CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 2/2018

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a informoval Vás o některých důležitých
skutečnostech.
V celé obci byla zahájena geodetická vyměření zejména zemědělských pozemků
v rámci Komplexních pozemkových úprav, řízených Státním pozemkovým úřadem.
V rámci těchto úprav jsou nyní řešeny hranice katastrálních území a obvodu současně
zastavěného území obce. Následně budou vyměřeny jednotlivé zemědělské pozemky a
s jejich majiteli budou projednávány úpravy. Následovat budou návrhy tzv. společných
zařízení, jako jsou přístupové komunikace, protipovodňová a protizáplavová opatření,
výsadba zeleně, apod. Ukončení těchto úprav je naplánováno na konec roku 2019.
V poslední době se opět v ulicích naši obce objevili tzv. podomní prodejci,
většinou energií, ale i jiných služeb a výrobků. Obec Cerekvice nad Bystřicí má již od
července 2014 tento způsob nabízení služeb a prodeje regulován nařízením obce
č.1/2014 – Tržním řádem, kde je podomní prodej zakázán. Pokud si tedy obchodní
zástupce dopředu nedohodne schůzku u Vás doma, je obcházení domů s nabídkami
v rozporu s platnou legislativou. Takového prodejce klidně můžete vykázat, případně
jej nahlásit na obecní úřad. Již jsme v minulosti s některými arogantními podomními
prodejci museli jejich nepovolenou činnost řešit i prostřednictvím Policie ČR,
případně Městské Policie. Bohužel jsou tito prodejci nenapravitelní a přesto, že jsme
instalovali na každý začátek obce cedule se zákazem podomního prodeje, zkouší své
nekalé praktiky dál.
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,
příp. starosta@cerekvice.cz

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum
4. dubna 2018
25. dubna 2018
16. května 2018
6. června 2018
27. června 2018

Den

Hodina

středa
středa
středa
středa
středa

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

Projekt „Bezpečná doprava v obci Cerekvice nad Bystřicí“
Obec Cerekvice nad Bystřicí na základě dlouhodobého plánování a podnětů občanů, připravila
projekt, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Bude postaven nový bezbariérový
úsek chodníku, který propojí jižní část obce a její centrum. Trasa nového chodníku povede podél
místní komunikace podél rybníka. K vyšší bezpečnosti dopravy také přispěje nové místo k
přecházení s nasvětlením. Projekt umožní bezpečnější dosažení občanské vybavenosti a
autobusových zastávek. K získání finančních prostředků, potřebných na realizaci tohoto projektu,
obec podala žádost o dotaci ve výši 95% z programu IROP, prostřednictvím MAS Podchlumí, z.s..
Rybniční potok „FORMANKA“ v Třebověticích
Rybniční potok v Třebověticích, dostavěný ve dvacátých letech minulého století jako opatření proti
povodním neměl v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka tohoto díla, který by mohl
provést jeho opravu. Zástupci obce Cerekvice nad Bystřicí podali v srpnu 2010 u Okresního soudu
v Jičíně žalobu na určení vlastnictví. Soudní jednání trvala postupně u Okresního, Krajského a
Nejvyššího soudu dlouhá léta a nyní Vás konečně můžeme informovat, že 19. 2. 2018 bylo
právoplatně rozhodnuto, že vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Obec Cerekvice nad Bystřicí oznamuje občanům, že na obvyklých místech - to je v Cerekvici nad
Bystřicí za národní školou a v Třebověticích u rybníka budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery na komunální odpad, které mají sloužit k jednorázovému odvozu komunálního
velkorozměrového odpadu, který nelze likvidovat běžně v popelnici (např. nábytek, koberce,
apod.). Kontejnery můžete využít ve stanovenou otevírací dobu a to:
V Cerekvici:
ve středu
v sobotu

18. dubna 2018
21. dubna 2018

od 15.00 do 17.00 hod.
od 13.00 do 15.00 hod.

17. dubna 2018
22. dubna 2018

od 15.00 do 17.00 hod.
od 9.00 do 11.00 hod.

V Třebověticích:
v úterý
v neděli

Zároveň budou vybírány od občanů nebezpečné odpady!!!

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 21. dubna 2018 provede firma F.C.C. svoz nebezpečných odpadů.
Odpady odevzdejte osobně na uvedeném místě a v určenou dobu.
CEREKVICE: 13.00 – 13.15 hodin
stanoviště za obecnou školou (dříve kontejner)
TŘEBOVĚTICE: 13.20 – 13.35 hodin
stanoviště u rybníka (dříve kontejner)

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. 6. 2018.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok 2018 nám začal projektem "Co už umím",
v každé třídě se hrály hry na barvy, geometrické
tvary, vnímání pravé a levé strany, připomínaly se
dny v týdnu a roční období. U předškoláků se stále
kontroluje správný úchop tužky, který je nezbytný
pro předpoklad dobrých výsledků v první třídě školní
docházky. Ve třídě "červenek" si děti s paní
učitelkou udělali barevný týden. Děti chodily celý
týden oblečeny v barvě dnů. Učily se pomocí
různých pohybových her, výtvarných, hudebních a
rozumových činností rozlišovat a pojmenovávat
barvy.
Bobování
Od začátku ledna jsme trpělivě vyhlíželi z oken sníh. Jen co trošku napadlo, vyrazili jsme na
naši zahradu bobovat. Sněhové radovánky, na které jsme se tak těšili, jsme si užívali plnými
doušky. Ještě, že máme ve školce tolik "pekáčů", aby si každý mohl zajezdit. Stavění sněhuláků a
domečků ze sněhu nás bavilo hodně dlouho, obyvkle se nám ani do školky zpátky nechtělo. V
zápalu koulovačky, stavění a ježdění si člověk mokrého oblečení ani nevšimne. Ještě, že tam
máme paní učitelky.
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Návštěva u hasičů
Každý má nějaké povolání a musíme vědět, co dělá třeba maminka s tatínkem. Celý jeden
týden jsme si hráli na různá povolání a povídali si o nich. Na konci týdne jsme se šli podívat na
jedno z nejdůležitějších povolání vůbec. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici na Čepru. Tam nám
milí hasiči ukázali svá auta, do kterých jsme se mohli podívat. Vlastně nás tam museli vysadit,
jsou to holt siláci. Dále nám ukázali člun na záchranu lidí ve vodě, speciální obleky a všechno
vybavení, které mají v autě. Provedli nás po zbrojnici a teď už víme, kde spí, jedí a posilují. Po
prosebných výrazech a chvilce přemlouvání nám táké ukázali, jak se jezdí po tyči dolů, když je
vyhlášený poplach.
Masopust
Letošní masopustní rej byl přesunut do školky kvůli veliké nemocnosti. Místo dětí nám
přišlo prasátko, spiderman, víla, nebo myška. Ráno se začalo zadělávat těsto na koblížky, každý
si vyzkoušel míchání, vážení, a jak se vlastně takové koblížky dělají. V kuchyni nám je paní
učitelka usmažila a ke svačince už se mohlo hodovat. Po sladké svačince následovaly zábavné
masopustní úkoly a soutěže. Nejdříve jsme ve družstvech soutěžili, kdo udělá první klaunovskou
čepici z pet víček. Soutěže probíhaly za zvuků dětské hudby, aby se nám lépe soutěžilo. Víme už,
jak těžké je přenést míček na lžíci, chodit po stopách medvěda i prolézt strachovým pytlem.
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Plavání
Od poloviny února začala třída předškoláků navštěvovat plavecký bazén v Hořicích. V pěti
lekcích se děti naučily splívat, potápět se pro různé předměty, jak se dělá vodník (vypouštění
bublinek nosem), nebo čert (vypouštění bulblinek pusou). Hlavním cílem bylo nebát se vody a to
se určitě povedlo.
Olympiáda
Týden před jarními prázdniami se školka proměnila na olympijskou vesnici, děti se
proměnily ve sportovce/fanoušky a učitelé na rozhodčí/fanoušky/komentátory. Celá olympiáda
měla probíhat dva týdny, bohužel byla školka kvůli veliké nemocnosti (chřipka+neštovice)
zavřená a vše se muselo zvládnout během jednoho týdne. I tak jsme si ale dokázali poradit a děti
si celou olympiádu užily a naučily se spoustu nových věcí. Olympijské sporty jsme pojali
netradičním způsobem vše můžete shlédnout na internetových stránkách školky včetně videí.
Návštěva policisty v MŠ
Dalším "projektem" který jsme ve školce vytvořili je "Dopravní školička". Každý přeci
musí vědět, že se má na přechodu rozhlédnout, že se jezdí na zelenou a stojí na červenou a ke
kolu vždy patří přilba. O tom všem i o jiných věcech přišel dětem vyprávět příslušník policie ČR.
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Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Dětí jsme se zeptali na dvě otázky.
"Proč je důležité mít policisty?"
Chlapec 3 roky – "Chytají zloděje"
Chlapec 4 roky – "Chytají zloděje, ale je jich málo, protože je
zlodějů hodně"
Chlapec 5 let - "Aby nám něco ukradli?"
Chlapec 6 let - " Aby nám zloději nekradli peníze"
Dívka 6 let – "Aby nás chránili"
Dívka 6 let – "Ochraňují nás, aby nás někdo neukradl"
Dívka 6 let – "Kontrolují jestli nezlobíme"
"Co je to zákon?"
Chlapec 3 roky – "Vězení je může zavřít"
Chlapec 4 let - "To je policie?"
Chlapec 6 let - " Věc, která se musí dodržovat"
Dívka 6 let – "Pravidlo"
Dívka 6 let – "Lidé mají pravidla jako máme ve školce, třeba srdíčkové aby si nikdo neubližoval.
Nebo želvičkové, protože i auta musí jezdit pomalu. Jako my nesmíme běhat ve školce."
Důležité informace:
Mateřská škola má nový internetový portál, kde můžete shlédnou videa. Odkaz naleznete na
webových stránkách.
Den otevřených dveří proběhne 26. 4. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin. Tento den si zároveň
případní zájemci mohou vyzvednout formulář "Žádost o přijetí".
Zápis do mateřské školy se bude konat 14. 5. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin.
Autor článku: kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výzva MŠMT č. 22 - Šablony do škol
V letošním školním roce naše škola pokračuje v programu Výzva 22. Z nabízených šablon
jich bylo vybráno pět pro čtenářské dílny. Tyto jsou realizovány na 1. stupni v jednotlivých
třídách. Mají za úkol podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost a individuální schopnosti dětí
v oblasti čtenářství. Žáci se schází pravidelně jednou za týden, čtou knihy, které si vybrali ve
školní knihovničce či si přinesli své z domova. Vědí, že knihy jsou zdrojem vědění a zábavy.
Kromě četby knih si povídají o různých významných svátcích, věnují se pohádkám, příběhům,
vyplňují pracovní listy, vytvářejí si puzzle aj. Dílny navštěvují děti rády, vždy se těší, co pro ně
paní učitelky nachystaly. Kromě čtenářských dílen si škola vybrala šablonu klub deskový her.
Zúčastňují se jich žáci ze 4. třídy a dále z 2. stupně, scházejí se pravidelně jednou za týden. Děti
zde hrají různé hry, které směřují k získávání znalostí a vědomostí z přírody a vědních oborů.
Dále mají za úkol hravou formou vést děti k rozvoji logického myšlení, rozšiřovat si slovní
zásobu, správně se vyjadřovat. To jim může v budoucnu být nápomocno při výběru vhodného
zaměstnání.
Lyžařský výcvikový kurz a zimní škola v přírodě
Ten letošní se uskutečnil ve dnech 27. 1. - 1. 2. v Příchovicích. Počasí dětem nijak nepřálo,
příroda byla skoupá na sněhovou nadílku. Začátečníci se naučili lyžovat, ti zkušenější si
"oprášili" své lyžařské dovednosti. Hlavně si děti užily čerstvého vzduchu. Domů se vrátily
zdraví; následně je čekaly jednodenní pololetní prázdniny.
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Ekologie
V rámci třídění odpadu se na školách pravidelně pořádají různé programy o ekologii.
Jedním z nich je "Tonda Obal". Zaměřuje se na to, aby třídění a recyklace odpadu se stalo pro
děti samozřejmostí. Celoškolní akce se uskutečnila dne 15. února. Žáci se již od dětství učí, proč
a jak se má třídit odpad. Jsou vedeni ke správnému a zodpovědnému chování vůči přírodě, její
ochraně a zachování pro budoucí generace.
Dětský karneval
Rok se minul s rokem, nastal měsíc únor a s ním
doba masopustů, karnevalů a rejů masek. Čas, kdy se
každý dle možnosti, chuti a zájmu může vyřádit v těch
nejroztodivnějších převlecích. Naše škola v tomto není
výjimkou. A tak dne 24. února zaměstnanci školy
připravili pro děti tradiční karneval, letos nesl název
"Indiánský". Masek se sešlo mnoho, konečně jako vždy.
Zábava se dětem líbila, všichni si dostatečně užili
taneční a soutěživé atmosféry. Tradičně byla vyhlášena
nejmladší a nejstarší maska.
Na karnevalu také samozřejmě nechyběla bohatá
tombola. Některým návštěvníkům štěstí přálo více,
odnášeli si domů mnoho výher, s prázdnou však nešel
nikdo. S úsměvem jde všechno lépe, děti odcházely
domů spokojeny a plné dojmu, jak si odpoledne pěkně
užily. Děkujeme sponzorům, kteří na rej masek přispěli,
a všem pořádajícím přejeme, aby další karnevaly byly
stejně úspěšné jako ty doposud.
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Za rok opět Na shledanou!
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Plánované akce do konce školního roku
Příprava na přijímací zkoušky z M, ČJ pro žáky 9. r. - probíhá od října
Protipožární ochrana - vzdělávací program, 6. - 7. r. - 15.3
Matematický klokan - mezinárodní soutěž, 4. - 9. r. - 16.3.
Velikonoční tvoření pro rodiče a děti, 1. st. – 20.3.
Návštěva hvězdárny v Hradci Králové, 3. - 4. r. – 22.3.
Velikonoční ladění na zámku - 22.3.
Den otevřených dveří – 23.3.
Divadélko s úsměvem, MŠ, 1. - 2. r. - 20.3., 17.4., 10.5.
Návštěva galerie v HK - výtvarné dílničky, 5. - 6. r. - duben
Zápis žáků do 1. r. - 5.4.
Vikingové - vzdělávací program, 1.-9.r. - 16.4.
Dopravní soutěž - test a jízda zručnosti, duben
Den Země, 1. - 9. r. - duben
Klicperovo divadlo - Klub přátel divadla (přihlášení žáci 7. - 9. r.)
"Sen noci svatojánské" - 25.4.
Čarodějnický den, 1. st. Vavřineček, 1. - 9. r. – 30.4.
Beseda se spisovatelkou dětské literatury Jitkou Vítovou, 1. st.– 14.5.
Dopravní výchova, 4. r. - květen
Školní výlety: hrad Kost, 1. - 4. r. - 29.5.; Praha, 5.r.; Český ráj, 6.r. ; Žáci 7. - 9. r. nemají
dosud stanoveno
Den dětí – zábavné dopoledne, 1. st. – červen
Diskotéka, 1. st. – červen
Sportovní činnosti
Příspěvek napsala: Mgr. Jaromíra Oubramová

Florbalistky z Cerekvice v Liberci
24. ledna se starší děvčata ze ZŠ Cerekvice zúčastnila kvalifikace o postup do
republikového finále ve florbalu. Na turnaj, ve kterém jsme se utkaly postupně se Smržovkou –
vítězem Libereckého kraje a Rakovníkem – postupujícím ze Středočeského kraje, jsme odjeli
v plné sestavě s obavami, ale natěšení na to, co nás čeká. Když jsme vycházeli schody liberecké
Home Credit arény, dýchla na nás atmosféra něčeho velikého. Z oken velké arény na nás
pohlížely fotky libereckých hokejistů v nadživotní velikosti a muselo jim být, stejně jako nám,
divné, co zde dělá skupinka děvčat z vesnice, jako je Cerekvice. V hale míčových sportů,
nacházející se v libereckém sportovním komplexu, už při pohledu na výkon našich děvčat
nemohlo být pochyb o tom, že jsme právem na tomto turnaji, mezi nejlepšími patnácti týmy v
republice. První zápas se Smržovkou se nevyvíjel dobře. Několik minut jsme se rozkoukávali, a
soupeř se po čase dostal do vedení.
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V našem středu však máme Lucku Tomáškovou, která soupeře často zkoušela překvapit
ostrými střelami, z nichž se jedna ujala. K Lucce se povedeným únikem přidala také Anežka
Vitvarová a dostala nás do vedení. Po chvíli jsme však o vedení přišli. V hektickém závěru však
naše děvčata dokázala zabrat a naše snaha byla odměněna vítěznou brankou naší střelkyně Lucky.
O vítězství 3:2 nás už nikdo nepřipravil, přišli jsme však o Nelu Podubeckou a Janu Jiroutovou,
které jsme museli svěřit do rukou zdravotníků. Zápas hodně bolel, ale výhra stála za to. Největší
problém však nastal za chvíli. Druhý třicetiminutový zápas proti gymnáziu z Rakovníka jsme
měli začít hrát po malé nezbytné pauze. Zásluhou zdravotníků se do hry vrátila Jana, Nela však
po několika kratičkých pobytech na hřišti zjistila, že je otřesena více, než aby byla schopná
pokračovat ve hře. To, čeho jsme se báli, se bohužel stalo. Soupeř nezatížený předchozím
zápasem nám v první třetině zasadil dvě rány. Naše děvčata se nikdy nevzdávají a ukázala to i
v dalším průběhu utkání, kdy se ke konci druhé třetiny trefila Lucka Tomášková. Celý tým se
z posledních sil vrhnul do útoku a začínali jsme soupeře více a více zlobit. Jeden gól by stačil a
dlouho visel ve vzduchu, několik svižných střel dávalo naději, že by se nám mohlo podařit
vyrovnat. Síly, které jsme vynaložily na útočení, nám však chyběly vzadu a soupeř chvíli před
koncem zápasu definitivně rozhodl třetím gólem. Konečný stav 1:3 je pro nás krutý, cítili jsme,
že bylo na to, abychom uhráli remízu, která by nám stačila na první místo a postup mezi
nejlepších pět týmů v ČR. Zklamání však po čase musela vystřídat radost, protože druhé místo
znamená, že jsme skončili v nejlepší desítce týmů v České republice a kdo by si kdy pomyslel, že
se to povede zrovna vesničce, jako je Cerekvice nad Bystřicí.

Bojovnice, které reprezentovaly Cerekvici nad Bystřicí: brankářka Aneta Korečková,
obránkyně Pavlína Jonášová, Jana Jiroutová a Sabina Tancošová, útočnice Nela Podubecká,
Anežka Vitvarová, Lucka Javůrková, Sára Málková a Lucka Tomášková.
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SPOLKY OBCE
HASIČI
SDH Třebovětice
Rok 2018 je pro náš sbor významný tím, že oslaví již 80 let od svého založení. První akcí,
kterou jsme oslavy výročí tak trochu zahájili a zahajujeme jí vždy i každý rok, bývá Hasičský bál.
Protože se hasičská zbrojnice v Třebověticích, přestavuje, bylo nutné rozhodnout, zda se bál bude
pořádat a případně kde. Dalo nám to chvíli zjišťování po okolních obcích, jaké jsou možnosti, a
nakonec jsme vybrali nový kulturní dům na Skále. Pro celý náš sbor to byla velká výzva, přeci
jenom kapacita sálu 160 osob je s třebovětickou zbrojnicí nesrovnatelná. Zajistit bál, tak
znamenalo mnoho hodin příprav a plánování organizačních věcí, dokonce jsme si na to zřídili
komisi. Vše dobře dopadlo a první únorovou sobotu zahrála k tanci hudební skupina Notabene,
byla bohatá tombola, fotokoutek a také dostatek jídla a pití byl samozřejmostí. V sále nezbylo ani
jedno volné místo. Samotná příprava, průběh a úklid přímo na Skále zabraly členům celý víkend.
A proto bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, kteří se zúčastnili, za podporu našeho sboru a
všem, kteří se podíleli na organizaci, za čas, který celé realizaci bálu věnovali.
Nyní už v rychlosti o tom, co se dělo a bude dít. Na začátku února se již tradičně scházejí
Mladí hasiči k přípravě na jarní část soutěžní sezony, maluje se do soutěže Požární ochrana očima
dětí a trénuje se na soutěže. Už jsme se zúčastnili uzlovky v Miletíně, čeká nás Slatinský
plamínek a hlavně hra Plamen, která se koná na konci května ve Vrchovině. Probíhá údržba
techniky a materiálu ve výjezdové jednotce a teoretická školení členů jednotky. Nadále také
pokračuje přestavba hasičské zbrojnice, kde spolupracujeme s obcí na řešení jednotlivých částí
přestavby. V následujících měsících nás čeká 7. dubna Sběr železného šrotu a akce Ukliďme
Česko a 30. dubna pálení čarodějnic. V květnu se vrhneme do soutěžení na okrskové a okresní
úrovni a v červnu uspořádáme dětský den.
Oslavy výročí spojíme se slavnostním otevřením hasičské zbrojnice a v kalendáři si již
můžete zarezervovat datum 11. srpna. Více informací o programu se dočtete v příštím čísle
zpravodaje.
Autor článku: Jakub Němec DiS., starosta sboru

Miletínský šmodrch 2018
Po delší vánoční pauze jsme se opět všichni sešli druhý únorový pátek. Vedoucí se nás
zeptali, jestli se chceme zúčastnit Miletínského šmodrchu. To je závod, který pořádá SDH
Miletín, ve vázání uzlů na čas. Čtrnáct z nás se s nadšením přihlásilo. Kdo se nechtěl nebo
nemohl zúčastnit, začal kreslit obrázky do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Pod
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dohledem Michala jsme začali poctivě trénovat. Utkávali jsme se ve dvojicích a zkoušeli vázat i
poslepu. Trénink probíhal čtyři týdny a už tu byla sobota 3. března. Ráno jsme se v 8.30 hod
všichni sešli v Třebověticích u krámu, bohužel nás kvůli nemoci bylo o dva závodníky méně.
Přijeli jsme do Miletína a naše kroky vedly do Sousedského domu, kde se závod konal.
Po slavnostním zahájení jsme čekali, až na nás přijde řada. Soutěž měla dvě kola, takže
když se někomu nepovedl první pokus, mohl si svůj výsledek opravit v druhém. Nejlépe z nás
všech se umístila Tereza Málková, která si domů odvezla pohár za 3. místo v kategorii mladších,
kdy závodilo celkem 39 dětí. Ostatní nebyli tak nadšeni ze svých výsledků, ale Terce jsme to moc
přáli.

Teď se budeme pomalu připravovat na další závody, které nás čekají. V dubnu Setkání
přípravek nejen Královéhradeckého kraje a Slatinský plamínek, v květnu okrskové cvičení a Jarní
kolo hry Plamen a v červnu se již těšíme na Nevrátickou Bludičku. Držte nám palce.
Autor článku: Anežka Vitvarová

SDH Cerekvice n. B. pořádá dne 5. 7. 2018 od 20 hodin hasičskou veselici v parku
v Cerekvici n.B. za školou. Hraje NOTA-BENE.

TJ SOKOL
Vítáme všechny fanoušky cerekvického fotbalu na startu jarní části sezóny, ve které bude
cílem posun v tabulce okresního přeboru směrem vzhůru. Základem úspěšného jarní části je vždy
kvalitní zimní příprava. Jako již několik posledních let, tak i letos bylo její částí čtyřdenní
soustředění. Již potřetí se konalo v Mistrovicích nedaleko Letohradu. Součástí letošního
soustředění byl poprvé i trénink na běžkách – výjezd z Červenovodského sedla na Bukovou horu.
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Velkou výhodou tohoto místa je spojení ubytování s velkou tělocvičnou i několika hřišť s
umělou trávou a to v Letohradě a Lanškrouně. Při soustředění jsme chtěli opět sehrát přátelský
zápas s domácími Mistrovicemi, ale ty nás odmítly, že se prý nedají dohromady. Nakonec se nám
podařilo zajistit přátelák s týmem Fotbal Žichlíne na umělé trávě třetí generave Městského
stadionu Romana Šebrleho v Lanškrouně. Sice jsme prohráli, ale alespoň víme, na čem je potřeba
ještě zapracovat.
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Jarní část soutěže začne v sobotu 31. 3. 2018 na domácím hřišti utkáním proti Myštěvsi. Před
prvním utkáním bude nutné posunout branku u kabin o cca 2 metry z důvodu dodržení bezpečné
vzdálenosti mezi brankovou čárou a nově vybudovaným multifunkčním hřištěm.
Další program jarni části mužů:
Datum
Hodina
So 31. 03. 2018 16.00 h
Ne 08. 04. 2018 16.30 h
So 14. 04. 2018 17.00 h
Ne 22. 04. 2018 17.00 h
So 28. 04. 2018 17.00 h
Ne 06. 05. 2018 17.00 h
So 12. 05. 2018 17.00 h
So 19. 05. 2018 17.00 h
So 26. 05. 2018 17.00 h
So 02. 06. 2018 17.00 h
So 09. 06. 2018 17.00 h
So 16. 06. 2018 17.00 h

Sraz
15.00 h
15.30 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h

Utkání
Cerekvice - Myštěves A
Chlumec B - Cerekvice
Cerekvice - Probluz A
Kosičky A - Cerekvice
Cerekvice - Slavia HK B
Třebeš B - Cerekvice
Cerekvice - Lhota p.L. A
Červeněves A - Cerekvice
Cerekvice – Boharyně
Cerekvice – Dohalice
Cerekvice - RMSK Cidlina B
Kunčice B - Cerekvice

Naši mladí fotbalisté zahájí 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 2008 a mladších (u dívek 2007 a mladších).
Rozpis utkání starší přípravka:
Datum
Hodina
So 07. 04. 2018 10.00 h
So 14. 04. 2018 14.00 h
Út 17. 04. 2018 16.00 h
So 28. 04. 2018 14.00 h
So 05. 05. 2018
So 12. 05. 2018
So 19. 05. 2018
So 26. 05. 2018
So 02. 06. 2018
Čt 07. 06. 2018
So 16. 06. 2018

Sraz
09.00 h
13.00 h
15.00 h
13.00 h

14.00 h
10.00 h

13.00 h
09.00 h

14.00 h
17.00 h
13.00 h

13.00 h
16.00 h
12.00 h

Utkání
Libčany - Cerekvice
Cerekvice - Třebeš dívky
Třebeš C – Cerekvice
Cerekvice – Nepolisy
Myštěves - Cerekvice (bude
upřesněno později)
Cerekvice – Stěžery
Dobřenice - Cerekvice
Volno
Cerekvice - Lhota p.L./Roudnice B
Dohalice – Cerekvice
Cerekvice – Smiřice

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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MS DUHORÁZ
Konec března je čas kdy končí myslivecký rok a toto období je pro myslivce časem
bilancování a zároveň plánování aktivit a priorit na rok následující.
Dne 17. 3. 2018 proběhla výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku Duhoráz
Boháňka – Cerekvice. I letos jsme využili možnosti nově postaveného kulturního domu na Skále.
Na schůzi byli pozváni, kromě členů spolku i zástupci obou obcí, v kterých myslivost
provozujeme, dále zemědělské a lesnické společnosti, na jejichž pozemcích hospodaříme,
samozřejmě i zástupci sousedních mysliveckých spolků a v neposlední řadě i dozorový orgánu
odboru životního prostředí.
V roce 2017 se tři naši dlouholetí členové dožili významného životního jubilea, mezi nimi
je i Cerekvický občan pan Jaroslav Lhotský, který oslavil 70 let, touto cestou bych ještě jednou
rád za myslivecky spolek poblahopřál vše dobré a hlavně hodně zdraví.

Ze zpráv o činnosti spolku a o finančním hospodaření vyplynulo, že rok 2017 byl rokem
celkem úspěšným. Podobně jako v minulých letech pokračovaly další práce v honitbě. Dá se říci,
že každoroční činností se stává sázení ovocných stromů a to v lokalitách dostatečně vzdálených
od komunikací. Tato činnost by nám měla do budoucna zpříjemnit některé lokality v honitbě a
zároveň zajistit zpestření potravní nabídky pro zvěř. Je fajn vidět, když práce dává smysl. Při
podzimních procházkách bylo vidět, že stromky vysázené před třemi roky již pár plodů přinesly.
Tuto naši aktivitu podporuje i obec Cerekvice, která nám pomáhá s výrobou chrániček stromků,
za což jejím představitelům děkuji.
V loňském roce jsme se opět podíleli na zajištění občerstvení na akci sázení vinné révy
v Cerekvici. Další a již tradiční akcí bylo opékání prasete u hájenky s následnou zábavou. I přes
nepřízeň počasí si mnoho lidí cestu do Lysice našlo, což nás velmi těší. Celkem bylo za
brigádnickou činnost v roce 2017 vykázáno členy cca 1150 hodin, což je sice méně než
v předchozím roce, ale i tak je to solidní výsledek.
V lovu zvěře se nám nedařilo tak jako v roce 2016, např. černé zvěře jsme ulovili o polovinu
méně tedy 20 ks, což je ale v podstatě průměrný roční výsledek za posledních 10 let.
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Otázkou do příštích let zůstává, jakým způsobem bude probíhat boj s Africkým morem
prasat, který se v loňském roce objevil na Zlínsku. A jak bude k odlovu černé zvěře přistoupeno
dozorovými orgány a následně mysliveckými spolky.
Jaký bude rok následující, ukáže až čas, každopádně plány a to jak pracovní, tak i lovecké
jsou dány. Ambice jsou přinejmenším podobné jako v právě skončeném mysliveckém roce, teď
už jen najít sílu, čas a chuť je realizovat. V letošním roce bychom rádi realizovali opravy střech
na hájence v Cerekvicích a také na odchovně bažantů na Boháňce. Největším problémem v plnění
cílů pro nás zůstává věk a počet členské základny.
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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