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CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 1/2018

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a informoval Vás o některých skutečnostech, které jsou pro Vás
důležité v začátku roku 2018.
1. Výběr všech poplatků bude s ohledem na probíhající uzávěrku a inventury minulého roku
zahájen od 12. 2. 2018 (stočné, poplatek za psa, poplatek za odpady).
2. Známky za odvoz komunálního odpadu za rok 2017 jsou tedy platné do 31. 3. 2018. Známky
za rok 2017 z nádob neodstraňujte a nepřelepujte ani v případě, že již máte známku na rok
2018, jinak hrozí nebezpečí, že Vám nádoba nebude před 1. 4. 2018 vyvezena. Ceny známek a
pytlů pro rok 2018 zůstávají na stejné výši, jako v minulém roce. Známky na rok 2018 jsou v
prodeji od 12. 2. 2018.
3. Upozorňuji rovněž, že splatnost poplatků za psy je v nezměněné výši do 31. 3. 2018.
4. Dále si dovoluji upozornit, že splatnost stočného za rok 2017 je do 30. 6. 2018. Výše tohoto
poplatku se pro rok 2018 nemění a zůstává tak 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.
5. Oznamujeme občanům, že na základě vyjádření Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s.
se cena za dodávku pitné vody pro rok 2018 nemění a zůstává tak ve výši 38,74 Kč/m3 (vč.
DPH).
6. I nadále v tomto roce bude probíhat již zavedený odvoz větví, trávy a listí. 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.
7. V celé obci budou během roku probíhat Komplexní pozemkové úpravy organizované Státním
pozemkovým úřadem, pracoviště Jičín.
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, 493 696 023
ou@cerekvice.cz,
starosta@cerekvice.cz

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum
10. ledna 2018
31. ledna 2018
21. února 2018
14. března 2018

Den
středa
středa
středa
středa

Hodina
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017
Přijatá dotace
Úřad práce – veřejně prospěšné práce – vytvořeno 5 pracovních míst
Volby do PS Parlamentu ČR
Neinvestiční dotace pro ZŠ - Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
na rok 2017 - Královéhradecký kraj
Stavební úpravy stávající budovy SDH Třebovětice Královéhradecký kraj
Celkem
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Částka v Kč
612.327,00
36.934,00
481.633,20
45.076,00
1.804.000,00
2.979.970,20
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V roce 2017 se podařilo zrealizovat tyto akce:
•
•
•
•
•
•
•

Oprava kanalizační přípojky od zahradního domku mateřské školky
Zpevnění plochy pro parkování automobilů za školní kuchyní
Zpevnění plochy před mateřskou školou pro parkování rodičů, včetně části chodníku
Oprava kolárny, bývalé prádelny a skladu pro provozní zaměstnance v přízemí zámku
Rekonstrukce terénních schodišť v úvozu v Třebověticích a pod Hrádkem
Rekonstrukce schodiště u kadeřnictví
Byla zahájena celková rekonstrukce hasičské zbrojnice v Třebověticích pro jednotku
požární ochrany obce JPO III, kdy obec již získala dotaci od Královéhradeckého kraje
na 1/3 nákladů a na polovinu nákladů má zaregistrovánu dotaci od GŘ HZS – MV ČR.
Obec by tedy měla vynaložit ze svého rozpočtu pouze 1/6 nákladů. Termín dokončení
je stanoven na jaro 2018

• Obnova vybavení obce – pořízení nového sekacího traktůrku náhradou za stávající
dožitý, který byl 9 let v provozu a jehož oprava by již nebyla rentabilní
• Dovybavení posilovny v suterénu pod Mateřskou školou dalšími cvičebními
pomůckami
• Opravy kabeláže veřejného osvětlení k bytovým jednotkám za rybníkem a vlakové
zastávce v Cerekvici – 4 úseky
• Zpracování projektu energetických úspor v Základní škole – zámku a podání žádosti o
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
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• Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště - vybudování víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, dětského hřiště, zpevněných ploch, chodníků, venkovního osvětlení. Zde
zbývá odstranit některé nedodělky, které budou z důvodu povětrnostních podmínek
provedeny na jaře 2018. Na tuto akci obec opakovaně žádala o dotaci celkem 6 x u
MŠMT ČR, MMR ČR a Nadace ČEZ. Bohužel bez úspěchu a proto byl rozsah
rekonstrukce snížen. U objektu skladu nářadí a posezení byly provedeny pouze
základy s tím, že samotná stavba bude dokončena v následujícím období

CO PLÁNUJEME V ROCE 2018
V roce 2018 plánujeme, dle finančních možností obce, zrealizovat:
• Kolaudaci a zprovoznění víceúčelového hřiště včetně zázemí v areálu fotbalového
hřiště v Cerekvici nad Bystřicí
• Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Třebověticích
• Rekonstrukci a modernizaci veřejného rozhlasu – výběrové řízení bylo provedeno již
v roce 2017, realizace by měla být provedena v lednu 2018
• Restaurování oltářního obrazu Zvěstování Panny Marie ve stejnojmenné kapli na
návsi. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci Ministerstvo kultury ČR
• Opravy části chodníků
• Zahájení opravy netěsné hráze rybníka v Cerekvici, projekt je vypracován, bude
podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
• Dokončení zpracování dokumentace pro dotační titul Ministerstva kultury ČR –
Projekt záchrany architektonického dědictví – kaple Zvěstování Panny Marie
• Zahájení realizace projektu energetických úspor v Základní škole – zámku
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POPLATEK ZA SVOZ TKO 2018

Počet svozů/rok

Nádoba
110/120 l

Nádoba
240 l

Kontejner
1100 l

Plastový pytel
100 l

13/chalupáři

890 Kč

1 790 Kč

-

-

26

1 250 Kč

2 320 Kč

11 700 Kč

-

Dle potřeby

-

-

-

105 Kč/ks

V den, na který připadá datum svozu, je dle uzavřené 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 2018 je od 1. 4. 2018, do 31. 3. 2018 platí známky 2017.

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. 3.2018.

Vítání občánků
se koná v neděli 18. 3. 2018 od 14.00 hodin
na Obecním úřadě v Cerekvici nad Bytřicí
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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

FCC - Svoz Cerekvice 2018
14 dní
měsíční
Chalupáři
8.1.
8.1.
22.1.
5.2.
5.2.
19.2.
5.3.
5.3.
19.3.
2.4.
2.4.
16.4.
16.4.
30.4.
30.4.
30.4.
14.5.
14.5.
28.5.
28.5.
28.5.
11.6.
11.6.
25.6.
25.6.
25.6.
9.7.
9.7.
23.7.
23.7.
23.7.
6.8.
6.8.
20.8.
20.8.
20.8.
3.9.
3.9.
17.9.
17.9.
17.9.
1.10.
1.10.
15.10.
15.10.
29.10.
12.11.
12.11.
28.11.
10.12.
10.12.
24.12.
sudé pondělí

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 1/2018

6

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
První pololetí školního roku 2017/2018 v mateřské škole
V tomto školním roce máme zapsáno 50 dětí, což je kapacita mateřské školy. Celý školní rok
máme zpracovaný do projektů. Měsíc září věnujeme adaptaci a máme zpracovaný projekt s
názvem „S pohádkou do školky“. Vyvrcholením projektu byl výlet do „Perníkové chaloupky“
V perníkové chaloupce jsme se dozvěděli, že
ježibaba vlastně vůbec nebyla zlá, uměla s láskou péct
krásné perníčky. Kdyby za ní totiž Jeníček s Mařenkou
přišli, pěkně pozdravili a poprosili, jistě by jim ježibaba
nějaký ten perníček ráda dala, ale protože to byly děti
nevychované, kradly perníky babce ze střechy, do které
ji poté zatékalo a ještě jí lhaly, že to byl jen větříček...
tak to se babka pořádně rozzlobila a proto chtěla tyto
zlobivé děti strčit do pece. Ale naše děti se bát ničeho
nemusely, protože hezky pozdravily a pěkně poprosily
babičku o perníček, ta nejen že jim perníčky dala, ale
ještě jim ukázala, jak se takové krásné perníčky dělají.
Dokonce jim předvedla i létající koště, které bylo velice
neposedné, ale naštěstí ho společnými silami zavřeli
zpět do skříně. Cestou zpět jsme mohli vidět i nakrmit
krásného jelena s laní, ovečky a kozy. Výlet byl príma a
všichni jsme si odnesli mnoho pěkných zážitků.
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Solno – jodová jeskyně
Když nastává konec léta a přichází sychravé počasí, kdy my všichni býváme náchylnější ke
kdejakému kašli či rýmě nebo dokonce i "bábě Chřipce" začínáme jezdit do solno – jodové jeskyně
v Hradci Králové. Navštěvujeme ji, abychom si své dýchací cesty pravidelně čistili od těchto
nepříjemných bacilů. V jeskyni je to útulné, příjemné, plné solných krystalků, se kterými si děti
mohou pohrát. Hodinka uběhne jako nic.... škoda, že tam nemůžeme pobýt déle.

Canisterapie
Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka a proto již
pravidelně naši mateřskou školu navštěvuje slečna….se svojí fenkou Jenny.
Fenka Jenny dětem opět ukázala jak je šikovná. Našla granulky v různých druzích šuplíčků, které
otevřela, rozbalila si "granulkový závin" a poté si s dětmi i zacvičila a zahrála různé hry. Vše bylo
zakončené závody v plazení a couvání.
Zdravá 5
Tento projekt se zabývá zdravým stravováním a životním stylem. Děti díky nabitému programu
pochopily, jaké potraviny na zdravý talíř patří, a které bychom naopak měli jíst velmi po málu.
Vedle zajímavého rozhovoru o holčičce Aničce, která byla velice chytrá, bystrá a hezká, protože
jedla pravidelně zdravé jídlo a jejímu kamarádovi, který jedl jen to, co mu chutnalo a na jeho talíři
zdravé potraviny chyběly. To se ví, že byl nemocný, bledý a vůbec nevypadal dobře. Poté dostal
každý zástěrku s obrázkem jídla nebo pití a tím se stal určitou potravinou, kterou jsme poté buď
zařadily, nebo vykázaly ze zdravého talíře. A protože víme, že zdraví není jenom o zdravém jídle,
ale také o pohybu, byl celý program doplněn pohybovými aktivitami. Na závěr jsme si každý mohl
zobnout do vitamínků... mňam.
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Návštěva hájovny spojená s besedou
Nejdříve jsme u pana myslivce posvačili a dali si čajík,
poté předali dobrůtky pro zvířátka, které jsme donesli z
domova v batůžku - to si zvířátka smlsnou. Myslivec si
s sebou přivedl i čtyřnohého kamaráda, kterého si děti
mohly pohladit. Byla to fenka Meky vycvičená jako
norník pomáhající mu v lese. Dále jsme si sáhli na
kožešinu lišky, psíka i kuny, také na zuby kňoura a už
víme, jaký je rozdíl mezi jelenem, srncem a daňkem.
Na závěr si každý mohl vystřelit ze vzduchovky.

Některé děti si připravily pro pana myslivce
obrázky zvířátek, které samy nakreslily, a pan
myslivec měl za úkol hádat, které zvířátko je
na obrázku. To jsme se nasmáli!!! S
nápovědou však uhodl všechny obrázky.
Moc dekujeme, přijdeme zas!
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Přednáška o zdravém stravování dětí pro rodiče
Naše škola se zapojila do projektu ministerstva školství „Šablony do škol“a my jsme tak mohli
uspořádat tuto zajímavou přednášku pro rodiče.
Přednáška o správném stravování nejen dětí předškolního věku proběhla v odpoledních hodinách.
Rodiče se dozvěděli, čeho se mají vyvarovat při přípravě pokrmů a čemu věnovat pozornost při
nakupování potravin. Dále jaké návyky by děti již v tomto věku měly získat pro jejich budoucí
zdravý životní styl. Nechyběly ani recepty, praktické rady jak ozvláštnit domácí jídelníček včetně
ochutnávky. Bylo to příjemné, obohacující, zdravě mlsné odpoledne. Těšíme se na příště!!!
A ZAČÍNÁ ADVENT
Rozsvěcení stromečku
Tradiční akcí naší mateřské školy je „Rozsvěcení stromečku“ spojené s vystoupením dětí. Letos
jsme plánovali vystoupení venku u stromečku, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme opět rozezněli
Cerekvickou kapli. Po té jsme se přesunuli ke stromečku, který jsme ozdobili vyrobenými
přírodními ozdobami a rozsvítili ho. Pro zahřátí studených rukou byl připraven teplý čaj, medovina
a k zakousnutí jablečný závin. Největší odměnou nám byly rozzářené oči dětí, když se rozsvítil
stromeček.
Barbora a návštěva čerta, Mikuláše a anděla
K nám do školky opět zavítala Barbora. Děti si postupně nosily z domova ponožky, které nechávaly
na okně. Po víkendu se vrátily do třídy, kde byly punčochy již plné. Letošní Barbora byla velice
hodná a všem nadělila dle zásluh. Rozdávala sladkosti, ale i cibuli a polínka.
Další návštěvou byla celá výprava Mikuláše, anděla a čerta. Děti i přes velký strach krásně
zazpívaly písničky a slíbily, že už budou hodné. Nejvíce však slibovali ti největší „lumpíci“.
Vánoční tvoření
V čase adventním se pravidelně scházíme společně s rodiči a něco pěkného si vytvoříme. Přípravy
začínají již ráno ve třídách. Nejdříve jsme udělali těsta na linecké cukroví a vše vykrájeli. Hodné
paní kuchařky nám cukroví upekly. Poté třída zelenek udělala Rafaelo kuličky a po procházce se
mohlo začít mazat, zdobit i ochutnávat. V podvečer jsme se sešli s maminkami a dětmi ve školní
jídelně. Za příjemných zvuků koled, vůně cukroví a čaje se tvořilo přímo báječně. Vánoční nálada
zaplavila celou jídelnu a všichni si domů odnesli krásný přírodní svícínek.
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V posledním týdnu nás navštíví také „Jezíšek“, a proto bychom touto cestou chtěli poděkovat všem
sponzorům, bez kterých by žádné nadílky nebyly.
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Tři králové
Období adventu zakončíme koledováním v obci na Tři krále.

Kolektiv mateřské školy přeje všem hodně štěstí a zdraví v roce 2018.
Autor článku: kolektiv MŠ
Autoři fotografií: Aneta Skipalová (z Perníkové chaloupky, Canisterapie, Zdravá pětka) a
Karolína Severová (ze solné jeskyně, myslivci, z pečení cukroví, se svícny, pomeranč)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Florbalový maratón s pohádkovým koncem
Žáci cerekvické základní školy se opět po roce těšili na první pololetí, ve kterém probíhají
florbalové soutěže. V tomto školním roce se nám podařilo poprvé přihlásit všech šest kategorií a
do utkání se zapojilo 58 žáků ve 48 utkáních. Toto číslo ještě není konečné, protože se podařilo
něco nevídaného. O tom ale až později. Ze zmíněných 48 utkání jsme 26 vyhráli, 9 remizovali, 13
prohráli, nastříleli jsme 102 branky a obdrželi 68. Pro tento rok jsme dostali od obce Cerekvice nad
Bystřicí krásné nové dresy, a když už se nám na hřišti nedařilo, tak jsme v nich alespoň vypadali
hezky. Většinou jsme však diváky zaujali naší hrou a nové dresy tomu přidaly na lesku.
Chlapci 1. stupeň
Své první zkušenosti nasbírali chlapci v kategorii 1. – 5. tříd. Hrají systém 3 hráči a brankář na
zmenšeném hřišti. V Hořicích odehráli přímo okresní kolo (malý počet přihlášených škol) a jejich
bilance byla vyrovnaná 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry. Obsadili krásné třetí místo.
Výsledky:
C.n.B. – Nová Paka, Husitská 3:2 (góly: Boháč, Heligr, Petřík), C.n.B. – Miletín 0:4,
C.n.B. – Sobotka 1:2 (Beneš), C.n.B. – Ostroměř 5:4 (Petřík 3, Boháč, Foltin)
C.n.B. – Nová Paka, Komenského 4:4 (Heligr 3, Petřík)
Pořadí:
1. Nová Paka, Komenského, 2. Sobotka, 3. Cerekvice n/B, 4. Nová Paka, Husitská, 5. Miletín
6. Ostroměř
Dívky 1. stupeň
Stejně jako chlapci, jen o den později, odehrála svá utkání v Hořicích i cerekvická děvčata
v kategorii 1. – 5. tříd. I u děvčat nám vyrůstají talentované florbalistky a v okresním kole patří
našim děvčatům druhé místo. Nebyli jsme daleko od postupu, jen nám nevyšel druhý poločas
v utkání s Miletínem. V tomto utkání jsme vyhrávali 2:1, ale soupeř potrestal naše chybičky a
zvítězil.
Výsledky:
C.n.B. – Nová Paka, Husitská 3:2 (góly: Heligrová 2, Jamborová), C.n.B. – Miletín 2:4
(Heligrová, Jamborová), C.n.B. – Milovice 6:0 (Heligrová 4, Homoláčová, Málková)
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Pořadí:
1. Miletín, 2. Cerekvice n/B, 3. Nová Paka, Husitská, 4. Milovice

Chlapci 1. stupeň: horní řada zleva: Martin Kollarik, Kryštof Heligr, Adam Boháč, Vojtěch Petřík, Michal
Pavel, Pavel Jenčovský, v pokleku zleva: Štěpán Foltin, brankář Zbyněk Jirout, Lukáš Beneš, ležící: brankář
Štěpán Tichý

Chlapci 6. a 7. třída
Chlapce v této věkové kategorii jsme loňský rok nedokázali dát dohromady. Tento rok se nám
sešla generace talentů. Doplatili jsme však na to, že máme samé šesťáky a v jiných týmech byli
hlavně sedmáci a mladší ročník osmáků. Kvalita v této věkové kategorii je i ve všech ostatních
týmech veliká, a když se k tomu přidalo, že máme problém s bráněním, bylo z toho šesté místo
v okrsku. Přesto jsme nasbírali cenné zkušenosti a věříme, že se další rok dostaneme výš.
Výsledky:
základní skupina: C.n.B. – Hořice, Na Daliborce 2:1 (góly: Krátký, Sláma), C.n.B. – Miletín 1:6
(Krátký), C.n.B. – Hořice, Na Habru 0:3
zápas o 5. místo: C.n.B. – Hořice, Komenského 0:2
Pořadí:
1. Hořice, Na Habru, 2. Miletín, 3. Hořice, Gymnázium, 4. Ostroměř, 5. Hořice, Komenského,
6. Cerekvice n/B, 7. Hořice, Na Daliborce
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Dívky 1. stupeň: horní řada zleva: Tereza Málková, Adéla Erbsová, Gabriela Homoláčová, Nelly Predmeská,
Lucie Jamborová, dolní řada zleva: Rozárie Vitvarová, Nela Heligrová, Anna Petříková, Laura Kolovrátníková,
ležící: brankářka Marie Černá

Chlapci 6. a 7. třída: horní řada zleva: Jan Hypius, Nikolas Ferdinand, Tom Sláma, Michal Krátký, Adam
Podubecký, prostřední řada zleva: David Kratochvíl, brankář Pavel Efler, Milouš Bačina, dolní řada zleva:
Libor Horváth, Jakub Flegl
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Dívky 6. a 7. třída
O poznání lépe než chlapcům se dařilo stejně starým dívkám. Je pravdou, že konkurence nebyla
tak veliká, ale máme některé talenty, kteří převyšují mnoho ostatních. U děvčat jsme museli trochu
improvizovat se sestavou, protože jsme v této kategorii a v kategorii dívek z 8. a 9. tříd měli málo
děvčat. Ročník narození 2004 si mohl vybrat, za kterou kategorii bude hrát. Proto tato naše děvčata
v jednotlivých kolech trochu střídala týmy (v rámci jednoho kola mohla hrát pouze za jeden tým).
Děvčatům z 6. a 7. tříd se podařilo obsadit v okrsku druhé postupové místo. V okresním kole
v Nové Pace se nevydařil pouze jeden zápas. Stačilo to však jen na 4. místo. V okresním kole však
chyběla nejlepší střelkyně týmu Pavlína Jonášová, která už hrála za starší dívky. Kdovíjak by to
dopadlo, kdyby mohla hrát. S jejím zařazením mezi starší dívky jsme však udělali moc dobře, o
tom až později.
Výsledky:
okrskové kolo:
C.n.B. – Hořice, Gymnázium 3:1 (góly: Jonášová 3), C.n.B. - Miletín 0:2, C.n.B. – Hořice,
Komenského 2:0 (Jonášová, Pavlová), C.n.B. – Hořice, Na Daliborce 5:0 (Jonášová 5)
Pořadí:
1. Miletín, 2. Cerekvice n/B, 3. Hořice, Na Daliborce, 4. Hořice, Komenského, 5. Hořice,
Gymnázium
okresní kolo:
C.n.B. – Nová Paka, Husitská 1:1 (Tancošová), C.n.B. – Jičín, Husova 2:0 (Kolovrátníková,
Pavlová), C.n.B. – Jičín, Železnická 0:1, C.n.B. – Nová Paka, Gymnázium 0:0, C.n.B. – Miletín
0:0
Pořadí:
1. Miletín, 2. Nová Paka, Gymnázium, 3. Jičín, Železnická, 4. Cerekvice n/B, 5. Nová Paka,
Husitská, 6. Jičín, Husova
Chlapci 8. a 9. třída
Naši nejstarší chlapci jsou již otřískaní borci a pohled na hru, kterou předvádí, potěší oko
nejednoho diváka. Problém se svými nervy, který občas mívají, se nám dařilo až do posledního
utkání letošního roku svojí disciplinovaností vyřešit. Díky tomu se nám povedl nečekaný úspěch –
postup do krajského kola! V této kategorii je to úplně nejtěžší ze všech kategorií. Už v okrskovém
kole jsme měli namále, stejně tak v okresním. Podařilo se nám zvládnout důležitá utkání a
mnohokrát otočit nepříznivý výsledek. Jen v krajském kole jsme doplatili na to, že nás bylo málo a
koncovky utkání jsme naopak ztráceli. V prvních čtyřech utkáních jsme vedli a do vítězného konce
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dotáhli jen jediné. Přesto jsme do poslední chvíle hráli o postup. Naše páté místo v konečném
účtování je kruté, turnaj byl velmi vyrovnaný a mezi druhým a pátým místem byly minimální
bodové rozdíly. Přesto však končíme spokojeni. Je to náš nejlepší chlapecký úspěch v historii!
Výsledky:
okrskové kolo:
základní skupina: C.n.B. – Hořice, Na Habru 2:0 (góly: Ferdinand, Novák), C.n.B.– Chomutice
0:1, C.n.B.– Hořice, Komenského 4:1 (Ferdinand 2, Novák, Sás)
semifinále: C.n.B.– Hořice, Na Daliborce 1:0 (Ferdinand)
finále: C.n.B.– Hořice, Gymnázium 2:3 po sam. náj. (Jonáš 2)
Pořadí:
1. Hořice, Gymnázium, 2. Cerekvice n/B, 3. Hořice, Na Daliborce, 4. Chomutice, 5. Ostroměř,
6. Hořice, Na Habru, 7. Hořice, Komenského
okresní kolo:
základní skupina: C.n.B.– Jičín, Lepařovo Gymnázium 1:2 (Ferdinand), C.n.B.– Nová Paka,
Husitská 7:1 (Ferdinand 5, Jonáš, Halama)
semifinále: C.n.B.– Nová Paka, Komenského 4:1 (Ferdinand 3, Novák)
finále: C.n.B.– Jičín, Poděbradova 3:2 po sam. náj. (Ferdinand 2 + rozhodující nájezd)
Pořadí:
1. Cerekvice n/B, 2. Jičín, Poděbradova, 3. Jičín, Lepařovo Gymnázium, 4. Nová Paka,
Komenského, 5. Nová Paka, Husitská, 6. Hořice, Gymnázium
krajské kolo:
C.n.B.– Hradec Králové, Štefánikova 3:0 (Ferdinand 2, Novák), C.n.B.– Hostinné 2:2 (Ferdinand,
Jonáš), C.n.B.– Náchod, Komenského 1:2 (Ferdinand), C.n.B.– Rokytnice v O.h. 1:1 (Jonáš),
C.n.B.– Dvůr Králové, Strž 0:7
Pořadí:
1. Dvůr Králové, Strž, 2. Náchod, Komenského, 3. Hradec Králové, Štefánikova, 4. Rokytnice
v O.h., 5. Cerekvice n/B, 6. Hostinné
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Dívky 6. a 7. třída: horní řada zleva: Lucie Vörösová, Sára Kolovrátníková, Zuzana Zubrová, Aneta Pavlová,
dolní řada zleva: Pavlína Jonášová, brankářka Denisa Frýdová, Aneta Dufková, do utkání v okresním kole
zasáhli také: Nikola Čonková, Marie Olahová a Sabina Tancošová

Chlapci 8. a 9. třída: horní řada zleva: Václav Chládek, Jakub Halama, brankář Adam Kalvach, David Sás, Erik
Novák, dolní řada zleva: Martin Jonáš, František Ferdinand, Jakub Tobolka, s týmem v některých kolech byli
také: Jan Bursa, Tomáš Búry a Jakub Hlavatý
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Dívky 8. a 9. Třída
Naše nejstarší děvčata už to od začátku neměla lehké. První kolo nám chyběly některé opory,
přesto jsme věděli, že okrskové kolo zvládneme, protože máme v našem středu excelentní střelkyni
Lucku Tomáškovou, která nechyběla. Na další kolo (okresní) už jsme byli kompletní a naše hra
začala být lepší a lepší. Podařil se nám historicky první postup nejstarších děvčat do krajského
kola. To, co přišlo v krajském kole, nečekal nikdo – po třech výhrách a dvou remízách jsme
vyhráli krajské kolo a postoupili mezi nejlepších 15 týmů v České republice!!! Museli jsme
předvést excelentní výkon v obraně na pokraji vyčerpání a k tomu se nám podařilo vstřelit několik
gólů. Na přelomu ledna a února se utkáme s nejlepším týmem z Libereckého a Středočeského kraje
o postup na finálový turnaj. V této kvalifikaci už to pro nás nejspíš skončí, přesto už teď má letošní
florbalová pohádka krásný konec a kdoví, naše děvčata se nikdy nevzdávají!!!
Výsledky:
okrskové kolo:
C.n.B. – Hořice, Na Daliborce 8:0 (góly: Tomášková 7, Vitvarová), C.n.B. – Hořice, Gymnázium
2:2 (Vitvarová, Tomášková), C.n.B. – Hořice, Na Habru 4:1 (Tomášková 3, Vitvarová)
Pořadí:
1. Cerekvice n/B, 2. Hořice, Gymnázium, 3. Hořice, Na Habru, 4. Hořice, Na Daliborce
okresní kolo:
C.n.B. – Stará Paka 3:0 (Tomášková 3), C.n.B. – Hořice, Gymnázium 1:0 (Tomášková), C.n.B. –
Nová Paka, Husitská 2:0 (Tomášková 2), C.n.B. – Jičín, Železnická 3:0 (Tomášková 3), C.n.B. –
Jičín, Husova 3:2 (Tomášková 3)
Pořadí:
1. Cerekvice n/B, 2. Hořice, Gymnázium, 3. Nová Paka, Husitská, 4. Stará Paka, 5. Jičín,
Železnická, 6. Jičín, Husova
krajské kolo:
C.n.B. – Hradec Králové, Milady Horákové 1:0 (Tomášková), C.n.B. – Hostinné 2:1 (Tomášková,
Podubecká), C.n.B. –Jaroměř, B.Němcové 2:0 (Tomášková 2), C.n.B. – Dobré 0:0, C.n.B. –
Bernartice 0:0
Pořadí:
1. Cerekvice n/B, 2. Jaroměř, B.Němcové, 3. Bernartice, 4. Dobré, 5. Hostinné, 6. Hradec
Králové, Milady Horákové
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Dívky 8. a 9. třída: horní řada zleva: Lucie Tomášková, Nela Podubecká, Jana Jiroutová, Lucie Javůrková,
Nikola Čonková, Sabina Tancošová, dolní řada zleva: Anežka Vitvarová, Sára Málková, Pavlína Jonášová,
Vojtěch Hynek, brankářka Aneta Korečková, do utkání v okrskovém kole zasáhla také: Marie Olahová

V celkovém účtování je tedy naše škola velmi úspěšná. 58 žáků ze zhruba 150, které naše škola má,
se zapojilo do utkání a na mnohé, převážně z prvního stupně se zatím ještě nedostalo. Pět našich
týmů si zahrálo okresní kolo po postupech z okrsků, či přímo (nejmladší dva týmy). Dva týmy si
vybojovaly postup do kola krajského. Obrovským úspěchem, který budeme těžko někdy překonávat,
je účast v kvalifikaci o republikové finále starších děvčat. V naší škole nehrajeme jen florbal,
účastníme se i dalších soutěží. Letošní rok byl úspěšný i v atletickém čtyřboji. Dívky (ve složení
Lucie Javůrková, Lucie Tomášková, Marcela Čížková a Jana Jiroutová) obsadily třetí místo
v okresním kole, chlapci (Jakub Halama, Václav Chládek, Erik Novák, Martin Jonáš a František
Ferdinand) druhé místo v okresním kole a zúčastnili se krajského finále v Týništi. Podobná sestava
chlapců doplněná o Davida Sáse a Jakuba Tobolku vyhrála s přehledem okrskové kolo v minifotbalu
(4 výhry s celkovým skóre 23:4). Okresního kola jsme se však již nezúčastnili z časových důvodů.
autor článku: Vojtěch Hynek
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SPOLKY OBCE
HASIČI
SDH Třebovětice
Během posledních tří měsíců letošního roku 2017 jsme zvládli tři akce - a to Branný závod ve
Vrchovině, Halové mistrovství Podzvičinska v Lázních Bělohrad a Rozsvícení stromečku
v Třebověticích.
Branný závod konaný 22. 10. 2017 nezačal nejlépe, pršelo jako z konve, přesto jsme se sešli již
v 6.30 hod ráno v Třebověticích u krámu a auty se vydali do Vrchoviny. Tam se počasí umoudřilo,
sice někteří z nás měli po doběhnutí bláto až za ušima, ale po celou dobu závodu už nepršelo. Mezi
starty jednotlivých hlídek jsme se mohli schovat, posilnit a hlavně ohřát v nově opravené hasičárně.
Letos jsme měli hojné zastoupení, v kategorii mladších startovali 2 družstva, za starší 3 družstva,
v dorostu 2 družstva a Sára Málková si vyzkoušela běh jednotlivce. Plní se celkem 6 disciplín, pro
mladší a starší to je střelba, základy topografie, uzle, lano, požární ochrana a první pomoc, pro
dorost a jednotlivce střelba, šplh, věcné prostředky a PHP, vodní příkop, optická signalizace a první
pomoc. Naše snažení bylo úspěšné. Mladší se umístili z celkového počtu 32 družstev na 3. a 11.
místě, starší z 28 družstev na 4., 20. a 21. místě, dorost bral 1. a 3. místo a Sára se umístila
na 2. místě. Všem velká pochvala.
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25. 11. 2017 jsme se zúčastnili 12. ročníku Halového mistrovství Podzvičinska ve Sportovní hale
SOU Lázně Bělohrad. Tady jsme změřili své síly a dovednosti s velikým počtem soupeřů v trojboji
- štafeta dvojic, štafeta 5x40m překážek a uzlová štafeta. Tradičně nás nejvíce potrápily uzle, ale
jinak jsme to zvládli. Nejlépe se ve své kategorii zadařilo dětem z přípravky, vybojovali si krásné
medaile a pohár za 2. místo, úspěšní byli i mladší, kteří skončili na 3. místě a přivezli si také pohár.
Starším a dorostu se ve velké konkurenci moc nedařilo, za rok to bude určitě lepší. Zástupci
v jednotlivcích byli Sára Málková a Petr Dufek, oba podali krásné výkony, ale na medaile to
nestačilo.

Poslední událostí bylo již tradiční rozsvícení vánočního stromečku v Třebověticích, které proběhlo
na První adventní neděli 3. 12. 2017. Pod bedlivým dohledem režisérky a scénáristky Karolíny
Severové jsme pro letošní rok nacvičili známou pohádku Mrazík. Věříme, že se představení líbilo a
chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, i třeba drobným,
podíleli na přípravě a průběhu vystoupení a celé akce.
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Autor článku: Kolektiv MH SDH Třebovětice
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JEDEME DO DIVADLA
Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném
požáru.
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. A opravdu jen málokdo má
takovou kliku, že najde ideálního partnera, se kterým dokáže být skutečně šťastný.
Většina lidí se prostě musí v manželství hodně snažit a dělat při hledání dokonalého
partnerského soužití dost velké kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se
může stát, když jedné z kamarádek po řadě takových kompromisů už rupnou nervy a
pokusí se radikálně svůj manželský život změnit.

Osoby a obsazení
Hrají:
Klára:
Ivana Chýlková
Bára:
Eva Holubová
Pavel:
Roman Štabrňák / Jan Holík
Jiří:
Mojmír Maděrič
embryo, zákaznice salónu krásy BELLA:

Barbora Svobodová

Ze záznamu: hlas embrya: Anna Šišková, TV moderátorka: Monika Zoubková
Režie:

Patrik Hartl

Scéna:
Kostýmy:
Hudba:
Produkce:
Producent:

Jaroslav Bönisch
Ľubica Melcerová
Marko Ivanović
Alžběta Brabencová
Michal Hrubý

Termín:
Místo:
Cena:
Odjezd:

neděle 25. března 2018 od 19.00 hodin
Studio DVA Divadlo, Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1
320,- Kč
z Třebovětic od obchodu potravin v 14.30 hodin
z Cerekvice od obecního úřadu v 14.45 hodin

Redakční rada: Ing. Zdeněk Elfmark, Bc. Andrea Oubramová, DiS., Ing. Zdeněk Stejskal, Radovan Málek, Miroslav Tobolka, Milan Tobolka
Registrační číslo zpravodaje: MK ČR E 22169
Vydává: Obec Cerekvice nad Bystřicí, IČ: 00271438, Cerekvice nad Bystřicí 53,507 77, tel./fax: 493 696 195, e-mail: ou@cerekvice.cz,
web: www.cerekvice.cz
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