CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 2/2017

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
v letošním roce oslavíme několik výročí.
Prvním z nich je 660 let od první písemné zmínky o obci Cerekvice nad Bystřicí datované do
roku 1357, dalším výročím je 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerekvici nad
Bystřicí a zároveň také druhé výročí vysazení řízku nejstarší vinné révy na světě Stará Trta
v Cerekvici. Oslava se koná v sobotu dne 6. května 2017 v prostorách cerekvického zámeckého
parku. Nedílnou součástí oslav bude také sjezd 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 a bude zveřejněn na obvyklých místech.
Srdečně Vás všechny zvu na tyto oslavy a předem Vám děkuji, pokud se rozhodnete moje
prosby akceptovat.
Za přípravný výbor i sebe vás srdečně zdravím.
Milan Tobolka – starosta
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OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
Úřední hodiny:

Úterý 16.00 – 18.00
Pátek 16.00 – 18.00

Návštěvní hodiny knihovna:
Kontakty:

telefonní čísla
E – mail

Středa 16.00 – 18.00
493 696 195, 494 696 023
ou@cerekvice.cz,
příp. starosta@cerekvice.cz

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum
3. května 2017
24. května 2017
14. června 2017

Den
středa
středa
středa

Hodina
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

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!
Upozorňujeme majitele psů, že pohyb psů po obci je regulován obecně závaznou
vyhláškou, ve které je zakázáno volné pobíhání psů bez košíku. Připomínáme i povinnost
odstraňovat po psech jejich exkrementy. Prosím neobtěžujte se svými psími miláčky okolí.
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KALENDÁŘ AKCÍ
ART-TELLier Cerekvice pořádá v pátek 5. května 2017 vernisáž obrazů, soch a keramiky
autorů Jarmily Gregorové (www.greja.cz) a Romana Morcinka (www.roman-morcinek.cz)
Zahájení je v 19.00 hodin v kapli Zvěstování Panny Marie na návsi v Cerekvici nad Bystřicí.
Hudební doprovod – houslistka Filharmonie Hradec Králové paní Natália Zhovtobriukh.
Pohoštění zajištěno.

TJ Sokol pořádá dne 11. 6. 2017 v 15. hod. na místním hřišti Dětský den
DEN ZVÍŘÁTEK

SDH Třebovětice pořádá dne 1. 7. 2017 v 16. hod. Dětský den na hřišti u hasičárny
v Třebověticích
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OSLAVA VÝROČÍ
PROGRAM setkání rodáků a přátel obce Cerekvice,
oslav 660. výročí od první písemné zmínky o obci Cerekvice,
115. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů
a výročí vysazení odnože nejstarší vinné révy na světě zvané Stara
Trta
Sobota 6. 5. 2017,
Zámecký park v Cerekvici nad Bystřicí
14.00 – 19.00

Výstava o historii a obce v zámku – průběžně

14.00 – 19.00

Výstava historické a současné hasičské techniky – průběžně

14.00 – 18.00

Atrakce pro nejmenší – nafukovací skluzavka, workshopy pro děti

14.00 – 18.00

Svezení v kočáře s koňským potahem po obci

14.00 – 19.00

Ochutnávka vín v přízemí zámku – průběžně

14.00 – 24.00

Občerstvení v areálu zámeckého parku - průběžně

14.00

Zahájení slavnosti

14.10

Zdravice rodáků a hostů slavnosti

14.30

Vystoupení Tanečního orchestru Relax Band – I.část

15.15

Ukázka z činnosti mladých hasičů

15.45

Vystoupení Tanečního orchestru Relax Band – II.část

16.30

Vystoupení dětí ze základní školy - historie

17.00

Vystoupení dětského hudebního souboru „REGIOBAND“

19.00

Koncert skupiny MARIEN

20.30

Ohňová show – ASCARYA

21.00 – 02.00

Májová zábava – DJ Honza
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HISTORICKÉ OKAMŽIKY OBCE
První písemná zpráva o Cerekvici je z 3. října 1357, kdy se stal farářem v obci Ples u
Jaroměře Vicemil z Cerekvice. Další zpráva uvádí, že 10. února 1368 zdejší faru směnil plebán
(farář) Příbek s Oldřichem ze Žiželevsi. Majitelé Cerekvice se střídali. Léva z Cerekvice, který byl
r. 1444 uváděn mezi bojovníky podobojí, založil r. 1458 špitál v městě Hostinném.
Tereziánský katastr uvádí, že v Cerekvici bylo v roce 1756 celkem 27 hospodářů, pět z nich
mělo hospodářství menší než jeden strych polí, což bylo 0,3 ha, sedmnáct hospodářů 5 - 15
strychů.

Název obce Cerekvice vznikl od slova cerekev, což byl dřevěný kostel. Původně dřevěný
kostel zvěstování P. Marie je připomínaný již ve 14. století. Kamennou kapli v ranně barokním
slohu dala vystavět hraběnka F. M. Zárubová v 2. pol. 17. století. Bohoslužbu vykonává fundační
kaplan zámecký a každou třetí neděli duchovní z Hněvčevsi. Uvnitř kostela na pravé straně
zazděn náhrobek Jindřicha Záruby z Hustířan s latinským nápisem.
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V letech 1505 - 1518 vlastnil Cerekvici Otík Holovouský z Holovous. Jeho nástupce Petr
z Holovous prodal roku 1530 tvrz, dvůr a ves Cerekvici Janu Litoborskému z Chlumu. Tehdy se
poprvé uváděla tvrz. Před r. 1533 koupil statek Jiřík Vlk z Kvítkova. Po něm před r. 1541
následovali Zdislav z Dobřenic a Zdeněk Záruba z Hustířan, v jehož rodě Cerekvice zůstala téměř
200 let. Podle berní ruly z r. 1654 patřila obec Cerekvice k panství Hořice. Jan Josef Záruba
z Hustířan prodal r. 1729 panství Cerekvice polnímu maršálkovi Ullyssesovi Browne z Montany.
Ten zemřel r. 1754 na zranění při obraně Prahy před Prusy. Po smrti manželky jeho syna Marie
Anny, roz. Hraběnky Sztarayové, r. 1816 získal panství Vincenc Sztaraym, který je r. 1822 prodal
Janu Kolowratovi Krakovskému. Roku 1832 koupil panství František Girtler z Kleebornu.
V 1. polovině 18. století byl na místě gotické tvrze postaven barokní zámek. Okresní správní
komise zřídila v únoru 1921 v přízemí levého křídla cerekvického zámku okresní chorobinec pro
36 chovanců. Při ústavu byla r. 1924 otevřena dětská opatrovna a poradna pro matky a děti. Když
v únoru 1935 vyhořel zdejší zámek, koupila ho obec a nechala ho opravit podle projektu stavitele
Františka Krušiny z Bílé Třemešné. Budova byla přejmenována na Masarykův dům a byla zde
umístěna měšťanská škola.

V únoru 1862 byla v Cerekvici otevřena Měšťanská škola, jednotřídní. Zasloužil se o to
zdejší rodák, pražský měšťan Štěpán Langer, který věnoval na zřízení školy svou usedlost. Do té
doby chodily cerekvické děti do Hněvčevsi. Základy vyučování položil roku 1803 Jiří Brown,
když ustanovil, aby zámecký kaplan vyučoval v zimních měsících děti v jedné místnosti v zámku.
V době války mezi Pruskem a Rakouskem 1866 byl v Cerekvici v zámku, ve škole a kostele
zřízen polní lazaret. Počet žáků byl 240. Roku 1873 zde povolili vyučování ženským ručním
pracím.
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V roce 1873 byla založena Jednota divadelních ochotníků, na jejichž bohaté divadelní
činnosti se podíleli i ochotníci z Třebovětic.
V roce 1891 byl v Cerekvici zřízen zdravotní obvod a prvním obvodním lékařem se stal
MUDr. Antonín Machek. Byl to nejen vynikající lékař, ale i velmi dobrý divadelník, režisér,
hudebník a zpěvák. Hodně se zasloužil o kulturní život Cerekvice a okolí.

V březnu 1882 začaly jezdit vlaky na trati Hradec Králové – Ostroměř a zde byla stanice
Cerekvice – Třebovětice (dnes Třebovětice).

Velkostatek Cerekvice se roku 1887 stal majetkem císařského rodinného fondu a byl
připojen k velkostatku Smiřice. Po roce 1918 převzal tyto velkostatky československý stát.
V květnu 1889 vyhořel cerekvický pivovar, který byl založen již za Zárubů z Hustířan. Nebyl
obnoven a nahradil ho sklad smiřického piva. Protože ve Smiřicích byl cukrovar, byl nedlouho po
spojení statků zrušen i zdejší cukrovar.
V roce 1902 zde vznikl Sbor dobrovolných hasičů a Spořitelní a záložní spolek pro
Cerekvici a okolí. V březnu 1919 byla v Cerekvici založena tělovýchovná jednota Sokol.
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V červenci 1924 byla k Cerekvici připojena osada Čenice, která do té doby patřila
k Velkému Vřešťovu. V roce 1930 měla 6 domů a 24 obyvatel. Od 1. června 1942 až do konce
okupace byla Cerekvice s hořickým okresem připojena k okresu Dvůr Králové nad Labem.
Někdy v letech 1953 – 1955 byl úřední název Cerekvice změněn na Cerekvice nad Bystřicí.
Železniční zastávka a pošta se tak jmenovaly již dříve. Obec do té doby užívala někdy též název
Cerekvice u Hořic. Při územní reorganizací roku 1960 byla Cerekvice začleněna do okresu Jičín.
V roce 1981 došlo ke sloučení obcí Třebovětice a Cerekvice.

V roce 2007 byl Parlamentem ČR schválen obecní a znak prapor obce.
Barvami podkladu jsou červená a modrá a tyto barvy jsou zároveň národními
barvami České republiky. Zlatý rošt v pravé části je heraldickým symbolem,
atributem Svatého Vavřince a připomíná jeho mučednickou smrt. Svatý Vavřinec
je v Cerekvici několik staletí uctíván a na jeho svátek se koná tradiční pouť, dříve
spojená s procesím ke kapli svatého Vavřince (zřícenina Vavřineček) na vrcholu v lese Lysice.
Stříbrný meč v levé části, vztyčený hrotem vzhůru je heraldickým symbolem světské moci – panů
(rytířů) na cerekvickém panství.
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HISTORICKÉ OKAMŽIKY HASIČSKÉHO SBORU
V roce 1902 vznikl v obci Sbor dobrovolných hasičů pro
Cerekvici a okolí a to z podnětu MUDr. Antonína Machka a 14
dalších občanů. Zmíněných 15 občanů si zaslouží, i když z nich dnes
již nikdo nežije, aby byli jmenováni. Ustavující valné hromady se
tehdy zúčastnili:
MUDr. Antonín Machek, čp. 10 (lékař)
Vladimír Tvrzský, čp. 53 (učitel)
Václav Roll, čp. 12 (sládek v.v.)
František Čížek, čp. 52 (hostinský)
František Hanuš, čp. 18 (krupař)
František Holeček, čp. 84 (učitel)
František Krámský, čp. 46 (truhlář)
František Petřík, čp. 58 (mistr tesařský)
Hynek Pelikán, čp. 8 (starosta obce)
Hynek Procházka, čp. 36 (krejčí)
Josef Nepilý, čp. 77 (truhlář)
Josef Písecký, čp. 5 (rolník)
František Pour, čp. 6 (rolník)
Josef Holeček, čp. 4 (zemědělec)
Josef Stejskal, čp. 17 (obuvník)
První požár, řádně doložený se stal roku
1791, kdy shořelo stavení čp. 9, patřící občanu
Langrovi. Požáry v roce 1891, při nichž lehlo
popelem 13 vesměs dřevěných domků,
vyburcoval obec, aby zakoupila k stávajícím
dvěma požárním hákům ještě dva další. V roce
1892 byla zakoupena stříkačka, která však
nesloužila velmi dobře. Roku 1902 přijel do
Cerekvice odborník od firmy R. A. Smekal v Praze a poradil, aby obec zakoupila stříkačku novou
a starou dala na protiúčet na součástky. Současně obec zakoupila 200 m hadic a pomocné
nástroje. Stříkačka byla umístěna v chodbě domu čp. 10. První stejnokroje, pracovní i parádní,
byly ušity již během roku 1903 na obecní náklad a to místním krejčím Janem Šimkem, čp. 78
a Hynkem Procházkou, čp. 36.
V roce 1905 postavila obec hasičskou zbrojnici, dodnes stojící poblíž rybníka. Mimo
četných menších požárů, k nimž sbor vždy velmi rychle přispěchal a účinně zasahoval, došlo
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k velkému záslužnému činu 12. září 1909 při povodni v Třebověticích. Přes všechnu snahu
a okamžitou pomoc přišlo o život 9 lidí, 70 kusů dobytka se utopilo, 15 domů bylo zničeno a 50
rodin zůstalo bez přístřeší. Úsilí cerekvického požárního sboru zůstane zapsáno zlatým písmem
v historii místních požárníků. Dva z nich byli vyznamenáni samotným císařem Františkem
Josefem I. – Josef Nepilý obdržel stříbrný záslužný kříž s korunou a František Hlavatý stříbrný
záslužný kříž. Dalších 8 členů dostalo pochvalné uznání. Stalo se tak na slavnosti dne 30. října
1910 v Cerekvici.
Největší požár v Cerekvici vypukl 13. února 1935, kdy požár zachvátil místní zámek. V té
době sloužilo přízemí jako místní chorobinec, v prvním patře byla měšťanská škola a ve druhém
patře personál chorobince. Požár byl tak rozsáhlý, že hrozilo zasažení i sousední kaple. Tento
požár byl první zatěžkávací zkouškou nové motorové stříkačky, která nahradila původní ruční
stříkačku tahanou koňmi (viz obrázek výše).

K likvidaci požáru byly svolány sousední sbory a tak bylo nakonec nasazeno celkem
7 stříkaček. Hasiči zasahovali za těžkých podmínek a silného mrazu. Druhý den ráno se podařilo
požár částečně utlumit a sousední sbory odjely. Během dne se však požár opět rozhořel plnou
silou díky silnému větru. Hrozilo nebezpečí, že se požár přenese i na budovy sousedního
velkostatku, a tak byl povolán hasičský sbor Hradec Králové. S jeho pomocí byl požár 15. února
večer zlikvidován. Místní hasiči tak zasahovali celé tři dny. Zámek byl později obnoven a opět
do něj byla umístěna škola, která je tam do dnes.

Nejvýznamnější požární zásahy
8. 7. 1932

Velký Vřešťov, požár 5ti usedlostí, cerekvická stříkačka
po královédvorské nejvýkonnější. Pracovala s požárníky plné dva dny.

13. 2. 1935 Požár cerekvického zámku (plocha střechy 1700 m2). Nejrozsáhlejší
požár v dějinách obce.
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Významné dny místního sboru
1. 7. 1906
27. 5. 1928
14. 6. 1931
27. 3. 1932
20. 5. 1934
15. 8. 1952
18. 6. 1972

Župní hasičský sjezd za přítomnosti 24 sborů s 368 členy. Celková
účast 1704 osob.
Oslava 25 let založení sboru v hostinci „U Čížků“ včetně zahradní
slavnosti
Slavnostní odevzdání nové motorové stříkačky sboru a veřejnosti
Oslava 30. výročí sboru
Okrskové cvičení v Cerekvici za velké účasti, spojené se zahradní
slavností a průvodem
Vzpomínka na 50. výročí sboru
Okresní sjezd požárníků Jičínska, výstava a oslava k sedmdesátinám
sboru
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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
Duben

Květen

Červen

14. 4. Návštěva planetária v HK
20. 4. Divadlo Úsměv – Muzikantská pohádka
29. 4. Čarodějnický slet
Domácí zvířata a jejich mláďata
Závěrečné focení
Maminka a tatínek
12. 5. Besídka ke dni matek
23. 5. Zápis do MŠ
26.5. Výlet – Staré Hrady
1. 6. Kino Hořice
Prázdniny u babičky
23. 6. Rozloučení s předškoláky

I.stupeň ZŠ
Duben

Květen

4. 4. zápis do 1. třídy
Divadélko s úsměvem - Krakonošova velikonoční píšťalka
Dopravní soutěž a jízda zručnosti
Čarodějnický víceboj
Projektové dny - Dopravní týden, Den země
Projektový den Maminka má svátek
Orientační závod Okolo Vavřinečku – pro celou ZŠ
Školní výlety - 3. + 4. třída Praha; 5. třída Praha, 1. + 2. třída - Častolovice
Soutěž mladých zdravotníků
Dopravní hřiště Hořice - 4. třída
Sportovní soutěže
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Červen

Den dětí - soutěže
Zemědělský den v Sověticích
Kování koní a prohlídka kravína
Pasování prvňáků na čtenáře
Všestary - archeopark
Hořiněves - naučná cesta
Rozloučení čtvrťáků - diskotéka
Vyhlášení soutěží - celoroční vědomostní, sportovní - atletika - jarní část,
sběrové

II.stupeň ZŠ
Duben

Květen

Červen

4.4. Zápis do 1. třídy – spolupráce s I. stupněm
6.4. Velikonoční ladění na zámku
Dopravní soutěž a jízda zručnosti
22. 4. Den Země
Čarodějnice
Závod „Okolo Vavřinečku“ – celoškolní akce
Soutěž mladých zdravotníků
6.5. Oslavy založení obce
Školní výlety
Cykloexkurze
Sportovní den
30.6. Slavnostní zakončení školního roku

Nadále pokračuje návštěva Klicperova divadla v předplatném a celoroční vědomostní
soutěž.

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
I v tomto školním roce připravila ZŠ pro své žáky zimní školu v přírodě (I. stupeň) spojenou
s lyžařským kurzem (II. stupeň). Děti, kterým rodiče tuto akci umožnili, odjely 28. ledna do
Příchovic v Jizerských horách.
Z I. stupně se zúčastnilo 21 zájemců, z toho 8 dětí mělo svou premiéru a někteří opustili
domov vůbec poprvé bez doprovodu rodičů. Zájezd doplnilo 11 žáků z II. stupně.
Na příchovické sjezdovce U Čápa jsme nejdříve využili služby v půjčovně lyží a doplnili
potřebné vybavení. Začátečníci se postavili na lyže ve zdejším areálu lyžařské školy na
samostatném svahu s vlastním vlekem. Stačil den či dva a přesunuli se na sjezdovku. S ostatními
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zde využívali dvou vleků, vytyčeného slalomu s časomírou, který byl každý den přestavěn
a upraven. Velkým lákadlem byl i snowpark se skoky a překážkami.
Letos nás obavy z nedostatku sněhu netrápily, a tak si ho všichni pořádně užili.
Z řad rodičů nás opět doprovázeli pan Milan Heligr a pan Martin Tichý. Tímto jim chceme
poděkovat za jejich čas a nasazení při trénování lyžařských dovedností našich žáků.

ZDRAVÁ 5
Ve dnech 30. a 31. ledna se
uskutečnil na 1. stupni ZŠ projekt s
názvem "Zdravá 5". Ten pořádá
nadační fond Albert. Název vznikl
proto, aby si děti již od útlého věku
vštěpovaly, že by se měly denně
pětkrát stravovat, uvědomovaly si
důležitost ovoce a zeleniny v našem
jídelníčku a chápaly pojem "zdravý
životní styl". Školu navštívila
lektorka na zdravou výživu. Děti
pracovaly ve skupinách podle
jednotlivých tříd. Zábavnou formou
se učily, jak si zvyknout na
pravidelnou denní stravu. Dalším cílem bylo, aby věděly, které potraviny jsou v denním
jídelníčku důležité a které by naopak z něho měly vypustit. Ty různě kombinovaly a zkoušely, jak
by připravily zdravou snídani či svačinu.
Děti by si měly uvědomit, že se poté budou cítit lépe a budou se moci soustředit nejen na
učení, ale i na činnosti, které je baví. Jde přece o jejich zdraví - a to se ničím nedá nahradit.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Předposlední únorovou sobotu - 18. února bylo na naší škole rušno, protože se zde pořádal
tradiční dětský karneval. Děti se vždy na něj těší, je to pro ně příjemné zpestření. Letošní téma
bylo "Dlouhý, Široký a Bystrozraký". Kdo by neznal tuto krásnou pohádku, kterou napsal známý
spisovatel a rodák z nedalekého Miletína - Karel Jaromír Erben? Ta naše však zněla o trochu
jinak, přenesla se totiž do dnešní doby. Děti dorazily v různých karnevalových převlecích, nejvíce
se sešlo princezniček. A jak by také ne? Vždyť do této pohádky princezny patří.

Pan Macháček, náš DJ, přijel se svou aparaturou a jako každý rok, jeho rolí byla
tradiční karnevalová diskotéka. Tu měl jako vždy precizně nachystanou. Hned po zahájení to
v aule školy vypadalo jako v mraveništi. Děti si v karnevalových maskách odpoledne pěkně
užívaly. Však kdy se jim zase naskytne, aby se mohly dostatečně vydovádět v různých
kostýmech? Kdy se opět budou moci setkat s různými postavičkami z pohádek a příběhů? No
přece tento den – o karnevalu. Celé odpoledne měly děti možnost zúčastnit se velkého množství
různých soutěží, také si dostatečně zařádit a vytancovat se při zvuku hudby. Kdo se
cítil unaven, mohl si jít zakoupit občerstvení a doplnit energii na další tanečky. Ke karnevalu patří
také tombola a je vždy velmi bohatá.
Odpoledne všem rychle uběhlo, nastal čas odejít z pohádky a tím také zakončit letošní rej
masek. Děti odcházely domů spokojeny a již se mohou těšit zase na další akci.
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na karneval, bez jejich pomoci by nebylo možné ho
uskutečnit. Dále panu Macháčkovi, který pro děti zajišťuje hudbu a také zaměstnancům školy,
kteří karneval pravidelně pro děti připravují.
Tak zas příští rok Na shledanou!
Autor článků Mgr. Jaromíra Oubramová
učitelka I. stupně ZŠ
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SPOLKY OBCE
TJ SOKOL
Vítáme všechny fanoušky cerekvického fotbalu na startu jarní části sezóny, na jejímž
konci snad stále budou naši muži patřit do okresního přeboru. Základem úspěšného boje
o udržení je vždy kvalitní zimní příprava. Jako již několik posledních let, tak i letos bylo její
hlavní částí čtyřdenní soustředění. Již podruhé se konalo v Mistrovicích nedaleko Letohradu.
Velkou výhodou tohoto místa je spojení ubytování s velkou tělocvičnou i hřiště s umělou trávou
v Letohradě. Při soustředění hráči naběhali více než 20 km a k tomu měli tréninkové fáze
v tělocvičně. Kvalitní trénink se projevil v přátelském utkání s domácími Mistrovicemi, které
jsme na umělé trávě a za umělého osvětlení vyhráli 5:2.
Jarní část soutěže začala v neděli 26. 3. sousedským derby v Dohalicích. Měli jsme o něco
málo více šancí než domácí, ale protože ani jeden tým nedokázal skórovat, utkání skončilo
bezbrankovou remízou. Bod není špatný, nicméně tři by byly určitě lepší.

Naši mladí fotbalisté zahájili trénink v polovině března rovnou venku. Tréninky jsou vždy
v úterý a čtvrtek od 17:00 hod. do 18:00 hod. a rádi přivítáme nové zájemce z řad kluků i dívek,
to především ročníku 2006 a mladších (u dívek 2005 a mladších). Družstvo starší přípravky začne
soutěžní část dvojutkáním v Dohalicích v sobotu 8. 4. 2017 od 10:00 hod.
Věříme, že i v jarní části soutěže budete pravidelně povzbuzovat naše malé i velké
fotbalisty. Předem děkujeme za Vaši účast.
Autor článku Patrik Vích
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Další program jarní části mužů:
UTKÁNÍ MUŽI - jaro 2017
Datum

Hodina

Sraz

Utkání

So 29.04.2017

17.00 h

16.00 h

Stěžery - Cerekvice

So 06.05.2017

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Slavia Hradec B

So 13.05.2017

17.00 h

16.00 h

Probluz A - Cerekvice

So 20.05.2017

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Skřivany

So 27.05.2017

17.00 h

16.00 h

Syrovátka - Cerekvice

So 03.06.2017

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Kunčice B

So 10.06.2017

17.00 h

16.00 h

Cerekvice - Třebeš B

UTKÁNÍ STARŠÍ PŘÍPRAVKA - jaro 2017
Datum

Hodina

Sraz

Utkání

So 29.04.2017

10.00 h

09.00 h

Dobřenice - Cerekvice

So 06.05.2017

14.00 h

13.00 h

Cerekvice - Myštěves

Čt 11.05.2016

17.00 h

16.00 h

Kratonohy - Cerekvice

So 20.05.2017

14.00 h

13.00 h

Cerekvice - Probluz

So 27.05.2017

10.00 h

09.00 h

FC Hradec dívky - Cerekvice

So 03.06.2017

14.00 h

13.00 h

Cerekvice - Slavia Hradec
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HASIČI
Miletínský Šmodrch
Každoročně pořádá SDH Miletín závody ve vázání uzlů na čas. Letošní šmodrchání
připadlo na neděli 19. 2. 2017, kdy se větší část z nás sešla v 8.00 hod ráno u hasičárny
v Třebověticích. Naložili jsme cvičná lana a rozdělili se do aut. Naneštěstí jsme zjistili, že jedno
nejde nastartovat. Narychlo jsme tedy vymýšleli plán ,,B“. Nakonec jsme během chvilky sehnali
náhradní auto i s řidičem, kterým nebyl nikdo jiný než Honza Dufek. Ještě jednou velký dík!

Takže jsme to do Miletína stihli včas. Na místě nás naše vedoucí Hela zapsala a my jsme se
šli připravovat. Společně s námi přijeli a nám fandili Mešejdovi. V průběhu klání nás přijel
podpořit i starosta sboru Jakub s rodinou.
Z družstva mladších se závodu zúčastnilo 7 dětí. Z mého družstva starších se nás zúčastnilo
8. Za dorostence nás jako jediný reprezentoval Michal. Když jsme měli za sebou první pokusy,
každý si mohl dát hranolky nebo párek v rohlíku. Po druhém kole jsme netrpělivě čekali, zda
někoho z nás vyhlásí jako jednoho z dvaceti nejlepších, ti pak vážou uzle po slepu. V našem
případě to byla Sára Málková. Po vyhodnocení výsledků si z kategorie starších odnesla Sára
Málková medaili za krásné páté místo. Z kategorie mladších, také za páté místo brala medaili
Zuzka Zubrová a třetí medaili, překvapivě, za páté místo dostal Michal za dorost. Pak jsme si už
jen každý koupili něco na zub v místní cukrárně a honem domů. Letošní Šmodrch dopadl lépe
než posledně, takže úspěch. Všichni se určitě těšíme na příští rok.
Autor článku Anežka Vitvarová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK DUHORÁZ
Konec března je čas kdy končí
myslivecký rok a to pro myslivce
znamená, že nastal čas bilancování,
jaký byl rok předchozí a zároveň
plánování co a jak v roce
následujícím.
Dne 25. 3. 2017 proběhla výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku Duhoráz,
letos výjimečně v nově postaveném kulturním domě na Skále.
Na schůzi byli pozváni, kromě členů spolku i zástupci obou obcí, v kterých myslivost
provozujeme, dále zemědělské společnosti, na jejichž pozemcích hospodaříme, samozřejmě
i zástupci sousedních mysliveckých spolků a v neposlední řadě i zástupce dozorového orgánu
odboru životního prostředí.
Bohužel schůze nemohla začít jinak než smutnou zprávou a minutou ticha k uctění památky
našeho dlouholetého člena pana ing. Františka Marka, který nás v únoru ve věku 85 let navždy
opustil a který navždy zůstane v našich srdcích. Děkuji Vám, pane inženýre za vše co jste pro
myslivecký spolek Duhoráz i myslivost vykonal!
Ze zpráv o činnosti spolku a o finančním hospodaření vyplynulo, že rok 2016 byl rokem
úspěšným.
Tak jako v minulých letech pokračovali další práce v honitbě jako starost o myslivecká
políčka, stavba nových mysliveckých zařízení a samozřejmě taky likvidace zařízení již
nefunkčních. Další činností bylo vysázení paseky u hájenky v Třebověticích a pak také sázení
ovocných stromů v honitbě a to v lokalitách dostatečně vzdálených od komunikací. Tato činnost
by nám měla do budoucna zpříjemnit prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a zároveň
zajistit zpestření potravní nabídky pro srnčí a zaječí zvěř i v podzimním a zimním období.
Nemalý podíl prací byl odveden na hájence pod Lysicí, kde došlo ke zbourání stropu v zasedací
místnosti, zhotovení nového stropu z palubek a zateplení. Dále došlo k nalakování stolů a lavic
a dodělání obložek a dveří. Vnitřní prostor hájovny tím dostal úplně jiný rozměr a hodně se
zútulnil. Práce na hájovně finančně podporovala obec Cerekvice a členové mysliveckého spolku
přidali ruku k dílu.
V loňském roce jsme se opět podíleli na zajištění občerstvení na akci sázení vinné révy
v Cerekvici a následně i na občerstvení v Třebověticích v rámci oslav výročí založení obce. Další
a již tradiční akcí bylo opékání prasete u hájenky s následnou zábavou. V září jsme uspořádali
podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v hájence pod Lysicí a to ve spolupráci se sousedním
spolkem Bystřice Třebnouševes. Na těchto společenských a mysliveckých akcích se podílela
značná část členů. Celkem bylo za brigádnickou činnost v roce 2016 vykázáno cca 1500 hodin.
Dařilo se nám i v lovu a výsledkem je rekordní odlov černé zvěře. Ačkoliv v zimním
období, kdy bylo sněhu více, než bychom si přáli a černá zvěř se téměř v naší honitbě
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nevyskytovala a pohybovala se jen v okrajových částech, podařilo se nám ulovit celkem 49 kusů
této v poslední době stále častěji diskutované zvěře.
Jaký bude rok následující, ukáže až čas, ale docílit podobných výsledků jako v právě
skončeném mysliveckém roce bude přinejmenším obtížné. Ambice jsou podobné, teď už najít jen
sílu a chuť je realizovat.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem členům spolku za odvedenou práci, za propagaci
myslivosti a šíření dobrého jména spolku a dále zastupitelům obce Cerekvice i jejich občanům za
jejich podporu a spolupráci v právě skončeném mysliveckém roce.

Myslivosti zdar
Autor článku Martin Bělina
předseda MS Duhoráz
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