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

Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát klidné prožití následujícího období adventu, vánočních
svátků a ukončení roku 2016.
V dalším čísle cerekvického zpravodaje přinášíme informace o dění v obci v uplynulém
čtvrtletí a stručný přehled do konce roku 2016.
Zároveň si Vás dovoluji informovat o dokončení „digitalizace“ katastrální mapy
v katastrálním území Třebovětice. Oficiální obnova katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí proběhne dne 14. listopadu 2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin za
přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu a to v prostorách klubovny SDH v přízemí
zámku Cerekvice nad Bystřicí č. p. 1. Následně bude možné získat požadované údaje na
obecním úřadu Cerekvice nad Bystřicí a to do 28. listopadu 2016. Do obnoveného
katastrálního operátu je ve stejnou dobu od 14. 11. 2016 do 28. 11. 2016 možné
nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na
adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrinfo.aspx
Tato informace je současně zveřejněna i na webových stránkách obce a v listinné podobě
na fyzické úřední desce obecního úřadu Cerekvice nad Bystřicí.
Majitelé nemovitostí v katastrálním území Třebovětice věnujte prosím této informaci
náležitou pozornost. Je to pro Vás důležité zejména s ohledem na možné změny ve
výměrách a číslování pozemků a následné povinnosti tyto změny do konce ledna 2017
zohlednit v přiznání k dani z nemovitých věcí na finančním úřadu.

Milan Tobolka - starosta
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OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
Dočasné přemístění obecního úřadu v Cerekvici nad Bystřicí:
Obecní úřad je po dobu rekonstrukce přemístěn do objektu zámku Cerekvice nad Bystřicí č. p. 1
(přízemí vedle pobočky České Pošty). Rekonstrukce je naplánována do 30. 11. 2016.
Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce budovy Obecního úřadu bude až do skončení
stavebních úprav Místní knihovna v Cerekvici nad Bystřicí uzavřena.
ZASTUPITELSTVO OBCE

Datum

Den

Hodina

Místo konání

16. 11. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

7. 12. 2016

středa

18.00

OÚ Cerekvice

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2016
Z důvodu nedostatečného zájmu z řad občanů se kulturní výbor rozhodl
zrušit pravidelné pondělní besedy.

Vítání občánků
se koná v neděli 13. 11. 2016 od 14.00 hodin a od 15.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Třebověticích

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

V sobotu
26. 11. 2016 v 16:30 hodin

V pondělí
28. 11. 2016 v 17:00 hodin

začne program

začne program

Rozsvěcení vánočního stromku
v Třebověticích u obchodu

Rozsvěcení vánočního stromku
v Cerekvici nad Bystřicí - kaple
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitel:

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

Mateřská škola
Listopad
1.11. Odpolední tvořící chvilka v MŠ
9.11. Zdravá 5
10.11. Canisterapie
11.11. Divadlo Úsměv „Krakonošova mlha“
30.11. Adventní zpívání
Prosinec
4.12. Nadílka od Barborky
5.12. Návštěva čerta a Mikuláše
15.12. Vánoční tvůrčí dílna
16.12. Divadlo Úsměv - Otesánek
I. stupeň Základní školy
Říjen
Bramborový týden a výstava výrobků
Dýňové odpoledne
Drakiáda
Návštěva MŠ v 1. třídě
Listopad
Divadélko s úsměvem - Krakonošova mlha
Projekt Zdravý úsměv
Vánoční tvoření
Nácvik na vánoční vystoupení
Recyklohraní - výjezdní program

Prosinec
Mikulášská nadílka - 4.12.
Vánoční vystoupení - celá škola - 14.12.
Zahájení plaveckého výcviku
II. stupeň Základní školy
Listopad
Preventivní program – Policie ČR
Burza středních škol
Olympiáda: dějepis
Prosinec
Vánoční ladění
Mikuláš
Olympiáda: český jazyk
ZOO Dvůr Králové n. L.
Vánoční zpívání
Školní družina
Listopad
Branné odpoledne v lese
Stavíme z víček
Nácvik na vánoční vystoupení
Prosinec
Mikulášská besídka
Vánoční vystoupení dětí
Vánoční tvoření s rodiči

Pro zájemce z 5. - 9. tříd začne celoroční vědomostní soutěž.
Všichni žáci soutěží v rámci tělesné výchovy o titul sportovce roku.
Z odborných kroužků budeme nadále rozvíjet činnost v kroužku anglického jazyka na I. stupni,
sportovních aktivit – florbal, volejbal, badminton a stolní tenis. Nabídneme také psaní na PC,
fotografování, rybářský a modelářský kroužek, konverzaci v AJ pro 8. a 9. roč., případně základy
ruského jazyka. Další kroužky nabízíme ve spolupráci se ZUŠ Hořice - dramatický, hudební
a výtvarný.
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VZPOMÍNKA NA RODÁKA Z TŘEBOVĚTIC
Dříve narození občané mají stále více v paměti rodáky, kteří už
nejsou mezi námi. Není také mnoho obcí, které se mohou pochlubit
rodákem, významným umělcem. Vzpomeňme proto na našeho rodáka
pana Jaromíra Petříka, baletního mistra baletu Národního divadla Praha,
který za své celoživotní mistrovství v oboru balet získal i Cenu Thálie.
Pan Jaromír Petřík se narodil 22. 11. 1931 v Třebověticích, v domku č.
p. 10, jako třetí dítě manželům Boženě a Václavu Petříkovým. Po
ukončení Gymnázia v Hořicích v Podkrkonoší přešel do Prahy studovat
jazyky. Snad i osudové okamžiky napomohly tomu, že ve svých 18
letech započal uměleckou dráhu v amatérském souboru Pražská
zpěvohra, kde si fyzicky disponovaného a pohybově nadaného mladíka
všiml choreograf
Luboš Ogoun. Po pouhém měsíčním školení
v přípravce Národního divadla Praha byl angažován do zdejšího baletu.
Obrovská píle a mimořádný talent jej velmi rychle vynesly do čela souboru baletu, v němž od r. 1957
působil jako sólista. Svému prvnímu životnímu angažmá zůstal po celý život věrný a na jevišti
pražského Národního divadla bylo možné oceňovat jeho pohybovou eleganci a vytříbenou taneční
techniku mnoho let.
Taneční obor HAMU absolvoval v roce 1962 a od té
doby se plně uplatnil ve stěžejních úlohách klasického
repertoáru. Vysoká, štíhlá postava, pohybový soulad a
výrazová jemnost mu zaručily lyrické, romantické a
hrdinné role. Uveďme aspoň ty nejznámější – prince
z Labutího jezera, prince Zlatohlávka ze Šípkové
Růženky, Louskáčka ze stejnojmenného baletu, vše od
Petra Iljiče Čajkovského, Romea z baletu Romeo a Julie
od Sergeje Sergejeviče Prokofjeva, prince Z pohádky do
pohádky a Vaška z Pohádky o Honzovi, obojí od Oskara
Nedbala, Dona Juana ze stejnojmenného baletu od
Richarda Strausse, Švandu dudáka ze stejnojmenného
baletu od Dalibora Cyrila Vačkáře, prince ze Špalíčku
od Bohuslava Martinů a desítky dalších titulních rolí ze
světově známých baletů a skladatelů. Jeho tanečními
partnerkami byly národní umělkyně Olga Skálová,
později národní umělkyně Marta Drottnerová. Pro jeho
mnohostranné umění byl častým hostem i na
zahraničních jevištích. V letech 1969 – 1974 působil
také jako pedagog na pražské taneční konzervatoři.

Jeho manželkou byla tanečnice baletu Národního divadla Praha paní Eliška Boňková. Pro svoji
společenskou a srdečnou povahu měl mnoho kamarádů, s kterými rád, pokud mu to čas dovolil,
navštěvoval svoji rodnou obec a nikdy nezapomínal na své rodiče. Snad nejčastějším návštěvníkem u
Petříkových spolu s ním byl pan Vlastimil Harapes, který u baletu Národního divadla Praha postupně
přebíral po panu Jaromíru Petříkovi uměleckou štafetu.
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Mimořádné umění pana Jaromíra Petříka bylo
několikrát oceněno. V roce 1965 se stal zasloužilým
členem Národního divadla Praha, v roce 1968 byl
jmenován zasloužilým umělcem a za celoživotní
mistrovství v oboru balet získal v roce 1999 Cenu
Thálie. Na slavnostním večeru v Národním divadle,
který přenášela Česká televize, tuto prestižní Cenu
Thálie přebíral z rukou tehdejší první dámy, paní
Dagmar Havlové.
Pan Jaromír Petřík zemřel v Praze 29. 1. 2007.
Poslední rozloučení s tímto vynikajícím umělcem
se konalo ve velké obřadní síni krematoria Strašnice za
přítomnosti
našich
významných
osobností
a umělců, jakož i široké veřejnosti, milovníků a
obdivovatelů jeho baletního umění. Návštěvníci
pražského Národního divadla si mohou připomínat
osobnost Jaromíra Petříka i nyní, když kráčejí po
schodišti, které je lemováno fotografiemi (výjevy
z různých představení), které historie Národního divadla
měla, mezi nimi i fotografie našeho rodáka.

Na svého souseda z dětství zavzpomínala Ing. Jiřina Mojžíšová, rozená Kasková.

TŘEBOVĚTICKÉ OSLAVY
Obec Cerekvice nad Bystřicí společně se spolky působícími v obci uspořádala 13. srpna 2016 oslavy
660 let od první písemné zmínky o obci Třebovětice spojené se sjezdem rodáků a tradiční pouťovou
zábavou.
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Díky mimořádnému úsilí všech, kteří se na přípravě a zdárném průběhu této slavnosti podíleli,
se tato akce velice vydařila. Naštěstí nám přálo i počasí a tak se sešlo odhadem až 250 účastníků oslav.
Pestrý program jsme zahájili českou hymnou, kterou zahrála vystupující malá dechová hudba
„Opočenka“. Následoval úvodní projev starosty
obce a zdravice našich vzácných hostů. Pozvání
přijali: paní Mgr. Martina Berdychová,
poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, pan Aleš Svoboda, starosta
města Hořice, pan Ing. Josef Abraham, starosta
družební obce Cerekvice nad Loučnou a pan
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
akciové společnosti ČEPRO Praha. Moderování
oslav a čtení úryvků z kroniky se ujal pan
Václav Němec, dřívější starosta obce a Sboru
dovolných hasičů Třebovětice a třebovětický
rodák.
Po oficiálním zahájení následoval kulturní
program pro všechny generace - hudební
vystoupení dechovky „Opočenka“, scénka
mladých hasičů Třebovětice o založení sboru,
vystoupení studentského souboru vedeného
kapelníkem panem Stanislavem Horákem
„Regioband“, ve kterém vystupují děti z naší obce
Maruška Olahová a Štěpánka Drahorádová.
Následovalo pohodové vystoupení seskupení
hudebníků z Třebovětic, kteří přítomným zahráli
známé folkové a country písničky. Večerní
pouťovou taneční zábavou nás provázela hudební
skupina „Plastik Fifl“.

Celé odpoledne byl pro děti k dispozici
nafukovací skákací hrad, který zdarma jako
příspěvek k těmto oslavám zajistila společnost
COOP Jednota Nová Paka, která provozuje
v Třebověticích prodejnu potravin. Děti také
zdarma obdržely nafukovací balónky.
Zájemcům o projížďku Třebověticemi na povozu
taženým koňským spřežením byl k dispozici pan
Karel Zvoníček z Popovic. Čtenáři si mohli
zakoupit knihu u stánku pana Mgr. Trousila.

Před hasičskou zbrojnicí byla vystavena historická hasičská technika. Sbor dobrovolných hasičů
Hněvčeves vystavoval unikátní ruční stříkačku „Hydrophor“ vyrobenou v roce 1872 společností Georg
Andreas Jauck Lipsko. Hasiči z Cerekvice nad Loučnou pak přenosnou motorovou stříkačku od
výrobce Stratílek Vysoké Mýto a naši hasiči z Třebovětic motorovou stříkačku včetně předvozku pro
tažení koňským spřežením značky Smekal vyrobenou v roce 1939 a repasovanou členy SDH
v posledních letech.
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V hasičské zbrojnici si účastníci oslav mohli prohlédnout vystavené kroniky a dobové fotografie
z historie obce a spolků působících v obci. Vystavené dobové dokumenty pochází z archivu obce,
spolků a ze sbírek Muzea v Hořicích, které nám je laskavě zapůjčilo.
Po celou dobu oslav se o občerstvení
návštěvníků starali na několika
členové
sborů
stanovištích
dobrovolných hasičů Třebovětice
a Cerekvice nad Bystřicí, členové
mysliveckého sdružení „DUHORÁZ“
Boháňka - Cerekvice nad Bystřicí,
pan Vestfál s trdelníky a pan Flaks se
zmrzlinou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří přispěli na tyto oslavy a to
jak finančně, službou poskytnutou
zdarma nebo dobrovolnou prací.
Milan Tobolka – starosta obce.
Nejvýznamnějšími přispěvateli jsou:
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SPOLKY OBCE
TJ SOKOL
Autor:

Patrik Vích

Naši fotbalisté zahájili premiérovou sezónu ve vyšší soutěži, v okresním přeboru. Úvodní utkání
potvrdila, že rozdíl oproti III. třídě je poměrně podstatný a to jak v nasazení, tak především v rychlosti
hry. Projevilo se to hned v prvním utkání proti Myštěvsi, kdy se již nepodařilo dotáhnout náskok
hostů, a prohráli jsme 2:3.
V druhém utkání na půdě Třebše s jejich B týmem jsme domácí nechali utéct do dvoubrankového
vedení. Počátek druhé půle pak byl festivalem našich neproměněných šancí. Jak to bývá, dostali jsme
třetí gól a bylo po zápase. Celkové skóre 5:0 pro domácí.
Ve třetím kole jsme v sousedském derby přivítali doma Dohalice. Na utkání se dostavila početná
návštěva cca 100 diváků, kteří přihlíželi takticky vedenému zápasu s nemnoha šancemi. Rozhodla
efektivita, hosté proměnili, my ne. Skóre 0:2.
Čtvrté kolo nás zavedlo do Boharyně, která rovněž postoupila ze III. třídy. Stejně jako loni se hrálo
na mizerném tvrdém hřišti, kde byla pouze suchá tráva. Opět jsme prohrávali, ale tentokrát se nám
ve druhém poločase podařilo otočit skóre na 2:1 v náš prospěch. Bohužel jsme se vlastními chybami
a nedisciplinovaností (penalta) připravili o jakýkoliv bodový zisk. Naši borci se sice ani za stavu 3:2
pro domácí nevzdali, bojovali, ale šance se nepodařilo proměnit. Domácí brankář měl i štěstí, když ho
na brankové čáře střela našeho hráče trefila.
Páté kolo konečně přineslo vytoužené body. Porazily jsme Kosičky 3:0. Skóre úplně nevypovídá
o průběhu zápasu, ale na to se historie ptát nebude. Kluci si dokázali, že umí vyhrávat i v okresním
přeboru.
Bohužel hned následující šesté kolo nás vrátilo zpět na zem. Prohra v Červeněvsi 7:2 je ostuda.
Věříme, že v dalších kolech, kdy nás čekají hratelnější soupeři, již budeme bodově efektivnější.
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Starší elévové
V organizaci se snažíme, aby fotbal v naší obci měl kvalitní základnu a tak jsme začali hrát
i s našimi nejmenšími. Naše děti začínají ochutnávat, co je to hrát ,,závodně“, co je zodpovědnost
a týmová hra… Vedou si velmi dobře. Všechny děti fotbal baví, a i když hrají na 4 krát 20 minut (dva
zápasy v jeden den), tak ani nechtějí přestat a chtějí hrát dál. Jsme na ně moc pyšní a držíme jim palce.

Sportovní den pro celou rodinu dne 18. 9. 2016
Škoda, že nepřišlo více dětí i rodičů si zasportovat. Snad to příští rok bude lepší. I tak jsme si to hodně
užili. A cen měl každý plné náruče. ☺
Galerie vítězů sportovního dne. Kategorie: 0 až 4 roky, 5 – 8 let, 9 až 12 let, 13 – 16 let, 17 až 111 let
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SDH Třebovětice

Autor:

Jakub Němec, DiS.

V minulém čísle Zpravodaje jsme se věnovali historii našeho sboru. Nyní se vrátíme opět
do současnosti. Ještě v březnu se měl uskutečnit sběr železného šrotu. Ten se však nekonal, po
rozhodnutí výboru sboru jsme akci odložili na jaro 2017. V dalších jarních měsících se už konají
tradiční akce, především pro děti.
Čarodějnice se zdobením a stavěním Májky, spoustou her, lampionovým průvodem a večerním
táborákem se dle našeho názoru povedly, počasí nám přálo a účast byla hojná.
Dále se v červnu konal Dětský den, letos na téma Rusalky a Hastrmani. Pro děti byla připravena
spousta tradičních stanovišť, kde plnily různé úkoly. Dobře splněné úkoly byly samozřejmě
ohodnoceny krásnými cenami. Za přispění pěkného počasí, hudby DJ Honzy a bohatého občerstvení
se Dětský den opět vyvedl. Dětský den jsme využili také pro ukončení jarní části činnosti kolektivu
Mladých hasičů. Děti si užily táborák, přespaly ve stanech a v neděli šly na výlet do Rašína.
Po společném obědě se pak rozešly na prázdniny. Prázdniny však už dávno nejsou jen na koupání
a opalování. Poslední týden v červenci se většina členů kolektivu MH sešla na soustředění. Letos
se konalo v Janských lázních. Náplní soustředění je společná příprava na podzimní část Hry Plamen,
ale samozřejmě nechybí ani koupání a hodně her.
Po soustředění nás čekala tradiční Pouť. Letos
to ale nebyla jenom pouťová zábava. Konaly
se také oslavy 660 let založení obce Třebovětice
a sjezd rodáků. Celé akci předcházely
mnohahodinové přípravy, pro členy našeho sboru
především s přípravou areálu hasičské zbrojnice,
v den oslav zajištění občerstvení a v neděli
po akci také úklid. Na samotných oslavách
pak kolektiv Mladých hasičů měl i svoji krátkou
chvilku slávy, kdy sehrál předem nastudovanou
scénku o založení našeho sboru. Osobně
hodnotím celou akci jako velmi povedenou, kdy
se za krásného počasí sešlo velké množství lidí,
kteří si, doufám, celý den a také noc, náležitě užili.
Z kulturních akcí nás čeká ještě 26. listopadu předvánoční Rozsvěcení stromečku.
Z hlediska sportovních aktivit našeho sboru jsme se zúčastnili okrskových závodů na Chloumku
a poháru starosty v Sadové. Výsledky jsou někdy lepší a někdy horší, ale počítá se účast.
Samostatnou kapitolou sportu je naše mládež. Krom požárního útoku na již zmiňovaných závodech
se věnuje především celostátní hře Plamen. Jarní kolo se letos konalo o posledním víkendu v květnu
ve Valdicích. Zúčastnili jsme se s dvěma družstvy, jedno v kategorii mladší (do 11 let) a jedno
v kategorii starší (11 – 15 let). Ač to v průběhu soutěže nevypadalo, tak konečné výsledky jsou pěkné.
V mladších jsme se umístili na 3. místě a ve starších na 6. místě. Nedávno jsme se zúčastnili podzimní
části hry Plamen, branného závodu, který se uskutečnil 22. října ve Vrchovině. Této soutěže
se zúčastnilo celkem 6 družstev. V kategorii mladší jsme se umístili na 2., 11. a 20. místě z 29
družstev, v kategorii starší jsme se umístili na 6. a 16. místě z 24 družstev a v kategorii dorost jsme
se zúčastnili na 1. místě, kdy bylo naše družstvo jediné v této kategorii.
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Pravidelné schůzky a tréninky jsou v pátek od 16.30 u hasičské zbrojnice. Tam se na nás můžete
přijít podívat, a pokud by Vaše děti měly zájem věnovat se hasičině, rádi je přijmeme do našich řad.
Nabíráme děti od 3 let.
Součástí naší práce je také údržba techniky, budov a materiálu. Jistě jste si všimli, že v současné
době spěje ke konci výstavba nové garáže za hasičskou zbrojnicí, na jejíž stavbě se svou prací podílí
i naši členové. Z hlediska techniky se podílíme na údržbě cisterny, požárních stříkaček a dalších
agregátů, ať už ve vlastnictví sboru, nebo výjezdové jednotky (obce). S naší nejstarší stříkačkou,
Smekalem z roku 1939, se s velkým úspěchem účastníme ukázek při nejrůznějších akcích v okolí.
Jen namátkou: Oslavy vína v Cerekvici, setkání hasičů v Dobré Vodě, v Hněvčevsi, ve Vrchovině
nebo na Pecce.
Do konce letošního roku zbývá ještě několik měsíců, i v těch nás čeká hodně práce,
o připravovaných kulturních akcích už jste četli výše. Chtěli bychom dostavět novou garáž, čeká nás
příprava techniky a materiálu na zimní období a další spíše už teoretické školení a výcviky.

Letní soustředění mladých hasičů SDH Třebovětice 2016
Autor:

Vítězslav Pavel

Stejně jako v předchozích letech, i letos se konalo táborové soustředění mladých hasičů
z Třebovětic.
Celá akce byla připravená, doprava zajištěná a my se 24 hodin před odjezdem dozvěděli, že není kam
jet. Začali jsme tedy usilovně hledat, kam náš tábor umístit. Zpočátku jsme byli skeptičtí a dokonce
padla nouzová varianta stanovat a stravovat se v Třebověticích. Nakonec, a za to bychom chtěli
poděkovat manželům Zubrovým, se nám podařilo domluvit pobyt na chatě Jitřenka v Jánských
Lázních. Pak už jen stačilo stornovat dopravu u Českých drah a rychle sehnat ochotné řidiče – rodiče,
kteří naše táborníky a vybavení převezou do Krkonošského městečka.
Téměř vše, co bylo přesně naplánované, se muselo měnit za pochodu a muselo se hodně
improvizovat - například soutěž ve střelbě uprostřed lázeňského města by nejspíš nebyla zcela vhodná.
Přeci jenom táborová základna nám nabízela pro naši činnost hřiště, louku, blízký les apod. To jsme
zde neměli, což byla asi jediná nevýhoda. Vzhledem k deštivému počasí, které nás celý tábor
provázelo, jsme ale ocenili pevnou střechu nad hlavou a samozřejmě teplou vodu bez nutnosti topení
pod kotlem. Spokojené nakonec byly i naše „kuchařky“, neboť se jim maličko zjednodušila práce. :-)
Teď už ale k táborovému dění. Po příjezdu, rozdělení dětí do týmů a ubytování, začalo sportovní
odpoledne. Soutěžilo se například v hodu polenem nebo zatloukání hřebíků na čas. Večer si děti
společně namalovaly vlajku svého týmu.
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V dalších dnech jsme objevili školní hřiště, které jsme začali využívat pro naše soutěžení. Hrál
se zde fotbal, basketbal a v blízkém lesíku se soutěžilo v táborových atletických disciplínách. Každý
rok se snažíme vymyslet nové hry a soutěže. Jenže je to rok od roku náročnější, zvyšuje se věk našich
táborníků a tomu se hry musí přizpůsobit. Hlavní celodenní táborová hra Pevnost Boyard je sice
na programu každý rok, ale její dílčí soutěže jsou pokaždé jiné. Na táboře si přijdou
na své jak sportovně založené děti, tak i ty více přemýšlivé, pro něž jsme letos připravili řadu novinek.
Namátkou uvedu hru ve skládání slov, kde děti z vylosovaných písmen musí v určitém časovém úseku
složit co nejvíce slov. Zde jsme úspěšně použili hrací kameny ze hry Scrable. Jeden večer patřil
soutěžní hře KUFR - ta navazuje na známou televizní soutěž, kde jeden člen týmu hádá slovo a ostatní
napovídají například pomocí pantomimy. U této hry jsme si užili spoustu legrace a děti si procvičily
slovní zásobu. Tady se nám jako vhodná pomůcka osvědčil zapůjčený projektor obce.
Nesmíme zapomínat ani fakt, že jsme vlastně přijeli na hasičské soustředění, proto ani letos
nechyběla zdravověda, vázaní uzlů a topografie.
Jedno odpoledne jsme se všichni vydali na výlet. V Krkonoších se totiž nachází největší pevnostní
areál v bývalém Československu – Stachelberg. Pevnost, která se stavěla v letech před 2. světovou
válkou, s unikátní podzemní expozicí v hloubce 60 metrů pod povrchem, se dětem velice líbila.
Výklad paní průvodkyně byl velice zajímavý. Překvapivě se i v naší výpravě nenašlo dítě, které
by opravdu se zaujetím neposlouchalo.
Na závěrečný slavnostní večer si děti připravily vystoupení ve stylu televizní soutěže Tvoje tvář
má známý hlas. Děti se snažily co nejvěrohodněji napodobit vybraný hudební klip. Na pozadí
promítaného klipu, za pomocí rekvizit a kostýmů, ztvárnily děti různá hudební vystoupení hvězd pop
music. Poslední táborovou noc potom zakončila velká dětská diskotéka.
Letošní táboření je minulostí a už pomalu začínají přípravy dalšího ročníku. Ten proběhne opět
v půlce prázdnin. Po letošním odskočení si do Krkonoš se v roce 2017 rádi vrátíme na táborovou
základnu v Pekle nad Zdobnicí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s přípravou letošního tábora pomohli.
Určitě by se tábor neuskutečnil bez pomoci Obce Cerekvice a SDH Třebovětice. Dále patří velké
díky také rodičům, praktikantům, vedoucím a vůbec všem, co nám jakoukoliv formou pomohli.
PS: a podívejte se také na naši fotogalerii na http://sdhtrebovetice.rajce.idnes.cz/

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 v 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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Myslivecké sdružení Duhoráz
Autor:

Ing. Martin Bělina

Pomalu nám začal podzim a ten má většina myslivců spojených s tradičními společnými lovy.
Ale než se dostanu ke společným a částečně i společenským akcím, tak na úvod by stálo za řeč podívat
se zpět, na to, co se za poslední půl rok odehrálo v naší honitbě.
Od května do října probíhal již tradiční odchov bažantů. V letošním roce v trochu pozměněné
podobě a nutno říci, že provedené změny jsou ku prospěchu věci. Během léta jsme do honitby
vypustili více než 200 ks 12 týdenních bažantíků a další budou vypuštěni až v období před hony.
Na rybníku v Třebověticích probíhal odchov kachen a zde bylo vypuštěno 100 ks 4 týdenních káčat.
Odlov spárkaté zvěře, mezi kterou patří zvěř srnčí, je rovněž tradiční činností, ale i přesto, že srnčí
zvěře je v naší honitbě dostatek a každoroční redukce stavů je nutností, nedaří se nám stále tento odlov
realizovat podle schváleného plánu lovu. Co se nám však v letošním roce daří a možná ještě lépe
než v loňském roce je odlov černé zvěře, u které zřejmě stále není populační nárůst u konce.
Když se řekne myslivec, každý si představí človíčka v zeleném s flintičkou na rameni, ale myslivec,
to je taky ochránce přírody a její zvelebovatel. A tím se dostávám k dalšímu hlavnímu okruhu
a to je brigádnická činnost. Na jaře jsme na území naší honitby vysázeli více než 150 ks ovocných
stromků, a to především v lokalitách daleko od komunikací. Jen v letošním roce jsme našli, nebo nám
bylo nahlášeno, více než 10 kusů srnčí zvěře sražených auty. V průběhu jara jsme vysázeli smrkový
remízek o výměře 30 arů. Podíleli jsme se na občerstvení na akcích pořádaných obcí („sázení vína“
a rodáci Třebovětice) a v neposlední řadě došlo k úpravě, zateplení a zútulnění vnitřního prostoru
hájovny. Nemalým úkolem bylo i uspořádání podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen dne
17. 9. 2016, jež organizujeme jednou za dva roky společně se sousedním spolkem Bystřice
Třebnouševes. Zahájení a vyhlášení výsledků proběhlo v Hájence pod Lysicí. Přihlášeno bylo
21 pejsků nejrůznějším plemen, dorazilo o čtyři psy méně, i tak byla celá akce organizačně náročná.
Nakonec vše proběhlo tak jak mělo a na závěrečném vyhlášení nám bylo poděkováno činovníky OMS
Jičín.
V nadcházejících podzimních měsících nám nastává období přikrmování, kdy v mnoha krmných
zařízeních se již s krmením začalo a je povinností každého myslivce pečovat o svěřený úsek honitby.
Samozřejmostí je i lov. Společné hony na kachny byly dva v říjnu (8. a 22.) a další dva budou
v listopadu (5. a 19.), čímž bych chtěl požádat občany Třebovětic o jejich toleranci. Podzimní měsíce
jsou „společenské“ měsíce, kdy většina myslivců navštěvuje okolní spolky a své kamarády v nich
a při společných honech pak diskutují o problémech, nešvarech ale i krásách myslivosti a toto období
právě nastává…
Lovu zdar!
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Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000058

Zmapovali jsme neformální vzdělávání v Podchlumí
Autor: Kolektiv MAS Podchlumí, z.s.
Pokud vás zajímá, co si člověk představí pod pojmem „neformální vzdělávání“, pak vězte,
že se nejedná o nic tajuplného. Jsou to všechna ta zařízení, spolky či skupiny, které se starají o děti v
jejich volném čase.
MAS Podchlumí v rámci svého projektu mapuje nejen školky a školy – tedy tzv. „formální
vzdělávání“, ale také vše ostatní, kde děti smysluplně tráví svůj volný čas.
Pokud chceme tato zařízení nějak definovat, musíme použít různé úhly pohledu, abychom došli
k tomu, jaké je jejich poslání, organizace a funkce.
Historicky
Nejstarší spolky věnující se dětem a mládeži pracují desítky let. Jejich poslání se nijak významně
nezměnilo. Máme na mysli spolky Sokol a Junák. Pokud se řeknou tyto dva názvy, je všem hned jasné,
jakou činností se daná zařízení zaobírají. Historicky kratší dobu pracují ZUŠky (základní umělecké
školy). Ty pracují v naší oblasti dvě, jedna je státní a jedna soukromá. Najdeme je nejen v Hořicích,
ale mají odloučená pracoviště i v okolních školách. Děti hrají, zpívají, kreslí, modelují, hrají divadlo.
Nemůžeme zapomenout na hasiče, kteří pracují s mládeží snad ve všech navštívených lokalitách,
a to i v té nejmenší vsi. Pořádají soutěže, tábory, cvičení pro své malé svěřence. No a samozřejmě
tělovýchovné jednoty, které děti prohánějí po všech možných sportovištích. S novou dobou se objevily
nové možnosti – Dům dětí a mládeže v Hořicích, nízkoprahový klub, kroužek pro mladé záchranáře
a kroužek malých horolezců. Nesmíme zapomenout ani na handicapované děti, které tráví svůj čas
v klubu „Klokánek“. Činnost těchto skupin je vázána pouze na konkrétní místo, tedy tam, kde sídlí.
Profesionální nebo jiný
Existují zařízení, která jsou financována státem nebo nějak jinak (třeba charitou). Pracují v nich
odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako své zaměstnání. Ale je velká skupina klubů, spolků
a skupin, kde pracují zadarmo dobrovolní vedoucí, trenéři nebo instruktoři. Bez těchto obětavých lidí
by to nešlo. Věnují této činnosti svůj volný čas, často i kus dovolené. Nutno poznamenat, že uznání
společnosti není vždy takové, jaké by si zasloužili. Díky nim totiž dělají mladí něco smysluplného,
něco se naučí navíc, získají nové znalosti a dovednosti (mluvíme přece pořád o vzdělávání).
Masovost či exkluzivita
Náš pohled byl značně nepřesný, pokud jsme se snažili alespoň typovat, kolik má která skupina
neformálního vzdělávání členů. A je také pravda, že počty zapojených dětí se razantně liší. Některá
činnost je vykonávána stovkami dětí, jinde je členů do desítky. Nelze ale říci, že by byly malé zájmové
skupiny méně důležité. Je třeba si uvědomit, že každé dítě podchycené v nějakém klubu či oddíle
je přínosem nejen pro dítě samotné, ale potažmo pro celou společnost. Zaměstnané dítě nemá čas
vymýšlet nepravosti.
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Za úplatu nebo zadarmo
Peníze až na prvním místě. Tato průpovídka naštěstí v tomto ohledu neplatí. Ano, jsou skupiny
a činnosti, které vybírají školné, příspěvky nebo nějaké pravidelné poplatky. Z druhé strany jsme
se potkali s celou řadou zájmových útvarů, které nevybírají buď vůbec nic, nebo jen velmi symbolický
peníz. Nutno dodat, že na činnost spolků přispívají ze svých rozpočtů místní samosprávy. Podporují
pravidelně a dlouhodobě různé aktivity spojené s výchovnou a vzdělávací činností dětí a mládeže
ve své působnosti.
Časová náročnost
Volnočasové aktivity si děti volí zpravidla na dobu jednoho školního roku, tedy od září do června.
Pravidelně v předem domluveném čase se účastní tréninku, schůzek, nácviků. Ty probíhají nejčastěji
v době pracovních dnů, ale mnohé zájmové činnosti zaberou i víkendy – sportovní utkání, výlety,
soutěže a vystoupení naplní nejednu sobotu a neděli nejen dětem a jejich vedoucím, ale také rodičům,
kteří své děti na tyto akce dopravují nebo doprovázejí. Některé aktivity mají víceletou následnost
(např. hudební školy), jiné lze plánovat skutečně na jeden rok. Mnohé dětské skupiny mají
i prázdninové aktivity, myslíme tím tábory a různá soustředění.
Zaměření
V naší oblasti jsou děti hodně zaměřeny kulturně a sportovně. Oddílů věnovaných těmto aktivitám
je většina. Co téměř úplně schází, je volba volnočasových aktivit technicky zaměřených. Snad jistým
přechodem jsou dobrovolní hasiči, kde se kromě fyzického výkonu vyžaduje i manipulace s hasící
technikou a jen v hořickém DDM jsme našli skupiny mladých modelářů, elektrotechniků,
a programátorů. Dále jsme objevili kroužek vaření a ručních prací a poměrně šířeji jsou zastoupené
výtvarné kroužky a kroužky keramiky. Technické kroužky jsou prostorem, který by bylo vhodné
zaplnit širší nabídkou, umožňující rozvoj dětí i v tomto směru. Sami žáci devátých ročníků definovali
oblast technického vzdělání, jistého kutilství jako zcela nedostatečnou ve vzdělávacích plánech
základních škol. A ani mimoškolní nabídka jim v tomto směru nic moc nepřináší. Děti ve vesnických
školách nemají tuto možnost, krom dojíždění do Hořic, vůbec. Přitom řemeslné technické dovednosti
byly dříve výsadou zejména „vesnických kluků a holek“. Vždyť každý si dříve uměl vyrobit
„motokáru“, koloběžku, opravit kolo apod.
Četnost
Mimoškolní činnost je dostupná všem dětem, které o ni mají zájem, i když dětem z malých vesnic
poměrně obtížněji než dětem z měst a vesnic, které mají školu. Největší koncentrace je pochopitelně
v Hořicích, ale nějaké aktivity jsou dostupné odkudkoli. Pravdou zůstává, že rodiče fungují jako
dopravci, pokud si dítě vyhlédne činnost hůře dostupnou. Ale vzhledem ke vzdálenostem, které v naší
oblasti jsou opravdu malé, a k poměrně dobré dopravní obslužnosti by ani toto nemělo být na překážku
rozvoji dětí v mimoškolních aktivitách.
Z předchozích odstavců je snadno dovoditelné, že téměř všechny děti na území ORP Hořice mají
možnost se věnovat ve svém volném čase aktivitám, které přispějí k jejich rozvoji. Myšlení, manuální
zručnost, nové poznatky, pevná vůle a soustavnost, fyzická zdatnost, sociální kontakty, pohybové
dovednosti – to jsou bonusy, které si každé dítě z takovéto činnosti odnáší.
Mluvili jsme se zástupci všech možných dětských zájmových skupin a kroužků, které jsme v území
objevili. Z rozhovorů jsme sestavili analýzu, která je jedním z výstupů realizovaného projektu MAP
Hořice. Tímto se obracíme na ty, ke kterým jsme se nedostali, protože jsme jejich činnost neodhalili
a žádáme je, aby nám o své existenci napsali. Rádi zveřejníme, co pro děti v území děláte.

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 4/2016

OPRAVA HŘBITOVNÍCH ZDÍ V CEREKVICI NAD BYSTŘICÍ
Autor:

Milan Tobolka

V letních měsících obec Cerekvice nad Bystřicí nechala opravit východní, jižní a západní hřbitovní
zeď na místním hřbitově v Cerekvici nad Bystřicí. Na tuto opravu jsme požádali v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství zastoupeného Státním zemědělským intervenčním fonden (SZIF)
nazvaného „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“ o dotaci ve výši 70 % uznatelných
nákladů. Tato dotace nám byla schválena rozhodnutím doručeným dne 22. června 2016 s termínem
realizace do 30. září 2016, což byl pro obec „šibeniční“ termín. Realizace díla se zdařila včas a 29. září
2016 jsme na SZIF předložili vyhodnocení celé akce včetně vyúčtování nákladů a požadované dotace.
Celkové náklady na zhotovení díla : 995.934,- Kč
Celkové uznatelné náklady :
914.304,- Kč
Požadavek na dotaci :
640.012,- Kč

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.
Děkujeme!
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