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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední letošní číslo cerekvického
zpravodaje, kde přinášíme informace o dění v obci v
uplynulém čtvrtletí a stručný přehled plánovaných
událostí do konce roku 2019. Úvodem bych Vám chtěl
popřát klidné prožití následujícího čtvrtletí, zejména
pak období adventu, vánočních svátků a ukončení
roku 2019.
Zároveň si Vás dovoluji informovat o některých změnách
oproti zažitým zvyklostem a to:
S ohledem na zvyklost v celé České republice
upravujeme s platností od 1. října 2019 provozní a
úřední hodiny obecního úřadu v Cerekvici a to tak, že
tzv. úřední dny s prodlouženou provozní dobou budou
nově v pondělí a ve středu místo dosavadního úterý
a pátku. Celkový počet otevíracích hodin pro veřejnost
zůstává nezměněn.
Na základě připomínek občanů se nám podařilo
vyjednat na vedení České pošty změnu otevírací doby
pro veřejnost na pobočce v Cerekvici nad Bystřicí, a
to zkušebně od 1. října 2019 a následně trvale od 1.
listopadu 2019. Nejdůležitější změnou je to, že otevírací
doba bude ve čtvrtek až do 17 hodin, tak aby si občané,
kteří dojíždějí za prací mimo obec mohli alespoň v
tento den naplánovat zejména převzetí doporučených
zásilek nebo další podání uskutečněná prostřednictvím
České pošty. Oproti tomu je upravena otevírací doba
v úterý a v pátek tak, aby celkový počet otevíracích
hodin pro veřejnost zůstal nezměněn
		

Milan Tobolka – starosta

Letošní sklizeň

Ve čtvrtek 12.9.2019 jsme sklidili letošní úrodu cerekvického
minivinohradu před kaplí Zvěstování Panně Marii a předali
ke zpracování na výrobu vína „Cuvée 2019“ předsedovi
Cechu českých vinařů panu Stanislavu Rudolfskému. Letos
byla úroda vyšší než v loňském roce, kdy se urodilo celkem
19 zdravých hroznů sladkého modrého vína. Bohužel se
nám letos poprvé od vysazení vinné révy v roce 2015 stala
odsouzeníhodná událost, kdy nedlouho před sklizní bylo
5 hroznů neoprávněně „sklizeno“ nenechavcem, který
nejspíše vzácnost a mezinárodní dosah našeho vinohradu
absolutně nepochopil. Vyřešení této záležitosti jsme předali
Městské Policii.
www.cerekvice.cz

SDĚLENÍ
V měsíci říjnu bude dokončena příprava na změnu avizovanou v minulém zpravodaji – projekt nazvaný
„Zlepšení nakládání s odpady v obci Cerekvice nad Bystřicí“. Budou dobudovány všechny nové zpevněné
plochy na odkládání biologicky rozložitelných odpadů. Tato místa jsme se snažili rozmístit rovnoměrně po
obci tak, aby byla přiměřeně v dostupné vzdálenosti občanům a zároveň aby byla na pozemcích ve
výhradním vlastnictví obce Cerekvice nad Bystřicí.
V Cerekvici nad Bystřicí jsou tato sběrná místa rozmístěna takto:
- vedle základní školy – zámku v místě vedle bývalé statkové kuchyně na pozemku parc.č.1
- vedle vjezdu do koupaliště na pozemku parc.č.66/1
- vedle autobusové zastávky naproti kadeřnictví „Na Hrádku“ na pozemku parc.č.359/3
- v rohu vedle komunikace naproti č.p.77 na pozemku parc.č.352/1
- vedle betonové transformátorové stanice u 7 RD na pozemku parc.č.272/1
V Třebověticích jsou tato sběrná místa rozmístěna takto:
- vedle bývalého hostince č.p.45 v centru obce na pozemku parc.č.492/3
- na vjezdu do úvozu u č.p.37 na pozemku parc.č.521/3
- u rybníka vedle statku na pozemku parc.č.488 (velkoobjemový kontejner)
Na stávajících místech pro odkládání
tříděných odpadů u hasičské zbrojnice v
Cerekvici nad Bystřicí, za základní školou a
u prodejny COOP v Třebověticích budou
osazeny nové přístřešky nad kontejnery.
Tato místa budou doplněna vždy o jeden
kontejner na plast o objemu 1,1 m3,
protože stávající kapacita kontejnerů je
nedostačující. Navíc bude přidán kontejner
na plastový odpad ke školní kuchyni.
Celkem navýšíme počet o 4 ks. Zde je
nutné při odkládání zejména PET lahví
zmenšit jejich objem například
sešlápnutím, což mnozí nečiní a zbytečně
jsou pak kontejnery přeplněny.
Na dvoře za obecním úřadem v Cerekvici nad
Bystřicí bude dobudován přístřešek pro
velkoobjemové kontejnery o objemu 5 m3 a 10 m3
a traktorový nosič kontejnerů. Na nové zpevněné
plochy budou rovnoměrně rozmístěny nové
kontejnery speciálně vyvinuté pro biologicky
rozložitelný komunální odpad hnědé barvy o
objemu 1,1 m3 a 1,8 m3. Výrobce u těchto
kontejnerů udává vyřešené odvětrání s redukcí
zápachu umožňující 14 – denní cyklus výsypu. Zde
budou naši občané odkládat trávu, listí, apod. místo
dosavadního neúměrného množství hromádek
rozesetých po obci. Zároveň na tato místa budete
odkládat roští a větve, ale mimo kontejnery. Na dvůr
obecního úřadu jsme pořídili také kontejner na
odkládání kovových odpadů drobnějších rozměrů o
objemu 1,1 m3. Velkoobjemové kontejnery budou
mít do budoucna široké multifunkční využití pro
přepravu různých materiálů i mechanizmů.
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SDĚLENÍ
Výsyp těchto nádob a sběr roští a větví budou zajišťovat naši zaměstnanci pomocí nové mechanizace –
traktorového nosiče velkoobjemových kontejnerů osazeného hydraulickou rukou (jeřábem) s výměnnými
drapáky pro multifunkčnost využití pro různé účely. Nadále platí, že pokud budou mít naši obyvatelé
potřebu odvozu většího množství roští nebo jiného biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(většinou posečená tráva nebo na podzim listí), přistaví jim zaměstnanci obce pro tento účel traktorový
valník nebo kontejner. Tuto službu je potřeba dopředu dohodnout na obecním úřadu a je zdarma. Zde je
nutno počítat s tím, že má přednost ve využití mechanizace údržba veřejných prostranství a obecních
nemovitostí. Nový způsob svozu bude jistě potřeba postupně „doladit“ a tak žádáme o určitou shovívavost
ze strany našich občanů.
Kontejnery na sklo budou vyměněny za nové ve vlastnictví naší obce v celkovém množství 6 ks, které jsou
nově doplněny o vetší kruhový otvor na odkládání sklenic o objemu 3 litry, aby je občané nemuseli
odkládat vedle kontejneru. Odpadne tímto také platba za pronájem těchto kontejnerů svozové společnosti.
Neméně důležité je dodržovat pořádek na sběrných
místech a odkládat do kontejnerů pouze odpad, pro
který jsou určeny. Věřím, že se podaří zlepšit a
zefektivnit nakládání s odpady v obci a zejména
zvýšit poměr odpadů určených k dalšímu využití,
které není nutné skládkovat.

UPOZORNĚNÍ
Opakovaně, na základě množících se stížností, upozorňujeme majitele
psů, že pohyb psů po obci je regulován obecně závaznou vyhláškou, ve
které je zakázáno volné pobíhání psů bez košíku. Také platí povinnost
odstraňovat po psech jejich exkrementy, což mnozí „páníčci“ při venčení
nedodržují, obtěžují tím ostatní občany a znečišťují veřejná prostranství.

Upozorňujeme provozovatele motorových vozidel, že parkování na chodnících je všeobecně zakázáno,
pokud výjimku nestanovuje dopravní značení. Parkováním vozidel na chodnících znemožňují řidiči jak
užívání chodníků chodcům, pro které jsou určeny, tak i jejich údržbu, zejména v zimním období. Řešením
těchto přestupků je pověřena Městská Policie.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Díky spolupráci s MAS Podchlumí máme zapůjčené
interaktivní digitální pomůcky. Tím se nám otvírá
spousta možností – budeme bádat, zkoumat,
pozorovat, tvořit, zpracovávat, … Průběžně se
budeme snažit vtáhnout Vás do dění v MŠ.
V září jsme dali velké ahoj prázdninám a všichni
jsme se ve zdraví a natěšení sešli v naší MŠ. Přibyli
nám nový kamarádi, někteří z nich jsou opravdu
maličcí. Svůj první krůček do dalšího života zvládají
však statečně.

ZAJÍMAVOSTI
Polytechnická dílna
Nedostatečné vybavení nám neumožňovalo využít
různorodých možností, které nám polytechnická
výchova nabízí. Proto jsme se zapojili do dotačního
programu královéhradeckého kraje pro rozvoj
podmínek vzdělávání. Získali jsme dotaci ve výši 70
000,- Kč, která nám umožnila vytvořit dětskou dílnu
na naší rozlehlé zahradě, jejíž základem je pracovní
ponk vyhotovený z palet. Do celého sestavení dílny
se zapojily děti a vyzkoušely si tak práci řemeslníků.
Dílnu jsme vybavili skutečným nářadím a náčiním
uzpůsobeným dětem, což bylo zásadní pro naplnění
naší myšlenky jim ukázat užitečnost práce, zároveň,
že práce může být i zábavou a přináší pocit
uspokojení. Jednou z podmínek dotačního
programu bylo zapojení dětí do realizace dílny.
PROBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Vytvoření bylinkové zahrádky a polytechnické dílny
nás motivovalo ke změně třídního vzdělávacího
plánu. Původní vzdělávací plány jsme obohatili o
nové projekty. Vše je zaměřeno na vodu, život v lese,
na louce a na zahradě. Naše motto pro letošní školní
rok je „Studánka živé vody“.

V průběhu celého září se věnujeme především
adaptaci dětí, pravidlům společného soužití v MŠ a
bezpečnosti.
„U šikovného mravence“
V tomto období učíme děti, jaká má vývojová stádia
mravenec, čím se živí, jak se mravenci dorozumívají
a orientují. Děti učíme spolupráci ve skupině,
vytváříme si pravidla, procvičujeme jemnou a
hrubou motoriku. Pomocí mikroskopu mohou děti
pozorovat, i tak malého mravence a podrobněji ho
prozkoumat. Toto téma využíváme k častým
procházkám do okolí, kde sbíráme přírodniny, které
pak následně využíváme při výtvarných a
pracovních činnostech. Školku jsme rozdělili na tři
barevná mraveniště a s dětmi si vyrobili barevná
tykadla dle barvy a názvu jednotlivých tříd.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
CO NÁS ČEKÁ?
Ke konci září nás čekají ozdravné pobyty v solno-jodové jeskyni Medispa v Hradci Králové.
Výlet do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.
23. 9. divadelní představení „Trable s princeznou“
Výlet do lesního areálu Hájemství a na naučnou stezku Les království
25. 10. divadelní představení „Kašpárkova škola v přírodě“.
Nadílka od Barbory a Mikuláše + návštěva pekelného sklepení
29. 11. Společné rozsvěcení stromečku a malé adventní trhy naší MŠ.
10. 12. Vánoční dílna
Tímto Vás všechny srdečně zveme na Společné rozsvěcení stromečku v pátek 29. 11. 2019 v podvečer.
Zároveň uvítáme, když přispějete jakýmkoliv výrobkem či nápadem pro naše adventní trhy. Zájemci se
mohou hlásit přímo v MŠ nebo na telefonním čísle 493 696 198.

PRAVIDELNÁ RUBRIKA "SVĚT OČIMA DĚTÍ"
Třída červenek (děti ve věku 2 – 4 let)
Čím se živí mravenec?"
hada
tygra
Kde bydlí mravenec?"
v domečku
v mraveništi
Kdo je jeho nepřítel?"
děti
ptáček

Třída zelenek a modřenek (děti ve věku 3 - 6 let)
"Čím se živí mravenec?"
jablíčko, pomeranč, švestka
• jahůdkama
• mrtvý brouk
• lesníma jahůdkama
• svačinou co necháme v lese
"Kde bydlí mravenec?"
• v lese
• v mraveništi z jehličí, jsou tam vajíčka
Kdo je jeho nepřítel?"
kosák
divoké prase

Mateřská škola a školní družina
Cerekvice nad Bystřicí ve spolupráci s obecním úřadem
Vás srdečně zvou
na adventní vystoupení

„ROZSVĚCENÍ STROMEČKU“

... pojďte se s námi naladit a vychutnat si atmosféru krásného času adventu a kouzla Vánoc ..
Kdy: v pátek 29.11.2019 od 17:00 hod
Kde: v kapli a u stromečku na návsi v Cerekvici nad Bystřic
Program
Úvodní slovo
Vystoupení dětí
Společné zdobení a rozsvěcení vánočního stromečku
Po celou dobu konání akce možnost zakoupení drobných vánočních dekorací vyrobených dětmi z MŠ a
ŠD.Zkusíme se na chvíli zastavit, popovídat si při vánočním jablečném závinu, medovině a čaji.
Těšíme se na vás
autor článků : Marcela Bergmannová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Čas neúprosně běží. Nedávno jsme se loučili se
školním rokem 2018/2019 a na dva měsíce opustili
budovy školy. Prázdniny, na které se všechny děti
vždy těší, jak rychle přišly, také rychle uběhly.

A opět to začalo – v pondělí 2. září nastal žákům, pedagogům a provozním zaměstnancům nový školní rok
- 2019/2020. Všichni se sešli v aule 2. stupně školy na slavnostní zahájení. Tentokrát jsme se s nikým
neloučili, ale naopak vítali žáčky - prvňáčky. U některých se objevily slzy, většina nových školáčků se
radostně usmívala. Ne jen pro ně to byl výjimečný den, ale samozřejmě také pro jejich rodiče. Po státní
hymně ředitel školy Ing. Jiří Ježek přečetl svůj projev, následně se s přáním úspěšného roku dětem a
zaměstnancům školy připojil starosta obce pan Milan Tobolka.
Než se v září otevřou dětem dveře školy, vždy tomu předchází mnoho příprav. Musí se provést veškeré
opravy a úklid. Pedagogové potom provedou „kosmetické úpravy“ v podobě výzdob jednotlivých tříd a
dalších prostor, aby se dětem ve škole líbilo a cítily se tu dobře.
Běžné akce proběhlé ve školním roce a o prázdninách 2018/2019:
- vymalování oddělení Červenek MŠ, jídelny a dalších prostor
- nákup ložního prádla do MŠ
- dokončení venkovního areálu MŠ z projektu Polytechnické výchovy
- nákup lednice na zeleninu do ŠK a lednice na svačiny žáků do ŠD
- nákup LED osvětlení do ŠD a kanceláře
- výměna dveří v přízemí I. stupně ZŠ
- nátěr dveří v prvním patře I. stupně ZŠ
- úprava prostor chodby v prvním patře I. stupně ZŠ – zřízena místnost pro úklid
- oprava malby na chodbách a učebnách
- oprava desek školních lavic, sedáků a opěradel židlí
- nákup nového nábytku do učeben MŠ, dále do části šaten II. stupně ZŠ
- stavební opravy a úprava prostor učebny fyziky
- nákup odsavače do školní dílny
- drobné úpravy a opravy v areálu školy
Akce plánované na školní rok 2019/2020:
- další nákup ložního prádla do MŠ
- vybavení školní jídelny - nákup mlýnku na maso
- výmalba sklepních prostor ŠJ, chodeb I. stupně ZŠ, učeben
- výměna části tabulí v učebnách
- pokračování výměny skříněk v šatnách na II. stupni ZŠ
- zahájení stavebních úprav II. stupně ZŠ, (okna, topení, zateplení
- drobné úpravy a opravy v areálu školy
Učitelé kromě tématických plánů pro výuku na jednotlivé předměty každoročně zajišťují také různé
školní a mimoškolní akce
V letošním školním roce se v rámci šablon na 1. stupni v jednotlivých
třídách opět uskuteční oblíbené čtenářské dílny a ve školní družině
deskové hry.
Žáci se též účastní projektu Recyklohraní – sběru bateri
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Učitelé kromě tématických plánů pro výuku na jednotlivé předměty každoročně zajišťují také různé
školní a mimoškolní akce.
I. stupeň ZŠ:
Září:
		
		
Říjen: 		
		
Listopad:
Prosinec:

pohádkový týden – Jičín město pohádky
kurz dopravní výchovy v Hořicích - 4. tř. (1. část)
Divadélko s úsměvem - Dračí pohádka aneb trable s princeznou
bramborový týden
dýňové odpoledne
drakiáda
Divadélko s úsměvem - Kašpárkova škola v přírodě
vánoční tvoření
nácvik vánočního vystoupení
Divadélko s úsměvem - Pohádka o drakovi
Mikulášská nadílka
veřejné vánoční vystoupení
vánoční besídky

Školní družina:
Září: 		
zahájení sběrové činnosti
			
spoluúčast na pohádkovém týdnu
Říjen: 		
víkend v Krkonoších - turistika s dětmi
		
dýňové odpoledne - v rámci školy
			
drakiáda
Listopad:
branné odpoledne
			
stavíme z plastových víček
vánoční tvoření s rodiči - v rámci školy
			
nácvik na vánoční vystoupení
Prosinec:
mikulášská besídka
veřejné vánoční vystoupení
			
vánoční besídky
II. stupeň ZŠ:
Září:
prezentační a osvětová akci “Bezpečné nábřeží” v
Hradci Králové - 6.-9. tř
návštěva Úřadu práce v Hradci Králové.- 9. tř.
Říjen:
exkurze do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové - 6.
tř.
víkend v Krkonoších – Janské Lázně
Listopad:
akce Burza škol v Hradci Králové pro žáky 9. tř. seznámení se s nabídkou středních škol
vánoční ladění na zámku
nácvik vánočního vystoupení
Prosinec:
anglicko-české divadelní představení „LAST WISH“ v
Jičíně
veřejné vánoční vystoupení
vánoční besídky
Nezbývá, než popřát všem žákům, učitelům a zaměstnancům, aby byl školní rok pro všechny úspěšný, plný
hezkých zážitků a spokojenosti. Novým prvňáčkům šťastné vykročení a radost z prvních úspěchů při čtení,
psaní i počítání. No a deváťákům pak správnou volbu při výběru dalšího studia.
							

Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová
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SLOVO ŘEDITELE
OTEVŘENÍ BUDOV

Mateřská škola a školní družina

6,15 hodin - s čipem nebo na zazvonění zazvonění

Základní škola			

7,15 hod - s čipem

UZAVŘENÍ BUDOV
Mateřská škola a školní družina 16,15 hodin
Základní škola 15,15 hodin

ORGANIZACE ŠKOLNÍHOROKU 2019/2020
2.9.2019 Zahájení školního roku
28.9.2019 Státní svátek
28.10.2019 Státní svátek
29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
19.11.2019 Klasifikační porada 1. čtvrtletí
19.11.2019 Třídní schůzky
23.12.2019 - 3.1.2020 Vánoční prázdniny
24.1.2020 Klasifikační porada 1. pololetí
26.1.2020 – 31.1.2020 Lyžařský
31.1.2020 Pololetní prázdniny
3.2.-9.2.2020 Jarní prázdniny
1.3.2020 Přihlášky na střední školy
7.4.2020 Zápis do 1. třídy
9.4.2020 Velikonoční prázdniny
13.4.2020 Velikonoční pondělí
16.4.2020 Klasifikační porada 3. čtvrtletí
16.4.2020 Třídní schůzka
1.5.2020 Státní svátek
8.5.2020 Státní svátek
11.5.2020 Zápis do MŠ
26.6.2020 Klasifikační porada 2. pololetí
30.6.2020 Ukončení školního roku
1.7. - 31.8.2020 Hlavní prázdniny
1. 7. - 3. 7. 2020 Otevřena ŠD
1. 7. - 10. 7. 2020 Otevřena MŠ
24.8. - 31. 8. 2020 Otevřena MŠ a ŠD
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auto článku: Ing. Jiří Ježek

HASIČI - TÁBOR
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ - PEKLO NAD ZDOBNICÍ 2019
Již několik let v podzimním vydání Cerekvického zpravodaje nacházíte článek referující o průběhu našeho
soustředění. Letos bych vám rád přiblížil, jak to vypadá také z té druhé strany. Tedy co vše předchází tomu,
než nastane den D . Také vám poodkryji, jak vypadá jeden den na táboře z pohledu vedoucích, kuchařek a
prostě nás všech, kteří se celý týden staráme o zábavu, zásobování a žaludky celého osazenstva.
Již mnoho týdnů před odjezdem dáváme dohromady to hlavní a tím jsou veškeré soutěže.
Není jednoduché každý rok vymýšlet nové hry, možná si řeknete: vždyť se dají hry každý rok opakovat, jenže
osazenstvo táborníků se téměř nemění a děti by se zcela určitě nudily, tak máme každý rok vždy pár
novinek. Děti nám dospívají a hry, které jsme s úspěchem mohli hrát dříve, by je dnes povětšinou
nenadchly.
Zábava musí být naplánovaná na každý den, musíme mít plán na dopoledne, odpoledne a večerní program.
Hry musíme rozdělit na soutěže pro jednotlivce a soutěže pro družstva. Důležité je mít připravenou jak
suchou, tak i mokrou variantu, prostě když bude pršet, nesmíme se nudit. Nuda je totiž na táboře opravdu
nebezpečná - hrozí hádky, děti vymýšlí různou alternativní zábavu a mohly by přijít k úrazu. Zkrátka je
nutné mít vše pod kontrolou. Každoročně se snažíme na jeden den do programu zařadit alespoň malý výlet.
Pro děti je totiž důležité si trochu od toho kolotoče her odpočinout a mít také možnost utratit své kapesné
za nesmírně důležité věci, jako jsou třeba různé cukrovinky a hračky.
Obrovským pomocníkem pro výběr zábavy je internet, to je téměř bezedná studnice nápadů.Většinou nám
stačí fotografie anebo stručný popis hry. Hru si upravíme tak, aby vyhovovala našemu formátu tábora. Poté
si vymyslíme vlastní pravidla a bodování. Protože je rozpočet tábora omezený, je nutné improvizovat a
téměř za pár korun vymyslet herní prvky. Loni jsme například vyrobili velké lyže, kdy se na jeden pár lyží
vejdou tři soutěžící. Stačily dvě pořádné fošny, úchyt na nohy obstarala stará hasičská hadice a bylo hotovo.
Letos se nám podařilo realizovat krásné bludiště doslova z pár prkýnek a parádní zábava, kterou si užili i
dospěláci, byla na světě
Zde malá ukázka z letošních táborových her:
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Spousta her vznikla na základě našich vzpomínek z dětských pionýrských táborů a firemních teambuildingů.
Musím říct, že i děti odkojené mobily a počítači byly nadšené a zábavu si užily. Samozřejmě, děti by rády
více té akční adrenalinové zábavy, ovšem náš rozpočet není bezedný a tak se spokojíme s tím, co máme.
Pokud by se ale našel někdo, kdo by dětem chtěl pobyt na táboře okořenit nějakou tou cool zábavou,
budeme velmi rádi, když nás osloví, každou pomoc rádi uvítáme.
Mnohé náměty na hry čerpáme například z televizních soutěží, kterými jsou třeba.Pevnost Boyard, Kufr,
Tvoje tvář má známý hlas, Takešiho hrad nebo Drtivá porážka.Než odjedeme na tábor, musíme mít veškeré
hry připravené, podle možností odzkoušené, určená pravidla, hlavně bodování a penalizace. Samozřejmě je
nutné vyrobit a připravit veškeré předměty, pomůcky a náčiní potřebné pro soutěžení a není toho málo.
Mnohé náměty na hry čerpáme například z televizních soutěží, kterými jsou třeba.Pevnost Boyard, Kufr,
Tvoje tvář má známý hlas, Takešiho hrad nebo Drtivá porážka.Než odjedeme na tábor, musíme mít veškeré
hry připravené, podle možností odzkoušené, určená pravidla, hlavně bodování a penalizace. Samozřejmě je
nutné vyrobit a připravit veškeré předměty, pomůcky a náčiní potřebné pro soutěžení a není toho málo.
Mnohé náměty na hry čerpáme například z televizních soutěží, kterými jsou třeba.Pevnost Boyard, Kufr,
Tvoje tvář má známý hlas, Takešiho hrad nebo Drtivá porážka.Než odjedeme na tábor, musíme mít veškeré
hry připravené, podle možností odzkoušené, určená pravidla, hlavně bodování a penalizace. Samozřejmě je
nutné vyrobit a připravit veškeré předměty, pomůcky a náčiní potřebné pro soutěžení a není toho málo.
Již večer sestavujeme zábavu a pořadí her na další den. Je důležité vše připravit, aby děti mohly hned
dopoledne po snídani začít. Je zapotřebí rozmístit stanoviště, vyčlenit lidi. Toto se opakuje po obědě i večeři.
Oblíbený polední klid pro nás klidem určitě není, dává nám jen další čas na přípravu. A když nastane večer,
tak se opět sejdeme, abychom vyhodnotili a obodovali disciplíny uplynulého dne a určili, co budeme dělat
den další.
A co dělají ostatní?
Neméně důležité je zajistit provoz tábora. Tím je hlavně zásobování a samozřejmě stravování.Většinu
potravin nakupujeme týden před táborem a vezeme je s sebou. Paní kuchařky mají sestavený jídelníček a
podle toho nakupují potraviny.
Už brzy ráno (před budíčkem) to v táboře žije, je nutné přivézt z města čerstvé pečivo a jiné potraviny, které
se rychle kazí a nedají se koupit týden dopředu. Zatopí se pod kotli a v topení se pokračuje celý den. Co je
doma samozřejmostí, tady neplatí. Je potřeba ohřát vodu na nádobí, ohřát vodu na koupání.
Pozor, kuchyně má ve výbavě dva sporáky, pod kterými je nutné také topit, jinak si neuvaříte ani čaj!
Kuchařky to nemají vůbec jednoduché, představte si kuchyni, ve které hicují dvoje kamna. Když je venku
přes 30 stupňů, teplota uvnitř kuchyně dosahuje 60 stupňů… A představa idylické dovolené někde na
samotě u lesa rychle bere za své.
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A tím bychom také mohli skončit, nesmíme však zapomenout, že celý tábor bychom nezorganizovali bez
štědré podpory obce Cerekvice, která kromě finančního příspěvku, poskytuje také svoje užitkové
automobily pro odvoz veškerého materiálu - tím jsou zejména potraviny, zavazadla táborníků a mnoho
dalšího vybavení pro týdenní fungování tábora. Dále nám sponzorským darem pomáhají zaměstnavatelé
některých rodičů, občané obce i přespolní a samozřejmě i náš hasičský sbor v Třebověticích.
Týden je to každoročně velmi náročný a na konci už moc psychických, ani fyzických sil nezbývá a stejně se
každý rok těšíme na další tábor.
Tak tedy zase za rok, a možná v pozměněné sestavě.

Děkujeme za podporu SDH Třebovětice a Obci Cerekvice nad Bystřicí a dále za věcné dary:
POPR spol. s r.o., Holmer CZ, s.r.o., Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. – ZKK Hořice
Mudr. Aranka Ježková, p. Vladimír Dubec, p. Michal Starsy, Ludmila a Jaromír Šimkovi

JEŠTĚ NÁM DOVOLTE, ABYCHOM VÁS
VŠECHNY SRDEČNĚ POZVALI DO
TŘEBOVĚTIC NA TRADIČNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU, KTERÉ SE
BUDE KONAT 1.12.2019 NA PRVNÍ
ADVENTNÍ NEDĚLI OD 16.30 HODIN U
HASIČSKÉ ZBROJNICE. OBČERSTVENÍ
PRO CHLADNÉ DNY BUDE PŘIPRAVENO.
autor článku : Víťa Pavel
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HASIČI TŘEBOVĚTICE - ŽENY
Naši činnost, jako družstvo v kategorii žen, jsme
zahájili v květnu 2019 na Okrskovém cvičení v
Rašíně. Zlomový bod nastal, když jsme v Rašíně
získali hned první místo a tím tak postoupili do
Okresního kola požárního sportu v Jičíně. To nás
nakoplo a tak započala naše cesta soutěžení. Náš
trenér Michal Starsy nám navrhl, jestli bychom se
nechtěli zúčastnit soutěže O pohár starosty OSH
Jičín. Po dlouhém přemlouvání, ke kterému se
připojil i trenér mistrů ČR v požárním sportu v
kategorii dorost pan Pavel Válek, jsme se rozhodli, že
to tedy zkusíme. První závod v Tuři jsme nestihli,
konal se ještě před tím, než jsme se rozhodli závodit,
a tak jsme se do soutěže zapojili až v druhém kole.
To proběhlo 29. června 2019 ve Vidochově. Vyrazili
jsme s celým naším týmem, který je složen z: Lenky
Seifertové, Kristýny Jakischové, Lucky Vokrouhlecké,
Sáry Málkové, Elišky Miškářové a Anežky Vitvarové.
Celkem startovalo osm týmů v kategorii žen. První
pokus požárního útoku jsme zaběhli, k našemu
velkému překvapení a taky radosti, za 23:10 s. Druhý
pokus už se tolik nepovedl, ale nebyl zas tak pomalý.
Po odběhnutí druhých pokusů, následovalo
slavnostní vyhlášení. Náš první a velice povedený
pokus nám zajistil celkové 2. místo. První byly
Slatiny a třetí Brada – Rybníček. Následovala
dvouměsíční pauza v podobě letních prázdnin. Na
pouťové zábavě, která se konala u nás v hasičárně,
jsme se dohodli, že budeme v soutěži pokračovat. A
tak jsme začali s pravidelnými tréninky, které stále
pokračují. Další závod nás čekal až 7. září a to v
Nemyčevsi. Počasí nám moc nepřálo a byla velká
zima. Tentokrát nás bylo v kategorii jedenáct. První
pokus vypadal nadějně, druhým jsme si, k naší
smůle, čas nezlepšili. Při závěrečném vyhlášení,
bohužel náš čas 23:92 nestačil na medailové
umístění a my skončili na 6. místě. Ale i tento závod
se se nesl ve znamení nabírání nových zkušeností a
skvělých zážitků.
Třetí kolo se konalo 14. září ve Valdicích. Jelikož
nám onemocněla košařka, půjčili jsme si jednu ze
Slatin. Startovali jsme jako jedno z deseti družstev
žen. První pokus jsme zvládli za nejlepší čas, jaký se
nám kdy povedl, 21:59 s. Tím naše radost však
nekončila, po prvních pokusech jsme totiž zaujímali
1. místo! Pak přišel na řadu druhý pokus a jak už je u
nás zvykem, lepší než ten první nebyl :-). Tak už jsme
jen mohli doufat, že ten první zaběhnutý čas bude
stačit. Po ukončení soutěže přišlo vyhlášení. Náš sen
se stal skutečností a my tento závod vyhráli!! Díky
tomuto vítězství jsme se rozhodli, že další týden
zavítáme i na poslední kolo poháru starosty a to do
Horní Nové Vsi. Tak nám držte palce!!!
autor článku : Anežka Vitvarová
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TJ SOKOL
Zdravíme všechny fanoušky cerekvického fotbalu v počátku nové sezóny 2019/2020, která bohužel u mužů začíná
ve III. třídě po sestupu z okresního přeboru na konci minulé sezóny.
Hlavní událostí minulého období byly oslavy 100 let od založení naší TJ SOKOL Cerekvice – Třebovětice. Akce se konala
22. 6 na místním fotbalovém hřišti a její součástí byl i sportovně zaměřený dětský den, do kterého jsme zapojili i
některé instalované atrakce. Díky velké finanční podpoře obce jsme si mohli dovolit akci pojmout ve větším stylu a
tak byly k vidění i použití 25m dlouhá nafukovací překážková dráha, nafukovací fotbalová branka a laserová střelnice
na létající holuby (fotky). Zájem dětí i dospělých byl veliký a myslím, že si to všichni užili. Na zakončení dětského dne
jsme uskutečnili fotbalové utkání hráček a hráčů starší přípravky proti rodičům a trenérům.
Po skončení dětského dne se přítomným představila skupina mužoretů Artrosa z Hořic. Jejich vystoupení bylo, jako
vždy, velmi zábavné a bylo oceněno zaslouženým potleskem.
Hlavním bodem oslav bylo předání pamětních medailí zasloužilým členům naší TJ z rukou starosty obce p. Milana
Tobolky, předsedy TJ Sokol Petra Valenty a předsedy Okresního fotbalového svazu v Hradci králové, p. Martina Zbořila.
Dalším bodem oslav byla ukázka dovedností a modelové utkání florbalistů ze ZŠ Cerekvice pod vedením pana učitele
Hynka na místním víceúčelovém hřišti. Mladí florbalisté se ukázali ve velmi dobrém světle a jistě budou i nadále
přispívat k reprezentaci školy i obce.
V podvečerním čase přišlo na řadu utkání starých gard Cerekvice a Hořic. Výsledek nebyl důležitý, zúčastnění si
zasportovali, pobavili se a setkali se s bývalými spoluhráči.
Na zakončení oslav byla uchystána zábava a vystoupení rockové skupiny Atlantis. Po hudební stránce bylo vystoupení
moc pěkné, škoda jen, že se hosté začali víc bavit, až když kapela téměř končila

Překážková dráha

			

mažoreti Artrosa z Hořic
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Druhý srpnový víkend začala nová sezóna a to ve III. třídě. Během letní přestávky došlo k několika změnám v
našem kádru, když Zdeněk Minich ml. odešel hrát vyšší soutěž do Miletína (1. B třída) a Mirka Vebera jsme na
jeho žádost uvolnili do Vítězné (OP Trutnovsko). Naopak přišli noví mladí hráči. Jakub Šmída, který se vrátil
po „hostování“ v dorostenecké kategorii z Hořiněvse, Michal Pour hrával za mládežnická mužstva Hořic a
Dominik Horáček, který byl během studií zapůjčen do Střelic. Navíc nám byl zapůjčen mladý brankář Tomáš
Chrtek z Dohalic.
Začátek nové sezóny byl určitě lepší než úvod té minulé. V prvním utkání doma proti Libřicím jsme získali 3
body, když se našim hráčům podařil velký obrat z průběžného výsledku 0:2 na konečných 4:2. Druhé utkání
v Sendražicích již tak povedené nebylo a nedokázali jsme ani jednou skórovat. Domácím tak stačil jediný gól
před koncem utkání k zisku hubeného vítězství 1:0. Ve středu 21.8. se pak uskutečnilo na našem hřišti
okresní pohárové utkání proti účastníku okresního přeboru. mužstvu Dohalic. V sousedském derby se
nakonec radovali naši borci, když zvítězili po zajímavém průběhu 4:3.
Ve třetím kole jsme na našem hřišti přivítali Klamoš. Utkání se hrálo netradičně v neděli a to z důvodu
žádosti hostů, kteří měli v sobotu pouť. Hosté do zápasu nastoupili svižně a zkraje nás přehrávali. Naštěstí
své šance neproměnili a tak se domácí ujali vedení. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili, přidali další dva
zásahy a zaslouženě vyhráli.
Čtvrté kolo nás přivedlo do Kunčic, kde jsme opět v neděli odehráli utkání s „B“ týmem. I když tak úplně
druhý tým domácích to nebyl, jelikož byli posíleni o tři hráče A týmu z krajské soutěže. To se v zápase i
projevilo. První půli jsme prohráli 3:0. Ve druhé došlo ke zlepšení, ale vždy když jsme snížili, domácí opět
skórovali. Celkové skóre na konci utkání 5:2 pro domácí.
U mladých fotbalistů máme stále družstvo starší přípravky, které bylo do sezóny 2019/2020 přihlášeno jakou
„souklubí“ Cerekvice/Dohalice. Sezónu jsme zahájili poslední prázdninový víkend dvojutkáním ve Stěžerách.
S některými hráči jsme se potkali až na zápase, protože přes prázdniny je trénování složité. V prvním zápase
se projevila naše nerozehranost a to zvláště v prvním poločase, který jsme prohráli 4:1. Druhý poločas byl
podstatně lepší (4:4), nicméně na obrat to nestačilo.

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI

ROZPIS ZÁPASŮ ST. PŘÍPRAVKA

Druhý zápas v úmorném poledním vedru
byl velmi napínavý. Vedli jsme a sahali
minimálně po bodu, ale nakonec domácí
převrátili utkání na svoji stranu a zvítězili
4:3. Pokud zlepšíme obrannou hru a
budeme lépe proměňovat svoje šance,
máme dobrou naději na zisk bodů v dalších
utkáních. (foto st. přípravka).

KNIHOVNA

KNIHOVNICE			
ADRESA			
MAIL				
FACEBOOK			
ZŘIZOVATEL			
				

PAVLÍNA TOBOLKOVÁ
VÝPŮJČNÍ DOBA
CEREKVICE 53, 507 77
STŘEDA 16:00 - 18:00
KNIHOVNACEREKVICE@SEZNAM.CZ
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KNIHOVNA.CEREKVICE
OBEC CEREKVICE
HTTP://WWW.CEREKVICE.CZ/

Služby knihovny:
• půjčování knih a časopisů z vlastního fondu
• půjčování knih z výměnného fondu Městské knihovny v Jičíně
• půjčování pomocí služby MVS (Meziknihovní výpůjční služby), výpůjčky ze studijní a vědecké knihovny v HK,
a z městské knihovny HK.
• přístup na internet
• registrace čtenářů je zdarma pro děti i pro dospělé
Knihovna má 1000 knih ve vlastním fondu, a zhruba 1000 knih, které se pravidelně obměňují z výměnného fondu z
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. V knihovně jsou knihy tipu leporela pro úplně nejmenší nečtenáře od 0-5 let,
literatura pro dětské čtenáře od 6-10 let a mládež do 15 let. Máme oddělení beletrie pro dospělé, oddělení s naučnou
literaturou jak pro děti tak pro dospělé. Půjčujeme také časopisy: pro nejmenší čtenáře Čtyřlístek, pro dospělé Kreativ,
D-test, Golem, Ámos, a některé starší tituly tipu enigma apod.
Máme obsaženou i povinnou školní četbu pro žáky ZŠ Cerekvice n. B., i některé středoškoláky. Dotazy na dostupnost
literatury můžete psát na meilovou adresu knihovny. Všechny knihy, které máme v knihovně obsažené, je možné si
najít v elektronickém katalogu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně na www.knihovna.jicin.cz.
S katalogem Vás naučí naše knihovnice pracovat.
Je to souhrnný katalog všech Jičínských knihoven,
kde si musíte vyhledat, jestli je kniha dostupná u nás
na naší knihovně v Cerekvici n. B.
autor článku :Pavlína Tobolková
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Z ART-TELLIERU V CEREKVICI
V červenci jsme s úlevou zakončili
celoroční projekt Nadace Via z
programu Živá komunita
„Setkávání u lisu“, jehož cílem bylo
navázat na (v minulosti pořádané)
bezplatné workshopy zaměřené
na grafiku, umožnit co nejvíce
lidem pracovat profesionálním
hlubokotiskovým lisem
(satinýrkou) a zároveň jim k tomu
poskytnout prostor, vybavení,
materiál, případně radu a pomoc.
Po dobu projektu proběhlo 10 workshopů pro veřejnost, řada neveřejných tiskařských setkání menších skupin,
individuální tisky, tři vernisáže a adventní koncert. Počátkem roku se setkání začala konat formou „Otevřených ateliérů“,
kdy si domluvila skupina přátel termín tisknutí a ten byl nabídnut i širší veřejnosti. Zajistila se tak (a) přítomnost
většího počtu lidí ovládajících nejméně jednu grafickou techniku a tiskařský lis, (b) pracujících už zcela samostatně,
(c) ochotných pomoci nově příchozím. Ve známost pomalu vešlo i to, že režim v ateliéru je zcela volný, přichází a
odchází se podle potřeby, návštěvníci pracují na tom, na čem chtějí a mohou přispět dle vlastního uvážení – svojí
přítomností, zanechají matrici v ateliéru pro další tisky, přinesou občerstvení, materiál, přispějí na kapelu, zahrají
apod.
Stává se, že se některým nositelům projektů nepodaří dodržet plánované aktivity (rozpadne se jim realizační tým,
nedodrží plán, nedoloží propagaci, chybí jim doklady při vyúčtování apod.). Nic takového se nám naštěstí nestalo,
a tak s grafickým lisem mohou i nadále pracovat žáci ZUŠ Hořice při ZŠ Cerekvice nad Bystřicí, spolek rodičů z Bašnic,
všichni ti, které setkávání u lisu bavilo a také třeba vy.
Do nového školního roku jsme tedy vykročili opět bez závazků a plánujeme pokračovat v kulturních aktivitách nejen
pro sebe, ale i pro veřejnost, tj. pořádání vernisáží, koncertů, workshopů a zřejmě budou i nějaká překvapení.
Autoři: Veronika Jašíková a Michal Trousil
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INFORMACE
KULTURNÍ AKCE

- knihovna Cerekvice nad Bystřicí zve na hudební pořad Olympic – 25.10.2019 od 19 hod v hasičské zbrojnici
v Třebověticích
- vítání občánků proběhne 10.11.2019 od 14:00 hod
- plánovaná akce v kapli dne 17.11.2019 od 16:00 hod – dojde k poptání kytaristy
- obec Cerekvice nad Bystřicí pořádá výjezd do divadla Hybernia na muzikál Galileo – 23.11.2019, cena 370,-Kč/vstupenku (cena je včetně dopravy), plakát bude v připravovaném čísle zpravodaje
- MŠ a ŠD pořádá rozsvěcení vánočního stromečku v pátek 29.11.2019 od 17:00 hod – vystoupení dětí z MŠ a
ŠD v kapli a na návsi v Cerekvici, mají v plánu zorganizovat minijarmark s vlastními výrobky (v rozsahu 3
stánků) – budou osloveni místní drobní výrobci
- pan Štěp připravuje na 30.11.2019 divadlo s vánoční tematikou – čas bude upřesněn
- rozsvěcení vánočního stromečku v Třebověticích – 1.12.2019 od 16,30
- 2.obecní ples proběhne na Skále 1.2.2020
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INFORMACE
Ve skladu ČEPRO, a.s. budou cvičit složky IZS i armáda
Požár autocisterny ve skladu ČEPRO, a.s., Cerekvice nad Bystřicí bude fiktivním námětem cvičení složek IZS a
aktivních záloh Armády ČR, které se uskuteční v areálu skladu v první polovině listopadu.
Na tísňovou linku bude cvičně nahlášen požár autocisterny na objektu výdejních lávkách se zraněním osob
a na místo události budou vyslány všechny základní složky IZS – hasiči, zdravotničtí záchranáři a policisté.
Vyrozuměni budou také starostové obcí v zóně havarijního plánování a členové Bezpečnostní rady
Královéhradeckého kraje a Bezpečnostní rady ORP Hořice. Cílem cvičení je nejen koordinace postupů složek
IZS a všech dotčených orgánů v případě mimořádné události v areálu skladu pohonných hmot společnosti
ČEPRO, a.s., ale také ověření dojezdových časů jednotek požární ochrany, posádky ZZS a výjezdových skupin
PČR.
V návaznosti na cvičení složek IZS se uskuteční také cvičení aktivních záloh Armády ČR, které mají za úkol v
případě mimořádné události obranu a ochranu areálu jako prvku kritické infrastruktury České republiky.
Cvičení armádních aktivních záloh se uskuteční mezi 11. a 15. 11. 2019. V rámci cvičení aktivních záloh
Armády ČR budou aktivně prověřeny postupy při střežení areálu v případě napadení.
por. Mgr. Martina Götzová, tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY
schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí ve IV.čtvrtletí
DATUM
2. října 2019
23. října 2019
13. listopadu 2019
4. prosince 2019

DEN
středa
středa
středa
středa

HODINA
18.00
18.00
18.00
18.00

MÍSTO KONÁNÍ
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

TENTO ROZPIS JE POUZE INFORMATIVNÍ! V případě nutnosti bude provedena změna.

POZOR ZMĚNA
OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

Úřední hodiny: 					Pondělí 16.00 – 18.00
										Středa 16.00 – 18.00
Provozní hodiny:					Pondělí 11.00 - 16.00
										Úterý		8.00 - 14.30
										Středa 11.00 - 16.00
										Čtvrtek 8.00 - 14.30
										Pátek		8.00 - 14.30
Návštěvní hodiny knihovna:

Středa

16.00 – 18.00

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Otevírací doba:
Pondělí 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Úterý		 8.00 – 10.00
Středa 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.30
Čtvrtek 8.00 – 10.00, 13.30 – 17.00
Pátek		 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.00
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Kontakty:

telefonní číslo 493 696 189

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

VÝZVA

Uzávěrka příštího čísla 10. 12. 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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jsem
k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.
SLEVA 15% PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce
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