ZDARMA

ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ 3/2019
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 2019/2020. Všechny občany a
vlastníky nemovitostí, kteří využívají obecní
systém likvidace odpadu informujeme o tom, že
obec Cerekvice nad Bystřicí během letních
měsíců upraví stávající sběrná místa pro
separovaný odpad a vybuduje i několik
sběrných míst nových. Sběrná místa budou
posílena o kontejnery na svoz plastů, kterých je
i při týdenním svozu stále nedostatečné
množství. Úprava stávajících sběrných míst
spočívá ve zpevnění plochy pod kontejnery, kde
nyní zpevnění není a osazení přístřešků pro
zkulturnění těchto míst. Novinkou pro likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu bude osm
nových sběrných míst se zpevněnou plochou ze
zámkové dlažby osazených kontejnery na tento
odpad v hnědé barvě. Nová sběrná místa jsme
volili tak, abychom rovnoměrně pokryli území
obce a zároveň je umístili na pozemky ve
vlastnictví obce. Pro výsyp a nakládku
kontejnerů bude naše obec vybavena
traktorovým nosičem velkoobjemových
kontejnerů osazeným tzv. hydraulickou rukou
pro zefektivnění nakládky odpadu. Bohužel
stávající způsob svozu biologicky rozložitelných
odpadů, kdy na mnoha místech vznikají
hromádky trávy, listí, apod. už není z
kapacitních důvodů udržitelný. Místo toho bude
obec vybavena moderní technikou, jejichž
služeb jistě naši občané také využijí. Na tento
projekt nazvaný „Zlepšení nakládání s odpady v
obci Cerekvice nad Bystřicí“ jsme získali
částečnou dotaci od Ministerstva životního
prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 897.880,50 Kč.

Jsem rád, že Vás mohu informovat o tom, že naše obec
získala dotaci ve výši 944.111,-Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na opravu místní komunikace pod
rybníkem v Cerekvici nad Bystřicí v úseku od staré
hasičské zbrojnice k autobusové zastávce pod bistrem
Na Hrádku“ a k pokrývačství TESPO. Realizace této akce
proběhne po vysoutěžení dodavatele, v podzimních
měsících letošního roku. Pro vlastníky a obyvatele
nemovitostí podél této komunikace dojde v průběhu
opravy s ohledem na prováděné práce k omezení v
přístupu k nemovitostem, zejména dopravními
prostředky. Tímto dotčené občany žádáme o
shovívavost a samozřejmě je budeme podrobněji
informovat o průběhu prací.
Dále Vás informujeme, že přílohou tohoto vydání
cerekvického zpravodaje je „Informace poskytovaná
veřejnosti v zóně havarijního plánování dle ustanovení
§ 35 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií –
ČEPRO, a.s.“ vydaná Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, určená zejména pro obyvatele a
vlastníky nemovitostí v tzv. „Zóně havarijního
plánování“.
Milan Tobolka – starosta

www.cerekvice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ. K zápisu přišlo 15
dětí a všechny byly přijaty. V tomto školním roce se
budeme loučit s 13 dětmi, které od září nastoupí do ZŠ.
Přejeme jim šťastný a úspěšný vstup do další životní
etapy.

ZAJÍMAVOSTI
MOKRÉ VYSVĚDČENÍ

Děti v posledním ročníku MŠ se v únoru a v březnu
staly na chvíli delfíny a proplavaly se až k mokrému
vysvědčení.Jelikož je voda jeden z živlů, je počáteční
strach naprosto přirozeným jevem a jedním z úkolů
plaveckého výcviku v bazénu v Hořicích je pomoci
dětem se ve vodě cítit dobře. Ačkoli se seznamování s
vodou může zdát jako jednoduchý úkol, některé děti
musely projevit velikou odvahu a statečnost. Jiné děti
jsou zase "vodníci" od narození a zvládat různé vodní
hry či cvičení jim nečinilo žádný problém. Odměnou v
závěrečné lekci bylo pro děti mokré vysvědčení a
zvířátko, které si samy vybraly.

VODNÍ LABORATOŘ

Na začátku dubna k nám zavítal pan vědec, se kterým
se děti zapojily do velkého množství experimentů s
vodou. Díky nabitým zkušenostem si děti uvědomily,
že je voda nedílnou součástí našeho života. Poslední
experiment byl nejlepší, vyrobili jsme si totiž výbornou
domácí zmrzlinu.

CIRKUS V MŠ

Navštívil nás opět Cirkus Pavliny, který jsme již v minulých letech podpořili. Vybrané vstupné totiž používají
majitelé na nákup krmení pro všechna svá zvířátka, která chovají.
Pan Pavliny děti rozesmál svoji „komediantskou krví“ a o vtípky nebyla nouze, dále předvedl žonglování, kouzla s
míčky, své číslo s noži a mečem, které je údajně až z Číny. Nechyběli ani šikovní pejsci, kteří dokázali balancovat na
míči a chodit na válci. Na konec nám představil medvídka mývala, kterého si děti mohly pohladit.
Dětem se představení velmi líbilo a ocenily ho potleskem.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Rozhodli jsme se naši stávající malou bylinkovou zahrádku nově předělat a obohatit o malé jezírko a hmyzí
domeček. Snažíme se propojit a sjednotit celkový ráz zahrady pro využívání k environmentální výchově. Hlínu
jsme získali ve spolupráci s bratry Rachotovými, za což jim ještě jednou touto cestou děkujeme. Dalšími
pomocníky nám byli žáci VI. třídy ZŠ spolu s panem učitelem Mgr. V. Hynkem, kteří v rámci pracovního vyučování
našim dětem vypomohli s prací, kterou by děti z MŠ nezvládly. Ostatní práce byla už na nás. Postupně budeme
bylinkovou zahrádku dokončovat i v rámci polytechnické výchovy. Jelikož neustále zařazujeme v naší MŠ
environmentální výchovu, vedlo nás to k podání žádosti o zařazení do projektu „Malý zahradník“ od firmy AGRO.
Držte nám palce, ať se nám to podaří.

NEJZDAŘILEJŠÍ AKCE
Vyhánění zimy
Společně jsme vyrobili symbol zimy
"Moranu" z papíru a přírodních
materiálů, kterou jsme poté šli
vyprovodit z našeho kraje. Vhodili jsme
ji do řeky Bystřice a za doprovodu
říkadla „Zimo, zimo táhni pryč“ jsme
pozorovali jak proud vody „Moranu“
odnáší.
Následující dny byly teplé a slunečné...
podařilo se :-)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA

V tomto projektu se děti seznamují s dopravními prostředky a pravidly tak, aby si uvědomovaly význam
ukázněného chování v silničním provozu. Znát úlohu semaforů, nejen pro chodce, ale i pro dopravní prostředky a
poznávat základní dopravní značky. Samozřejmě nejsme v autoškole a vše je formou prožitkového učení a hrou.
Formou upcyklace děti vyráběly různé dopravní prostředky a hrály pohybové hry.

SVÁTKY JARA
Seznamujeme děti s tradicemi
Velikonoc formou prožitkového
učení (ukázka pletení pomlázky,
barvení vajíček, pečení beránka,
velikonoční výzdoba školky, výsev
obilí, výroba drobných dekorací,
koledy). Učíme je vnímat tradice
uznávané ve společenství lidí, jež
dítě obklopují a objevovat nový
život v přírodě. Děti shlédly
tématická divadelní představení
Ošklivé káčátko – Divadlo u staré
herečky a Jak malovali vajíčka –
Divadlo úsměv.
Vyvrcholením projektu se stala již tradiční
velikonoční dílna, kde si děti společně s rodiči
vytvořili dekoraci z proutí a papírové tulipány do
vázy. Každá třída připravila pohoštění (beránek,
jednohubky s jarní pomazánkou, listové šátečky
plněné tvarohem). Bylo to příjemné odpoledne,
které se neslo v rodinném duchu. Škoda, že se nás
nesešlo více.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČARODĚJNICKÝ REJ

Díky tomuto projektu můžeme v
dětech rozvíjet pohybové a
manipulační schopnosti, osvojovat
si praktické dovednosti přiměřené
věku dětí. Dále rozvíjíme
představivost, fantazii, cvičíme
pozornost a paměť. Pomáháme
dětem osvojit si potřebné
dovednosti, návyky i postoje.
Rozvíjíme schopnost vážit si života
ve všech jeho formách.
Vyvrcholením projektu je
uspořádání čarodějnického reje.
Již v ranních hodinách se slétali
malí čarodějové a čarodějnice na
čarovnou půdu naší "Školkohůrky".
Na programu byly čarodějnické
tance s košťátky, předvádění a
zkoumání hábitů. Malé čarodějnice
a čarodějové si na zahradě nasbírali
různé byliny, rostliny, žížaly a červy
(samozřejmě želatinové), ze kterých
společně vytvořili čarodějnický
lektvar, na kterém si pochutnali a
nezbyla ani kapka.
Poté se na zahradě konal poslední
společný čarodějnický let a upálení
čarodějnice. Každý si spálil svoje
košťátko, kterým celý týden
vymetal svoje neduhy. Shořelo to
za našich čarodějnických říkadel,
zpěvů a tanců na to šup.
... teď už máme hezky čisto a
vymeteno, vše zlé jsme spálili a
čeká na nás snad už jen to dobré :-)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tyto dva projekty jsme poprvé zařadili z
důvodu velkého zájmu o svět dinosaurů
ze strany dětí. Využili jsme tato témata k
oslavě MDD a zároveň je propojili se
školním výletem do pravěku. Vše začalo
námětovou hrou v lese „Na archeology“.
Mezi základní vybavení archeologa patří
přece - štětec. Děti podle obrázků z
encyklopedií hledaly opukové břehy,
kde by se mohly nacházet zkameněliny
trilobitů či jiných živočichů a rostlin z
dávných dob. Děti se seznámily s
vývojem života dinosaurů. Našly
dokonce dinosauří vajíčko, o které
musely pečovat, vytvořit mu hnízdo a
zahřívat ho. Výsledkem jejich trpělivé
péče bylo vylíhnutí malého „Brontíka“.

PUTOVÁNÍ ZA DINOSAURY + PRAVĚK

Dále se seznámily s činností sopky, kterou si vyrobily. Experimentem s jedlou sodou a octem, jsme dokonce
probudili sopku k činnosti. V encyklopediích jsme se dočetli, že sopky k činnosti probudil pád meteoritu na zem. To
vše vedlo k zániku dinosaurů a době ledové. Na MDD jsme našli tajný vzkaz, ve kterém bylo psáno: „Před dávnými
časy bylo v Cerekvici velké hnízdiště dinosaurů. Jednou za milión let se objevují stopy dinosaurů, které vás tam
zavedou a to je právě dnes. Buďte opatrní a vydejte se po jejich stopách!“ S velkým nadšením jsme se vydali hledat
první stopu. Měli jsme štěstí, nacházeli jsme další a další stopy. Po cestě jsme dokonce plnili i úkoly týkající se této
doby. Stopy nás zavedly až na ohořelou mýtinu od pádu meteoritu, kde čekal na děti velký nález dinosauřích kostí,
ze kterých poskládaly celou kostru malého dinosaura. Děti dokonce našly i úlomek meteoritu. To vše jsme si
odnesli do školky, kde jsme si vytvořili velkou výstavu z dob dinosaurů. Další týden jsme se přesunuli do pravěku.
Ve sklepě jsme našli prastarou jeskyni, která se otevírá pouze tajným zaříkávadlem „Paleo, paleo, homo erectus,
paleo!“ A maličko jsme tak nahlédli do života pravěkých lidí. K vyzkoušení si života v pravěku jsme navštívili
„Archeopark ve Všestarech“, kde se z dětí stali na chvíli pračlovíčci. Děti se naučily výrobu mouky a upravovat
kameny na sekery. Vyzkoušely si hru na dobové hudební nástroje. Společně jsme si tak uvědomili, že žít v pravěku
nebylo vůbec snadné. V následujících dnech jsme s dětmi vyráběli misky z hlíny, kamenné sekery a kresbu
nástěnných maleb.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MAMINKA MÁ SVÁTEK

Téma tohoto projektu nabízí uvědomovat si a objevovat citové vztahy k mamince, babičce a rodině.
Rozvíjíme v dětech schopnost žít v rodinném společenství, vnímat a zároveň přijímat hodnoty v tomto
společenství uznávané. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že každá třída poprvé připraví besídku
samostatně. Červenky a zelenky si tentokrát do vystoupení zapojili i maminky, čímž jsme chtěli docílit
uvědomění si prožitku a vzájemného pouta mezi maminkou a dítětem. Tím, že vystoupení nebyla předem
připravená, vše proběhlo přirozeně a spontánně. Pro maminky to byla i zároveň malá ukázka toho, jak s
dětmi v naší MŠ pracujeme. Zároveň mohly pozorovat své děti a vidět je, jak se projevují a jak pracují ve
skupině dětí. Což běžně nemohou shlédnout. Každá maminka byla obdarována dvakrát, prožitkem a malým
dárečkem.
Nejvýznamnějším dnem školního roku byl 13. červen, kdy jsme společně s rodiči a se zástupci obecního úřadu
pasovali naše předškoláky na „ŠKOLÁKY“.
Všichni jsme se sešli v podvečer a děti se nám představily s muzikálem „Šípková Růženka“ doprovázeným
písničkami z pohádek. V tomto muzikálu nám ukázaly jak jsou už šikovný, disciplinovaný a odvážný. Následovalo
šerpování, předávání dárků na památku a nechyběl ani přípitek. Poté si všichni společně pochutnali na kuřecích
stehýnkách a rozloučili se s rodiči. Vrcholem večera byla na přání dětí stezka odvahy. Zvládli jsme to všichni, i když
někteří s velkým sebezapřením. Stejný kus této odvahy a možná ještě větší, přejeme dětem do dalšího života.

A TEĎ UŽ JEN AHOJ ŠKOLKO
A HURÁ NA PRÁZDNINY!
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
PRAVIDELNÁ RUBRIKA "SVĚT OČIMA DĚTÍ"
Třída červenek (děti ve věku 3 – 4 let)
"Kdo je to Homo erectus?"
• paleo
• starej člověk
• žil v pravěku
"Kdo hledá kostry, zkameněliny, otisky a úlomky z dávných dob?"
• plameňák
• arehekolog
• archeolog
"Jak skončila doba dinosaurů?"
• meterot
• sopky, láva
• meteorit
Třída zelenek a modřenek (děti ve věku 4 - 6 let)
"Kdo je to Homo erectus?"
• kouzlo, čarodějnice, kouzelník, koště, dvěře
• staré kosti, pračlověk
• vůdce pračlověků, zaklínadlo, mamut, kouzelník
• pračlověk, prasátko, kostry
"Kdo hledá kostry, zkameněliny, otisky a úlomky z dávných dob?"
• archeolog, pán, vůdce
"Jak skončila doba dinosaurů?"
• meteoritem, sopkou, zimou, doba ledová, dinosauří válka

ZÁVĚREM PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ
LÉTO A TĚŠÍME SE NA ZÁŘÍ, ŽE SE
VŠICHNI ZASE VE ZDRAVÍ SEJDEME.
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ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Každoročně v měsíci dubnu se
věnujeme dopravní výchově. Ve
čtvrtek 25. dubna si žáci přivezli
kola, před budovou školy pak
absolvovali jízdu zručnosti. Nevadí,
že někteří utržili trestné body. Jde
hlavně o to, aby znali dopravní
předpisy a následně je potom
dodržovali.
Žáci čtvrté třídy zakončili v úterý 29.
dubna kurz mladého cyklisty v
Hořicích na dětském dopravním
hřišti.

ČARODĚJNICKÝ DEN
V úterý 30. dubna čekal na děti čarodějnický rej masek.
Na 1. stupni se sešlo mnoho čarodějů a čarodějnic,
zřejmě se všichni chystali na sněm před večerními lety.
Nic strašidelného se však nedělo. Žáci se nejprve
posilnili opečenými buřty, potom absolvovali
čarodějnický pětiboj. Za každou disciplínu obdrželi
sladkou odměnu. Počasí přálo, takže nic čarodějnické
klání ani náladu nezkazilo. Všichni si dopoledne
dostatečně užili a těšili se na večerní pálení čarodějnic
ve svých obcích.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁPIS
Ve čtvrtek 4. dubna se konal zápis nových žáčků do
první třídy, je přijato 14 dětí. Každý předškoláček si za
splněné úkoly odnesl drobné dárečky. Doufáme, že se
jim ve škole líbilo a už se na všechny těší paní učitelky a
kamarádi z ostatních tříd.

DEN ZEMĚ
22. duben je považován jako Den Země. V rámci tohoto svátku se u nás pořádají úspěšné akce s názvem Ukliďme
Česko; naše škola se také připojuje do tohoto projektu. Děti obdržely igelitové pytle a vyrazily do terénu. Za necelé
dvě hodiny nasbíraly pytle odpadků. Občas narazily přímo na „poklady".
Všichni lidé by si měli uvědomit, že vyhazováním nepotřebných věcí do volné přírody ničí životní prostředí nejen
sobě samým, ale samozřejmě také živočichům a rostlinám. Odpad patří na vytýčená místa, my však chceme žít v
hezkém, čistém a zdravém prostředí, nikoliv na smetišti!
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VAVŘINEČEK
Pravidelně v květnu probíhá orientační a poznávací soutěž "Okolo Vavřinečku". Letos se uskutečnila již začátkem
měsíce. Akce se zúčastnili žáci 1.-9. třídy. Pro prvňáčky to byla novinka, pro starší a ostřílené
žáky hračka. Všichni prokázali odvahu při orientačním běhu, znalosti z přírodopisu, zeměpisu a zdravovědy. Dále p
předvedli praktické dovednosti ve střelbě vzduchovkou, hodu granátem, lezením po laně, zakládáním ohnišť.

ŠKOLNÍ VÝLETY
Konec školního roku není jen ve znamení probraného učiva, patří sem také výlety či exkurze. Je to pomyslná tečka
za celoroční školní prací; také známka toho, že prázdniny již klepou na dveře.
Žáci 3. a 4. třídy navštívili ve čtvrtek 30. května Botanicus - centrum umění a řemesel v Ostré u Lysé nad Labem.
Děti zde viděly a vyzkoušely si různá řemesla - výrobu svíček, motání provazů, drátkování, výrobu keramiky,
střelbu lukem a mnohé další. Největší zájem byl o rýžování zlata. V celém areálu se neplatilo penězi, ale groši.
Následně si prohlédly zahradu s bylinkami a okrasnými stromy. Všichni si tu připadali jak v nějaké pohádce. Po
dobrém obědě był čas myslet na cestu zpět.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Menší děti z 1. a 2. třídy vyrazily na výlet v úterý 11. června do Častolovic. Prohlédly si zámek, park, zámeckou
oboru, dále návštívily místní zvěřinec. Nechyběly také soutěže, na závěr potom shlédly divadelní představení. Plni
dojmů a s bohatými zážitky se všichni vrátili v pořádku domů.

DEN DĚTÍ
Poslední květnový den oslavili žáci na 1. stupni svůj
Den dětí. Vyslechli si pověst o Cerekvici; maskováni za
loupežníky a osvěženi zmrzlinou, se všichni vydali do
terénu v okolí obce. Každá třída obdržela mapu, na níž
byla vyznačena loupežnická stezka a úkryt pokladu. Na
trase děti s nadšením plnily různé úkoly a nemohly se
dočkat, až poklad najdou. Všichni byli úspěšní, v cíli na
ně čekala sladká odměna.
A co že je největším
pokladem a bylo
také smyslem
akce? Zjistili, že to
nejsou peníze, ale
zdraví, láska
a přátelství! Jsou
nenahraditelné
a každý člověk by si
toho měl vážit!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I když prázdniny teprve klepou na dveře, školní rok 2019/2020 tu bude co nevidět a s ním nové učební
povinnosti.
Žákům deváté třídy přejme dobrý start do dalších životních etap, učitelům a provozním zaměstnancům
načerpání sil do dalšího školního roku!
Přejeme všem krásné prázdniny!
																							Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ:
V uplynulých letech se dokonce pár žáků umístilo v přední desítce po přijímacích zkouškách z více než
stovky uchazečů. Velmi nás těší, že mnozí studenti úspěšně pokračují na vysokých školách, nebo se dobře
uplatní ve svém zvoleném povolání, staví se u nás ve škole povyprávět.
Všichni uchazeči se dostali na své vybrané školy, např. na zdravotní školu, Gymnázium J. K. Tyla v Hradci
Králové, na střední veterinární školu, na průmyslovky – stavební, strojírenskou i chemickou a další školy
včetně informačních technologií.
Také učňovské obory zvládají s přehledem, pokud vynaloží alespoň trochu snahy.
Přejeme všem do života hodně úspěchů. …. A přijďte se pochlubit!
																										sepsala: J. Jenčovská

EXKURZE DO STŘEDOVĚKU - 7. TŘÍDA – BOTANICUS OSTRÁ
Než se v rámci dějepisu vrhneme s žáky 7. třídy na novověké dějiny, byli jsme se podívat, jak možná mohla
vypadat středověká vesnička, s čím vším si dnes už nemusíme díky technice lámat hlavu a co naopak naši
předkové vůbec neřešili, protože „mobily nebyly“.
Děti si vyzkoušely, jak vyrobit svíčku z tekutého vosku,
papír z nadrcených starých hadrů či vytočit misku
na hrnčířském kruhu. Také si zkusily drátování a práci
provazníka. Domů odjížděly omotané provazy.

13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EXKURZE DO STAROVĚKÉHO ŘÍMA - 6. TŘÍDA – ARCHEOPARK VŠESTARY
Žáci 6. třídy se ve všestarském Archeoparku přenesli o více než 2000 let zpět v čase, vstoupili do římských legií a
vyzkoušeli si nelehký život ve vojenském táboře. Zjistili, že postavit želvu není vůbec tak jednoduché, jak to vypadá
ve filmu.
Jak se čistí voda – exkurze 9. třídy do čistírny odpadních vod
S 9. třídou jsme se vypravili po stopách odpadních vod z celého Hradce Králové a některých blízkých vesnic.
Přestože běžně exkurze pro základní školy čistírna nepořádá, nám bylo umožněno toto momentálně velmi aktuální
téma prozkoumat a prohlédnout si jednotlivé fáze, kterými znečištěná odpadní voda musí projít, než může být
puštěna zpět do přírody.
								 																			
sepsala: A. Peterková

KUKS – PROJEKTOVÝ DEN 6. A 7. TŘÍDY
Žáci společně navštívili barokní Hospital Kuks s kostelem Nejsvětější Trojice a špitální bylinkovou zahradu.
Největší zájem vzbudila barokní lékárna U Granátového jablka, kde si i vyzkoušeli výrobu léků.
Naučili se také správně pojmenovat přístroje a nástroje na výrobu léků.
Na každém kroku nás provázela největší atrakce Kuksu a to sochy od Matyáše Bernarda Brauna, které patří k
vrcholu českého baroka.
Dále naše cesta pokračovala k Muzeu Veteránů, které někteří chlapci navštívili a prohlédli si sbírku historických
vozidel, fotoaparátů a šicích strojů.
Náš projekt jsme zakončili prohlídkou Křížové cesty 21. století.
																												sepsala: Š. Krejcarová

ČESKÝ RÁJ – TURISTICKÝ VÝLET 5.TŘ.
Červen je obdobím zkoušení, písemek, ale také výletů. Žáci 5. třídy se letos vypravili do přírody-tradiční prohlídka
nejzajímavějších míst Prahy byla totiž v minulých letech úmorná zejména kvůli všudypřítomnému vedru.
Dojeli jsme vlakem do zastávky Turnov a pak už hezky pěšky vzhůru k rozhledně Hlavatici. Pravda, byl to pěkný
kopec, někteří kručeli hned po pár stech metrech, ale stálo to za to. Pak už se cesta vinula téměř po rovině až ke
hradu Valdštejnu. Prohlédli jsme si nádvoří, kapli, sklepení i vyhlídky a pak hurá na obídek do restaurace.
Oddechli jsme si a vyrazili skalami směrem do Sedmihorek. Cestou jsme si prohlíželi studánky a poučili se na
naučné stezce. Fotografií jsme pořídili nespočet – na památku.
V Karlovicích před vlakovou zastávkou nás zklamalo pouze to, že v restauraci neměli nanuky
Na výletě bylo pěkně, škoda že druhý den se zase muselo do školy. Ještě že se blíží prázdniny.
																												sepsala: D. Málková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:
●●exkurze do MVE Hučák v Hradci Králové a návštěva katedrály Sv. Ducha – 9. tř.
●●projektový den: Josef Čapek a služby knihovny, Hradec Králové – 6. tř.
●●Klicperovo divadlo – poslední představení v předplatném, komedie „Vincenc“ – 7 – 9.tř.
●●Klicperovo divadlo – představení „Čtyřlístek“ - 5. tř.
●●přednáška o náhradní rodinné péči, Klubko (centrum pro rodinu) – 6.-9.tř.
●●projektový den: V. Havel a jeho činnost, knihovna HK – 9. tř.

15

SPOLKY OBCE

HASIČI TŘEBOVĚTICE

Na psaní příspěvku do zpravodaje je vidět, jak nám ten čas letí. Přinášíme Vám tedy, další ohlédnutí za naší
hasičskou činností.
Na konci března se naši dorostenci zúčastnili celodenního tréninku dorostu v Jičíně, které pořádalo OSH Jičín a
bylo zaměřeno na techniku štafety 100 metrů s překážkami. Jako instruktoři se jich ujali mistři ČR v požárním
sportu v kategorii dorostu a členové české reprezentace v požárním sportu. Trénink byl náročný, ještě několik dní
po něm někteří nemohli pořádně chodit do schodů, ale skvělý. Doufáme, že se příští rok opět uskuteční.

V dubnu jsem se opět zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, rozdělili jsme se do čtyř skupinek a jedni se
vydali směr Jeřice, druzí směr nádraží Třebovětice, třetí čistili cestu k javoru a část Kamenky a poslední parta se
vydala okolo Sv. Josefa k malé škole, k hřbitovu a spojovací cestou zpět. Odpadků bylo opět požehnaně. Současně
s úklidem proběhl i sběr starého železa, který měli na starost muži našeho sboru. Po práci sice nebyly koláče, ale
opekli jsme buřty.
Poslední dubnová neděle patřila závodům v běhu na 60 m s překážkami, které pořádají SDH Slatiny. Tento rok
rekonstruují hasičárnu a závod se konal v nedaleké Nemyčevsi na fotbalovém hřišti. Celkem za náš sbor soutěžilo
22 dětí a nejlépe si vedla v kategorii mladších Verča Mešejdová, která obsadila krásné 7. místo a v kategorii starších
Adam Boháč vyběhal 8. místo.
No a na konci dubna, tedy 30. 4.2019 k hasičské zbrojnici v Třebověticích přiletěly ze všech našich koutů
čarodějnice, které měly pro všechny připravené soutěže, dobroty, čarodějnou dílničku a nějakou tu pěknou
písničku. Malé čarodějnice pomohly těm starším nazdobit tradiční májku, kterou pomocnými silami naši muži
postavili a nechybělo ani opékání buřtů a pálení zlé čarodějnice.
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HASIČI
Na první neděli 5. května se nejvíce připravovaly naše nejmenší děti, v Holovousích se konalo Okresní setkání
přípravek. Z důvodu nemoci nás reprezentovalo z celkového počtu 11 dětí jen 7 (Dorotka Tobolková, Julinka
Hlavatá, Kája Jakischová, Adrianka Jusková, Johanka Kameníková, Tonda Hejna a Honzík Kodeš) a pomohly jim
ještě Libuška Tobolková a Barča Dufková. Ve svých třech disciplínách, za naštěstí příznivého počasí, se utkaly s
dalšími 11 družstvy. Sebou jim rodiče napekli povidlové buchty, ořechové rohlíčky a kuřecí řízečky, takže dětem
nic nechybělo a měly mnoho sil k soutěžení, za které si odvezly krásné medaileV den státního svátku 8.5.2019 se dorostenky Eliška Miškářová, Sára Málková a Anežka Vitvarová společně se svým
trenérem Michalem Starsym zúčastnili v Miletíně Podzvičinského záchranáře. Jde už o několikaletou
záchranářskou soutěž, která se skládá ze dvou okruhů, jeden je zdravotní a druhý technický, nikdo dopředu neví,
co ho čeká, nehraje se na čas, ale na autentičnost a přesnost vyhodnocení a následném provedení první pomoci.
My jsme se účastnili poprvé. Ve zdravotním okruhu tak na holky čekalo třeba vyřešit první pomoc při autonehodě
nebo při napíchnutí na ostnatý drát, ale největším zážitkem prý bylo drogové doupě. V technickém okruhu měli
třeba sami ve třech provést požární útok, skoky přes švihadlo na rychlost, no a kde si holky šáhly na dno svých sil,
bylo vylézt do výšky 18 metrů po třech nastavených žebřících opřených o strom. Klobouk dolů.

A jako každoročně patří květnová příprava tréninkům na jarní kolo Hry Plamen a Dorostu, které letos připadlo na
víkend 31.5. – 2.6.2019. Do Miletína, kde se Plamen konal, jsme jeli ve složení 2 družstev starších a 1 družstva
mladších. Atmosféra byla od začátku skvělá, obrovským překvapením pro všechny byl určitě počet dětí, které se
tento rok přijely zúčastnit, bylo jich 485. Až neskutečné, je vidět, že hasičský sport se těší stále větší oblibě, vždyť i
našich 41 mladých hasičů je toho důkazem. V pátek jsme zvládli Štafetu dvojic a Štafetu CTIF, která se nakonec
dobíhala už za mírné tmy. Druhý den v sobotu se dopoledne souběžně závodilo ve Štafetě 4 x 60 metrů a našem
oblíbeném Útoku CTIF, všechna tři naše družstva udělala vedoucím obrovskou radost, protože až na malé
chybičky, měla útok perfektní. Po obědě a malém odpočinku, mimo sálající sluníčko, se už jen běhaly Požární
útoky, každý měl 2 pokusy. Po odběhnutí byla večeře a unavení a upečení vedoucí odpočívali a unavené a
upečené děti záhadným způsobem opět ožily a řádily na hřišti či diskotéce až do večerky. A jak jsme dopadli?
Družstvo mladších se umístilo z celkového počtu 13 na 8. místě, starší A na 5. místě a starší B na 10. místě z
celkového počtu 17 družstev.
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HASIČI
Neděle po slavnostním vyhlášení patřila dorostu, poprvé se nám účastnilo jedno osmi členné družstvo dívek a pak
soutěžili tři jednotlivci v kategorii dorostenců. Všichni do toho dali vše, ale na první postupující místa na kraj jsme
nedosáhli, přesto jsme byli spokojeni, protože premiérový Požární útok našich holek byl ze všech týmů nejrychlejší,
dokonce přišla pochvala ze strany pana Pavla Válka, trenéra dvojnásobných mistrů ČR v požárním sportu dorostu.
V sobotu 2.6.2019 se ještě konala jedna soutěž a to Okrskové cvičení hasičů tentokrát v Rašíně. Zúčastnili se muži,
ženy a malé děti z přípravky. Tento rok se neběžely štafety, ale 2 útoky, první byl na klasický způsob, kdy se saje
voda z kádě a druhým pokusem se sálo z přírodního zdroje, kdy byla káď zakopaná v zemi. Dětem se čas neměřil,
jejich vystoupení se bralo jako ukázka, ale dle rodičů byly určitě nejrychlejší, muži skončili na 3. místě a ženy získaly
nádherné 1. místo.
Po dlouhém hledání termínu jsme se dohodli, že v neděli 9.6.2019 u hasičárny v Třebověticích uspořádáme Dětský
olympijský den. Zasoutěžit si v letních i zimních olympijských disciplínách, za nádherného počasí, přišlo v
doprovodu rodičů či bez doprovodu 100 dětí. Ke sportovním výkonům jim po celou dobu hrál DJ Honza Dufek
alias Brutus a nad vším bedlivě dozoroval Ave, Já (Julius Caesar) Honza Mešejda. Mezi vlastním soutěžením se děti
mohly projet v kočáře, nechat se potetovat henou, namalovat si obličej a vyrobit si svoji olympijskou medaili.
Věříme, že si všichni toto odpoledne náramně užili a byli spokojeni, protože vyzkoušet si biatlon v létě nebo sjet
kopec na pekáči, je přece zábava. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
a průběhu.
V den uzávěrky do zpravodaje jsme se ještě zúčastnili noční soutěže Nevrátická Bludička, ale to už v příštím čísle.
MH Třebovětice
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SDH Cerekvice nad Bystřicí
Pořádá pro své spoluobčany celodenní zájezd do

NÁRODNÍHO
TECHNICKÉHO
MUZEA V PRAZE
V budově NTM na Letné je v současné době
zpřístupněno 14 stálých expozic
Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Doprava,
Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur,
Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství,
Technika v domácnosti, Technika hrou, Televizní studio,
Cukr a čokoláda
Registrace zájemců do: 1.9.2019 na tel: 493 696 195
Registrace je nutná z důvodu omezeného počtu míst.

V sobotu 28.9.2019
odjezd 8:30 od OÚ Cerekvice

8:35 prodejna potravin Třebovětice

Doprava zdarma

vstupné do muzea je 50Kč/osoba, hradí si každý sám
19

MUZEUM

Za dobu delší než sto let byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha
technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České
republiky. V expozicích muzea je vystaveno kolem 6 tisíc předmětů, tedy necelých 10
procent z jeho sbírkového fondu. Mezi vystavenými exponáty nalezne návštěvník také
devět předmětů zapsaných na seznam národních kulturních památek. Mezi unikátní
exponáty patří nejstarší automobil vyrobený u nás NW Präsident, vůz prezidenta T. G.
Masaryka Tatra 80, slavná Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, parní
lokomotiva Kladno z roku 1855, lokomotiva 387.007, salonní vůz císaře Františka
Josefa, letoun Kašpar JK systém Blériot nebo tři celosvětově unikátní vojenské letouny
z doby I. světové války: ruský Anatra Anasalj, americký LWF Tractor a rakouský
Knoller CII., z astronomické sbírky sextant Josta Bürgiho, sextant Erasma Habermela
a astronomické hodiny Engelberta Seigeho, mezi předměty ze sbírky technika v
domácnosti jsou exponáty z vlastnictví Vojty Náprstka, další unikáty naleznou
návštěvníci v expozicích fotografie, měření času, architektury či tiskařství.
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Z ART-TELLIERU V CEREKVICI
V minulém vydání zpravodaje jsme psali o plánovaném
tisknutí tzv. matric, vyrobených technikou suché jehly, s
dětmi výtvarného oboru na základní škole v Cerekvici,
který zde vyučuje ZUŠ Hořice.
20. dubna proběhla akce „Za čistší Cerekvici“, pořádaná
Bárou a Šárkou Stejskalovými společně s Marcelem
Strnadelem. Její součástí byl (vedle sběru odpadků)
odpolední workshop tisknutí linorytů na textilní tašky a
podvečerní výstava vzniklých prací za doprovodu
skupiny „-4 ve Stínu“. Ukázalo se, že tisknout na textil je
skvělá zábava.
Starší účastníci setkání přenechali své linorytové matrice menším dětem, které si na ně nanášely barvy válečkem a
za pomoci dospělých je natiskly na tašky. Ty si pak jako své vlastní dílo odnesly domů.
Vzhledem k úspěchu celé akce, s návštěvností cca 30 lidí, byl 18. dubna realizován workshop „Linoryt – tisk na
textil“, který navštívila řada účastníků i z okolních obcí. Protože je od jara možné pracovat na terase, nevznikly
problémy omezenou kapacitou prostoru. Po zkušenostech z předchozího setkání se více experimentovalo s
barvami a vyzkoušel se i tisk na bavlněná trička. Posunula se i dolní hranice věku účastníků pro práci s lisem a s
válečkem při nanášení barev ze 4,5 let na 2,5 roku.
12. června se konalo slavnostní zahájení výstavy prací žáků základní školy v Cerekvici, výtvarného oboru ZUŠ
Hořice. Instalaci několika desítek děl provedl Stanislav Štěp, který společně s panem učitelem Šolcem celou
výstavu zahájil. V úvodním slovu přivítal téměř tři desítky návštěvníků a poděkoval zejména ředitelce ZUŠ Hořice,
paní Blance Bihelerové, za navázání velmi dobré spolupráce. Pan učitel Šolc zdůraznil význam ateliéru, jehož
existence podle něj výrazně pozvedla úroveň a možnosti výuky výtvarného oboru v cerekvické škole. Vyzval
návštěvníky k podporování této instituce a zdůraznil, že bez ní neměla výuka tak dobré zázemí (např. grafický lis či
nižší požadavky na úklid prostoru po výtvarné činnosti). Následně žačky paní učitelky Pavly Chrzové zahrály 3
kytarové skladby. Účastnící mohli ochutnat domácí občerstvení či ovoce, které přinesly rodiče malých umělců či si
vzájemně popovídat u kávy.
Nejnovější výstavu je možné navštívit kdykoli po dohodě se Stanislavem Štěpem či na dalších plánovaných akcích.
Výstava potrvá do 2. září 2019.
Celoroční projekt “Setkávání u lisu” byl podpořený Nadací Via v programu Živá komunita s přispěním Nadace
JABLOTRON a NET4GAS.
																									Veronika Jašíková a Michal Trousil
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY

INFORMACE

schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí
v III. čtvrtletí 2019
DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

21. srpna 2019

středa

18.00

OÚ Cerekvice

11. září 2019

středa

18.00

OÚ Cerekvice

TENTO ROZPIS JE POUZE INFORMATIVNÍ! V případě nutnosti bude
provedena změna.
V Cerekvici nad Bystřicí dne 19. června 2019
Milan Tobolka
starosta

Kadeřnictví Cristine
Kristýna Hylmarová

Cerekvice nad Bystřicí 188; IČO: 01118765
 Dámské a pánské stříhání

 Svatební a společenské účesy

 Profesionální líčení

Objednávky:

 Prodej vlasové kosmetiky

www.facebook.com/kadernictvicristine

OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
Úřední hodiny:

Úterý
Pátek

16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

Provozní hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 14.30
11.00 - 16.00
8.00 - 14.30
8.00 - 14.30
11.00 - 16.00

Středa

16.00 – 18.00

Návštěvní hodiny knihovna:
Kontakty:

+420 776 541 206

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Otevírací doba:
Pondělí 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Úterý
8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Čtvrtek 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Pátek
8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO

Kontakty:
telefonní čísla: 493 696 195, 493 696 023
E–mail: ou@cerekvice.cz, příp. starosta@cerekvice.cz

VÝZVA

telefonní číslo 493 696 189

Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2019

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!
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lendáře

visačky

pozvánky

pos

vizitky

plakáty

krabičky brožurykrabice na víno
skládačky

letáky

knihy

samolepky

poznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu
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