CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 3/2017

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
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 2017/2018.
Současně bych Vás rád informoval o některých skutečnostech, které považuji za důležité.
Od 1. července 2017 nás čeká změna v personálním obsazení místní lidové knihovny, kdy
ukončí na vlastní žádost svoji dlouholetou a velice prospěšnou práci knihovnice paní Lenka Víchová
a na její místo nastoupí paní Pavlína Tobolková. Tímto bych chtěl paní Lence Víchové poděkovat.
Paní Pavlíně Tobolkové nezbývá než popřát, aby se jí práce v naší knihovně dařila, bavila ji a aby
naši čtenáři byli i nadále se službami knihovny spokojeni a zůstali věrni. Provozní doba knihovny se
nemění, to je vždy ve středu od 16.00 do 18.00 hodin.
V posledních týdnech dochází k významnému nárůstu v množství plastových odpadů na
sběrných místech u hasičské zbrojnice v Cerekvici nad Bystřicí a vedle prodejny potravin
v Třebověticích. Prosím proto občany, aby si více všímali, jaký odpad lidé do žlutých kontejnerů
odkládají a případně se neobávali na nesprávné třídění odpadů původce odpadu na místě upozornit.
Případné zbytečné navýšení počtu kontejnerů by zvýšilo i náklady na likvidaci odpadů se všemi
dopady do výše poplatků.
Děkuji.
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
11. července 2017
26. července 2017
6. září 2017
27. září 2017

Den
úterý
středa
středa
středa

Hodina
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

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! Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2017.

Opakovaně, na základě množících se stížností, upozorňuji majitele
psů, že pohyb psů po obci je regulován obecně závaznou vyhláškou,
ve které je zakázáno volné pobíhání psů bez košíku. Také platí
povinnost odstraňovat po psech jejich exkrementy, což mnozí
„páníčci“ při venčení nedodržují, obtěžují tím ostatní občany
a znečišťují veřejná prostranství.
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CEREKVICKÉ OSLAVY
Obec Cerekvice nad Bystřicí, společně se spolky působícími v obci, uspořádala v sobotu
6. května 2017 oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci Cerekvice nad Bystřicí spojené
se sjezdem rodáků, výročím 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerekvici a
druhým výročím od vysazení odnoží nejstarší vinné révy na světě, zvané také Stara Trta.
Díky mimořádnému úsilí všech, kteří se na přípravě a zdárném průběhu této slavnosti podíleli
a díky příjemnému počasí se akce velice vydařila. Odhadem se sešlo až na 400 účastníků
oslav.
Pestrý program jsme zahájili českou hymnou, následoval úvodní projev starosty obce a
zdravice našich vzácných hostů. Pozvání přijali: paní Mgr. Martina Berdychová, poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, potomci – vnoučata našeho rodáka,
významného vinařského odborníka pana Bohuslava Skalického – MUDr. Marjan Skalický a
MUDr. Božena Skalická – Kuhejl a jejich rodinní příslušníci a přátelé, kteří předali zástupcům
obce a hasičského sboru hodnotné dárky. Moderování oslav se zhostila Andrea Oubramová,
členka zastupitelstva naši obce.
Po oficiálním zahájení následoval kulturní program pro všechny generace – vystoupení
hudebního souboru RELAX BAND, divadelní scénka žáků základní školy ve spolupráci
s lidovou školou umění v Hořicích, taneční vystoupení dětí ze školní družiny, pohádkové
minipříběhy mladých hasičů Třebovětice, vystoupení studentského souboru „Regioband“,
vedeného kapelníkem panem Stanislavem Horákem, ve kterém vystupují děti z naší obce
Maruška Olahová a Štěpánka Drahorádová. Následoval koncert folkové skupiny MARIEN a
po setmění ohňová show seskupení ASCARYA. Večerní májovou taneční zábavou nás
provázel DJ Honza Dufek až do pozdních nočních hodin.
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Celé odpoledne byla pro děti k
dispozici
obrovská
nafukovací
skluzavka ve tvaru hasičského auta a
členové sdružení ASCARYA bavili
děti i dospělé výrobou nafukovacích
zvířátek
z
balónků,
možností
vyzkoušet si chůzi po laně,
žonglování, lukostřelbu a další atrakce.

Zájemcům o projížďku po Cerekvici
na povozech tažených koňským
spřežením byly k dispozici kočáry
řízené panem Karlem Zvoníčkem a
jeho synem z nedalekých Popovic.

Čtenáři si mohli zakoupit knihy u
stánku pana Mgr. Michala Trousila.
V zámeckém parku byla vystavena
historická i současná hasičská
technika. Sbor dobrovolných hasičů Hněvčeves vystavoval unikátní ruční stříkačku
„Hydrophor“ vyrobenou v roce 1872, hasiči z Chloumku pak ruční stříkačku z roku 1910, naši
hasiči z Třebovětic vystavovali motorovou stříkačku včetně předvozku pro tažení koňským
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spřežením značky Smekal vyrobenou v roce 1939 a repasovanou členy SDH v posledních
letech. Moderní techniku přistavili hasiči z SDH Mžany a ze společnosti ČEPRO, a.s. Všechny
přítomné pobavili svojí kuriózní plně funkční hasičskou stříkačkou na podvozcích několika
malých motocyklů JAWA manželé Zimovi, kteří předvedli i „ostrý“ zásah při zdolání
minipožáru. Zároveň pan Josef Zima vystavoval celou sbírku motocyklů JAWA a to jak
v originálním provedení, tak i v různé upravě.

V budově základní školy - zámku 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 a spolků.
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Po celou dobu oslav se o občerstvení návštěvníků starali na několika stanovištích členové
sborů dobrovolných hasičů Třebovětice a Cerekvice nad Bystřicí, členové mysliveckého
sdružení „DUHORÁZ“ Boháňka - Cerekvice nad Bystřicí, členové Tělovýchovné jednoty
SOKOL Cerekvice nad Bystřicí – Třebovětice, pan Vestfál s trdelníky a pan Flaks se
zmrzlinou. V prostorách hasičské klubovny v přízemí zámku nabízel výborná vína pan Filip
Jíra s manželkou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na tyto oslavy a to jak službou
poskytnutou zdarma nebo dobrovolnou prací.
Autor článku Milan Tobolka
starosta obce

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro v mateřské škole
V prvním dubnovém týdnu se 18 našich předškoláků zúčastnilo zápisu do ZŠ. Přijato bylo
12 dětí a 6 dětí dostalo odklad školní docházky.
Ve dnech 21. 4. 2017 proběhl Den otevřených dveří a 15. 5. 2017 Zápis do mateřské školy.
Zapsaných dětí bylo 14.
Velikonoční dílna se
konala 6. 4. 2017. K radosti
dětí se sešla většina rodičů a
mohli jsme se dát s chutí do
práce. Rodiče s dětmi si
vytvořili s přírodních materiálů
velikonočního zajíce, kterého
si odnesli domů, aby si
vyzdobili
svoje
bydlení.
Jednoho maxi zajíce jsme
vyrobili pro jarní výzdobu
mateřské školy.
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Děti na velikonoční dílnu připravily velikonoční sušenky na pohoštění pro rodiče.

Druhou část měsíce dubna věnujeme již tradičně oslavám „Pálení čarodějnic“.
Seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi, učíme je lidová říkadla, písničky, hudebně
pohybové hry. Vyrábíme košťata, pavučiny, pavouky a hady. V modřenkách děti vyrobily strom
čarodějnic, v zelenkách čarodějný hrad a nakonec společnými silami čarodějnici, kterou děti
pojmenovaly „Smraďoška“. Svými výrobky a výtvarnými pracemi jsme si vyzdobili celou
mateřskou školu. Vyvrcholením byla příprava čarodějného lektvaru a upálení čarodějnice na
školní zahradě. Vlivem silného větru byl problém čarodějnici upálit, ale nakonec se nám to přece
jen povedlo!
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Na začátku května navštívila třída modřenek a červenek městskou knihovnu v Hořicích.
Děti shlédly netradiční ztvárnění pohádky O koťátku, které cestovalo do vesmíru. Smyslem této
návštěvy je probudit v dětech zájem o knihy. Třída zelenek se hned ráno vydala s batohy na
zádech pěšky k rybníku Velký Vřešťov. Cestou děti poznávaly stromy, rostliny a volně žijící
zvířata. Pozorovaly a poznávaly známá místa v krajině. Sladká odměna děti čekala na konci cesty
v podobě nanuka.

První polovinu května jsme věnovali přípravám oslav „Svátku maminek“. Děti vyráběly
dárky, malovaly maminky, učily se básničky, písničky a hudebně pohybové hry. Vyprávěli jsme
si o významu a vztazích v rodině. Každá třída připravila krátké vystoupení, které předvedla
rodičům a všem přítomným na besídce ke Dni matek. Zde nechyběla ani ukázka hry na flétnu a
vyprávění pohádek dětí z kroužku „Knížka a já“.
V červnu nás čeká oslava Mezinárodního dne dětí, školní výlet do ZOO parku ve Stěžerách
a rozloučení s předškoláky s přespáním v mateřské škole. A pak už jen hurá na prázdniny!
Autor článku M. Bergmannová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. stupeň
Duben byl ve znamení dopravní výchovy a Dne Země
Všechny ročníky absolvovaly jízdu zručnosti na kole a
testy zaměřené na pravidla silničního provozu a na povinnou
výbavu cyklisty a kola.
Den země na národní škole doplnila ukázka výroby a
zpracování skla z druhotných surovin v rámci třídění odpadu.
Na přírodu se potom zaměřili žáci druhého stupně.

V květnu proběhl již 14. ročník orientačně poznávacího
závodu „Okolo Vavřinečku“, kterého se zúčastnili všichni
žáci a většina zaměstnanců školy.
Dospělí zajistili vyznačení tratě, kontrolní stanoviště a
úseky, fotodokumentaci a celkovou organizaci závodu. Žáci
rozděleni podle tříd do čtyř kategorií soutěžili ve dvojicích a
prokazovali všeobecné znalosti a dovednosti v oblasti
turistiky, zdravovědy, poznávání rostlin a živočichů,
kulturních památek a dopravní výchovy. Museli prokázat fyzickou zdatnost a dobrou mušku.
K dobrému a bezproblémovému průběhu pomohlo i pěkné počasí.

První dva ročníky národní školy ukončily také divadelní sezonu. Skončila představení
Divadélka s úsměvem, která nás provází celý školní rok a v Hořicích děti navštívily představení
Hudebního divadla dětem „Jak se dělá pohádka“.
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Exkurze k hasičům
Každý člověk ví, že být hasičem je náročné a často i nebezpečné povolání. Riskují a
nasazují své životy, aby pomohli tam, kde je potřeba. Ten, kdo chce toto povolání vykonávat,
musí mít vynikající fyzickou zdatnost.

V úterý 9. května se žáci 3. a 4. třídy vydali na exkurzi k profesionálním hasičům na Čepro.
Děti si prohlédly auta, která se používají k výjezdům a zásahům, měly možnost se blíže seznámit
s veškerou technikou a vybavením. Dále si prohlédly dispečink - ústředí celého areálu. Pro
některé děti toto nebyla žádná novinka, jelikož pravidelně navštěvují kroužek mladých hasičů. I
tak to byl pro všechny hezký zážitek.
Dopravní výchova
Každým rokem Ministerstvo dopravy usiluje o to, aby žáci čtvrtých tříd absolvovali kurz
dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Žáci si takto procvičí teoretickou a praktickou
část, následně vždy píší test. Ti, kteří uspějí, obdrží průkaz pro cyklisty.
Dne 30. května absolvovali naši čtvrťáci v Hořicích druhou část kurzu dopravní výchovy. V
měsíci dubnu si procvičovali dopravní značky, křižovatky, zkoušeli testy "nanečisto", aby potom
uspěli při zkouškách. Ne všem se zdařilo. Nevadí, znovu si ve škole procvičí, splní na druhý
pokus. Velkou tečkou za celou akcí byla dobrá zmrzlina. Však si ji děti také zasloužily.
1. červen - Den dětí
Co pro děti vymyslet a připravit, aby to bylo nové a zajímavé?
Letos jsme vsadili na pohádkové bytosti a přirozenou zvídavost dětí. Představili jsme jim
strašidla a skřítky, kteří nás stále provázejí. Jsou doma, ve škole, na louce, u vody, v lese, zkrátka
všude a za mnoho věcí mohou právě oni.
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O jejich skutečné existenci se děti samy přesvědčily při hledání důkazů a vzkazů a pokladů.
Všichni byli v bádání úspěšní a mimo pokladu našli os skřítka i občerstvení. ve škole jsme si
skřítky namalovali či vyrobili a výskyt těchto tvorů potvrzuje společná výstava. Radost jsme
dovršili dárkem v podobě zmrzliny.
Školní výlety
Výlet 3. a 4. třídy
A je tu zas měsíc červen, školní rok uběhl jako voda, pomalu se chýlí ke konci. Žáci v
jednotlivých ročnících dokončují naplánované učivo. Nastává doba výletů, jakási pomyslná tečka
za celoroční školní prací.
Děti ze 3. a 4. třídy jely dne 6. června navštívily naše hlavní město - Prahu. Čtvrťáci se
navíc o ní učí v hodinách vlastivědy. Praha je příliš veliká na to, aby si děti během jediného dne
všechno prohlédly. Žáci navštívili Muzeum Karla Zemana a Petřín. A bylo na co koukat. Děti
měly možnost se blíže seznámit s tvorbou počátečních filmových triků a animací. Některé z nich
si mohly vyzkoušet. Také na Petříně v bludišti to bylo prima. Soustava zakřivených zrcadel, která
humorně deformuje postavy lidí, nenechala nikoho bez smíchu. Ani se odtud dětem nechtělo.
Cestou zpět jsme se ještě zastavili na krátké občerstvení v McDonaldu a potom již hurá domů.
Rok rychle uběhne a my zas vyrazíme na nějaký zajímavý výlet.

Výlet 1. a 2. třídy
Žáci 1. a 2. třídy využili nabídku agentury pro pořádání školních výletů a navštívili zámek
Častolovice. Po prohlídce zámku si zasoutěžili ve střelbě z kuše, přešli po laně zavěšeném nad
zemí (na konci cesty čekala sladká odměna) a podle mapy došli podél obory do zvěřince.
Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 3/2017

11

Po nakrmení zvířat i sebe přišlo na řadu žonglérské vystoupení a závěrem výletu bylo nakupování
čehokoli, hlavně zmrzliny a dárečků domů.

Do konce školního roku zbývá už jen chvilka a tu vyplníme mimo závěrečných opakování
drobnými pěšími výlety po okolí, pasováním prvňáčků na čtenáře, vyhodnocením celoročních
soutěží, přespáním dětí ve školní družině, diskotékou na rozloučenou se žáky 4. třídy na národní
škole, společným rozloučením se žáky 9. ročníku a s celým školním rokem.
A potom…………… AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. stupeň
Výlet 5. třídy do Prahy
Ve druhé polovině května odjela 5. třída vlakem na exkurzi do našeho hlavního města.
Jejich první cesta vedla na Václavské náměstí k Myslbekově pomníku sv. Václava. Metrem se
žáci přesunuli na „Malostranskou“, odkud vystoupali po Starých zámeckých schodech na Pražský
hrad. Zde strávili zbytek exkurze. Navštívili věž Daliborku, Zlatou uličku, kde si prohlédli
domečky bývalých obyvatel – kořenářky, střelců, jasnovidky. Zavítali do Baziliky sv. Jiří
s hrobem sv. Ludmily, do pohřebiště českých králů - Chrámu sv. Víta. Oběd z vlastních zdrojů si
vychutnali v Královské zahradě u Letohrádku královny Anny. Závěr patřil návštěvě Starého
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královského paláce s Vladislavským sálem, dnes slavnostním místem sloužícím pro volbu
prezidenta a významná shromáždění. Z tohoto sálu vstoupili do České kanceláře, která je známá
tzv. druhou pražskou defenestrací. Dalšími zajímavými místnostmi byla Stará sněmovna a Síň
zemských desek. Po jezdeckých schodech sešli z reprezentačního sálu s nádhernou gotickou
klenbou na Jiřské náměstí a Černou věží opustili sídlo českých knížat a králů, rezidenci českých
prezidentů. Domů si přivezli mnoho fotografií historických památek a na zmrzlinu a ledovou tříšť
také došlo.

Sportovní den v Chodovicích
V pondělí 29. 5. se uskutečnila cyklistická výprava žáků sedmé třídy do areálu „U vagonu“.
Paní učitelka zajistila, že nám otevřeli občerstvení a zapůjčili sportovní náčiní i v den, kdy nemají
běžně otevřeno. Moc děkujeme touto cestou paní starostce Chodovic. Zde jsme se přeplavili
vorem přes bývalé koupaliště, zvládli opičí dráhu za pomoci tatínka Sáry Málkové, zahráli pingpong, využili i velké fotbalové hřiště a vyzkoušeli ruské kuželky a petang. Řádně se občerstvili,
odlovili ještě nějaké kešky a přejeli do loděnice v Ostroměři, kde jsme si ještě opekli buřty. Výlet
jsme zvládli za krásného počasí, nikdo se nezranil a operativně jsme vyřešili i rozbitou
přehazovačku Kuby Hlavatého. Sportovní den měl výborné ohlasy u žáků i všech aktérů kolem.
Děkujeme jim za pomoc a ochotu svůj volný čas věnovat dětem.
Výlet do Chlumce nad Cidlinou
Žáci 5. a 6. třídy se společně ve středu 31. 5. vydali vlakem do Chlumce nad Cidlinou, aby
si zařádili ve Fajnparku. Trošku jsme se sice báli počasí, protože předpověď nebyla příznivá, ale
bylo nám přáno a ani jsme nezmokli, ani nás neodnesla vichřice. Skákání na trampolínách, jízdu
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v autíčkách, z donucení i chůzi naboso a ostatní atrakce jsme si všichni (včetně pedagogického
dozoru) nadšeně užili, tyranosaurus ani žádný jiný dávný ještěr nás nesežral a domů jsme se
vraceli příjemně unaveni po naplno prožitém dni.

31. 5. 2017 navštívila devátá třída ZOO v Praze (První den školního výletu)
Nejvíce žáky zaujala stezka kolem Údolí slonů, kde mohli sledovat stádo i s mláďaty. Žáci
se také těšili do pavilonu šelem a plazů, který se nám obtížně hledal. Nevynechali ani mláďata
varana komodského, expozici lachtanů a tučňáků, dravce, ostrov lemurů, lední medvědy a
pavilon goril.
Cykloexkurze 5. třídy
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Bouřka a deštivá noc posunula 5. třídě o jeden den plánovanou cykloexkurzi. Na Medarda
(8. června) tedy „páťáci“ vyrazili směr Miletín na Erbenovu stezku. V Miletíně se nejdříve
posilnili v místní cukrárně a poté vyrazili plnit úkoly z Erbenovy stezky. S úkoly si hravě poradili
a všichni obdrželi pamětní list pro účastníka stezky. Při zpáteční cestě se zastavili v kempu na
Velkém Vřešťově a na zdejším hřišti si zahráli přehazovanou i stolní tenis. Všichni mohli být
pyšní, že zvládli ujet na kole přes 30 km a to se ještě většina z nich musela dopravit na kole
k domovu do sousedních vesnic.
Exkurze les Království
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 vyrazili
žáci 7. tř. a několik zájemců ze 6. tř. na
exkurzi do lesa Království. Naučná
stezka zaměřená na ochranu lesa a
myslivost je zaujala, také Keltský
stromový kalendář a „hřbitov“
odpadků.
Do
pracovního
listu
doplňovali požadované informace, ale
cestou si vyzkoušeli i chůzi naslepo
podél natažených provazů a pak už se
objevila úchvatná přehrada Les
Království. Na závěr nám pan řidič
zastavil v Bílé Třemešné v cukrárně,
tak jsme spokojeni odjížděli zpět do
Cerekvice.
Výlet 7. třídy do Týniště nad Orlicí
V pondělí 12. 6. jsme po dlouhém těšení a čekání na spolužáka, který se léčil v lázních,
vyrazili na paintball. Vlakem jsme se přemístili do Týniště a pak ještě kousek pěšky do bývalého
vojenského areálu. Tady nám ochotný pán vše vysvětlil, půjčil pomůcky a zavedl k prvnímu
hřišti. Sedmáci spolu s panem učitelem Hynkem plánovali různé strategie a domlouvali taktiky,
jak vyhrát nad soupeřem. Stihli jsme celkem 4 hry na dvou hřištích. Všichni byli nadmíru
spokojeni. Výlet se velmi podařil. Ve vlaku jsme přemýšleli, kam vyrazíme za rok…(foto možno
shlédnout na stránkách facebooku “Painball Týniště n. Orlicí“)
12. 6. 2017 si žáci deváté třídy vyzkoušeli paintball v Hradci Králové (druhý den školního
výletu). Cílem této zábavy je vyřadit protivníka zasaženou kuličkou vystřelenou na dálku cca
40m z paintballové zbraně. Všichni po zapůjčení masky, rukavic, chrániče hrudi, nákrčníku
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a zbraně se nadšeně pustili do hry. Žáci si vyzkoušeli variantu Team Death Match a hru na jednu
vlajku. Akci jsme zakončili opékáním buřtů.
5. třída v Klicperově divadle
Na závěr školního roku vyrazili „páťáci“ ještě za kulturou do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Shlédli divadelní inscenaci Tři mušketýři. Umělecký šéf divadla David Drábek si
vypůjčil od A. Dumase postavy mušketýrů a pro ně stvořil nový příběh s podtitulem: Tajemství
Maurovy ruky. Děti zaujal příběh mušketýrů, kteří věrně slouží králi Ludvíkovi XIII. a jeho ženě
Anně, královně Francie. Zlý Maur je na cestě pro Ludvíkovu hlavu a mušketýři ho musí
zachránit. Titulní píseň ke hře nazpívala Dagmar Pecková. Chlapci sledovali šermířské souboje a
dívky nadchly nádherné kostýmy. Zajímavá byla paruka krále Ludvíka, která byla spletena
z hlaviček panenek Barbie. Z divadla všichni odcházeli spokojeni, nabyti zážitky, zvláště když
vše sledovali z první řady.

9. třída na exkurzi na Hučáku
Žáci 9. třídy už chtěli mít od školy pokoj,
proto uvítali zpestření v podobě exkurze na
malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci
Králové, která se uskutečnila 14. června.
Nejprve se dozvěděli zajímavé informace o
obnovitelných zdrojích energie, pak si
vyzkoušeli fotovoltaický pohon autíček, na
modelu zjistili, jak se dají využít kolektory na
ohřev vody a fotovoltaické panely na výrobu
elektrické energie. Seznámili se základními
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druhy turbín a prohlédli si elektrárnu. Dostali také informační materiály a pak už hurá za
občerstvením do města.
…a teď už nás čeká jen pár dní – deváťáci ještě vyrazí na Sněžku, šesťáci poznávat lépe les
Lysici a jinak již výměna učebnic, úklid ve třídách a kabinetech, sportovní klání se žáky ze ZŠ
Dubenec a pak konec pracovních dní.
Autor článků Jindra Jenčovská

SPOLKY OBCE
HASIČI
Okrskové kolo Boháňka, Skála
V pátek 12. 5. 2017 odpoledne jsme se jako vždy sešli na hasičském tréninku. Hlavním
úkolem bylo, pořádně se připravit na zítřejší závody na Skále. Úplně všichni jsme si několikrát
vyzkoušeli útok a psychicky se připravili. V sobotu ráno jsme se sešli u hasičárny. Pomáhali jsme
dospělým nakládat hadice, proudnice, přilby, atd. Rozdělili jsme se do aut a jeli směr Skála. Tam
jsme se převlékli do dresů a čekali na nástup. Po nástupu následovaly štafety žen a mužů. Všichni
jsme urputně fandili našim hasičům. Po štafetách přišly na řadu ukázky z činnosti mladých hasičů
– naše útoky. Účastnila se všechna naše družstva a to přípravka – naši nejmenší, obě družstva
mladších a jedno starších.

Všem se úspěšně podařilo útok dokončit. Potom se běhaly jen útoky dospělých. Nastalo
vyhlášení, všichni jsme dostali krásné medaile, něco sladkého na zub a věcné ceny. Pak jen sbalit
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stan a hurá domů, ale někteří z nás jsme se ještě potkali na večerní májové zábavě v Kulturním
domě na Skále.

Autor článku Helena Vitvarová
Hry Plamen 2017
Ve dnech 26. - 28. května 2017 jsme se stejně jako každý rok zúčastnili letního kola
hasičské soutěže pro mladé hasiče s názvem hry Plamen.
Samotná hra Plamen se skládá ze dvou kol. Z podzimního branného závodu, který je
především o orientaci v terénu, vázání uzlů, zdravovědě, střelbě ze vzduchovek, znalosti o
topografických značkách, o teorii hasebních prostředků a o celkové zručnosti. Letní kolo je
především o samotných hasičských dovednostech a celkové týmové spolupráci. Hlavní
disciplínou je požární útok a dále zde soutěžíme ve štafetách a dalších různých rychlostních
disciplínách.
Letos jsme my starší žáci vyrazili v pátek již po obědě, abychom si ve stanovém městečku
soutěže zabrali co nejlepší místa na táboření a postavili stany ještě před příjezdem ostatních. Po
příjezdu ostatních členů našeho týmu a zabydlení se ve stanech jsme si šli projít závodní tratě a
připravit se na disciplíny, které jsme absolvovali ještě v podvečer téhož dne. Noc proběhla
celkem v klidu a měli jsme tak možnost nabrat síly do druhého dne závodů. Ráno po snídani jsme
šli soutěžit ve zbývajících disciplínách, které nás ještě čekaly včetně požárního útoku. Ve chvílích
než na nás přišla řada, jsme se zájmem sledovali ostatní týmy a vzájemně se také podporovali.
Večer proběhla za odměnu diskotéka, a kdo o ní neměl zájem, mohl hrát třeba míčové hry.
Posledním dnem, což byla neděle, probíhala soutěž dorostu a následovalo také slavnostní
vyhodnocení.
Bylo vidět, že jsme zúročili své celoroční snažení v přípravě na tuto soutěž.
V kategorii mladších žáků jsme skončili na krásném 3. místě, v kategorii starších na 8. místě a v
kategorii dorostu, kde jsme měli smíšené družstvo na 1. místě. Celé hry jsme si parádně užili, ale
nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo a ve zdraví jsme se vrátili domů.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se o nás starají a připravují nás na soutěže
a dále pak našemu SDH Třebovětice a obecnímu úřadu Cerekvice n. B., bez kterých by to také
nešlo.
Autor článku Sára Málková
Hasičské slavnosti Litoměřice 2017
Již v roce 2014 jsme navštívili „Hasičské slavnosti v Litoměřicích“. Tehdy ještě jako diváci,
bez naší historické hasičské techniky. Po návratu jsme se rozhodli, že příště už tady budeme
vystavovat naši motorovou stříkačku DS – 16fy Smékal Slatiňany vyrobenou v roce1939, včetně
koňského předvozku pro dopravu mužstva.
Letošní „Hasičské slavnosti Litoměřice 2017“ probíhaly ve dnech 9. a 10. června. No a tak
jsme tam jeli Jaroslav Tomášek st. a já. Byli jsme dva.
Náš vystavovaný exponát budil velkou pozornost návštěvníků z řad laické veřejnosti, dětí,
spoluvystavovatelů, historiků i zástupců firem, kteří oceňovali plnou funkčnost a citlivě
provedenou repasi zařízení při zachování všech původních originálních dílů.
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Plni dojmů, bohatší o nové zkušenosti a nové přátele jsme se v sobotu pozdě večer vrátili
domů. Utaháni, nevyspalí, ale uspokojeni z naší mise.
Autor článku Václav Němec
Plánované akce SDH Třebovětice:

1. 7. 2017 Dětský den
12. 8. 2017 Pouťová zábava
23. 9. 2017 Posvícení

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu
a příručka „Sex pro pokročilé“?
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč.
Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než
erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc.
Autorka: Michele Riml, překlad: Jitka Sloupová, režie: Darina Abrahámová, scéna a kostýmy: Jana Krausová,
videoprojekce a dramaturgická spolupráce: Adam Kraus, produkce: Petra Stránská
Osoby a obsazení: Alice - Jana Krausová, Jindřich - Karel Roden, ve videoprojekcích - Tonya Graves
Termín:
Místo:
Cena:
Odjezd:

neděle 22. října 2017 od 14.00 hodin
STUDIO DVA DIVADLO, Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1
310,- Kč
z Třebovětic od obchodu potravin v 9.30 hodin
z Cerekvice od obecního úřadu v 9.45 hodin
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