CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 3/2018

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 2018/2019.
Zanedlouho si připomeneme dvě významná výročí. Nejdříve 80 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů Třebovětice a následně 100 let od rozpadu Rakousko – Uherska a vzniku
samostatné Československé republiky.
Oslava výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, spojená s otevřením hasičské zbrojnice
v Třebověticích po rekonstrukci, proběhne v termínu tradiční pouti a to v sobotu dne 11.
srpna 2018 v areálu hasičské zbrojnice v Třebověticích.
Oslava výročí vzniku samostatné Československé republiky proběhne v sobotu 29. září 2018
v areálu cerekvického zámku a zámeckého parku. Při příležitosti tohoto významného výročí si
připomeneme našeho rodáka, pilota a leteckého instruktora královské RAF za II. světové
války, pana plukovníka Rudolfa Holečka. Součástí programu bude také symbolické vinobraní
z odnoží nejstarší vinné révy na světě vysazené v roce 2015 u kaple Zvěstování Panny Marie.
Programy oslav jsou uvedeny v tomto zpravodaji na následující straně a zveřejněny na
obvyklých místech.
Srdečně Vás všechny zvu na tyto oslavy a předem Vám děkuji, pokud se rozhodnete s jejich
přípravami pomoci.

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:

Středa 16.00 – 18.00

Kontakty:

493 696 195, 493 696 023
ou@cerekvice.cz,
příp. starosta@cerekvice.cz

telefonní čísla
E – mail

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum
18. července 2018
8. srpna 2018
29. srpna 2018
19. září 2018

Den
středa
středa
středa
středa
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Hodina
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
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Program oslavy konané dne 11. 8. 2018 (změna vyhrazena):

14.00 – 19.00

Výstava o historii SDH v hasičské zbrojnici v Třebověticích

14.00 – 19.00

Výstava historické hasičské techniky

14.00 – 18.00

Atrakce pro nejmenší – skákací hrad

14.00

Zahájení slavnosti

15.00

Vystoupení dechové hudby JAVORKA – I.část

16.00

Ukázka z činnosti mladých hasičů

16.30

Ukázka použití hasičské historické techniky

17.00

Vystoupení dechové hudby JAVORKA – II.část

19.00

Pouťová taneční zábava – hraje FILAS BAND

Program oslavy konané dne 29. 9. 2018 (změna vyhrazena):

14.00 – 19.00

Výstava k 100. výročí Československa v zámku

14.00 – 19.00

Výstava k uctění památky plukovníka Rudolfa Holečka v zámku

14.00 – 18.00

Atrakce pro nejmenší – skákací hrad

14.00 – 19.00

Ochutnávka vín v přízemí zámku

14.00

Zahájení slavnosti

15.00

Odhalení památníku plk. RAF Rudolfu Holečkovi

16.00

Hudební a taneční vystoupení RELAX BAND

17.00

Vystoupení žáků místní základní školy

17.30

Hudební vystoupení RELAX BAND

19.00

Sousedské posezení s hudbou

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. 2018
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Konec školního roku je tady, prázdniny ťukají na dveře. Než ale nastane ten okamžik, ještě
uběhne několik dní. Během roku se ve škole uskutečnily různé kulturní a sportovní akce, činnosti,
které se týkají výuky.
Dne 5. dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. Dostavilo se celkem 28 dětí, v září nastoupí
do první třídy 22 nových žáků.
V pondělí 16. dubna naši školu navštívila skupina historického šermu Pernštejn. Letos žáci
shlédli interaktivní program o Vikinzích. Zábavnou formou si přiblížili atmosféru 9. - 11. století,
seznámili se s dobovými kostýmy, rekvizitami, replikou lodi, dozvěděli se spousty zajímavostí ze
života Vikingů.

Ve čtvrtek 26. dubna se uskutečnila pravidelná každoroční jízda zručnosti. Na vytyčené trase
si žáci celé naší školy prakticky vyzkoušeli své schopnosti, jak ovládat jízdní kolo. Čekaly je různé
překážky, bohužel se u některých žáků jízda neobešla bez trestných bodů. Nevadí, příští rok se
budou jistě snažit zlepšit své výkony.
V pondělí 30. dubna se konala v Lysici tradiční sportovní, orientační a poznávací soutěž
"Okolo Vavřinečku". Žáci podle věkových kategorií plnili v lese různé disciplíny – hod, orientaci,
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střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, zdolávali překážku, stavěli různé typy ohnišť. Během trasy
plnili další úkoly v podobě poznávání rostlin, živočichů, dopravních a orientačních značek,
známých historických budov a staveb.
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Ve dnech 14. a 16. května v rámci čtenářských klubů proběhla na prvním stupni beseda s
autorkou dětské literatury, paní Jitkou Vítovou. Vyprávěla, jak vzniká kniha, co předchází tomu,
než ji můžeme vidět v obchodech ve finální podobě. Také seznámila děti s knihami z její tvorby O Květušce a tesaříkovi, Květuška hledá tesaříka. Pro menší čtenáře pak to byly knihy Kamarádi z
lesa a Život u rybníka. Beseda byla velmi zajímavá, děti s nadšením poslouchaly povídání paní
spisovatelky. Také měly možnost si některou z jejich knih koupit.
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Žáci 4. třídy navštívili dne 24. května dopravní hřiště v
Hořicích, absolvovali zde druhou část dopravního kurzu.
Však coby správní cyklisté a chodci měli vždy dodržovat
dopravní předpisy. Nejprve si zopakovali teorii, absolvovali
jízdu na kolech, nakonec si všichni napsali testík. Ti, kteří
splnili požadovaný počet bodů, odjížděli zpět do školy s
průkazem cyklisty. Méně úspěšní si znovu prošli teorii ve
škole a následně po zopakování testu si domů nesli také svůj
vytoužený průkaz.
Dne 21. června navštívily děti z 3. a 4. třídy zábavní
park Tongo v Hradci Králové. Nachází se tu spousta atrakcí
pro děti a dospělé. Žáci se zde mohou dostatečně vyřádit,
užít si spousty zábavy, zažít různá dobrodružství. Setkají se
tu také s dětmi z jiných škol, mohou se tak seznámit s
novými kamarády a navázat nová přátelství.

Ve středu 27. června se žáci 4. třídy loučili s budovou 1. stupně. Tradičně připravili pro dětí
1. - 3. třídy diskotéku a soutěže. Mladší žáci si vše "očíhli", protože v následující roky i oni budou
podobné chystat pro své mladší kamarády.
Naši prvňáčci mají za sebou svůj první rok školní
docházky. Dokážou si již přečíst oblíbené pohádky a
příběhy. Ve čtvrtek 28. června navštívili místní knihovnu
a proběhlo zde "pasování na čtenáře".
V posledním týdnu letošní školní docházky byly
vyhodnoceny celoroční soutěže – sportovní, poznávací a
sběrová činnost.
V pátek 29. června se uskutečnilo slavnostní
zakončení školního roku, kdy jsme se rozloučili s žáky 9.
třídy. Posléze třídní učitelé rozdali v jednotlivých třídách
vysvědčení. Někteří odešli domů s úsměvem, jiní možná
budou zpytovat svědomí nad svými studijními výsledky.
Nevadí, od září budou moci vše napravit.
A nyní už nastává ten správný čas těšit se na
prázdniny, načerpat nové síly do dalšího školního roku.
Deváťákům pak šťastný vstup do nové životní etapy a
vykročení tou správnou nohou!
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Autor článku: Mgr. Jaromíra Oubramová

Den Země, 20. dubna 2018
V letošním roce jsme upravili
program ke Dni země. Společně s OÚ
Cerekvice n.B. jsme uskutečnili projekt
„Ukliďme si po sobě i jiných“. Zrána si
žáci všech tříd připomněli program o
recyklaci odpadu, který nám připravila
organizace Tonda obal a pak jsme vyrazili
na různé lokality uklízet. Žáci I.st. se
zaměřili na blízké okolí školy, žáci II.st. se
vydali na příkopy za hřištěm, k nádraží i na
Lysici. Nasbírali a roztřídili velké
množství nepořádku, za to jim patří dík.
Naplněné pytle odvezli zaměstnanci OÚ.
Doufáme, že tato akce povede k zodpovědnějšímu chování nejen dětí, ale i dospělých.
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Exkurze MVE Hučák Hradec Králové, 13. června 2018
V tématickém plánu fyziky pro 9. třídu máme i exkurzi na malou vodní elektrárnu. Žáci se seznámí
nejen s funkcí elektrárny, ale také s historií překrásné budovy na břehu Labe. Tentokrát jsme
nemohli nahlédnout ke generátorům, ale zase jsme viděli rozebranou Francisovu turbínu a suchý
náhon k turbínám. Pan průvodce také kladl na srdce této budoucí generaci, aby se snažila
vymyslet, jak více využívat obnovitelné zdroje k výrobě elektřiny a jak celkově chránit naše
životní prostředí. Navštívili jsme také interaktivní výstavu k obnovitelným zdrojům a žáci měli za
úkol doplnit pracovní list, abych zjistila zpětnou vazbou, co si zapamatovali.

Autor článku: Mgr. Jindra Jenčovská

Školní výlet 5.třídy
Tradičně jsme se vypravili poznávat naše hlavní město. Vzhledem k velmi teplému počasí
jsme se na chvilku zastavili u sv.Václava na koni, připomněli si něco málo z historie a pak hurá do
chladného metra. Rychlost jízdy nás překvapila, za chvilku už jsme vystupovali na Malostranské.
Po Starých zámeckých schodech jsme museli po svých – no trochu náročné to bylo, ale nahoře nás
čekal zážitek: „šacovala“ nás policie. Víme, že tím zajišťují bezpečnost kolem Hradu. Potom jsme
si prohlédli Baziliku sv.Jiří, Starý královský palác – hlavně Vladislavský sál, ale bohužel se nám
nepodařilo ani nakouknout do Katedrály Sv. Víta. Všude bylo strašně moc turistů. Odpočinek
naplánovala paní učitelka v Královské zahradě, tam jsme si prošli cestičky kolem Letohrádku
královny Anny, vyfotili se u Zpívající fontány a pak zase zpět do areálu Pražského hradu. Ještě
jsme stihli Zlatou uličku a věž Daliborku. Zpátky na Václavské náměstí jsme se svezli metrem.
Honem něco koupit k jídlu nebo dárečky a bylo po výletě. Zmožení jsme se nasoukali do rychlíku
a těšili se na domov. Ale Praha stála za to. Příště bychom mohli i do ZOO.
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Školní výlet - Český ráj - 6. a 8. ročník
Dne 29. a 31. 5. 2018 se žáci 6. a 8. ročníku vydali na výlet vlakem do Českého ráje.
Z Turnova vystoupali na skalní vyhlídku Hlavatice, odkud byl krásný výhled na Kozákov, Ještěd,
Ralsko a Bezděz. Po třech kilometrech chůze po lesní cestě dorazili na Valdštejn, jehož prohlídky
se zúčastnila jen 8.třída. Šesťáci dali přednost skalním reliéfům kolem Kopicova statku, čímž si
prodloužili trasu o 2 km. Další zastavení, po několika nádherných skalních vyhlídkách, pak bylo na
Bukovině, kde jsme všichni obdivovali lesní cizokrajné velikány tamního arboreta. Poslední
občerstvovací zastávkou ve skalách byla Hrubá Skála, ze které jsme se Myší dírou vydali přes
Sedmihorky na zpáteční vlak. Jelikož oběma třídám počasí přálo a program trasy byl opravdu
bohatý, odjížděli snad všichni domů spokojeni.

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 3/2018

10

Autor článku: za 6. tř. Mgr. L. Krotilová a za 8. tř. Mgr. J. Novotná

Školní výlet sedmé třídy
Na konci května dala sedmá třída přednost klimatizovanému vzduchu před venkovním
vedrem a hrozbou bouřek a prověřila svou fyzickou zdatnost návštěvou FlyZone Parku v Hradci
Králové. Celé dopoledne žáci řádili na trampolínách, překonávali strach z výšek na horolezeckých
stěnách a zkoušeli své schopnosti ve virtuální realitě.

První pomoc ve vodě a u vody, společný projekt tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Na začátku června absolvovali žáci
sedmé a osmé třídy dvě odpoledne v
bazénu ve Všestarech na 1. ročníku do
budoucna plánované každoroční akce,
kde si pod dohledem záchranáře a
potápěče vyzkoušeli pohyb ve vodě v
oblečení, naučili se základní pravidla
první pomoci při úrazech a v situacích
souvisejících s létem, koupáním v
neznámé vodě, při šoku z ledové vody, křeči, při bezohledném chování na koupališti či při
nezodpovědném a nepromyšleném pití alkoholu na slunci a v horku.
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SPOLKY OBCE
HASIČI
SDH Třebovětice
Další tři měsíce uběhly jako voda a je tu nový zpravodaj. Ani tentokrát jsme nezaháleli a
úspěšně zvládli nemálo akcí.
Hned z kraje dubna jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Sešlo se nás o mnoho více než loni, tak jsme se mohli rozdělit na dvě skupiny a podařilo se nám
uklidit větší část vesnice a okolí. Po práci na nás čekalo opékání buřtíků u zbrojnice
v Třebověticích.

(zleva nahoře – Hanička Kvardová, Libuška Tobolková, Barča Dufková, zleva dole – Kája Jakischová,
Natálka Němcová a Dorotka Tobolková a vedoucí Jitka Dufková)
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21.4.2018 se naši nejmenší zúčastnili Krajského setkání přípravek v Holovousích. Tam
poměřili svoje dovednosti a rychlost s dalšími týmy v Závodu požární všestrannosti, ve Štafetě
dvojic a v Požárním útoku. Vše perfektně zvládli pod dohledem vedoucí Jitky Dufkové a za
velkého fandění rodičů. Odměnou pro ně byl pohár a medaile.
Naším dalším závodem byl Slatinský plamínek, který se letos konal 29.4.2018. V počtu 17
závodníků, byli jsme nejpočetnější výprava, jsme brzy ráno odjeli do Slatin, kde se konal Běh přes
překážky na 60 metrů. Soutěžilo se v kategorii přípravka, mladší a starší dívky a chlapci. Slavili
jsme velké úspěchy. V kategorii mladších dívek se z celkového počtu 41 závodnic umístila na 3.
místě Rozárka Vitvarová, na 5. místě Nikolka Němcová a Terezka Málková brala 7. místo.
V kategorii mladší žáci z celkového počtu 35 závodníků si 1. místo senzačně vybojoval Adam
Boháč a na 4. místě byl Míša Pavel. Ze starších dívek se nejlépe dařilo Anežce Vitvarové, která
skončila na 7. místě a ze starších chlapců Adamovi Miškářovi, který byl na místě 13. Zatímco
v loni na těchto závodech sněžilo, letos sluníčko pěkně pálilo, a tak jsme se na zpáteční cestě domů
zaslouženě zastavili v Konecchlumí na zmrzlině.

Hned následující den, tedy 30.4.2018 pořádal náš sbor tradiční pálení čarodějnic. Tento rok
jsme, z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice, museli najít náhradní místo dění. Své zázemí nám
propůjčili myslivci ze spolku Duhoráz. Ještě jednou děkujeme. Čarodějnic a čarodějů se slétlo
opravdu dost, nechyběla strašidelná stezka plná úkolů, za které děti dostávaly žetonky, a ty pak
měnily za dobroty, v dílničce si mohly vyrobit netopýry, opéci si buřta a k tomu všem opět hrál DJ
Honza.
Z čarodějnic jsme plynule přelétli do května, kde nás nejdříve čekaly 12.5.2018 okrskové
závody v Třebnouševsi . Do soutěžního klání ve štafetách a požárním útoku se zapojili jak mladí
hasiči, tak i družstvo našich mužů a žen. Dětských kolektivů se sešlo celkem 6, z toho 4 z
Třebovětic. Vše hladce proběhlo bez zranění, ženy i muži ve svých kategoriích získali krásné 2.
místo a po slavnostním ukončení se šlo do kádě.
A na konci května ve dnech 25.5. – 27.5.2018 nastal vrchol naší celoroční práce s mladými
hasiči, a to Okresní kolo Hry Plamen a Dorostu ve Vrchovině. Plni očekávání a sportovního
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nadšení jsme se vydali do Vrchoviny. První skupina vyrazila již v 13.00 hodinu, aby postavila naše
stany na tom nejlepším místě, zbytek nás odjížděl krátce po 15.00 hodině. Soutěžní klání začalo
již v pátek dvěma disciplínami – Štafetou 4 x 60 metrů a Štafetou CTIF. Tento rok se podařilo
postavit dvě devítičlenná družstva starších a jedno mladších. Jak se blížil čas našeho startu, tak
nervozita vzrůstala, měli jsme pocit, že děti najednou zapomněly úplně vše, co jsme si trénovali a i
kdo s kým běhá. Po prvních pokusech jsme se ale uklidnili a vše proběhlo tak, jak mělo.

Druhý den ráno po snídani se konal slavnostní nástup, kde nás seznámili s dalším průběhem,
a pak jsme už pokračovali v závodění. Dopoledne se běhal Útok CTIF a Štafeta požárních dvojic,
vždy dva pokusy. Po obědě nás pak už čekala poslední disciplína, a to Požární útok, ten rozhodoval
o všem. Mladším se podařil zaběhnout druhý nejrychlejší čas 0:25:36, překonaly je jen
Holovousy. První družstvo starších zaběhlo čas 0:30:68 a druhé družstvo čas 0:26:90. Potom byl
volný program, děti mohly na hřiště, v hasičárně se promítala pohádka a od 20.00 hodin byla
naplánovaná diskotéka. My, vedoucí, jsme se utábořili v našem zázemí u stanů a odpočívali,
zatímco rozhodčí počítali výsledky. Mysleli jsme si, že by se mladším mohlo podařit, dle
průběžných výsledků, získat nějakou tu medaili, ale když nám děti přiběhly povědět, že to je
medaile za 1. místo, nemohli jsme jim uvěřit a tak jsme se rozeběhli naopak my, abychom to viděli
na vlastní oči. A byla to pravda, poprvé v celé historii Mladých hasičů SDH Třebovětice jsme na
prvním místě. Bylo to pro nás takové naše Nagano. Následovala nepopsatelná radost a hrdost,
tancovali jsme, smáli se, bouchli rychlé špunty, prostě paráda. Nesmíme zapomenout i na družstva
starších, ta ve velké konkurenci dosáhla na pěkné 6. a 10. místo. Po nedělním vyhodnocení jsme
sbalili naše stanové městečko a až na dorostence vyčerpáni, ale spokojeni odjeli domů.
Neděle patřila soutěži dorostenců. Reprezentovalo nás jedno smíšené družstvo a Sára
Málková za jednotlivce. Družstva změřila svoje síly ve Štafetě 4 x 100 metrů, v Běhu na 100 metrů
s překážkami a v Požárním Útoku. Jednotlivci mají také Běh na 100 metrů s překážkami a
Dvojboj. Dorostenci byli na 2. místě a také Sára vybojovala ve své kategorii 2. místo.
A co nás ještě čeká? V sobotu 16.6.2018 pojedou mladí hasiči na noční závody na Nevrátickou
bludičku, následující víkend se ponese ve znamení indiánského dne, snad nám počasí bude přát,
pak se už budeme pomalu chystat na prázdninové týdenní hasičské soustředění, které bude opět
v Pekle nad Zdobnicí.
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(vítězný tým zleva - Lucka Tretiníková, Michalka
Flaksová, Barča Bělinová, Adam Boháč, Emča
Mešejdová,
Míša Pavel, Terezka Málková, Nikča Němcová, Verča
Mešejdová a Rozárka Vitvarová)

A v neposlední řadě Vás SDH Třebovětice ve spolupráci s Obcí Cerekvice nad Bystřicí
srdečně všechny zve na Oslavy 80. let od založení našeho sboru, spojené se slavnostním otevřením
nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v Třebověticích a pouťovou zábavou. Zkuste si najít čas
a přijďte to v sobotu 11.8.2018 s námi oslavit. Předpokládaný začátek je plánován na 14.00
hodinu, můžete se těšit na slavnostní program, doplněný zábavou pro všechny generace.
Autor článku: Helena Vitvarová
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Termín:
Místo:
Cena:
Odjezd:

sobota 13. října 2018 od 18.00 hodin
Divadlo HYBERNIA, Náměstí republiky 4, Praha 1
400,- Kč
z Třebovětic od obchodu potravin ve 13.00 hodin
z Cerekvice od obecního úřadu ve 13.15 hodin
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