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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou oslovil
a informoval Vás o některých
skutečnostech, které jsou pro Vás
důležité v začátku roku 2020.
1. Výběr všech poplatků bude s ohledem
na probíhající uzávěrku a inventury
minulého roku zahájen od 17.2.2020
(stočné, poplatek za psa, poplatek za
odpady).
2. Známky na odvoz komunálního
odpadu za rok 2019 jsou platné opět až
do 31.3.2020. Známky za rok 2019 z
nádob neodstraňujte a nepřelepujte
ani v případě, že již máte známku na
rok 2020, jinak Vám nádoba nebude
před 1.4.2020 vyvezena. Ceny známek
a pytlů pro rok 2020 jsme museli po
deseti letech s ohledem na vývoj cen u
svozové společnosti navýšit průměrně
o 20 %. Známky na rok 2020 budou v
prodeji od 17.2.2020.
3. Upozorňuji rovněž, že splatnost
poplatků za psy je do 31.3.2020 a v
nezměněné výši.
4. Dále si dovoluji upozornit, že splatnost
stočného za rok 2019 je do 30.6.2020.
Výše tohoto poplatku je za předchozí
rok 2019 ve výši 20,60 Kč/m3 (vč. DPH)
v části obce Cerekvice a ve výši 9,00 Kč/
m3 (vč. DPH) v místní části obce
Třebovětice. Pro rok 2020 se cena
stočného navyšuje o 5 % na výši 21,56
Kč/m3 (vč. DPH) v části obce Cerekvice
a ve výši 9,45 Kč/m3 (vč. DPH) v místní
části obce Třebovětice. společnosti, a.s.
se cena za dodávku pitné vody

5. Oznamujeme občanům, že na základě vyjádření
Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s. se cena za
dodávku pitné vody pro rok 2020 navyšuje na výši 42,29 Kč/m3
(vč. DPH) v období os 1.1.2020 do 30.4.2020 a pro období od
1.5.2020 do 31.12.2020 klesne cena díky snížené sazbě DPH na
výši 40,45 Kč/m3.
6. I nadále v tomto roce bude probíhat již zavedený odvoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu - větví, trávy,
listí, apod. Novinkou u tohoto svozu jsou vybudovaná sběrná
místa, kde budou umístěny nové kontejnery hnědé barvy, do
kterých žádáme všechny občany, aby odkládali trávu, listí,
apod. Větve se budou odkládat zvlášť na hromadu vedle těchto
kontejnerů. V případě potřeby odvozu většího množství větví je
možné jako v minulých letech přistavit po předchozí domluvě
valník nebo velkoobjemový kontejner přímo na pozemek
žadatele. Svoz velkoobjemového komunálního odpadu a
nebezpečného odpadu bude organizován 2 x ročně na jaře a
na podzim jako v předchozích letech. Další novinkou je
povinnost obce odebírat od svých občanů upotřebený jedlý
olej. Pro tento účel přibude na sběrných místech tříděného
odpadu (plastu a skla) v Cerekvici vedle hasičské zbrojnice a v
Třebověticích vedle prodejny potravin nová sběrná nádoba –
uzamykatelná popelnice černé barvy o objemu 240 litrů s
otvorem pro vhoz nádoby s upotřebených jedlým olejem –
ideálně v PET lahvi (tento jedlý olej se nebude do popelnice
vylévat). Přesná specifikace bude uvedena na nádobě.
7. V celé obci budou během roku pokračovat Komplexní
pozemkové úpravy organizované Státním pozemkovým
úřadem, pracoviště Jičín, které by dle aktuálně platného
harmonogramu měly dokončeny.
Milan Tobolka – starosta
www.cerekvice.cz

POPLATEK ZA SVOZ TKO 2020
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ZASTUPITELSTVO OBCE

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ ZA ROK 2019
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V ROCE 2019 SE PODAŘILY TYTO AKCE:
●●Byla provedena II. etapa restaurování oltářního obrazu Zvěstování Panny Marie ze stejnojmenné kaple na návsi.
Na tuto akci bylo požádáno o další dotaci Ministerstvo kultury ČR na závěrečnou již III. etapu restaurování.
●●Zajistit vydání pravomocného stavebního povolení pro realizaci projektu energetických úspor v Základní škole
– zámku, kdy se podařilo již v roce 2018 získat dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 1.200.000,00 Kč a je
schválena dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 9.099.152,50 Kč.
●●Zrealizovat projekt zlepšení nakládání s odpady v obci, kdy byla upravena stávající sběrná místa a zřízena nová
místa pro uložení kontejnerů, zejména na biologicky rozložitelný komunální odpad a pořízeny nové kontejnery.
Registrovaná předschválená dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 897.880,50 Kč je ve stádiu
administrace pro proplacení.
●●Projednat podmínky budoucí výstavby inženýrských sítí pro pozemky na individuální výstavbu rodinných
domků v lokalitě „Za pekárnou“ se správci inženýrských sítí a veřejností.
●●Celková oprava místní komunikace pod rybníkem v Cerekvici, kde se podařilo získat dotaci z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 944.111,- Kč.
●●Oprava dvora za obecním úřadem včetně příjezdové komunikace asf. recyklátem.
●●Zajistit prodloužení otevírací doby pobočky České Pošty v Cerekvici.
●●Oprava chodníku a zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí v Třebověticích.
●●Jednotce požární ochrany obce JPO III. vyškolit 2 nové strojníky, kteří byli dotováni z fondu Královéhradeckého
kraje – rozšíření ŘP na skupinu „C“.
●●Nákup profesionálního sekacího traktůrku značky KUBOTA v ceně 511.830,- Kč.
●●Nákup multifunkční svozové techniky - nosič kontejnerů za traktor od výrobce WTC Písečná značky PORTÝR 5
doplněný hydraulickou rukou od výrobce HYVA včetně měnitelného nářadí – drapáků. Celková cena 1.206.175,Kč.
●●Kompletní oprava karosérie dodávkového vozidla VW Crafter.

V ROCE 2020 PLÁNUJEME, DLE FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ OBCE:
●●III. etapu restaurování oltářního obrazu Zvěstování Panny Marie ve stejnojmenné kapli na návsi. Na tuto akci bylo
požádáno o další dotaci Ministerstvo kultury ČR.
●●Realizaci projektu energetických úspor v Základní škole – zámku.
●●Zahájení projektu opravy střechy kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí. Na tento účel bylo
požádáno Ministerstvo kultury ČR o dotace v Programu záchrany architektonického dědictví 2020.
●●Pořízení nového DA – dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany JPO III., kdy má obec alokovánu
dotaci ve výši 450.000,- Kč od Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím CŘ HZS ČR. V roce 2020 bude obec žádat o
dotaci z fondů Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na stejný účel.
●●Pořízení vybavení JPO III. – dýchací technika a náhradní zdroj elektrické energie.
●●Zahájení výstavby inženýrských sítí pro pozemky na individuální výstavbu rodinných domků v lokalitě „Za
pekárnou“.
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snáze pochopily k čemu všemu je elektřina v dnešní
době potřeba, jak s ní šetřit a mimo jiné získaly
povědomí i o dalších zdrojích elektřiny. Dále byly
svědky několika pokusů v jejich laboratoři. Škoda, že
nás tlačil čas, určitě bychom toho tam prozkoumaly
o mnoho více. Tak snad příště.

CO SE DĚLO
VÝLET DO HÁJEMSTVÍ
V rámci našeho třídního vzdělávacího plánu jsme
chtěli prohloubit znalosti a povědomí dětí o
významu naší přírody pro člověka. Naplánovali jsme
výlet do nedalekého environmentálního
vzdělávacího areálu „Hájemství“. Velkým plusem
tohoto výletu byla forma vzdělávání „učení
prožitkem“ a v neposlední řadě, že celý výlet byl
financován z dotací ministerstva školství „Šablony do
škol II“ , do kterých je naše mateřská škola zapojena.
Na přípravě projektu se podílely učitelky ze dvou
oddělení mateřské školy a odborník z praxe pan
revírník Václav Lokvenc, který nás areálem provázel.

NÁVŠTĚVA VODNÍ ELEKTRÁRNY HUČÁK V
HRADCI KRÁLOVÉ
Protože jsme letos nezaháleli, spojili jsme jeden
ozdravný pobyt v solno-jodové jeskyni s návštěvou
vodní elektrárny Hučák. Děti díky zajímavé exkurzi
snáze pochopily k čemu všemu je elektřina v dnešní
době potřeba, jak s ní šetřit a mimo jiné získaly
povědomí i o dalších zdrojích elektřiny. Dále byly
svědky několika pokusů v jejich laboratoři. Škoda, že
nás tlačil čas, určitě bychom toho tam prozkoumaly
o mnoho více. Tak snad příště.

BESEDA S MYSLIVCEM
S myslivcem panem Ing. Martinem Bělinou jsme se
sešli v místní hájovně, kde si děti zopakovaly znalosti
o životě v lese. Měly možnost seznámit se s různými
druhy vábniček a také si je vyzkoušet. Pohladily si
různé druhy kožíšků a hádaly z jakého zvířete jsou.
Děti se dozvěděly, že správný myslivec by měl mít
loveckého psa. Pan myslivec zároveň dětem vysvětlil
význam loveckých psů pro myslivce a ukázal jim
toho svého. Obešel s námi Lysici a ukázal nám, kde a
čím můžeme krmit zvířátka v průběhu celé zimy.

PODZIMNÍ USÍNÁNÍ S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ
Během podzimních dnů jsme se s dětmi více zaměřili
na hmyzí říši. Děti se seznámily s různými druhy
hmyzu. Na první pohled se zdá, že na podzim z
přírody postupně mizí hmyz. S klesající teplotou
klesá i pohyblivost. To nás motivovalo prozkoumat,
jak „broučci“ přečkají zimu. Díky různým sdělovacím
prostředkům a encyklopediím jsme došli k závěru, že
by bylo vhodné broučkům usnadnit přezimování
formou hmyzího domečku. A tak jsme se dali do
práce, nejdříve jsme naplánovali, jak bude domeček
vypadat. Připravili jsme si potřebný materiál a
nářadí. Teplé podzimní dny nám umožnily vyrábět
hmyzí domeček v naší zahradní dílně. Nadšení a
zájem dětí o práci v dílně nás přimělo k výrobě

OZDRAVNÉ POBYTY
Pravidelně navštěvujeme několik let solno-jodovou
jeskyni Medispa v Hradci Králové, která patří mezi
nejlepší v republice a je držitelem několika
certifikátů. Jeskynní mikroklima jednoznačně
pozitivně ovlivňuje průběh nejrůznějších dýchacích
obtíží a působí preventivně proti rýmě a chřipce.
„ Návštěva vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové“
Protože jsme letos nezaháleli, spojili jsme jeden
ozdravný pobyt v solno-jodové jeskyni s návštěvou
vodní elektrárny Hučák. Děti díky zajímavé exkurzi
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Posuďte sami, jak se nám vše povedlo.

Vyvrcholením celého tohoto období bylo „Uspávání broučků“ v naší
bylinkové zahrádce. Každá třída se snažila vybrat si zástupce hmyzí říše
tak, aby ladil i s barvou jejich třídy. Červenky vybraly Ruměnici
pospolnou, Modřenky Vážku vodní a Zelenky Zlatohlávka zlatého. A
opět jsme upcyklovali, zpracovali jsme plastové lahve, plechovky a fólie.
A v každé třídě vznikl nový hmyzí kamarád, kterého jsme písničkou ...
„Spí včelí úl, spí celá zahrada,
spí brouček můj, mráz řeku opřádá.“
...uspali v naší bylinkové zahrádce.

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
29.11.2019 jsme ve spolupráci s družinou a obecním úřadem uskutečnili tradiční akci „Rozsvěcení
stromečku“. Letos jsme poprvé tuto akci uskutečnili v pátek v podvečer a program jsme obohatili o malé
adventní trhy. Nabízeli jsme vánoční dekorace, které jsme s dětmi vyrobili. Veliký zájem o tyto „mini trhy“
nás příjemně překvapil. Touto cestou chceme poděkovat všem zúčastněným a zejména panu M.
Voborníkovi, který nás podpořil prodejem svých včelařských produktů. Byli bychom rádi, kdyby se k nám v
příštím roce přidali i další místní občané s nabídkou svých výrobků a produktů (háčkování, pletení, šperky z
korálků, bylinky, keramika, cukroví, trdelníky). Nebojte se nás kdykoliv oslovit.

NÁVŠTĚVA SV. BARBORY + PROHLÍDKA PEKELNÉHO SKLEPENÍ
Letos jsme poprvé v mateřské školce přivítali živou sv. Barborku, která
dětem předala nadílku. Vedla s nimi rozhovory o tomto zvyku a jeho
významu, neopomněla ani rozdat polínka pro „neposluchy“. Nenásilně
přiměla děti k uvědomění si svého chování a přiznání si vlastních neduhů.
Děti byly z návštěvy Barbory překvapené a plné dojmů, ale zároveň právě
došlo k uvědomění si svého chování a možných následků. Následující den
přišel děti navštívit ještě čert, který si s dětmi povídal o jejich chování a
dokonce je vzal k sobě do pekelného sklepení. Tam dětem ukázal co čerti
jedí, co dělají a seznam hříšníků. Naštěstí nás všechny z pekelného
sklepení propustil.
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ZAJÍMAVOSTI

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
Význam správné výslovnosti je důležitý pro školní úspěšnost a souvisí se zdravím vývojem dítěte (hrubá a
jemná motorika, skladba stravy atd.). Dne 31.10.2019 proběhla v MŠ pod vedením klinické logopedky paní
Mgr. Lacinové logopedická depistáž. Bylo vyšetřeno 19 dětí, z toho 13 dětí vyžaduje pravidelnou
logopedickou péči.

HASIČI V MŠ
11.11.2019 proběhlo cvičení záchranných složek Královéhradeckého kraje v rámci místního skladu
pohonných hmot Čepro. Zástupci hasičského sboru z Hradce Králové a Jičína děti seznámily a předvedli jim
techniku. Však největším zážitkem pro děti bylo spuštění majáků a následné vyzkoušení a prohlédnutí
interiéru hasičského vozu. Děti se tak na chvíli staly skutečnými, leč malými hasiči. Na rozloučenou si děti
odnesly drobné pozornosti z hasičskou tématikou.

TATÍNEK A JÁ
Nápad na den věnovaný pouze tatínkům vznikl již na konci minulého
školního roku, ale nestihli jsme ho z nedostatku času již uskutečnit.
Tatínkům jsme slíbili, že na ně nezapomeneme. A tak s podzimními dny
vznikla myšlenka uskutečnit „Dračí odpoledne“. Sice pozdě, ale přece.
Tatínci si společně s dětmi v zahradní dílně vyrobili draka z přírodních
materiálů, kterému chyběly už jen mašličky. Společně jsme se tedy
vydali po stopách dračích mašliček. Trošičku nás zradilo počasí, rychle
se nám stmívalo, ale to nám nebránilo nalézt mašličky, draky jimi
dozdobit a ještě si zasoutěžit v pouštění draků. Vyrobenými draky jsme
si vyzdobili vstup do naší MŠ. Myslíme si, že akce se líbila nejenom nám,
ale i tatínkům. Překvapila nás i poměrně vysoká účast, což nás velmi
potěšilo. Následující dny děti o ničem jiném nemluvily. Díky kladným
ohlasům ze stran tatínků a dětí si ……

ANGLIČTINA
Tento kroužek vede externí kvalifikovaná učitelka doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D. docházející k nám
do mateřské školy. Anglický jazyk je vyučován hravou formou, díky které děti přijímají cizí jazyk naprosto
přirozeně.
Kroužek angličtiny v mateřské škole probíhá 1x za 14 dní v dopoledních hodinách, kdy se děti ještě mohou
soustředit na jednotlivé činnosti. Děti jsou obvykle rozděleny podle věku a úrovně do dvou skupin a výuka v
každé skupině trvá půl hodiny. Z metod výuky se nejvíce uplatňuje metoda kreslení a konverzace, metoda
zpívání a recitování, metoda hry, a zejména metoda úplné fyzické odpovědi, tzv. TPR (Total Physical
Response), kdy děti danou instrukci předvádějí. Důraz se klade na aktivaci všech smyslů, střídání činností,
rozvíjení představivosti, či uplatnění pozitivní motivace. Nenásilnou formou se tak děti učí jednotlivá
slovíčka a jednoduché fráze z běžného života. Jedná se například o pozdravy, zdvořilostní fráze, číslovky,
barvy, názvy ovoce a zeleniny či poznávání zvířat v angličtině.

7

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VESELÉ PÍSKÁNÍ
Tento kroužek je určen pouze pro děti v posledním ročníku mateřské školy. Při výuce se seznamují nejen
s hrou na zobcovou flétnu, ale i prvky hudební nauky, dále rozvíjejí a upevňují hudební cítění a tím získávají
základy pro další hudební vývoj. Hra na flétnu v raném věku je vhodným "základním kamenem" pro budoucí
hru i na jiné hudební nástroje. Současně je hra na zobcovou flétnu velkým přínosem ze zdravotního hlediska.
Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je nedílnou součástí hry na flétnu a prospívá nejen
dětem s dechovými potížemi, ale je také prevencí, pro děti zdravé.

POVÍDÁLCI
V rámci tohoto projektu dochází k rozvoji řečových a rozumových schopností , které následně dětem
usnadňují vstup do první třídy základní školy. Děti si posilují vlastní sebevědomí a učí se adekvátně
hodnotit nejenom výkony ostatních, ale především své vlastní což celkově přispívá k jejich osobnímu
růstu. Tento projekt znamená společnou přípravu dětí a rodičů, znamená také společně strávený čas nad
knihou, společné rozhovory o příběhu a v neposlední řadě je to také spolupráce s mateřskou školou. Naši
malí "povídálci" si s sebou nosí každý týden, vždy v určitý den knihu, ze které ostatním dětem vypráví
zvolený literární text (prózu či poezii), který si doma s rodiči připravili. Poté výkon společně ohodnotíme
např. co se zlepšilo, co se nám líbilo a na čem je potřeba naopak zapracovat. Děti si společně s knihou nosí
do školky i záložku, na kterou dostávají razítka za snahu a odvahu předstoupit před ostatní a vyprávět
literární text, který si doma společně s maminkou nebo tatínkem pro děti připravily.
I přes počáteční nejistotu dětí ve své schopnosti a často i nejistotě rodičů, dnes můžeme říci, že snaha
investovaná do knihy v rámci tohoto projektu se nemale promítá do pozitivního rozvoje schopností dětí.
Pokroky jsou viditelné a děti získávají důvěru v sebe sama a pozitivní vztah ke knihám.

KNIHOVNA PRO RODIČE
Nově u nás vznikla knihovna pro rodiče, kteří
mají zájem se vzdělávat o výchově, vzdělávání a
zdravém životním stylu svých dětí. Knihovna
obsahuje odborné knihy i knihy zabývající se
různou problematikou od uznávaných českých i
zahraničních autorů. Jejich zapůjčení je
samozřejmě zcela zdarma, stačí si knihu jen
vybrat a nahlásit vypůjčení některé z učitelek.
Jsme rádi, že knihy nemusí ležet jen tak
zbůhdarma v poličce, ale mohou dále plnit účel
ke kterému byly určeny.

				Autor článku: Marcela Bergmannová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRAVIDELNÁ RUBRIKA "SVĚT OČIMA DĚTÍ"
Třída červenek (děti ve věku 2 – 4 let)
"Proč chodí sv. Barbora?"
"Protože budou Vánoce."
"Protože dětem nosí dobrůtky."
"Jaké jsou tresty v pekle?"
"Čistiti kopyta a vybírat blechy z kožichů."
Třída zelenek a modřenek (děti ve věku 3 - 6 let)
"Proč chodí sv. Barbora?"
"Aby byly děti hodný."
"Protože nosí dárky."
"Když někdo zlobí, tak mu dá uhlí a poleno, a když je někdo hodný, tak mu dá dobroty."
"Protože nosí nadílku."
"Protože jsme hodný a některý zloběj."
"Když zlobíme, dá nám poleno."
"Protože rozdává dárky, uhlí a poleno."
"Radí nám abysme byly hodný."
"Jaké jsou tresty v pekle?"
"Jíst pálivý guláš."
"Jíst kyselé zelí a loupat cibuli."
"Čistit čertům rohy."
"Nekřičet, neběhat a poslouchat Lucifera."
"Musel bych tam zůstat."
"Umývat nádobí, musíš všechno dělat, co čerti řeknou."
"Nemůžeš se vztekat, když nechceš kyselý zelí a musíš ho sníst."
"Nesmíme čmárat do Knihy hříchů a nesmíme na čerty ukazovat dlouhý nos."
"Ležet na seně."
"Čistit čertům kožich."
"Leštit kopyta a rohy."
"Vybírat blechy z kožichu.“
„Jíst kyselý zelí a pálivý guláš.“
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ani jsme se nenadáli, od zahájení nového školního roku uběhlo několik
měsíců a my se nyní loučíme s rokem kalendářním. V našem školním plánu
práce jsme splnili všechny akce a činnosti, které v něm jsou zakotveny.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY
Pohádkový týden proběhl ve dnech 11.-15. září. Letošní byl v duchu "Znám já
jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje".
Děti během tohoto týdne mohly být ve škole ustrojeni do různých převleků.
Dané téma jsme využili v jednotlivých vyučovacích předmětech.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Čtvrťáci absolvovali první část kurzu dopravní výchovy. V areálu hořického kempu, kde BESIP současně
provozuje dopravní hřiště, se stali na celé dopoledne účastníky silničního provozu. Druhá část – spolu s
testem je čeká na jaře.

HALLOWEEN
Halloween je starý lidový svátek, slaví se vždy 31. října. Škola se v tento den proměnila ve strašidelný dům.
Sešlo se spousta masek – čarodějnic, kostlivců, duchů, upírů, také několik dýní.
Dopoledne děti počítaly halloweenskou matematiku, učily se halloweenský český jazyk. Potom si opekly
buřty, vyřádily se v halloweenských soutěžích. Na závěr obdržely halloweenské osvědčení. Všichni si den
hezky užili.

DRAKIÁDA
Ve středu 10. října se uskutečnila dětmi oblíbená drakiáda. Draků se sešlo hojně. Počasi nám přálo, vítr
foukal víc než dostatečně. Většině draci ihned vzlétli do povětří, takže se děti tolik nenadřely. Mladším
žákům ochotně pomáhali ti starší a zkušenější.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HASIČI

V pondělí 11. listopadu se konalo v objektu
ČEPRA taktické cvičení integrovaného záchranného
systému a armády. Současně v tento den do školy
přijeli členové hasičského sboru. Žákům teoreticky a
prakticky ukázali hasičskou výzbroj a výstroj. Všichni
měli možnost si zblízka vše řádně prohlédnout;
případně vyzkoušet obleky, které hasiči používají při
záchranných akcích. Došlo také na prohlídku aut.

Nastala doba adventu - období čtyř neděl před
vánočními svátky. Čas radostného očekávání,
příprav na Vánoce, doba rozjímání a různých
dobročinností.
Žáci spolu s učiteli začali nacvičovat veřejné vánoční
vystoupení; letos si připravili všem známou a
krásnou pohádku Popelka. Starší děti navíc vyráběly
dárky na vánoční jarmark. Obě akce vyvrcholily v
pondělí 16. prosince.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
V úterý 3. prosince proběhlo tradiční a oblíbené
vánoční tvoření pro rodiče a děti. V příjemné
atmosféře si všichni vytvářeli postavičky a svícínky.
Malé děti si vyrobily ještě papírový stromeček.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 6. prosince navštívili mateřskou školu a žáky v jednotlivých
třídách Mikuláš s čerty a andělem. Děti jim zazpívaly písničky či řekly
čertovskou básničku. Za odměnu dostaly perník a ovoce. Čerti opět
nebyli letos úspěšní, nikoho si s sebou v pytli neodnesli.

BESÍDKY
V jednotlivých třídách si děti uspořádaly besídky. Při čaji a cukroví si popovídaly o lidových tradicích a
zvycích, ti starší si u rozsvíceného stromečku rozdaly navzájem drobné dárečky. Před odchodem na
prázdniny jsme si popřáli hezké vánoční svátky.
Přišly opět Vánoce, konec kalendářního roku a s ním příjemná a neopakovatelná nálada; nastaly dny radosti,
pohody, lásky a vzpomínání. Skončilo jedno období a my jsme vstoupili do nového roku, do nového
desetiletí – roku 2020.
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A CO ČEKÁ ŽÁKY V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH NOVÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU:

●●plavecký výcvik v Hořicích (leden-březen), 2.-4. tř.
●●projektový den Zdravá pětka
●●škola v přírodě a lyžařský výcvik v Příchovicích 26.-31.1.
●●vysvědčení 30. ledna
●●dětský karneval
●●zápis žáků do 1. třídy
●●velikonoční tvoření
																							Autor článku: Mgr. Jaromíra Oubramová

AKCE NA II. STUPNI ZŠ:
17. 10.		

Exkurze žáků 6. tř. v Planetáriu v Hradci Králové

22. 10.		 Exkurze žáků 6. tř. v Archeoparku ve Všestarech
25. 10.		 Návštěva Galerie v Hořicích, 7. a 9. tř.
11. 11.		 Projekt - hasiči
15. 11.		 Interaktivní nabídka středních škol v Hradci 				
				 Králové, 8. a 9. tř.
18. 11.		 Projekt – 17. listopad; prezentace, soutěže, výstava
				retro
28. 11. 		 Workshop na SŠSOG v Hradci Králové, 8. a 9. tř.
4. 12.		 Klicperovo divadlo „FINSKÝ KŮŇ“, 7.-9. tř.
10. 12.		 Vánoční ladění na zámku
16. 12.		 Vánoční vystoupení na zámku a trhy
17. 12.		 Divadelní představení v anglickém jazyce „LAST 		
				 WISH“, Masarykovo divadlo Jičín,
		
				 výběr žáků 6. – 9. tř.
16. 01.		 Preventivní program – Radek Banga
26. 01.		 Odjezd na lyžařský výcvikový kurz, žáci 7. tř. a 			
				výběr z II.st.
V únoru a březnu se zapojíme do předmětových soutěží:
olympiády z českého jazyka, dějepisu i
angličtiny, matematických soutěží – Pythagoriáda a Klokan.
												Autor článku: J. Jenčovská
13

SPOLKY OBCE

HASIČI TŘEBOVĚTICE
Už tu máme opět měsíc prosinec, což je čas pro zhodnocení celoroční činnosti. Tak tomu bude i u našeho
sboru. Hodnotit budeme 14. prosince při Výroční valné hromadě a pro ty, se kterými se 14. prosince
nepotkáme, také v tomto článku.
V průběhu roku 2019 jsme uspořádali 7 kulturně společenských akcí se zaměřením pro děti (Čarodějnice,
Dětský den), ale i výhradně pro dospělé (tradiční bál, Pouťová zábava). Za zmínku stojí také nedávné
rozsvěcení Vánočního stromečku, které bylo již tradičně doprovázeno pohádkou v podání kolektivu MH.
Dále jsme se věnovali sportovní činnosti. Soutěžíme ve všech kategoriích soutěží Hry Plamen a Požárního
sportu, tj. přípravka, mladší a starší žáci, dorost, ženy a muži. Mládež se zúčastnila 11 soutěží, největším
úspěchem je asi 5 místo starších žáků v okresním kole Hry Plamen, ale i výsledky na dalších soutěžích nás
potěšily. Družstvo dorostenek se v kategorii ženy zúčastnilo 4 závodů soutěže O pohár starostky OSH, kde 1
ze soutěží vyhrály a na jedné byly 2. Výhru slavily i na Okrskovém cvičení v Rašíně a nejrychlejší útok
předvedly i na soutěži v Sověticích. Muži se zúčastnili Okrskového cvičení v Rašíně a pohárové soutěže v
Sověticích, v obou soutěžích skončili na krásném 2. místě. Do sportovní činnosti můžeme také začlenit již
tradičně pořádané týdenní letní soustředění MH, které se konalo v areálu letního tábora v Pekle nad
Zdobnicí. K činnosti sboru patří také prezentace naší historické techniky. Ta byla v minulých letech
zrestaurována a je plně funkční. Především se stříkačkou DS 16 Smekal se naši zástupci zúčastnili 3 akcí
historické techniky. Členové našeho sboru jsou také nedílnou součástí výjezdové jednotky (JPO) obce, kde
se účastní pravidelných školení, výcviku a údržby techniky. Letošní rok byla JPO zatím vyslána k 8 zásahům a
4 taktickým cvičením. Celoroční součástí naší činnosti je také údržba hasičské zbrojnice, na které se
podílíme společně s obcí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás finančně a materiálně podporují a všem členům a lidem, kteří
se mnoha hodinami svého volného času, dobrovolně podílí na rozmanité činnosti našeho sboru.
Všem Vám přeji klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a šťastné vykročení do roku 2020.
																								
																				Autor článku: Jakub Němec DiS - starosta sboru
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TJ SOKOL

Zdravíme všechny fanoušky cerekvického fotbalu v polovině sezóny 2019/2020. Dospělí hrají ve III. třídě po
sestupu z okresního přeboru na konci minulé sezóny.
Podzimní část sezóny se poměrně podařila. Muži získali 21 bodů ze 14 zápasů při vyrovnané bilanci 7 výher
a 7 proher. Přezimují tak na páté příčce ze 14 týmů, Nicméně tabulka je velmi vyrovnaná a tým na desátém
místě má pouze o tři body méně. Kladem je určitě dobrá úspěšnost na domácím hřišti, kde jsme dokázali
porazit i například silný tým Klamoše 3:0, na druhou stranu nás velmi mrzí ztráta s týmem Starého Bydžova
1:2. Z venkovních zápasů si za rámeček zcela jistě nedáme debakl v Nedělištích 10:1 na konci září.
V zimní přestávce bude zapotřebí se kvalitně připravit na jarní část. V plánu mám uspořádat tradiční zimní
soustředění. Doba a místo konání bude upřesněno na výroční valné hromadě v lednu 2020.

TABULKA CELKOVÁ
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TJ SOKOL
Družstvo starší přípravky je přihlášeno jakou „souklubí“ Cerekvice/Dohalice a podzimní část se velmi
vydařila. Skončili jsme na třetím místě z devíti týmů a pouhé dva body za prvním místem. Pro jarní část nás
tak čeká přelosování do skupiny silnějších týmů. Zimní příprava začne na přelomu ledna a února v hale v
Hněvčevsi.

TABULKA CELKOVÁ

Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku, především
hodně zdraví i štěstí.
																												Autor článku: Patrik Vích
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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 15. 03. 2020

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. Redakční
rada neopovídá za obsah článků jednotlivých autorů. 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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Termín: sobota 7. března 2020 od 19.00 hodin
Místo: Divadlo PALACE THEATRE, Václavské náměstí 43, Praha 1
Cena: 320,- Kč, vstupenky v prodeji na obecním úřadě v Cerekvici
Odjezd: z Třebovětic od obchodu potravin v 15.00 hodin
z Cerekvice od obecního úřadu v 15.15 hodin
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