výrobě jako silně nákladový a jeho výsledná produkce byla velmi nízká. Tak se na scénu
dostala řepa a její pěstování ve Francii začalo nabírat na obrátkách. Řepa se začala pěstovat i mimo
území Francie, vznikaly první řepné cukrovary a pěstování řepy se rozšířilo i po celém území Čech
a Moravy.
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V 50. letech 19. století procházelo české řepné cukrovarnictví etapou rozvoje průmyslové revoluce.
Revoluční roky 1848–1849 vyvolaly dalekosáhlé společenské změny, jež se promítly i do sféry
hospodářské. Klíčovým bylo zrušení poddanství a roboty. Vyvázání usedlostí z poddanských břemen
proběhlo za finanční náhradu, kterou měli jejich majitelé dosavadním vrchnostem splácet v ročních
splátkách až po dobu dvaceti let. Velkostatkáři ztratili sice tímto aktem na straně jedné bezplatnou
robotní pracovní sílu a příjmy plynoucí z poddanských dávek, avšak na straně druhé získali kapitál, se
kterým mohli počítat pro investice do nových projektů.
Podnikavější velkostatkáři začali v obavách o budoucnost ihned hledat zdroje nových příjmů. Někteří
z nich spatřovali potenciál v průmyslovém podnikání, přičemž v úrodných a klimaticky příznivých
oblastech se nabízelo jako jedna z nejlepších možností řepné cukrovarnictví.
Většina cukrovarů založených v Čechách v 50. letech vznikla při velkostatcích a měla šlechtické
majitele. Typickým příkladem středně velkého cukrovarnického závodů byl cukrovar rytíře z Kleebornu
v Třebověticích, založený roku 1851 při velkostatku Cerekvice nad Bystřicí, který
v kampani zpracovával kolem 40 000 víd. centů řepy.
Vybavení nově založených cukrovarů obsahovalo parní stroje a kotle, svým strojním a technologickým
zařízením cukrovary dosahovaly úrovně strojové tovární velkovýroby, běžně měly roční
zpracovatelskou kapacitu 40 000 – 80 000 víd. centů řepy (vídeňský cent = 56,006 kg zpracované
řepy).
V letech 1851–1860 vzniklo v Čechách 28 nových cukrovarů, naopak výrobu ukončilo 11 cukrovarů.
Celkový počet tak stoupl ze 44 v kampani 1850/1851 na 61 v kampani 1860/1861. Zanikají cukrovary
založené v nevýhodných polohách a především nemají šanci na přežití dosavadní nízkokapacitní
výrobny pod 20 000 víd. centů zpracované řepy za kampaň.
Pro rozvoj cukrovarnického průmyslu bylo dalším důležitým faktorem rozšiřování komunikační sítě.
Cukrovar měl být na takovém místě, aby se případný dovoz uhlí a řepy a odvoz cukru příliš
neprodražil. Vlečka v Třebověticích byla vystavěna pravděpodobně spolu s tratí (r. 1882), měla délku
asi 1,7 km a mířila obloukem do cukrovaru (obr. 3.). Cukrovar byl zrušen někdy před první světovou
válkou a vlečka se pak využívala k nakládání plodin místního statku.

Obr. 1 Cukrovar Třebovětice, založený 1851
(vyobrazení z první poloviny 60. let 19. století)

Obr. 2 Bývalý cukrovar Třebovětice (snímek z roku 2002)
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Povodeň
Živelní katastrofa:
Černým – smutným dnem a zároveň smutnou upomínkou zůstane 12. září 1909. Za několik okamžiků
průtrž mračen a strašná povodeň vykonaly dílo zhouby opravdu hrozné. Vody protrhnuvše násyp vléčné
dráhy a převalivše se přes hráz rybníka, v okamžiku zatopily celou vesnici. Příval byl tak náhlý, že
obyvatelé nemohli se ani útěkem zachrániti. Před dravým živlem utekli na půdy, na střechy, na stromy;
zoufalé volání o pomoc zaznívalo do hukotu valících se a vše ničících proudů. Chvíle, které
obyvatelstvo prožívalo, byly děsné; výjevy nevylíčitelné odehrávaly se před očima hrdinných ochránců
života a ohromeného obyvatelstva.

Z 81 domků bylo 44 ihned zaplaveno vodou úplně, 6 domků sbořeno, 13 polosbořeno, utopilo se mnoho
drůbeže, 70 kusů hovězího a vepřového dobytka a 50 rodin octlo se rázem bez přístřeší.
Co nejsmutnějšího při tom jest, že i 9 lidských životů padlo dravému živlu za oběť.
Stavení zničena byla těmto majitelům:
p. Fr. Černý,
pí. Mar. Srhalová,
p. Fr. Kulhánek,
p. Jos. Pražák,
p. Václ. Kareš,
p. Jos. Hnojil,
p. Jos. Hlavatý,
p. Jos. Kulhánek
p. Václ. Poláček,
p. Václ. Ruml
p. Jos. Kulhánek,
obecní domek
p. Jos. Horák
Při této katastrofě zahynuli:
Frant. Černý, domkář, který zahynul tím způsobem, že pro příval vody nemohl utéci. Našel se v domku
utopený a v sutinách. Byl stár 60 roků.
Anna Kulhánková, 60 roků stará, manželka Frant. Kulhánka, rovněž v sutinách domku našla smrt.
Marie Pražáková, 30 roků stará, manželka Josefa Pražáka, zahynula rovněž v dravých vlnách se svým
synáčkem Josefem, který byl druhého dne nalezen čtvrt hodiny pod vesnicí. Pan Jos. Pražák utekl na
půdu, chtěje ji zachránit, ale zachránil pouze dcerušku 11 roků starou.
U Jar. Včeličky, čp. 58. utopila se tetička jejich Barbora „Vejsárková“ s 2 malými dětmi p. Včeličky.
Frant. Pekárek, tulák zůstával v obecním domku; utopil se a voda jej odnesla asi 200 m, kde druhého
dne byl nalezen.
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Pohřeb všech těchto nešťastníků konán byl v úterý dne 14. září 1909 za ohromného účastenství
občanstva okolních obcí. Mrtvoly uloženy byly na obecné váze a v den pohřbu na společném voze –
valníku, odvezeny na hřbitov cerekvický. V den pohřbu zastaveny byly v Hořicích továrny a dělnictvo
zúčastnilo se pohřbu.
Záchranných prací zúčastnil se hasičský sbor z Cerekvice; z nich uznání a pochvaly zasluhují p. Josef
Nepilý, truhlář v Cerekvici a p. Fr. Hlavatý. Rovněž statečností vynikl p. Jan Smrž, četnický strážmistr
z Cerekvice. Ihned po katastrofě utvořeno bylo „pomocné komité“ za předsednictví p. Dr. Ant. Machka,
obv. lékaře z Cerekvice.
Celková škoda tehdy učiněná činila 863.488.- K.
Škoda způsobená v Třebověticích činila 337.342.21 K.
Vážnost doby pochopil Dr. Boh. Pecka, okres. hejtman v Nové Pace, který ve všech okres.
hejtmanstvích v Čechách zahájil sbírky pro zmírnění bídy a neštěstí těchto ubožáků. Sbírky vynesly
celkově 55.000.-Kor. Poskytnutí subvence okresní a zemská činila 52.000.-K. Z prostředků státních
(císař.) věnováno 10.000 Kor.
Zničené budovy byly postaveny r. 1910 na vyvýšeném návrší; lid nazval nově zastavené místo
„Zbuzany“. (to dle písně, která v té době byla v oblibě… „U nás ve Zbuzanech..“)

Zahrazení potoka třebovětického:
(Dle informací p. ing. Karla Hudíka, lesního komisaře v Praze.)
Dne 12. září 1909 strhla se v povodí potoka třebovětického průtrž mračen, která přivodila ohromnou
katastrofu v obci třebovětické. Proto nařídilo bývalé c.k. ministerstvo orby ve Vídni výnosem
ze dne 26. září 1909 č. 35.305 c.k. lesnickotechnickému oddělení pro hrazení bystřin, odbor Král.
Vinohrady, aby vypracovalo podrobný projekt na hrazení potoka třebovětického. Tento byl zaměřen
a vypracován komisařem lesní inspekce p. ing. Jaroslavem Bartošem v r. 1910 a celá trať přezkoumána
na místě lesním komisařem p. ing. Frant. Součkem.
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Lesnicko-technické oddělení pro hrazení bystřin, odbor Král. Vinohrady zaslalo přípisem
ze dne 29.1.1920, č. 83/XVI.B zemské správě politické v Praze detailní projekt na zahrazení
třebovětického potoka v okrese hořickém se žádostí, aby o něm zavedeno příslušné vodoprávní řízení
a vydáno rozhodnutí o přípustnosti tohoto projektu a vyvlastnění potřebných pozemků.
Vyhláškou ze dne 29.2.1920 č. 7-273/2 ai 1919 č. z. spr. pol. 58.725 ai 1920 zavedla zemská správa
politická v Praze o tomto projektu na základě předpisů § 42, 83 a 84. zákona o vodním právu
ze dne 28. VIII. 1870 č. 71 z.z., jakož i po rozumu §§ 12. a 13. zákona ze dne 30. VI. 1884 místní
komisionální šetření a jednání na den 13. dubna 1920 v Třebověticích. Při vodoprávním řízení
dne 13. V 1920 byl shledán projekt ten účelně řešeným a veřejně prospěšným.
Již v prosinci r. 1919 byla ustavena stavební správa pro třebovětický potok se sídlem na Král.
Vinohradech a jmenován stavebním správcem lesní rada p. ing. Ferdinand Lifka. Zároveň jmenován
místním správcem stavebním v Třebověticích lesní praktikant p. ing. Pražan.
Začátkem května předal p. ing. Ferd. Lifka stavební správce lesnímu radovi p. ing. Milánu Boučkovi;
1. červencem 1920 odstoupil p. ing. Pražan, byv. přeložen za profesora lesnické školy v Jilemnici
na Moravě. Koncem srpna byl pověřen místní správou v Třebověticích lesní praktikant a později lesní
komisař p. ing. Karel Hledík, za jehož dozoru také práce byla dokončena.
S prací bylo započato v lednu 1920. Tehdejším stavebním dozorcem byl p. Václav Šorka. Práce od ústí
třebovětického potoka do říčky Bystřice až do km 0.4 byla dosti obtížná pro mokré a nestálé počasí
jarní. V červnu 1920 byl povolán zkušený stavební dozorce p. Štěpán Fratina, za něhož se vykonala
nejtěžší práce. Od km 0.4, kde začíná trať se kroutiti mezi stavení nebylo více možno použíti otevřeného
krytu jako v dolejší části, nýbrž s břehy opevněnými a sice až do km 0.550 s plochou dlažbou na sucha
/:2:1:/ a od km 0.550 zdě na cementovou maltu se sklonem 1.5. V roce 1920 se pracovalo
až do 8. prosince. V roce 1921 od 25. května do 14. listopadu. Trať samotná je 880 m dlouhá, koryto
otevřené 2 m hluboké a 2 m ve dně. Část s plochou dlažbou 4.0 m a kolmo 1.4 m hluboká. Od km 0.550
jest koryto ve dně 4.5 m a kolmá výška pevných zdí 1.6 m.
Větší stavby jsou 2 mosty, z nichž jeden železobetonový na zatížení 18ti tun a přepad. Původní silná
rybniční hráz byla protržena a 50 m šířky otvor přepažen třetím mostem.
O patřičná stavidla bylo postaráno. Po ukončení práce byl propuštěn nadržený rybník dne 2. listopadu
1921, aby byl viděti účinek. Při tom shledáno, že voda stoupla v novém korytě /:veškerá stavidla
otevřena:/ na 1.40 m výšky při největší rychlosti 2.8 m za vteřinu. Aby proběhla vodní vlna celou 880 m
dlouhou trať, bylo zapotřebí 11 minut 25 vteřin.
Veškeří dělníci a řemeslníci, kteří na podniku tom byli zaměstnáni, pocházeli z nejbližšího okolí
třebovětického. Stavební správa může dáti pochvalu, že všichni zaměstnaní vždy ochotně splnili veškeré
dané rozkazy. I obecenstvo se po celou dobu stavby chovalo ochotně a přišlo vstříc ve všem.
Ovšem i při tomto blahodárním podniku, našli se odpůrci. Jeden občan /J.H. čp. 72./, který byl sveden
neblahými rádci, stavěl se proti zabrání pozemku. Ovšem po rozhodnutí úřadů potřebný pozemek
odstoupil.
Tím dokončen velice blahodárný projekt, který jest skutečným dobrodiním pro obec a okolí.
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ŠKOLNÍ VÝLETY

5. třída
Pátá třída odjela na školní výlet do našeho hlavního města. Prohlédla si Pražský hrad, katedrálu
sv. Víta, Karlův most i Staroměstské náměstí. U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. navštívili
žáci Jízdárnu Pražského hradu, kde byla instalovaná výstava, věnovaná katedrále sv. Víta.
6. třída
Šesťáci se sešli 14. 6. na cerekvickém nádraží a odjeli směr Chlumec nad Cidlinou. Cílem výletu byl
Fajnpark. První zastávkou byly trampolíny, po kterých následovala přednáška o dinosaurech. Ztratili se
v Dinopralesu, nabourali na autíčkách, nakrmili zvířátka a prošli se stezkou naboso. Na závěr si většina
koupila hranolky a v přeplněném vlaku odjeli zpět domů.
7. třída
Sedmáci absolvovali nejnáročnější výlet ze všech našich tříd. Cílem byl kemp u vodní nádrže Rozkoš.
Našlapali na kolech mnoho kilometrů při výletech na Zámek v Novém Městě nad Metují
a do nedalekého Pekla. Druhý den zdolali cestu na Zámek Náchod a pevnost Dobrošov. Výlet uzavřeli
odpočinkovým výletem do Ratibořic.
8. třída
Ve dnech 20. - 21. 6. vyrazili konečně na výlet i osmáci. Čekala je chata U Brodu v Deštném
v Orlických horách. Autobusem se nechali vyvézt na Šerlich a zpět šli podél polských hranic pralesem
Bukačka. Bohužel přitom zmokli, ale stejně se na závěr dne většina dětí smočila v řece. Večer strávili
přípravou večeře a hraním her. Druhý den děti přivítalo lanové centrum, po jehož zdolání následoval
oběd v Kozím chlívku.
9. třída
Deváťáci jeli stejně jako šesťáci do Prahy. Prošli si Palachovo náměstí, Staroměstské náměstí, viděli
Orloj i Tančící dům. Hlavním cílem výletu byla „Neviditelná výstava“. Na výstavě si zkusili, jaké je to
žít bez zraku. Po výstavě stihli občerstvení na Václavském náměstí, které zakončilo jejich poslední
společný výlet.
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Úspěchy školy na soutěžích:
Soutěž jménem Pythagoriáda, týkající se matematiky, přinesla naší škole první místo Matouše Rýgla
a 5. - 20. místo Lukáše Vrabce, Sáry Málkové a Tomáše Búryho.
V olympiádě v anglickém jazyce vyválčil 3. místo Jan Bursa.
První sportovní soutěží, která nám udělala radost, byl malý fotbal. Po postupu z okrskového kola jsme
v okresním kole brali šestou příčku.
V průběhu listopadu se rozjel florbalový maratón. Naše škola totiž získala mnoho prvních míst.
V okrskovém kole byla všechna čtyři družstva první. Z okresního kola do krajského postoupili mladší
chlapci a mladší dívky. V krajském kole mezi šesti nejlepšími týmy královéhradeckého kraje brali oba
týmy bramborovou medaili.
Mladší děti se zúčastnily soutěží ve vybíjené, kde získávaly své první sportovní zkušenosti.
V dubnu jsme vyzkoušeli halový fotbal a i když jsme byli suverénně nejmladší, tak jsme do posledních
vteřin sahali po postupu, který zmařila po perfektním týmovém výkonu chyba golmana.
Poslední soutěží byl atletický Pohár rozhlasu. Naše škola dokázala obsadit i v našem malém počtu
všechny disciplíny ve všech čtyřech věkových kategoriích. I když to týmově na pěkné místo nestačilo,
tak většina dětí překonala své osobní rekordy a i v individuálním hodnocení získala pěkné umístění.
Ve většině soutěží se účastnila třicítka nejlepších atletů v jičínském okresu.
Za zmínku stojí:
8. místo M. Čížková (běh 60 metrů), 10. místo L. Tomášková (běh 60 m), 9. místo L. Tomášková (skok
vysoký), 9. místo T. Charvátová (běh 800 m), 7. místo B. Hachová (vrh koulí), 10. místo M. Strůnová
(vrh koulí), 7. místo J. Halama (běh 1000 m), 9. místo M. Jonáš (běh 1000 m), 6. místo D. Domkář
(skok vysoký), 9. místo J. Halama (skok daleký), 8. místo L. Frýda (hod míčkem), 8. místo štafeta
mladších chlapců, 5. místo J. Heligr (skok vysoký), 9. místo M. Krátký (skok vysoký), 8. místo M.
Kozák (skok daleký). Medaile letos bohužel nikde nezacinkala, nejblíže jí byla štafeta starších chlapců,
která obsadila 4. místo.

Soutěž Mladých zdravotníků
Autor:

Věra Vecková

Tak jako každý rok, tak i letos, se děti ve zdravotním kroužku při školní družině učily základy první
pomoci. Své znalosti si prověřily v soutěži v Jičíně v oblastním kole Mladých zdravotníků, který
pořádá Oblastní spolek ČČK Jičín. Umístěním na prvním místě postupujeme do krajského kola.

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 3/2016

Ve středu 25. května se ve složení Aneta Pavlová,
Tereza Fleischerová, Rozárie Vitvarová, Kristýna
Machová a Marie Černá zúčastnily krajského kola
hlídek Mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí. Odjely
autobusem společně se staršími dětmi z Jičína do Ústí
nad Orlicí, kde žákyně soutěžily společně s dalšími
družstvy v kategorii mladších žáků.
Nejde o výhru, ale o účast. Gratulujeme a přejeme, aby
nabyté znalosti a zkušenosti nemusely nikdy v praktickém životě použít.

Školní výlet - Radvánovice
Autor:

Mgr. Jaromíra Oubramová

Konec školního roku se již kvapem blíží. S ním je spojena také doba výletů. To je vždy otázka všech
učitelů, kam pojedeme? Vybrat si nějaký již vyzkoušený či nový? Letos žáci 1. - 4. třídy navštívili
přírodní
zábavní
dětský
areál
Šťastná
země
v Radvánovicích. Ten nabízí všem návštěvníkům spousty
atrakcí v podobě dřevěného hradu, týpí, různé prolézačky
a houpačky, nafukovací trampolíny. Zajímavá jsou také
zvířátka ze slámy v nadživotní velikosti. A nikoliv jen ta ze
slámy, nýbrž také několik živých exemplářů. Například lama
jménem Charlie, dále zakrslé prasátko, malé ovečky
a kůzlátka.
Dne 26. května, vybaveni zásobami jídla, pitím - a hlavně
dobrou náladou, jsme vyrazili směrem na Turnov. Děti se již nemohly dočkat, neustále se vyptávaly,
kdy už budeme na daném místě. Okolo 9. hodiny jsme konečně k radosti dětí přijeli na kýžené místo
a již nás tu vítal velký dřevěný hrad. Posilněni svačinkami od maminek se všichni vrhli s nedočkavostí
na první atrakce. Jedna skupina dětí šla dobývat hrad, druhá si pak zaskotačit na vzduchové trampolíny,
bylo možné si vyzkoušet všechny atrakce, které areál nabízí.
Nastala doba oběda, děti potřebovaly dobít energii, dojedly si své svačinky. Také kiosek
s občerstvením nabízel mnoho lákadel, na odbyt šly zejména barevné ledové tříště a nanuky. Posléze
jsme se všichni vydali na stezku, která se nachází v přilehlém lese. Jedná se o poučnou aktivitu
s interaktivními prvky. Děti se zde dozvěděly informace o Českém ráji a přírodě v jeho okolí, tyto
později využijí při vyučování. Po absolvování stezky se děti mohly ještě znovu vyžít na některé
z atrakcí či zakoupit si na památku suvenýr. Rozzářené oči a úsměv na tvářích znamenaly, že se výlet
líbil a všichni jsou spokojeni. Jen chvílemi si děti posteskly, jak by bylo prima, kdyby se některá
z atrakcí mohla přestěhovat na půdu školní zahrady. Domů všichni dorazili v pořádku a těšili se, jak
budou vyprávět své zážitky. Možná, že o prázdninách sem někteří zavítají se svými rodiči.
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SPOLKY OBCE
TJ SOKOL

Fotbalisté Sokola Cerekvice nad Bystřicí dosáhli historického úspěchu, když se jim podařilo vyhrát
okresní soutěž JAKO 3. třída dospělí. Dosáhli na 19 vítězství, 3 remízy a pouze
4 porážky, skóre 97:35! Muži tak postoupili do okresního přeboru.
O postup se zasloužili:
Ladislav Erbs, Zdenek Minich, Jiří Dědina, Josef Černý, Martin Jonáš, Jaroslav Hořínek,
Lukáš Parobok, Pavel Šmída, Patrik Vích, David Rachota, Martin Bělina, Radek Bělina,
Jaroslav Tomášek, Robin Orct, Marek Táborský, Lukáš Jenčovský, Ondřej Javůrek, Petr Strnadel,
Tomáš Kučera, Petr Valenta, Zdeněk Minich st. a Daniel Masařík.

Tabulka III. třídy
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Klub
Cerekvice
Syrovátka
Boharyně
Nový Hradec B
Ohnišťany

Z
26
26
26
26
26

V
19
15
13
14
12

R
4
2
4
1
5

P
4
9
9
11
9

S
97:35
68:60
60:33
59:56
60:47

B
60
47
43
43
41

P+
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
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SDH Třebovětice

Hasičský sbor v Třebověticích
(Zdroj: Kronika hasičského sboru v Třebověticích)
České hasičstvo - toť čeští samaritáni, kteří v čelo své akce dali si heslo: "Bližnímu k pomoci cizím ku ochraně - a jest jisto, že Sbor dobrovolných hasičů koná dílo záslužné a úctyhodné". Pomoc
dobrovolná, sebeobětování a ochrana nejlepší stránky čistého lidství, pochopení nejkrásnějšího směru
života a odměnou jest ku vnitřní uspokojení, že vykonal jsem skutek dobrý, který nečeká na veřejnou
pochvalu, ale blaží mé nitro, které jest mým nejlepším soudcem.
A není divu, že přes honbu za slávou a veřejností organizují se dobrovolně čeští lidé, dobrovolní
hasiči, aby v případě potřeby zakročili a zachraňovali, když přijde pohroma, neštěstí - tu teprve vidíme
pravý účel Sboru dobrovolných hasičů. Síť organisací naších hasičů jest hustá a jest jen velmi málo
obcí, kam by myšlenka hasičská nezapadla a nenašla těch, kdož dovedou odpoutati se od světské slávy
a dovedou pro bližního pracovati. I v Třebověticích našla se vhodná půda pro zřízení Sboru
dobrovolných hasičů. Občané dávno pociťovali potřeby ochrany svých životů, majetku, potřeby pomoci
apod. Vzpomeneme na rok 1909 - povodeň - každému vyvstane ukázka hrůzy, která tehdy naší obec
postihla. A tehdy ukázala se v pravém světle činnost samaritánů - dobrovolných hasičů, kteří
zachraňovali, pomáhali a konali dílo nadlidské. Proto došlo k založení Sboru dobrovolných hasičů
a jest jen vítati tuto myšlenku v dnešní době, kdy celý svět stojí v nepřátelském postavení, že dochází
v naší obci k úplnému poznání lidství a tím k novému spolku, který nechce býti spolkem pro osoby - ale
pro věc. a to je velmi důležité.
Myšlenka uvedena byla ve skutek dne 17. března 1938. Starosta obce br. Jan Ulík svolal
jménem občanstva schůzi, na kterou pozvání byli zástupci Okresní jednoty Hořicka číslo 49
br. Šťovíček a br. Brett, aby účastní byli zakládající schůzi našeho sboru. Starosta br. Ulík uvítal
přítomné a vysvětlil význam a účel této schůzky a požádal, zda všichni souhlasí, aby Sbor dobrovolných
hasičů v Třebověticích byl založen. Když všichni přítomní projevili souhlas, bylo přikročeno k volbám
činovníků, kteří se měli ujati zdárné práce pro nový sbor.
Byli zvoleni aklamaci:
Starosta sboru: br. František Kleček, rolník, č.p. 34
Náčelníkem sboru: br. Václav Petřík, rolník, č.p. 10
Náměstkem velitele: br. Josef Strůna, domkář, č.p. 46
Jednatel sboru: br. Karel Trčka, kovodělník, č.p. 96
Správce nářadí: br. Oldřich Erbs, č.p. 80
Pokladníkem: br. František Kulhánek, rolník, č.p. 15
Vzdělávatelem: br. František Procházka, rolník
Členy výboru: Jan Bednář, rolník, Karel Holeček, rolník, Jan Tobolka, rolník a Josef Trčka, domkář.
Členy smírčího soudu: Josef Brzek, domkář, Václav Písecký, domkář, Jan Ulík, domkář.
Náhradníky zvolení: Jan Malý, Josef Trčka
Revisoři účtů: Bedřich Begera, Rudolf Ulík, Bohuslav Růžička.
Nově ustanovený Sbor dobrovolných hasičů v Třebověticích jest členem Okresní jednoty hasičstva
hořické č. 49 a Zemské jednoty hasičské v Praze XII.
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OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
POZVÁNÍ NA SLOVINSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE

Velvyslanec Slovinské republiky v Praze pan Leon Marc pozval zástupce obce Cerekvice nad Bystřicí
na recepci u příležitosti 25. výročí Dne státnosti Slovinské republiky, která se konala v pátek 24. června
2016. Za obec se tohoto setkání zúčastnil starosta Milan Tobolka a velvyslanci předal blahopřání
k výročí samostatnosti Slovinské republiky. Za Českou republiku se této slavnosti zúčastnil
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan MUDr. Přemysl Sobotka.

ZASTUPITELSTVO OBCE – TERMÍNY ZASEDÁNÍ

Datum

Den

Hodina

Místo konání

13. 7. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

3. 8. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

24. 8. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

14. 9. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

5. 10. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Obec Cerekvice nad Bystřicí nabízí občanům bezplatný svoz biologicky rozložitelného odpadu. Mezi
tento odpad řadíme především posekanou trávu, listí, dřevní odpad ze zahrad, větvě. Zájemci o odvoz
musí kontaktovat obec na obvyklých telefonních číslech nebo e-mailem. UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé
druhy odpadu nesmí být vzájemně smíchány a nesmí obsahovat jiné druhy odpadu jako například
sklo, plasty, nebezpečné odpady apod. V tomto případě nebude odpad odvezen !
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