CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 2/2019

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané
v letošním roce oslavíme dvě výročí.
Prvním z nich je 300 let od barokní přestavby Kaple Zvěstování Panně Marii
v Cerekvici nad Bystřicí datované do roku 1719 a zároveň také páté setkání u vysazení
řízku nejstarší vinné révy na světě Stará Trta v Cerekvici. Oslava se koná v sobotu dne
4. května 2019 v areálu cerekvického zámku. Nedílnou součástí oslav bude také
staročeský jarmark, kterého se můžete zúčastnit i jako prodejci, pokud máte nějaký
produkt vlastní výroby, nebo byste chtěli ukázat Vaši zručnost při tradiční řemeslné
výrobě. Dovoluji si Vás požádat, pokud máte kontakty na svoje příbuzné, kamarády
či známé a chtěli byste, aby se této akce zúčastnili, předejte jim,prosím, tuto informaci.
Druhým významným výročím je 100 let od založení Tělovýchovné Jednoty SOKOL
Cerekvice nad Bystřicí - Třebovětice, která byla založena v roce 1919. Oslava
proběhne v sobotu dne 22. června 2019 v areálu fotbalového hřiště v Cerekvici nad
Bystřicí.
Je zřejmé, že oslavy budou organizačně velmi náročné. Uvítám proto všechny
spoluobčany, kteří mohou jakoukoliv formou přispět k zajištění bezproblémových
příprav a k průběhu oslav. Program oslav je uveden v tomto zpravodaji a bude
zveřejněn na obvyklých místech.
Srdečně Vás všechny zvu na tyto oslavy.
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

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Otevírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Kontakty:

telefonní číslo 493 696 189

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum

Den
17.4.2019
7.5.2019
29.5.2019
19.6.2019

středa
úterý
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 15.6.2019.
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
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:
CEREKVICE:
ve středu 10. dubna 2019
v sobotu
13. dubna 2019
TŘEBOVĚTICÍCH:
v úterý
9. dubna 2019
v neděli
14. dubna 2019

od 15.00 do 17.00 hod.
od 10.00 do 12.00 hod.
od 15.00 do 17.00 hod.
od 9.00 do 11.00 hod.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
V sobotu 6. dubna 2019 provede firma FCC svoz nebezpečných odpadů. Odpady odevzdejte
osobně na uvedeném místě a v určenou dobu.
CEREKVICE: 12.00 – 12.30 hodin, stanoviště za obecnou školou pro kontejner
TŘEBOVĚTICE: 12.40 - 13.00 hodin, stanoviště u rybníka pro kontejner
Sbírané druhy nebezpečných odpadů
 Z provozu automobilů:
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče,
obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících
prostředků, zaolejované hadry apod.
 Fotochemikálie:
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.
 Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.
 Tuky a oleje:
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem
ropných látek, apod.
 Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru:
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.
 Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
 Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu,
lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích
prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
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První obecní ples
Obec Cerekvice nad Bystřicí uspořádala v sobotu 2. února 2019 „Obecní ples“ v kulturním domě
obce Boháňka na Skále. Jednalo se o první ples pořádaný obcí v novodobé historii. Za pomoci
mnoha dobrovolníků ze strany našich občanů a za úžasné podpory sponzorů se tako akce velice
vydařila a účastníci plesu se dobře bavili. K tanci a poslechu hrála vynikající skupina EGO
RETRO MUSIC vedená panem Mgr. Janem Sezimou. Většinu nápojů jsme nakoupili za dobré
ceny od Jiřího Nováka, který provozuje obchod s nápoji v Hořicích. Výborným vínem nás zásobil
pan Ing. Filip Jíra – FL Víno z Hradce Králové. Pochutiny v podobě mini řízečků, obložených
chlebíčků a sýrových mís připravovaly dobrovolnice Jana Holečková, Helena Vitvarová, Jitka
Dufková, Jaroslava Zubrová, Lenka, Tereza a Sára Málkovy, všechny pod odborným vedením
pana Ing. Zdeňka Elfmarka, který nesl na svých bedrech odpovědnost za správnost a nezávadnost
veškerého občerstvení. Za barovým pultem se nezastavili Alena Erbsová, Pavel Šmída, Marcel
Strnadel a Ludmila Starsyová. Předprodej vstupenek zajišťovala slečna Karolína Severová a
následně účetní obce paní Simona Strnadelová a Jana Pavlová. Přípravu tomboly a vstupenek měli
na starost Jiří a Martin Zubrovi pod dozorem Jaroslavy Zubrové, která byla jmenována zástupcem
pořadatele. O požární bezpečnost se staral pan Radovan Málek. Mnoho práce s přípravou sálu,
stěhováním aparatury apod. zastali pan Jan Dufek, Miroslav Vitvar a Michal Starsy, který také
bezpečně rozvážel hosty z plesu domů. Hlavním fotografem byl pan Vítězslav Pavel.
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Poděkování sponzorům
Touto cestou děkujeme všem sponzorům, kteří naplnili bohatou tombolu.
Hlavní ceny plesu losované na vstupenky věnovali sponzoři Ing. Olga Volicerová (LED televizor),
RCHP Benátky, s.r.o. - Ing. Josef Hovorka (sele 40 kg) a Myslivecký spolek „DUHORÁZ“ – Ing.
Martin Bělina (sele prasete divokého).
Ceny do tomboly věnovali: BONUS HK s.r.o. – pan Patrik Vích, AGROMEX s.r.o. – Jaroslav
Žabka, BOBOCARS spol. s r.o. – Bohuslav Dvořák, FCC Česká republika, s.r.o. – Ing. Tomáš
Gabriel, Premier Logistics, spol. s r.o. – Martin Šubrt, ČEPRO, a.s., Agrom Třebnouševes, s.r.o.,
POPR, spol. s r.o., ZKK s.r.o., FOMEI, s.r.o., INTERACTION s.r.o., FL Víno – Ing. Filip Jíra,
Holmer CZ, s.r.o., Česká pojišťovna a.s. - Ing. Martin Bělina, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
– Markéta Kotková, Poly - group cz, s.r.o. – Pavel Vlášek, STIVAL obuv – Jitka Zouharová, Obec
Cerekvice nad Bystřicí, Milan a Tomáš Heligrovi, Jiří a Petr Černí, Marcel Voborník, Ing. Petr
Kaliba, Zdeněk a Jaroslava Zubrovi, Kristýna Hylmarová, Zdeněk a Jitka Stejskalovi, Radovan a
Lenka Málkovi, Iveta a Milan Tobolkovi, Aneta Tobolková a Jakub Feneš, Jana Holečková, Olga
Severová, Ing. Zdeněk Elfmark, Věra Frantová, Jitka Maryšková, Jana Kovacsiková, Helena a
Miroslav Vitvarovi, Karolína Severová, Jitka a Jan Dufkovi, a další …

Poděkování patří zástupcům obce Boháňka za propůjčení jejich nového kulturního domu, kde se
ples konal v moderním reprezentativním prostředí.

Pozvánka
Dovolujeme si Vás již nyní pozvat na druhý „Obecní ples“ obce Cerekvice nad Bystřicí, který se
koná v sobotu 1. února 2020 od 20 hodin v kulturním domě na Skále. Hrát nám bude opět
hudební skupina EGO RETRO MUSIC.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří v MŠ Cerekvice nad Bystřicí 2.5.2019 9.00 – 16.00 hod.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 13.5.2019 – 9.00 hod. – 16.00 hod.
Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni ve zdraví a natěšení vrátili do naší školky.
Nový rok jsme začali koledováním v obci na Tři krále, čímž jsme zároveň ukončili období
vánočních svátků.

Se sněhem za pohybem
Dočkali jsme se sněhové nadílky. To bylo radosti!!! Jen se podívejte. Ale není to jenom
o zimních radovánkách. V tomto období rozvíjíme u dětí obratnost, pohotovost, posilujeme jejich
sebevědomí. Seznamujeme je se zimními sporty a úspěšnými sportovci. Povídáme si o zimní
přírodě, o pomoci člověka ptákům. Po celou zimu děti doplňují krmítka pro ptáky a pozorují je.
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Kniha je studnice moudrosti
V období tohoto projektu vedeme děti k získávání zkušeností při práci s informacemi
v knihách. Učíme děti vnímat morální poučení v pohádkách a vytváříme v dětech povědomí
o významu knihoven. Vyvrcholením projektu byla návštěva městské knihovny v Hořicích, kde
paní knihovnice seznámí dětí nejenom s provozem knihovny, ale vždy na děti čeká nový krásný
příběh. Letos se děti seznámily s jedním velmi zvláštním vlkem, který uměl skákat z knížky
do knížky. Většinou se mu v nich nelíbilo, protože tam neměl své místo. S vlkem tedy děti měly
možnost prozkoumat spousty knih. Nakonec vlk našel takovou knihu, kde ho nutně potřebovali.
Tím objevil smysl svého života, byl šťastný a spokojený. Na závěr si děti na základě doporučení
paní knihovnice vypůjčili několik knih do školky. Hurá, máme nové knížky! To se bude číst!

Masopustní taškařice
Období masopustu vybízí v dětech rozvíjet pozitivní pocity a kulturně společenské postoje.
Seznamujeme je s lidovými pranostikami, říkadly a hádankami. Děti se učí pracovat s různými
druhy materiálů a vedeme je i k využití odpadu. V letošním roce jsme využily PET lahve
na výrobu koníků a královských korun. Vrcholem masopustního období byl masopustní rej. Ráno
jsme se společně pustili do výroby koblížků. Všichni králové a královny osedlali své koně
a vydali se na spanilou jízdu po naší obci. Vše se neslo v radostném duchu a koho jsme potkali
tomu jsme zazpívali a obdarovali ho koblížkem.
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Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Třída červenek (děti ve věku 3 – 4 let)
"Co je to masopust?"
"Koníci a koláčky."
"To je pod tím prasetem."
"Maso pustit."
"Co je to vozembouch?"
"Taková bouchačka."
"Jsou na tom cinkátka a bouchá se s tím o zem."
Třída zelenek a modřenek (děti ve věku 4 - 6 let)
"Co je to masopust?"
"Nesmíme maso."
"To je když se zabije prasátko a jí se maso."
"To jsou jitrnice."
"Co je to vozembouch?"
"Hudební nástroj"
"To teda nevím."
"Bouchalo to o zem."
"Bubínek."

Autor článku: kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org
IČO : 70 981 817
bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300
__________________________________________________________________________________

Zápis dětí do 1. třídy
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném

a jiném

vzdělávání

(školský

zákon),

ve znění

pozdějších

předpisů,

se uskuteční

zápis dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020:

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13,00 do 17,00 hodin v budově
I. stupně základní školy
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které
se narodily do 31.8.2013.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v
období od září 2013 do konce prosince 2013 je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum),
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2014 do konce června 2014 jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
K zápisu se dostaví také děti, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o
to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného

školského

poradenského

zařízení

a odborného

lékaře

nebo

klinického

psychologa.

Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k
zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz!
V Cerekvici

19. 3. 2019
Ing. Jiří Ježek
ředitel školy
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Karneval
Vánoční svátky, zakončení prvního pololetí školní docházky nás již minuly. Je tu doba
masopustní a s ní také čas karnevalů. Týká se nejen dospělých, ale hlavně dětí. Zaměstnanci školy
pravidelně již po řadu let pro ně pořádají rej masek. Letos jsme zavítali do pro nás exotické a
velmi vzdálené země - Japonska. Děti si zasoutěžily, dostatečně se vyřádily ve víru tance,
nechyběla také jako vždy bohatá tombola.
Poděkování patří sponzorům, kteří na karneval přispěli, dále panu Dufkovi za zajištění
hudby.
A můžeme se opět těšit na příští rok.

Plavecký výcvik
Žáci 2. - 4. třídy opět absolvují plavecký výcvik, tradičně každým rokem jezdí do hořického
areálu. Kurz je určen pro malé děti v počtu deseti dvouhodinových lekcí. Žáci se naučí základní
styly, ale hlavně se přestanou bát vody. Výcvik skončí 26. března. Naši plavci obdrží "mokré
vysvědčení" a drobné odměny, které získali v plaveckých disciplínách.

Den otevřených dveří, zápis do 1. třídy
S nástupem jara přichází zápis do první třídy. Rodiče a děti se budou moci předem seznámit
s prostředím školy, jejím materiálním vybavením; mohou vidět a získat detailní informace o naší
škole. Den otevřených dveří se koná v pátek 29. března. Všichni rodiče budoucích prvňáčků jsou
srdečně zváni. Zápis do první třídy proběhne následující týden ve čtvrtek 4. dubna.
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Velikonoční dílny
Letošní svátky jara - Velikonoce - se
posunuly na měsíc duben. Na škole se
tradičně uskuteční velikonoční dílny.
Všichni zúčastnění si budou moci
vlastnoručně vyrobit výzdobu s jarní
tématikou.

Hvězdárna a planetárium
V úterý 16. dubna navštíví žáci 3. a 4.
třídy hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Děti zde uvidí projekci hvězdné oblohy, celkově
získají lepší informace z oblasti astronomie. Získané poznatky potom budou moci použít ve
výuce.

Dopravní výchova
Měsíc duben je brán jako Měsíc bezpečnosti. Děti
se věnují dopravní výchově již od mateřské školy,
ochraňuje jejich zdraví a život. V jednotlivých třídách
se žáci učí značky, hravou formou řeší situace na
křižovatkách. Na závěr potom vykonají jízdu zručnosti.
Žáci 4. třídy navíc absolvují druhou část
dopravního kurzu v Hořicích. Zde uplatní teoreticky
a prakticky své znalosti. Čeká je tu testík a jízda na
kolech. Odměnou jim za to bude průkaz cyklisty.
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Den Země
Den Země je mezinárodní svátek, který je věnován naší planetě, připomínáme si ho 22.
dubna.
Po celém světě se konají různé ekologické akce, které mají za úkol propagovat a snažit se
zainteresovat co nejvíce lidí k ochraně životního prostředí. Naše škola se samozřejmě také zapojí.
Ve svých třídách si žáci pohovoří a shlédnou poučná videa o negativních vlivech člověka
na přírodu, o tom, jak je důležité ji chránit.

Čarodějnický den
Konec měsíce dubna je spjat se Svatojakubskou nocí. Každým rokem se připravují všechny
čarodějnice na výlety, aby mohly předvést svá kouzla a magii. Ve škole uspořádáme pro děti
čarodějnický den. Všechny se vždy na tento den těší. Budova se rázem stane doupětem různých
příšer, čarodějnic a čarodějů. Žáci si zasoutěží a opečou buřty.

Vavřineček
V měsíci květnu proběhne v Lysici školní kolo orientační a poznávací soutěže "Okolo
Vavřinečku". Děti, rozděleny do několika kategorií podle věku, zhodnotí prakticky své
vědomosti, obratnost a zdatnost.

Školní výlety
S blížícím se koncem školního roku nastává doba exkurzí a výletů. Ve skutečnosti se řeší
a zajišťují mnohem dříve, často několik měsíců předem. A kam to letos bude?
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Žáci z 1. a 2. třídy pojedou na zámek Častolovice. Zde si prohlédnou zámecký zvěřinec, park,
oboru, čekají na ně historické hry.

Žáci z 3. a 4. třídy vyrazí do skanzenu v Ostré u Lysé nad Labem. Prohlédnou si středověkou
vesničku, uvidí, jak lidé tehdy žili a jakými řemesly se zabývali. Některá z nich si budou moci
vyzkoušet.

Konec roku
Poslední týden školní docházky bude velmi rušný. Na děti čekají sportovní akce a soutěže,
dále vyhlášení výsledků ve sběrové činností a sportovních výkonů.
Slavnostní zakončení roku se uskuteční v pátek 28. června. Zároveň se v tento den rozloučíme
s našimi žáky z deváté třídy. Potom všichni obdrží za svou půlroční práci vysvědčení.
Deváťákům přejeme, aby se jim na školách, které si zvolili pro další studium, líbilo a měli co
nejlepší studijní výsledky. Všem potom hezké prázdniny, aby si je hezky užili a načerpali nové
síly do dalšího školního roku.

Autor článku: Mgr. Jaromíra Oubramová
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Jak dopadl školní rok 2018/2019 z florbalového pohledu?
Žáci cerekvické základní školy se plni odhodlání a s chutí pustili do florbalových turnajů. Ve
školním roce 2018/19 jsme se zúčastnili turnajů všech šesti věkových kategorií a přibyla nám
dokonce nová soutěž pro žáky prvního stupně pro smíšená družstva, kterou jsme si také
vyzkoušeli. Protože naše škola má už hodně úspěchů za sebou a postupy z okrskových kol jsou
pro naše žáky téměř povinností, tak za velký úspěch můžeme vždy považovat účast v krajském
kole. Zúčastnit se
krajského kola se v letošním školním roce podařilo dvěma nejmladším týmům. Proto jsme s tímto
florbalovým rokem určitě spokojeni a hlavně nám do budoucna vyrůstají velice šikovní
florbalisté a florbalistky. Ve školním roce 2018/19 jsme dohromady odehráli napříč všemi koly a
kategoriemi
60 utkání, z toho 33 vítězných, 10 remízových a 17 prohraných. Nastříleli jsme v nich 167 a
obdrželi 82 branek. Pokud chcete vědět, jak se komu dařilo na jednotlivých turnajích, tak
pokračujte ve čtení dále. V letošních výsledcích jsem si dovolil psát k jednotlivým hráčům, kolik
nastříleli branek a na kolik jich nahráli (v závorce za jménem). Není to však měřítko jejich
výkonů. Každý má v týmu jiné úkoly. Někdo střílí branky, někdo brání a někdo sbírá zkušenosti,
aby byl oporou do dalších let.

Dívky 1. - 5. třída
V této kategorii máme velice slibné florbalistky a troufnu si tvrdit, že loňská účast v
kvalifikaci o republikové finále v podání našich nejstarších dívek nebude díky našim nejmladším
děvčatům ojedinělá. Děvčata však musí dál poctivě trénovat. V okresním kole dívky odehrály 4
utkání a jednoznačně postoupily do krajského kola. Děvčata začala zrovna okresním kolem,
protože v této nejmladší kategorii není zatím takový zájem o účast. Ještě musím uvést, že děti z
prvního stupně hrají na zmenšeném hřišti, 3 hráči v poli a brankář.
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Výsledky okresního kola: C.n/B – Masarykova, Nová Paka 6:1, C.n/B – Husitská, Nová Paka
6:2, C.n/B – Miletín 5:0, C.n/B – Stará Paka 4:0
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Nová Paka, Husitská, 3. Masarykova, Nová Paka, 4. Miletín,
5. Stará Paka
Sestava: brankáři: Erbsová (0+1), Slámová - hráči: Homoláčová (3 gólů + 2 asistence),
Heligrová (8+4), Petříková (9+0), Kolovrátníková (1+1), Bělinová (0+2), Matušková (0+1),
Zapletalová
V krajském kole se málem zrodil velký úspěch a postup do dalšího, celostátního kola. Proti
byl však Trutnov, a tak do Olomouce na úkor našich dívek cestoval on. Přesto druhé místo v
krajském kole je náš historicky druhý největší výsledek. Sestavu jsme doplnili o další děvčata,
protože s námi nemohla hrát pro nemoc Gabča Homoláčová. Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby
naše defenzivní opora byla na hřišti. Musím také zmínit, že Adélka Erbsová obdržela ocenění pro
nejlepší brankářku turnaje a Nelča Heligrová se svými sedmnácti góly byla nejlepším střelcem.
Ani nejlepší Trutnov nenastřílel dohromady více branek.

Výsledky krajského kola: C.n/B – Komenského, Nové Město n/Met 8:0,
C.n/B – Mládežnická, Trutnov 2:4, C.n/B – Červený Kostelec 3:3, C.n/B – Dobré 7:2
Pořadí: 1. Trutnov, Mládežnická, 2. Cerekvice n/B, 3. Červený Kostelec, 4. Dobré,
5. Komenského, Nové Město n/Met
Sestava: brankáři: Erbsová, Slámová - hráči: Zapletalová, Heligrová (17 gólů +1 asistence),
Petříková (3+3), Kolovrátníková, Bělinová, Trojánková, Fleischerová (0+1)
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Tato děvčata si také zahrála mimo oficiální soutěž ještě jeden turnaj, který se odehrával
současně s okrskovým kolem smíšených týmů. Pro malý počet účastníků tak naše děvčata mohla
hrát a znovu ukázat, že nám vyrůstá velmi silný tým. Dokonce i naše brankářka Adélka Erbsová
si jedno utkání zahrála v poli a ukázala, že umí i dávat góly. Naopak Laura Kolovrátníková
předvedla, že i v brance může zaskočit. Statistika Nely Heligrové není chyba, zapsala si úplně
stejné body, jako v krajském kole. V jejím podání se můžeme ještě těšit na velké věci. Sama to ale
nezvládne, tak je dobře, že má okolo sebe tým, který s ní drží krok.
Výsledky: C.n/B – Miletín 9:1, C.n/B – Komenského, Hořice 11:0, C.n/B – Miletín 8:1,
C.n/B – Komenského, Hořice 7:0
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Miletín, 3. Komenského, Hořice
Sestava: brankář: Erbsová (4 góly + 0 asistencí) – hráči: Homoláčová (4+5), Heligrová (17+1),
Petříková (5+3), Kolovrátníková (5+6)

Chlapci 1. - 5. třída
Mezi chlapci na prvním stupni ZŠ máme velmi mnoho talentovaných hráčů. Příprava na
turnaje v této kategorii byl tedy vždy boj o sestavu. Nemálo našich chlapců, kteří by v jiných
týmech hráli v základní sestavě, jsme z kapacitních důvodů museli nechat doma. Jelikož se hrálo i
v době chřipek, tak s námi jeli na jeden z turnajů i ti, kteří by se normálně nedostali. Přesto z nich
budou jednou opory týmu, jen byl u nich mínusem jejich věk a s tím spojená menší rychlost a
zkušenosti. Naopak se spolu se staršími chlapci hodně na trénincích naučili a jednou je
výkonnostně přerostou. V okresním kole jsme se pomalu sehrávali a naše výkony postupně rostly
a rostly. Udělali jsme tak pohlednými akcemi radost nejednomu divákovi a zaslouženě jsme
postoupili do krajského kola.
Výsledky okresního kola: C.n/B – Daliborka, Hořice 3:1, C.n/B – Miletín 4:0,
C.n/B – Komenského, Nová Paka 8:2, C.n/B – Ostroměř 9:3, C.n/B – Stará Paka 7:1
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Sobotka, 3. Stará Paka, 4. Nová Paka, Husitská, 5. Miletín,
6. Nová Paka, Komenského, 7. Ostroměř, 8. Daliborka, Hořice
Sestava: brankáři: Rieger, Jirout – hráči: Boháč (18 gólů + 0 asistencí), Pavel (3+4),
Beneš L. (2+6), Rejl (3+1), Jenčovský (1+2), Vu, Foltin Š (2+3), Vestfál P. (2+1), Efler
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V krajském kole se projevila naše veliká bolest. V okresním kole jsme totiž ani jednou
nemuseli dotahovat náskok soupeře, ale v tomto kole už nás soupeři trestali i za nejmenší
chybičky a často jsme tak inkasovali jako první. Výsledkem byla podrážděnost některých našich
hráčů a s tím souvisela nechuť zabojovat o výsledek. Právě bojovnost zdobila naše florbalisty
v minulých letech. Jestliže nám scházela kvalita, tak jsme jí často nahradili bojovností. V této
kategorii je to však naše nejslabší místo, s kterým musíme něco udělat. Možná je to dnešní dobou,
kdy máme téměř vše, na co pomyslíme. Ale právě sport je jedním ze správných způsobů, při
kterém se tento nedostatek mohou děti naučit. V tomto krajském kole se nám povedlo zabrat a
otočit jedno utkání, celkově to pro nás ale byla velká škola.
Výsledky krajského kola: C.n/B – Černilov 1:2, C.n/B – Rychnov n/K 0:3, C.n/B – Hostinné
4:3, C.n/B – Krčín, Nové Město n/M 0:8
Pořadí: 1. Předměřice, 2. Komenského, Náchod, 3. Hostinné, 4. Rychnov n/K, 5. Černilov,
6. Sobotka, 7. Krčín, Nové Město n/Met, 8. Pulická, Dobruška, 9. Cerekvice n/B,
10. Náchodská, Trutnov
Sestava: brankáři: Rieger, Jirout – hráči: Boháč (4 góly + 0 asistencí), Pavel (1+1),
Vestfál P. (0+2), Rejl, Jenčovský, Vu, Vestfál A., Fleischer, Hlavatý

Smíšené družstvo 3. - 5. třída
V historicky prvním ročníku této soutěže jsme si po úspěších v chlapecké i dívčí kategorii
brousili zuby na dobrý výsledek. Vítr z plachet nám ovšem vzalo už okrskové kolo, ve kterém
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jsme narazili na soupeře disponujícího dvěma skvělými hráči, které jsme my, ani soupeři
nedokázali ani s vypětím všech sil ubránit. Přesto jsme obsadili druhé postupové místo, ale bylo
nám jasné, že v okresním kole (postupoval pouze jeden tým) se přes tohoto soupeře bude téměř
nemožné se prokousat. V tomto kole jsme zapojili i jedno děvče (Nelču Heligrovou), která
ukázala chlapcům, jak se florbal má hrát. Ještě, že jsme jí měli v týmu, protože nám scházeli tři
nejlepší hráči.

Výsledky okrskového kola : C.n/B – Miletín 2:0, C.n/B – Komenského, Hořice 2:5,
C.n/B – Miletín 2:2, C.n/B – Komenského, Hořice 1:5
Pořadí: 1. Hořice, Komenského, 2. Cerekvice n/B, 3. Miletín
Sestava: brankáři: Rieger, Blažek M. – hráči: Pavel (1 gól + 2 asistence), Heligrová (5+0),
Jenčovský (0+1), Vu, Foltin Š. (1+0), Vestfál P., Efler, Fleischer
Do okresního kola jsme se vydali v nejsilnějším možném složení. Zahájili jsme ho výhrou
nad nebezpečnou Sobotkou. V dalších dvou utkáních jsme dokráčeli k výhrám a také prvnímu
místu ve skupině. V semifinále nás ovšem čekal náš strašák z okrskového kola – hořická
Komenda. Tato škola skončila ve skupině překvapivě druhá, a proto jsme ji potkali už
v semifinále. Recept, jak ji porazit, nám ukázal Jičín. Střílet ze všech pozic, jelikož byl brankář
soupeře velmi nejistý. Soupeř se však trefil z prvních tří střel a naši hráči opět narazili na svého
největšího nepřítele – obavu, že se to nedá zvládnout. Bojovnost byla opět kdesi schovaná a
vykoukla až ke konci utkání, kdy jsme přeci jen chtěli s výsledkem něco udělat. V souboji o třetí
místo už nám chybělo naše pošramocené sebevědomí ze semifinále.
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Výsledky okresního kola: C.n/B – Sobotka 2:1, C.n/B – Komenského, Nová Paka 4:1,
C.n/B – Stará Paka 2:1, C.n/B – Komenského, Hořice 2:6, C.n/B – Sobotka 0:3
Pořadí: 1. Jičín, Poděbradova, 2. Hořice, Komenského, 3. Sobotka, 4. Cerekvice n/B,
5. Nová Paka, Husitská, 6. Stará Paka, 7. Nová Paka, Komenského
Sestava: brankáři: Rieger, Erbsová – hráči: Boháč (4 góly + 0 asistencí), Heligrová (3+0),
Beneš (1+1), Vu, Jenčovský (0+1), Rejl, Foltin Š. (2+0), Pavel (0+1)

Chlapci 6. a 7. třída
Šikovných chlapců v této kategorii máme oproti jiným kategoriím vcelku dost. I proto byla
v týmu zdravá rivalita v boji o sestavu. Po loňském předposledním místě v okrskovém kole jsme
hodně trénovali a naše hra se hodně zvedla. Do tohoto ročníku nastoupil úplně jinak naladěný
tým než loni, a bez obdrženého gólu přehrál všechny soupeře. Všechny děti na druhém stupni ZŠ
už hrají na velkém hřišti, 5 hráčů v poli a brankář.

Výsledky okrskového kola: C.n/B – Chomutice 6:0, C.n/B – Miletín 4:0, C.n/B – Ostroměř 1:0,
C.n/B – Na Daliborce, Hořice 1:0
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Ostroměř, 3. Miletín, 4. Na Daliborce, Hořice, 5. Chomutice
Sestava: brankáři: Tichý, Efler – hráči: Podubecký (0 gólů + 3 asistence), Petřík (1+0),
Heligr (3+2), Sláma (2+4), Krátký (5+0), Hypius, Bačina (0+1), Kratochvíl (1+1), Kollarik,
Predmeský
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V okresním kole, resp. mezi okrskovým a okresním kolem nás postihla jedna těžká nemoc.
Ukolébání předchozím úspěchem a velmi špatná tréninková morálka. Až na pár hráčů nikdo
nechodil na tréninky a výsledek v okresním kole byl naprosto spravedlivý. Sešup z vrcholu, až na
samotné dno. Opticky to na hřišti nevypadalo špatně, jenže jsme neproměňovali šance, míček nás
občas neposlechl a dostávali jsme laciné góly. Kvalitu jsme předvedli, ale k vítězstvím nám
chyběla předchozí poctivá práce, díky níž bychom v rozhodujících momentech vytěžili
mnohonásobně více. Důkazem je i remíza s vítězným týmem a třetí místo Ostroměře, kterou jsme
v předchozím kole porazili. Pokud bychom v tréninku nepolevili, tak bychom jistojistě byli na
opačném pólu tabulky.
Výsledky okresního kola: C.n/B – Husitská, Nová Paka 0:2, C.n/B – Poděbradova, Jičín 0:0,
C.n/B – Lázně Bělohrad 2:2, C.n/B – Stará Paka 0:2
Pořadí: 1. Lázně Bělohrad, 2. 17. listopadu, Jičín, 3. Ostroměř, 4. Poděbradova, Jičín,
5. Nová Paka, Husitská, 6. Stará Paka, 7. Cerekvice n/B
Sestava: brankáři: Tichý, Efler – Podubecký (2 góly + 0 asistencí), Petřík, Heligr, Sláma,
Krátký,Hypius, Kratochvíl, Voros, Predmeský
Dívky 6. a 7. třída
U všech našich děvčat máme jeden velký problém – malý počet těch, které chtějí hrát
florbal. Souvisí to i s menším počtem děvčat ve třídách. Ještě, že jsme na začátku školního roku
přivítaly do našich řad dvě posily z Hořiněvse – Verču Palečkovou a Sabinu Máčkovou, které
nám pomohly tento problém vyřešit. V okrskovém kole jsme měli pouze dva soupeře, tak jsme si
s každým zahráli dvakrát. Pevnou obranou a neustálým tlakem jsme si vybojovali první místo.
Výsledky okrskového kola: C.n/B – Daliborka, Hořice 2:0, C.n/B – Miletín 2:1,
C.n/B – Na Daliborce, Hořice 2:0, C.n/B – Miletín 1:1
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Miletín, 3. Na Daliborce, Hořice
Sestava: brankáři: Frýdová, Černá – hráči: Kolovrátníková, Aubrechtová, Vitvarová
Zubrová (1 gól + 0 asistencí), Pavlová (2+2), Jamborová (4+1), Málková, Palečková,
Máčková
Děvčata postihla podobná nemoc jako chlapce. Myslet si, že to půjde bez tréninku, je
bláhové. V okresním kole jsme měli problém s vypracováváním šancí, s důrazem a rychlostí
soupeře a většinu obdržených branek bychom v naší formě z prvního kola také nedostali.
Důkazem toho je Miletín, který se i přes prohru s námi dokázal umístit lépe, než my.
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Výsledky okresního kola: C.n/B – Gymnázium Nová Paka 0:0, C.n/B – Miletín 3:0,
C.n/B – Železnická, Jičín 1:2, C.n/B – Husitská, Nová Paka 0:1, C.n/B – Poděbradova, Jičín 0:2
Pořadí: 1. Železnická, Jičín, 2. Poděbradova, Jičín, 3. Gymnázium, Nová Paka, 4. Miletín,
5. Cerekvice n/B, 6. Husitská, Nová Paka
Sestava: brankáři: Frýdová, Černá – hráči: Kolovrátníková (1 gól + 0 asistencí), Aubrechtová,
Zubrová, Pavlová (1+0), Jamborová (1+0), Vitvarová, Málková (1+0), Palečková, Máčková

Chlapci 8. a 9. třída
Ačkoliv to podle výsledků nevypadá, tak naši nejstarší chlapci zaslouží jen a jen pochvalu.
Tento tým už obsahuje jen trosky z předchozí úspěšné generace a většina chlapců byla aktivně na
turnaji poprvé. Sami chlapci překvapili touhou se zúčastnit a překonali naše předsevzetí – nebýt
poslední. To se nám splnilo už při pohledu na rozlosování turnaje. Byli jsme ve tříčlenné skupině
a bylo jasné, že čtvrtý tým z druhé skupiny bude za námi. Největším překvapením byla
předvedená hra. Překvapivě jsme měli více šancí my, protože Kuba Halama s Erikem Novákem
zavzpomínali na minulé roky a soupeře čas od času prověřili štiplavou střelou. Čtvrté místo je
nám tak pěknou odměnou za odvahu. Ačkoliv se jedná pouze o okrsek, tak je to pro nás úspěch.
Výsledky okrskového kola: C.n/B – Na Habru, Hořice 0:1, C.n/B – Na Daliborce, Hořice 1:0,
C.n/B – Ostroměř 0:2, C.n/B – Gymnázium, Hořice 1:2
Pořadí: 1. Na Habru, Hořice, 2. Ostroměř, 3. Gymnázium, Hořice, 4. Cerekvice n/B,
5. Na Daliborce, Hořice, 6. Chomutice, 7. Komenského, Hořice
Sestava: brankář: Lhotský – hráči: Halama (2 góly + 0 asistencí), Tobolka, Novák, Sás, Černý,
Hlavatý, Flegl, Búry
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Dívky 8. a 9. třída
Na tento tým byl zvědavý nejeden z fanoušků cerekvického florbalu. V týmu bylo několik
pamětnic z loňského postupu mezi nejlepších 15 celku republiky, a tak trochu se očekávalo, co
udělají se svými nasbíranými zkušenostmi. Přesto tento tým měl jeden zásadní problém. Při
zápasech střídačka našeho týmu téměř zela prázdnotou. V celé škole totiž je pouze 9 děvčat, která
do této věkové kategorie spadají. Bylo tedy jasné, že nám dají utkání pořádně zabrat, což se také
stalo. Mnohokrát se děvčata s vyčerpaným výrazem rozeběhla střídat, ale musela se otočit,
protože prostě nebylo za koho. Přesto jsme okrskové kolo vcelku s přehledem opanovali.
Výsledky okrskového kola: C.n/B – Miletín 1:1, C.n/B – Komenského, Hořice 3:0,
C.n/B – Na Daliborce, Hořice 1:0, C.n/B – Gymnázium Hořice 3:0
Pořadí: 1. Cerekvice n/B, 2. Miletín, 3. Gymnázium Hořice, 4. Komenského, Hořice,
5. Na Daliborce, Hořice
Sestava: brankář: Korečková – hráči: Vorosová, Tancošová (0 gólů + 1 asistence),
Vitvarová (0+4), Jonášová (3+3), Čížková (2+2), Dufková, Čonková
Pro okresní kolo nás postihla jedna velká rána. Děvčata přišla o pana učitele Hynka, protože
termín turnaje dívek kolidoval s termínem turnaje chlapců 6. a 7. tříd. Pan učitel usoudil, že
chlapci potřebují více usměrnit než děvčata. S děvčaty tedy jela na turnaj v roli trenéra bývalá
střelkyně naší školy Lucka Tomášková. Tento turnaj byl velice vyrovnaný a vyhrál ho Miletín,
který jsme v předchozím kole předstihli. Kdoví, jak by to dopadlo, kdybychom měli za svými
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zády i pana učitele. Přesto děvčatům patří veliká pochvala, protože na turnaji nechala všechny
síly. Mladší děti by si je mohly dát za vzor v bojovnosti a obětavosti. To bude klíčem k úspěchům
i v dalších letech. Florbal je stále více populárnější hra a technicky zdatný už je kdekdo.
Rozhoduje tedy vůle, píle, sebezapření a především týmová práce.

Výsledky okresního kola: C.n/B – 17. listopadu, Jičín 0:0, C.n/B – Husitská, Nová Paka 0:1,
C.n/B – Železnická, Jičín 2:0, C.n/B – Miletín 0:0, C.n/B – Gymnázium Nová Paka 1:1
Pořadí: 1. Miletín, 2. Gymnázium Nová Paka, 3. Husitská, Nová Paka, 4. Cerekvice n/B,
5. Železnická, Jičín, 6. 17. listopadu, Jičín
Sestava: brankář: Korečková – hráči: Vorosová, Tancošová, Vitvarová (1 gól + 1 asistence),
Jonášová (2+0), Čížková, Dufková, Čonková
Autor článku: Vojtěch Hynek
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SPOLKY OBCE
HASIČI
SDH Třebovětice
Rok se s rokem sešel a po Vánočních svátcích jsme se i u dobrovolných hasičů
v Třebověticích pustili do další práce. První akcí, kterou zahajujeme každý rok je Hasičský bál.
Protože máme krásnou zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, kde je i větší prostor v zasedací
místnosti, tak jsme se rozhodli uspořádat bál opět v Třebověticích. Kapacita je oproti sálu na
Skále poloviční, ale jsem přesvědčen, že návrat bálu do obce je správným krokem. Letos se konal
9. února. K tanci nám hrála skupina NOTABENE, připravili jsme bohatou tombolu a také dobré
občerstvení. Přípravy byly intenzivní, ale vyplatily se. Téměř plný sál nás přesvědčil, že se lidé
bavit chtějí a věřím, že si náš bál užili.
V únoru se opět začali scházet Mladí hasiči, které čeká mnoho práce, malují obrázky do
soutěže Požární ochrana očima dětí a připravují se na soutěžní sezonu, která čítá mnoho soutěží.
Už jsme se zúčastnili uzlovky v Miletíně a dále nás čeká Slatinský plamínek, setkání přípravek
v Holovousích a další. Hlavně pak hra Plamen, která se koná v Miletíně, kde budeme obhajovat
loňský titul mistra okresu v kategorii mladších žáků.
V hasičské zbrojnici je stále co dělat. Probíhá dovybavení a dolaďování po rekonstrukci,
dále pak údržba a příprava materiálu na soutěžní sezonu.
Výjezdová jednotka obce se letos zúčastnila zatím jednoho zásahu, kdy, ještě v lednu
odstraňovala strom spadlý přes cestu. Stále probíhá také údržba techniky a materiálu a
připravujeme plán školení členů jednotky.
V následujících měsících nás čeká 6. dubna Sběr železného šrotu (Sběr železného šrotu,
starého papíru a akumulatorů, sraz brigádníku v 8.00 hod. u hasičárny) společně s akcí Ukliďme
česko a 30. dubna pálení čarodějnic. V květnu se vrhneme do soutěžení na okrskové úrovni a
v sobotu 8. června uspořádáme Dětský den. O přesných termínech budete včas informováni
obvyklou cestou.
Autor článku: Jakub Němec, DiS.

Miletínský šmodrch
Stalo se tradicí, že první soutěží našeho hasičského roku je soutěž ve vázání uzlů, tzv.
Miletínský šmodrch. Letos se závod konal 2. března a z našeho kolektivu se zúčastnilo 20
mladých hasičů. Konkurence byla veliká, soutěžících z různých končin tu bylo celkem 120 ve 4
různých kategoriích. Aby jste mohli zvítězit, musíte uvázat pět uzlů (tesařský, lodní, ambulantní,
zkracovačku a úvaz na proudnici) v co nejkratším čase. Každý z nás měl dva pokusy, poté
pořadatelé vyhlásili 20 nejlepších časů, které šly vázat po slepu. Z našeho družstva se podařilo do
užšího výběru probojovat čtyřem závodníkům a to Zuzce Zubrové, Anežce Vitvarové, Michalovi
Starsymu a Sáře Málkové. Ze soutěže jsme odjížděli se třemi medailemi. Z kategorie mladších to
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byla medaile za 6. místo od Verunky Mešejdové a u starších za 7. Místo od Sáry Málkové.
V kategorii dorost Anežka Vitvarová získala medaili za 5. místo a ze všech účastníků vázání
poslepu se umístila na nádherném 2. místě. Nesmíme také zapomenout na účastníky, kteří ze
zúčastnili soutěže poprvé a byli moc šikovní. Letošní rok máme tuto soutěž za sebou, ale před
sebou máme spoustu dalších soutěží, jako je například hra Plamen. Držte nám palce!!!

Autor článku: Sára Málková

SDH Cerekvice nad Bystřicí
SDH Cerekvice nad Bystřicí pořádá v sobotu dne 20.4.2019 od 8.00 do 12.00 hodin sběr
železného šrotu a autobaterií.
V pátek 5.7.2019 od 20.00 hodin se koná „Sousedské posezení“ v zámeckém parku. K poslechu
a tanci hraje skupina NOTABENE, občerstvení zajištěno.
Autor článku: Miroslav Novák
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TJ SOKOL
Vítáme všechny fanoušky cerekvického fotbalu na startu jarní části sezóny, na jejímž konci
oslaví naše TJ 100 let od založení. Ale o tom až později. V jarní části je u mužstva dospělých
hlavním cílem nasbírat co nejvíce bodů. Pak se uvidí, na co to bude stačit. Základem úspěšného
jarní části je vždy kvalitní zimní příprava. V letošním roce jsme pro čtyřdenní soustředění mužů
zvolili nové prostředí a to v Červené vodě. Po loňské dobré zkušenosti byl i letos trénink
na běžkách v okolí Suchého vrchu. Bohužel sníh už místy nebyl moc dobré kvality a v lese byl
pokryt vrstvou jehličí. Přímo v Červené vodě jsme mohli trénovat na venkovním tartanovém
víceúčelovém hřišti patřící k místní základní škole.

Jarní část soutěže začne v sobotu 30. 3. 2019 na hřišti ve Lhotě pod Libčany. Pokračovat
budeme domácím utkáním proti Boharyni v sobotu 6.4.
Další program jarní části mužů
UTKÁNÍ MUŽI - jaro 2019
Datum
So 30.03.2019
So 06.04.2019
So 13.04.2019
So 20.04.2019
So 27.04.2019
So 04.05.2019
So 11.05.2019
So 18.05.2019
So 25.05.2019
So 01.06.2019
So 08.06.2019
So 15.06.2019

Hodina
Sraz
16.00 h
16.30 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

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
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Utkání
Lhota p.L. A - Cerekvice
Cerekvice - Boharyně
Probluz A - Cerekvice
Cerekvice – Malšova Lhota A
Stěžery A - Cerekvice
Cerekvice - Třebeš B
Myštěves - Cerekvice
Cerekvice - Dohalice
Chlumec B - Cerekvice
Cerekvice – Roudnice B
Cerekvice – Slavia HK B
Červeněves A - Cerekvice
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Naši mladí fotbalisté zahájí trénink v druhé 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 2009 a mladších (u dívek 2008 a mladších).
UTKÁNÍ STARŠÍ PŘÍPRAVKA - jaro 2019
Datum
So 06.04.2019
Čt 11.04.2019
So 20.04.2019
So 27.04.2019
So 04.05.2019
Po 06.05.2019
So 18.05.2019
St 22.05.2019
So 01.06.2019
So 08.06.2019

Hodina
13.30 h
17.00 h
14.00 h
14.00 h
14.00 h
16.30 h
14.00 h
16.30 h
14.00 h

Sraz
12.30 h
16.00 h
13.00 h
13.00 h
13.00 h
15.30 h
13.00 h
15.30 h
13.00 h

Utkání
Cerekvice/Probluz - Třebechovice
Smiřice - Cerekvice
Cerekvice/Probluz – Dobřenice
Kosičky – Cerekvice/Probluz
Cerekvice/Probluz – Nový Hradec B
Urbanice/Libčany – Cerekvice/Probluz
Cerekvice/Probluz – Třebeš C
Třebeš dívky – Cerekvice/Probluz
Cerekvice/Probluz - Myštěves
volno

Věříme, že i v jarní části soutěže budete pravidelně povzbuzovat naše malé i velké
fotbalisty. Předem děkujeme za Vaši účast.
Jak jsme již uvedli v začátku, naše TJ letos oslaví 100 let od svého vzniku. Oslavy
proběhnou na místním fotbalovém hřišti v sobotu 22. 6. 2019 od 14 hodin.
Předběžný program:
začátek od 14:00
sportovně zaměřený dětský den + skákací hrad až do večera
vystoupení mažoretky Nový Bydžov
vystoupení mužoretů Artrosa
předání medailí zasloužilým členům
utkání staré gardy TJ Sokol Cerekvice
od 20:00 hod – zábava (hraje skupina Atlantis)
Bohaté občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
Autor článku: Patrik Vích
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Obecní knihovna Cerekvice nad Bystřicí
Obecní knihovna uspořádala 2. společenský večer s hudebním pořadem a videoprojekcí
s názvem ALENKA V ŘÍŠI KARLA ZICHA.
Ještě před zahájením pořadu si vzal slovo starosta Milan Tobolka a protože se pořad
uskutečnil dne 8. března 2019, popřál všem přítomným ženám k svátku MDŽ a každé věnoval
červený karafiát a kostkovaný ručník. Pro všechny dámy to bylo velice milé a příjemné
překvapení. Za knihovnu mu velice děkuji za originální a sympatický nápad.
V první části pořadu mezi 38 písničkami autor seznámil posluchače s umělcovým životním
příběhem a jeho kariérou. Během povídání a poslechu písní byly za výstavkou promítány
fotografie ze Zichova života od mládí po předčasný skon a celá jeho diskografie i s roky vydání.
Pan Balcar sebou opět přivezl gramofonové desky a hudební časopisy, které si posluchači během
pořadu prohlíželi a pročítali. Došlo i na soutěž, kdy na správnou odpověď na soutěžní otázku,
týkající se Karla Zicha, byla připravena výhra v podobě jednoho čísla časopisu Rock History
1983. Výhru si odvezla paní z Hradce Králové.
V druhé části večera nám k tanci a poslechu zahrála příležitostně sestavená kapela Brázda
banda: kytara a zpěv Jarda Balcar, sólová kytara Standa Štěp a bubny Michal Pirner, který též
bubnuje s dechovkami Javorka Lázně Bělohrad nebo VČE Hradec Králové a předváděl
opravdovou bubenickou show. Při zajímavém repertoáru se rychle zaplnil taneční parket
a návštěvníci se velice dobře bavili až do pozdní noci. Na 2. společenský večer se sešlo 32
posluchačů.

Děkuji tímto hasičům z Třebovětic za půjčení prostor a zajištění obsluhy s občerstvením.
Hudební pořad se líbil, proto bych určitě chtěla dále pokračovat. Další bychom uskutečnili na
podzim a to na téma OLYMPIC.
Autor článku: Pavlína Tobolková
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ART-TELLier Cerekvice nad Bystřicí
I v roce 2018 pokračovala činnost ateliéru na návsi v Cerekvici nad Bystřicí. Vedle celé
řady workshopů určených pro veřejnost proběhly i koncerty a vernisáže. „Vůně duše“ Kateřiny
Burdové zahájená v kostele zvěstování P. Marie úvodním slovem Ilony Dvořákové (redaktorky
Českého rozhlasu Hradec Králové), koncertem Jana Lorence (varhany, zpěv) a Mim-tria
– J. Mimrová, M. Mimrová, B. Mimra (housle a varhany) a pokračovala za doprovodu kapely
GOJI v ateliéru. V prosinci se pak konala výstava obrazů Lukáše Bezvody a Tomáše Sejkory
s vystoupením skupiny Space Bandits. Velký ohlas měl předvánoční Kytarový betlém Matyáše
Brauna - koncert pod vedením Miloše Dvořáčka - pořádaný ve spolupráci s obcí.
Za zásadní událost roku 2018 lze označit zahájení projektu “Setkávání u lisu” podpořený
Nadací Via v programu Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON a NET4GAS, jehož
cílem je umožnit tisknutí na hlubokotiskovém lisu (satinýrce) široké veřejnosti.

Zprvu jsme poněkud odvážně začali „setkávání“ s technikou linorytu, která je sice atraktivní
ale jak se ukázalo také poměrně náročná. Malé děti si musí dávat pozor, aby se nezranily rydly,
je také potřebné mít promyšlený (příp. nakreslený) námět předem. Při hledání dalších cest
se ukázal jako nosný nápad pořádat tzv. „otevřené ateliéry“, kdy si návštěvníci sami zvolí
techniku i námět a Standa Štěp je případně nasměruje, jak pokračovat.
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Momentálně je nejpopulárnější technika suché jehly,
a to vzhledem k tomu, že stačí jen přiložit průsvitnou folii
na obrázek, vyškrábat ho do ní rydlem, nanést barvu a můžete
tisknout. Zvládají ji i úplní začátečníci, i proto suchá jehla zaujala
pana učitele Mgr. Miloše Šolce ze Základní umělecké školy
v Hořicích, který ji nyní učí děti na výtvarném kroužku při naší
školy. Těšíme na jejich první tisky z 20. března 2019, přičemž
vernisáž dětských prací je plánovaná na konec školního roku
v prostorách ateliéru.
Pokud si budete chtít v ateliéru vyzkoušet některou z technik
jindy, než v námi nabízené termíny je možné se domluvit přímo se
Standou Štěpem osobně nebo přes Facebook ART-TELLier
Cerekvice.
Autor článku: Veronika Jašíková
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Program oslavy konané v sobotu 4. května 2019 v areálu zámku:
10.00 - 18.00 (nebo i déle) staročeský jarmark na nádvoří a v parku zámku
10.00 - 19.00 Vinotéka v přízemí zámku (klubovně SDH) - ochutnávka a prodej vín
10.00 - 16.00 Výstava o historii kaple a vinné révy "STARA TRTA" v kapli
11.00 - 12.00 Divadelní vystoupení pro děti "Čert a Káča" - pan Peřina
14.00 - 14.15 Zahájení - kaple
14.15 - 15.00 Hudební produkce - kaple
14.00 - 19.00 ASCARYA - WORKSHOPY pro děti i dospělé
14.00 - 19.00 Atrakce pro děti - nafukovací skluzavka a skákací hrad
15.00 - 16.00 Vystoupení na bubny se zapojením diváků
16.00 - 16.30 Vystoupení dětí MŠ a ZŠ
16.30 - 19.00 Hudební vystoupení RELAX BAND
20.00 - 02.00 Taneční zábava pod širým nebem - kapela Notabene
21.00 - 21.15 Ohňová show ASCARYA
Občerstvení zajišťují místní spolky - hasiči, myslivci, sokolové (pivo, nealko, masné
výrobky, cukrovinky, apod.) a místní prodejci (trdelník, zmrzlina, cukrová vata)
Všechny srdečně zveme!!!

Příspěvky jsou vítány, redakční rada neodpovídá za jejich stylizaci a případné tiskové chyby.
Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Redakční rada: Ing. Zdeněk Elfmark, Bc. Andrea Oubramová, DiS., Marcela Bergmannová, 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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