CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ
1/2017

leden 2017 │vydává zastupitelstvo obce Cerekvice nad Bystřicí │výtisk zdarma

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a informoval Vás o některých skutečnostech, které
jsou pro Vás důležité v začátku roku 2017.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Výběr všech poplatků bude s ohledem na probíhající uzávěrku a inventury
minulého roku zahájen od 6. 2. 2017 (stočné, poplatek za psa, poplatek za
odpady).
Známky za odvoz komunálního odpadu za rok 2016 jsou tedy platné do 31. 3.
2017. Známky za rok 2016 z nádob neodstraňujte a nepřelepujte ani v případě, že
již máte známku na rok 2017, jinak hrozí nebezpečí, že Vám nádoba nebude před
1. 4. 2017 vyvezena. Ceny známek a pytlů pro rok 2017 zůstávají na stejné výši,
jako v minulém roce. Známky na rok 2017 jsou v prodeji od 6. 2. 2017.
Upozorňuji rovněž, že splatnost poplatků za psy je do 15. 2. 2017 a to v
nezměněné výši.
Dále si dovoluji upozornit, že splatnost stočného za rok 2016 je do 30. 6. 2017.
Výše tohoto poplatku je dle uzavřené smlouvy s provozovatelem BČOV a dle
usnesení zastupitelstva obce č.91/2015 ze dne 16.12.2015 ve výši 19,60 Kč/m3
(vč. DPH) v části obce Cerekvice a ve výši 6,00 Kč/m3 (vč. DPH) v části obce
Třebovětice.
Oznamujeme občanům, že na základě vyjádření Vodohospodářské obchodní
společnosti, a.s. se cena za dodávku pitné vody pro rok 2017 nemění a zůstává tak
ve výši 38,74 Kč/m3 (vč. DPH).
I nadále v tomto roce bude probíhat již zavedený odvoz větví, trávy a listí z
Vašeho pozemku. U tohoto odpadu žádáme všechny občany, aby větve dávali
zvlášť a trávu, listí, apod. také zvlášť na hromadu. Svoz velkoobjemového
komunálního odpadu a nebezpečného odpadu bude organizován 2 x ročně na jaře
a na podzim jako v předchozích letech.

Milan Tobolka – starosta
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OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
ZASTUPITELSTVO OBCE

Datum

Den

Hodina

Místo konání

8. 2. 2017

středa

18.00

OÚ Cerekvice

1. 3. 2017

středa

18.00

OÚ Cerekvice

22. 3. 2017

středa

18.00

OÚ Cerekvice

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ ZA ROK 2016

Text

Částka v Kč

Úřad práce – veřejně prospěšné práce – průběžně vytvořeno 6 pracovních míst

501.386,-

Oprava hřbitovní zdi – dotace Ministerstva zemědělství ČR - SZIF

640.012,-

Vybavení místní knihovny – dotace Ministerstva kultury ČR
Oprava obecního úřadu – dotace Královéhradeckého kraje

29.000,400.000,-

Příspěvek od obce Jeřice na veřejné osvětlení

45.000,-

Financování Jednotky požární ochrany (JPO) – dotace Královéhradeckého
kraje

22.200,-

Dotace na oslavy 660 let Třebovětic od Královéhradeckého kraje

10.000,-

Celkem

1.647.598,CO SE PODAŘILO V ROCE 2016

V roce 2016 se podařilo zrealizovat tyto akce:
Oprava hřbitovních zdí v Cerekvici nad Bystřicí
Oprava budovy obecního úřadu – okna a vstupní dveře v celém objektu, schodiště,
elektroinstalace, omítky, malby, podlahy, sociální zařízení v přízemí a suterénu
Dokončení oprav pískovcových památek započatých již v roce 2015 – Svatý Kříž u Lysice,
socha Jana Nepomuckého před kaplí v Cerekvici a Svatý Kříž v centru Třebovětic
Dokončení oprav hospůdky Na Hrádku – izolovaný dřevěný strop, rozvody elektroinstalace,
omítky, malby a odpadní potrubí
Vybudování garáže pro historickou techniku u hasičské zbrojnice v Třebověticích
Vybavení jednotky požární ochrany obce JPO 3 novou dýchací technikou
Opravy a vybavení posilovny v suterénu pod Mateřskou školou – izolovaná podlaha, malby,
osvětlení, vybavení cvičebními pomůckami
Vybudování prodloužení veřejného osvětlení k vlakové zastávce v Třebověticích
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Vybudování silničního sjezdu z obchvatu k měřidlu odpadních vod
Vybavení knihovny o nový počítač, dataprojektor a promítací plátno
Kompletní restaurování dvou oken v kapli Zvěstování panny Marie
Vybudování rampy pro biologicky rozložitelný komunální odpad v Třebověticích
Oprava tribuny, renovace trávníku a vybudování betonové plochy na posekanou trávu na
fotbalovém hřišti v Cerekvici

CO PLÁNUJEME V ROCE 2017

V roce 2017 plánujeme dle finančních možností obce zrealizovat:
Vybudování víceúčelového hřiště včetně zázemí v areálu fotbalového hřiště v Cerekvici nad
Bystřicí – na tuto akci máme pravomocné stavební povolení a již potřetí máme požádáno o
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V loňském roce jsme žádali také
z MŠMT ČR a z Nadace ČEZ (Oranžové hřiště) – bohužel nám dotace nebyla přidělena.
Rekonstrukce
hasičské
zbrojnice
v Třebověticích – na tento projekt je požádáno
o dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru pro
jednotku požární ochrany obce JPO III.
Opravy části chodníků – na tuto akci je
požádáno o dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje
Opravu netěsné hráze rybníka v Cerekvici
Zpracování dokumentace pro dotační titul Ministerstva kultury ČR – Projekt záchrany
architektonického dědictví – kaple Zvěstování Panny Marie
Zpracování projektu energetických úspor v Základní škole – zámku pro dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR
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POPLATEK ZA SVOZ TKO 2017

Počet svozů/rok
13/chalupáři
26
Dle potřeby

Nádoba
110/120 l

Nádoba
240 l

Kontejner
1100 l

Plastový pytel
100 l

890 Kč

1 790 Kč

-

-

1 250 Kč

2 320 Kč

11 700 Kč

-

-

-

-

105 Kč/ks

V den, na který připadá datum svozu, je dle uzavření smlouvy se společností FCC možné uskutečnit
svoz v době od 0.00 do 24.00 hodin. Žádáme proto občany, aby nádoby a pytle na odpad připravili
ke svozu včas.
Do těchto nádob patří pouze směsný komunální odpad definovaný v platném znění zákona o
odpadech! Platnost známek 2017 od 1. 4. 2017; do 31. 3. 2017 platí známky 2016.

NEBEZPEČNÁ NÁKAZA DRŮBEŽE

Aviární influenza – ptačí chřipka – nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže,
holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva virem influenzy A. Ztráty na drůbeži
dosahují až 100%, úhyn v průběhu 1 – 2 dnů (inkubační doba – do jednoho týdne). Přenos především
trusem nemocných ptáků.
Prevence:
1. nedotýkat se uhynulých ptáků a ptačích výkalů – poučit své děti,
2. ochrana chovu před zavlečením nákazy volně žijícími ptáky (sítě do oken, omezení výběhu),
3. zabránit kontaminaci trusem - vodu a krmivo pro domácí zvířata,
4. zákaz vstupu nepovolaným osobám,
5. nezpracovávat nemocnou drůbež,
6. evidence chovu - úhynu drůbeže.
Při zjištění příznaků onemocnění (nechutenství drůbeže, skleslostí, dýchací potíže, otok hlavy,
vodnatý průjem a výtok z očí) je nutné neprodleně informovat veterinárního lékaře a Krajskou
veterinární správu.
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Karešová Blanka MVDr.
Lišková Kateřina MVDr.
Kolovratníková Alena MVDr.
Knap Václav MVDr.
Štěpánková Jaroslava MVDr.
Pergler Vladimír MVDr.
Merta Jiří MVDr.

495 279 062
495 279 063
495 279 055
493 523 925
491 428 748
494 534 492
499 816 108

602 483 537
602 504 873
724 066 311
606 848 968
723 829 273
724 500 873
602 420 909

b.karesova.kvsh@svscr.cz
k.liskova.kvsh@svscr.cz
a.kolovratnikova.kvsh@svscr.cz
v.knap.kvsh@svscr.cz
j.stepankova.kvsh@svscr.cz
v.pergler.kvsh@svscr.cz
j.merta.kvsh@svscr.cz
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉHO NOTÁŘE VJIČÍNĚ
Oznamuji Vám, že dne 1. 1. 2017 jsem byl jmenován notářem uvolněného notářského úřadu v
obvodu Okresního soudu v Jičíně, se sídlem v Jičíně, po panu Lubomíru Pilařovi.
Kontakt:

Mgr. Pavel Halama, notář v Jičíně

Sídlo kanceláře:
Telefon:
E-mail:
ID DS:

Tylova 29, 506 01 Jičín
604 722 411
info@notar-halama.cz
ihx49yw

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.00

Kancelář notáře se nachází v 1. patře v budově bývalého Domu odborových služeb naproti restauraci
Na Růžku u tzv. "myší díry". Provedení notářského úkonu lze v případě potřeby předem objednat i
na dobu mimo úřední hodiny nebo mimo notářskou kancelář.
Notářské služby:
• činnost v rámci řízení o dědictví
• sepisování notářských zápisů o právních úkonech (kupních, darovacích, směnných smluv
včetně zastupování ve správním řízení před příslušným katastrálním úřadem ohledně vkladu
či záznamu práv), smlouvy o půjčce, úprava společného jmění manželů - zúžení či rozšíření
jeho rozsahu, předmanželské smlouvy, založení společností (akciová společnost, společnost
s ručením omezeným a další), závěti, listiny o vydědění, notářské zápisy se svolením k
vykonatelnosti, sepisování zástavních smluv, atd.
• sepisování notářských zápisů o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, a
služby s tím spojené (osvědčení průběhu valných hromad a schůzí právních osob, schůze
společenství vlastníků jednotek, sepisování notářských zápisů o rozhodnutí orgánu právnické
osoby)
• poskytování právní pomoci
• úkony notáře v Rejstříku zástav
• přijímání listin do notářské úschovy
• přijímání listin a peněz do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám
• provádění legalizace (ověření podpisu)
• provádění vidimace (ověření shody opisu s listinou)
• správa majetku a zastupování v této souvislosti
• provádění identifikace osob podle zvláštního zákona
• vyhotovování výstupů z informačního systému veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí,
výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, výpisy bodového hodnocení řidičů,
výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z insolvenčního rejstříku, atd.)
• úkony kontaktního místa Czechpoint

5

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 1/2017

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE NA ROK 2017

Téma:
Kdy:
Kde:
Hraje:

Vernisáž obrazů a fotografií Anny Holubové
„Tak schválně, kdo mě zabije“
17. února 2017 od 19.00 hodin
ART-ATELLier Cerekvice nad Bystřicí
v budově nákupního střediska č. p. 49
kapela GOJI
Občerstvení zajištěno
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Jedeme do divadla na představení KLEC BLÁZNŮ
Kdy:
Kam:
Cena:
Odjezd:

11. března 2017 od 15:00 hodin
Praha – divadlo Radka Brzobohatého
310,- Kč
z Cerekvice od obecního úřadu v 10.15 hodin
z Třebovětic od obchodu v 10.00 hodin

Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už dvacet let
žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na
hlásání řádu a morálky. Maminka s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí před
rodiči snoubenky nastolit zdání "normálnosti" a nezpochybnitelné klasické rodiny.

Vítání občánků
koná se v neděli 19. března 2017 od 14.00 a od 15.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Cerekvici nad Bystřicí

Téma:
Kdy:
Kde:
Přednáší:

Hudební pořad Hluboká brázda – Big beat 60. a 70. let
25. března 2017 od 19.00 hodin
Klubovna SDH Cerekvice nad Bystřicí – přízemí zámku č. p. 1
Jaroslav Balcar

Téma:
Kdy:
Kde:

Vernisáž obrazů Elišky Kuthanové
5. května 2017 od 19.00 hodin
ART-TELLier Cerekvice nad Bystřicí – v budově nákupního střediska č. p. 49

Téma:

Oslavy výročí 660 let od první písemné zmínky o obci Cerekvice nad Bystřicí
spojené se sjezdem rodáků, 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Cerekvici nad Bystřicí a 2 roky od vysazení odnože nejstarší vinné révy na
světě Stara Trta
Sobota 6. 5. 2016 od 14.00 hodin
Zámecký park v Cerekvici nad Bystřicí

Kdy:
Kde:
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitel:

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PLÁN AKCÍ

Únor

29. 1.- 2. 2.
3. 2.
7. 2.
8. 2.
14. 2.
18. 2.

Březen

Duben

Lyžařský výcvikový kurz
Pololetní prázdniny
Interaktivní výstava pro žáky 2. - 4. třídy - Ekologie
Předplatné Klicperovo divadlo „Medvědi“
Agentura Pernštejni: Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků
Matematická soutěž Pythagoriáda
Dětský karneval

27. 2. – 5. 3. Jarní prázdniny
8. 3.
Exkurze MVE Hučák – 9.třída
Velikonoční tvoření
Matematická soutěž Matematický klokan
4. 4.
22. 4.

Zápis do 1.třídy
Dopravní soutěž
Den Země
Čarodějnický rej
FLORBAL

Autor:

Mgr. Vojtěch Hynek

Ve školním roce 2016/2017 reprezentovalo cerekvickou školu 5 družstev. Nově to byla
družstva chlapců a dívek z prvního stupně ZŠ. Je vidět, že se pravidelně scházíme k tréninkům a obě
tato družstva byla v okresním kole na čtvrtém místě, i když to byl jejich první rozkoukávací turnaj.
Chlapci dokonce hned ve svém prvním zápase vyrovnali školní rekord s výhrou 14:0 nad
Milovicemi.
Všechna družstva chlapců a dívek z druhého stupně ZŠ zvládla postupy z okrskových kol,
kterých se účastní školy z Hořicka. V kategorii chlapců 6. a 7. tříd se letos nepodařilo složit družstvo.
Chlapci z 8. a 9. tříd doplněni těmi staršími z 6. a 7. tříd letos předváděli v obou kolech pěknou hru
a postup do krajského kola zhatil až velmi sporný gól 25 vteřin před koncem finále okresního kola
s Lázněmi Bělohrad. Přesto to byl největší dosavadní úspěch v této kategorii. Jen je škoda, že někteří
deváťáci, kteří byli oporami, už si za naší ZŠ nezahrají a jejich poslední zápas skončil takto smolně.
Dívky z 8. a 9. tříd to měly letos těžké, bylo jich dost málo, a když pro nemoc nebyl tým v okresním
kole kompletní, tak už bylo předem jasné, že postup do krajského kola není v našich silách.
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Bylo z toho čtvrté místo a totální vyčerpání hrstky dívek, které téměř bez střídání turnaj odehrály.
Největším letošním úspěchem tak zůstává vítězství cerekvických dívek z 6. a 7. tříd
v okresním kole, které reprezentovaly jičínský okres v krajském kole ve Dvoře Králové. Potkal
je však podobný problém jako starší dívky a v krajském kole chybělo na hřišti mnoho dívek,
naneštěstí ještě těch, které nastřílely většinu gólů v předchozích kolech. Přesto naše výkony
na turnaji i v poslepované sestavě stoupaly. Na lepší než šesté místo to však nestačilo.
V příštích letech však jistě zúročíme tyto nasbírané zkušenosti do dalších turnajů. Školní
týmy mají v plánu se v roce 2017 zúčastnit některých ligových turnajů proti klubovým týmům
a připravit se tak na další roky ještě lépe.
PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE

Autor:

Mgr. Jaromíra Oubramová

Předvánoční čas, Advent, tato slova jsme nedávno slyšeli denně. Aby taky ne. Jsou předzvěstí
nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc. Na naší škole tomuto údobí vždy věnujeme dostatek času.
Startem je vánoční výzdoba a hned v jejích stopách jdou tradiční Vánoční dílny pro rodiče a děti.
Ty se pořádají na obou budovách školy, vždy v rozdílné dny, aby každý zájemce měl možnost
se zúčastnit obou akcí. Na prvním stupni bylo možné tvořit sněhuláčky z textilu či papíru, na druhém
pak to bylo tvoření s floristikou - netradičně zdobený stromeček na kmínku. Obě dekorace splnily
hned dvojí účel. Jednak nám připomněly to, že podle kalendáře nastalo zimní období, dále pak,
že Vánoce doslova již klepou na dveře.
V úterý 6. prosince od rána panovalo ve škole napětí, nervozita, u některých dětí možná trochu
obavy. V tento den měli přijít Mikuláš s andělem a čertem. Čekaly a dočkaly se. Čert spouštěl
hrůzu, nakonec se ukázalo, že ve skutečnosti vůbec zlý není. Obavy "hříšníků" byly tedy zbytečné.
Děti si připravily písničky, básničky, na oplátku dostaly mikulášskou nadílku.
K celkovému vyvrcholení příprav na Vánoce následovalo
samotné veřejné vánoční vystoupení. Žáci začali
s nacvičováním již od začátku listopadu. Každoroční hojná
návštěvnost je vždy dokladem toho, že tato vystoupení jsou
v oblibě. Bylo možné se zaposlouchat do písní - a nejen
vánočních. Děti ze školní družiny nacvičily tanečky,
přítomní také shlédli hranou pohádku "Vánoce
u Rumcajsů". Žáci, kteří navštěvují základní uměleckou
školu, předvedli, jak ovládají hru na hudební nástroje
a také přednesly básničky. Nechyběl zde oblíbený
jarmark. Každý si mohl zakoupit drobné předměty, které
vyrobili žáci z druhého stupně. Nejvíce šly na odbyt jako vždy tradiční svícínky.

9

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí 1/2017

V posledním pracovním týdnu před odchodem na vánoční svátky si děti v jednotlivých třídách
uspořádaly besídky. Přinesly si cukroví, k němu pily dobrý čaj, při tom si rozdávaly navzájem
drobné dárky. S paní učitelkou si povídaly o vánočních zvycích, jaké se tradovaly u minulých
generací.
V tento čas myslíme nejen na své blízké, ale také na naše zvířecí kamarády. Ještě před odchodem
na prázdniny si děti vyšláply do lesa, aby jim nadělily dárky v podobě pečiva a jablíček.
PŘÍCHOD ZIMY

S příchodem prosince a nástupem zimního období vždy
děti očekávají, že již začne padat sníh. Bohužel,
nepomohl ani svatý Martin, který měl přijet na bílém
koni. Svůj svátek oslavil 11. listopadu, ale bez sněhové
nadílky. Ta přišla až v lednu. Řidičům sice způsobila řadu
komplikací, dětem ale přinesla radost. Konečně si mohly
postavit skutečného sněhuláka, věnovat se zimním
radovánkám, pěkně si užít sněhu. Však také mají co
dohánět. Musí toho využít, neboť nevíme, jak dlouho
bude matka příroda přát pravému zimnímu počasí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Měsíc prosinec je pro všechny krásným obdobím v roce a největší radost z něj mají děti.
Jejich rozzářené oči jsou toho důkazem. Pro nás, pro učitelky, je tento čas velkou motivací
k umocnění dětských prožitků.
Dobu adventní jsme již tradičně započali "Rozsvěcením stromečku". V místní kapli naši malí
pastuškové společně s anděly z ochotnického souboru z Horních Černůtek přivítali zpěvem a dary
Ježíška. Zpěv koled doprovázela hrou na varhany paní Janáková. Potom se všichni přítomní
přemístili na náves, kde je čekalo rozsvěcení vánočního stromečku a malé pohoštění. Již tradičně
se podával štrůdl, čaj a medovina pro zahřátí. Tuto atmosféru jsme na základě žádosti paní
"kostelnice" předali i v miletínském kostele, čímž bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nás svoji
ochotou a účastí podpořili a zajistili dopravu dětí do Miletína.
Neoddělitelnou a pro děti tajemnou dobou byl příchod Barbory. Děti si přinesly punčošku, ve které
našly dobroty a sem tam také polínko a uhlí. Snad každý kluk i holčička má v sobě kousek nejistoty,
když cítí blížící se příchod čertů. I u nás v mateřské škole jeden čert s Mikulášem a andělem přišel.
Děti vykoupily své neduhy básničkou, písničkou a slibem o jejich polepšení.
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V tomto mnohdy uspěchaném období si rodiče s dětmi u kávy a cukroví vytvořili svícny
z perníkového těsta, které si tradičně i netradičně dozdobili. Než se nám upekly perníčky, všichni
jsme si zazpívali vánoční koledy u stromečku a děti předvedly, co už umí zahrát na flétnu. Společně
jsme si užili příjemné, voňavé odpoledne, plné vánoční atmosféry. Vyvrcholením této doby byl
příchod "Ježíška" do MŠ. Ráno jsme za poslechu vánočních koled s dětmi rozkrajovali jablíčka,
zapalovali prskavky a pochutnávali si na cukroví, které jsme s dětmi upekli. Po té nastal dlouho
očekávaný okamžik rozbalování dárků a děti si hrály a hrály a hrály.
Dobu adventu jsem zakončil koledováním „Tři králů".
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli a vyslechli přání dětí
do nového roku 2017, potěšili je sladkou odměnou, aby děti
viděly smysl tříkrálovského koledování.
Díky podpoře rodičů, spoluobčanů, sponzorů ze stran rodičů
a obecních úřadů, jsme mohli dobu adventní takto příjemně
prožít.
Závěrem se i my učitelky a provozní pracovnice připojujeme k
přání šťastného roku 2017.

SPOLKY V OBCI
TJ SOKOL

Autor:

Patrik Vích

V článku v minulém čísle jsme se věnovali startu našich fotbalistů v premiérové sezóně v okresním
přeboru. V šestém kole jsme prohráli v Červeněvsi 7:2, ale hned v následujícím domácím utkání
jsme si spravili chuť vysokou výhrou nad jedním z nejslabších týmů, Vysokou B v poměru 6:1.
V osmém kole jsme na domácím hřišti přivítali Stěžery. Dvakrát jsme prohrávali, utkání dokázali
obrátit ve vedení 3:2, ale hostům se bohužel dvě minuty před koncem podařilo vyrovnat.
V devátém kole naši borci vybojovali velice cennou bezbrankovou remízu na hřišti favorizované
Slavie Hradec B. Byl to výtečný týmový výkon, podpořený skvělým výkonem brankáře Jardy
Tomáška.
V desátém kole jsme porazili na domácím hřišti mužstvo Probluze A 2:0. Ve vyrovnaném utkání šlo
o to, komu se podaří skórovat jako prvnímu. Přestáli jsme nějaké šance hostů a sami udeřili
v druhém poločase v rozmezí deseti minut.
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V následujícím jedenáctém kole skončila úspěšná série čtyř utkání se ziskem bodů a to na hřišti
tehdy vedoucích Skřivan. Utkání jsme přitom začali velice dobře. Velkým nasazením jsme domácí
zpočátku nepustili na vlastní polovinu. Pak však přišlo několik chyb a domácí navíc z každé šance
trestali. Celkové skóre 8:0. Malou útěchou může být pochvala od mnoha domácích diváků za velice
pohledný fotbal z naší strany.
Ve dvanáctém kole jsme přivítali Syrovátku, další z týmů, který postoupil ze III. třídy. Utkání
skončilo jasným výsledkem 5:1, když se třemi góly blýskl kapitán Radek Bělina.
Ve třináctém kole jsme zavítali na hřiště béčka Kunčic, v té době předposledního týmu tabulky.
Utkání bylo od začátku zbytečně hodně nervózní a podobně dopadl i výsledek. Prohráli jsme 3:2.
Vítězný gól vsítili domácí pět minut před koncem. Jednalo se o hratelného soupeře a tak ztráta bodů
velice mrzí.
V polovině listopadu jsme zakončili podzimní část soutěže předehrávaným jarním utkáním na hřišti
Myštěvse. Poločas skončil výsledkem 5:1 pro domácí a zdálo se, že je po zápase. Na začátku druhé
půle jsme však během dvou minut snížili na 5:3 a domácí znervózněli. Další naše šance však nevedly
k dalším gólům a pak nás před koncem utkání domácí šestou trefou dorazili.
Po čtrnácti kolech jsme na 12. místě ze 14 klubů se ziskem 14 bodů a pasivním skóre 30:42. To sice
nevypadá příliš optimisticky, ale na druhou stranu na páté Dohalice ztrácíme jen 7 bodů.
Do jarní části je určitě nutné zlepšit hru celého týmu směrem dozadu a nedostávat tolik branek.
Věříme, že tomu pomůže i tradiční zimní soustředění, které se bude konat počátkem března 2017.
Ještě předtím proběhla výroční valná hromada v sobotu 21. 1. 2017 v budově hasičské zbrojnice
v Třebověticích.
HASIČI

Autor:

Jakub Němec, DiS. - starosta sboru

S přáním šťastného nového roku Vám všem, bych rád navázal tam, kde jsme v minulém čísle
zpravodaje skončili.
V září jsme uspořádali tradiční Posvícenskou zábavu. Bohužel s malou účastí, tu zřejmě
ovlivnilo otevírání kulturního domu na Skále, které se konalo ve stejný termín. I tak se příchozí
dobře bavili při hudbě pana Němečka. 22. října jsme se zúčastnili Branného závodu, tentokrát opět
ve Vrchovině. Byli jsme úspěšní. Hlídky mladších skončily na 2., 11., a 20. místě z 29. Starší
na 6. a 16. místě z 24 družstev. Následovalo rozsvěcení stromečku, v sobotu 26. listopadu. Letos
si děti z kolektivu mladých hasičů připravily ukázku z muzikálu Noc na Karlštejně, nechybělo
ani zpívání vánočních písní a rozsvícení stromečku. Atmosféru doplňoval svařák a upečené dobroty
od maminek. Hned další týden v neděli jsme měli návštěvu. Přišel Mikuláš s andělem a čertem,
to aby dětem z kolektivu MH přinesli nějakou tu odměnu. Uhlí letos nebylo a ani do pekla si nikoho
nevzali.
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Stále se také věnujeme údržbě hasičské zbrojnice a jejího okolí. Především se nám podařilo
dostavět novou garáž za hasičskou zbrojnicí. Také nemohu zapomenout na účast našich členů
ve výjezdové jednotce obce. Letos jsme měli dva ostré výjezdy, jednu výpomoc pro obec a také dvě
taktická cvičení. Věnujeme se údržbě techniky a ochranných pomůcek a uskutečnili jsme 40 hodin
teoretických školení.
Celoroční činnost jsme pak zhodnotili při Výroční valné hromadě sboru.
Než se budeme věnovat nastávajícím událostem, chtěl bych zde ještě poděkovat všem
aktivním členům našeho sboru za odvedenou práci v roce 2016.
V nastávajícím období nového roku už opět začínáme připravovat Hasičský bál, který
se uskuteční 11. 2. 2017 v hasičské zbrojnici, kam bych Vás všechny rád pozval. V březnu nás čeká
sběr starého železa, v dubnu pálení čarodějnic a v červnu Dětský den. O všech termínech budete včas
informováni na vývěskách, na webu obce a sboru a na facebooku. V zimních a jarních měsících
se budeme věnovat také přípravě soutěžních družstev na závody a školením výjezdové jednotky.
26. 12. 2016 Rozsvěcení vánočního stromečku - Kolektiv mladých hasičů
Po úspěšném ukončení závodní sezóny branným závodem, jsme se po dobu čtyř pátečních
schůzek věnovali přípravě vánočního vystoupení. Tento rok Karolína vybrala a pro nás zpracovala
známý film Noc na Karlštejně. Rozdělili jsme si role a začali nacvičovat své repliky a písně.
Konečně nastal den D 26. 11. 2016 a my měli vystupovat. Sešli jsme se již v jednu hodinu, převlékli
se do kostýmů a vyrazili na generálku, byla to velká legrace. Kolem 16.00 hod se začalo stmívat
a nastala nervozita. Po půl páté Jakub zahájil předvánoční večer a šlo se na scénu. Dali jsme do toho
všechno. Diváci se zřejmě bavili, ale my si to užili ze všech nejvíce. Pak někteří z nás ještě zahráli
na hudební nástroje a společně jsme zazpívali několik vánočních koled. Následovalo jen rozsvěcení
stromečku a každý si mohl dát svařák a jiné dobroty. Děkujeme Karolíně a Michalovi za náš trénink,
Honzovi Dufkovi za ozvučení, paní Štěpánce Fléglové ze ZUŠ v Hořicích, která nám zapůjčila
velkou část kostýmů, rodičům, kteří zbylé kostýmy a rekvizity vyrobili a všem dalším, kteří nám
pomohli dát dohromady tak skvělé vystoupení.
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TRADIČNÍ JÍDLO NA VELIKONOCE

Velikonoční baba
Nádivka z kynutého těsta
15 dkg libového uzeného masa, 20 dkg klobásy, 30 dkg polohrubé
mouky, 2 dkg droždí, 1/4 l vlažného mléka, 4 žloutky, 3 natvrdo
uvařená vejce, 7 dkg rozehřátého másla, sůl, sádlo
Droždí rozdrobíme do vlažného mléka, zaděláme polohrubou moukou,
přidáme žloutky, rozehřáté máslo a sůl. Na dno sádlem vymazaného
vyššího pekáčku (nebo menší dortové formy) položíme natvrdo vařená
a na plátky nakrájená vejce, nakrájené libové uzené maso a klobásu.
Zalijeme těstem a necháme vykynout. Upečeme a po zchladnutí vyklopíme.
Škubánky - kucmoch
Tradiční sladká krajová pochoutka z bramborového těsta.
1 kg brambor, 200 g hrubé mouky, 80 g sádla (nebo oleje či másla), 30
g máku, 30 g moučkového cukru, sůl
Oloupané brambory uvaříme v minimálně osolené vodě do ne příliš
měkka. Slijeme vodu do nádoby, zasypeme moukou, uděláme několik děr
až ke dnu, nalijeme trochu slité vody a na plotně je necháme pod pokličkou
asi deset minut. Přebytečnou vodu slijeme, brambory s moukou pečlivě
rozmačkáme, aby těsto bylo hladké a tuhé. Lžící namočenou
v rozpuštěném sádle vykrajujeme škubánky, dáváme na mísu, omastíme
a posypeme mákem a moučkovým cukrem.

Makové peciválky se sirobem
1 kg polohrubé mouky, 200 g cukru, 200 g másla, 1 vanilkový cukr,
50 g kvasnic, trocha mléka, sůl, perník na strouhání, staročeský sirob
(můžeme použít i pampeliškový med) - náplň: maková
Uděláme kvásek a zaděláme tužší těsto. Děláme bochánky s náplní máku
o velikosti menších koblih, které upečeme. Třetí až čtvrtý den bochánky
dáme na pařák, napaříme a narovnáme do mísy a zasypeme strouhaným
perníkem. Rozehřejeme máslo s několika lžícemi sirobu nebo
pampeliškového medu až se s tukem spojí, peciválky v míse zalijeme.
Je to výborné, velice chutné a velmi syté. Tento recept se připravoval na štědrovečerní stůl jako
dezert a pochází z okolí Nového Bydžova a Jičínska. Nejvíce se připravoval po 1. světové válce.
Staročeský sirob se vaří z cukrové řepy, kterou očistíme, nakrájíme na kolečka a vyvaříme. Slijeme
a necháme na kamnech odpařit vodu, až zbude černá hmota hustá jak med. Sirobem se natírají
i Jidáše na Velikonoce.
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FCC - Svoz Cerekvice 2017
týden
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

14 dní
9.1.
23.1.
6.2.
20.2.
6.3.
20.3.
3.4.
17.4.
1.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.
25.12.

měsíční
9.1.

Chalupáři

6.2.
6.3.
3.4.
1.5.
29.5.
26.6.
24.7.
21.8.
18.9.

17.4.
1.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.

16.10.
13.11.
11.12.

pondělí
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