VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ | 4/ 2020

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 2020. Úvodem bych Vám chtěl
popřát hlavně zdraví, v době, kdy zažíváme rapidní nárust onemocnění COVID-19, hodně sil a klidnou mysl.
Vývoj nejbližších dnů ukáže, jaká opatření budou vyhlášena a jak se podaří tuto pro všechny novou situaci
zvládnout. Zejména pak přeji všem v období adventu, vánočních svátků a ukončení roku 2020 pokud možno
„normální“ prožití tohoto období.
Obec Cerekvice nad Bystřicí má ve svých zásobách dostatečné množství desinfekčního prostředku na ruce a
ochranných roušek pro naše občany. Pokud budete potřebovat tyto ochranné prostředky, neváhejte se obrátit
na mě nebo účetní obce. Pro naše občany budou tyto prostředky v potřebném množství vydány zdarma. Na
desinfekční prostředek si přineste vhodnou nádobu – například rozprašovač nebo jiný dávkovač, který je
nutné označit informací o obsažené látce, aby nedošlo omylem k pozření desinfekce zejména dětmi nebo
poškození očí při nesprávné manipulaci. Roušky máme textilní ušité našimi dobrovolníky, které je nutné před
použitím doma sterilizovat nebo tzv. ústenky s NTF filtrem, které se dají dle údajů výrobce až 50 x vyprat.
Ve středu 30.9.2020 jsme sklidili letošní úrodu cerekvického minivinohradu před kaplí Zvěstování Panně
Marii a předali ke zpracování na výrobu vína „Cuvée 2020“ předsedovi Cechu českých vinařů panu Stanislavu
Rudolfskému. Letos byla úroda opět o malinko vyšší než v loňském roce a urodilo se celkem 20 zdravých
hroznů sladkého modrého vína.

V minulém zpravodaji jsem psal o další podané žádosti o dotaci na DA pro JPO III a nyní Vás mohu
informovat o tom, že naše obec získala další dotaci ve výši 300.000,- Kč a to od Královéhradeckého kraje z
programu „Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji“ na pořízení nového
DA – dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany obce Cerekvice nad Bystřicí kategorie III (JPO
III). Celková cena vozidla je ve výši 1.055.015,- Kč a 305.015,- Kč nad rámec dotací uhradí obec Cerekvice
nad Bystřicí ze svého rozpočtu. Termín dodání nového vozidla je do 30.11.2020.
Obec Cerekvice nad Bystřicí získala z dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky dotaci na III.
závěrečnou etapu restaurování oltářního obrazu Zvěstování Panně Marii ze stejnojmenné kaple na návsi v
Cerekvici ve výši 86.000,- Kč. Celkový náklad v roce 2020 činí 110.400,- Kč a obec zbývajících 24.400,- Kč
hradí ze svého rozpočtu. Termín dokončení díla je smluvně stanoven do 30.11.2020.
Česká Pošta provedla na pobočce v Cerekvici nad Bystřicí od 1.9.2020 změnu hodin pro veřejnost, kde
„kopíruje“ prodlouženou otevírací dobu podle ostatních veřejných institucí vždy v pondělí a ve středu a v
ostatní dny je otevřeno pouze v dopoledních hodinách.
Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Bystřicí řešilo
překlenovací financování projektu „Snížení
energetické náročnosti památkově chráněné
budovy č.p. 1 Cerekvice nad Bystřicí“. Byla
provedena poptávka u šesti bankovních institucí.
Na základě předložených nabídek schválilo jako
nejvýhodnější formu zřízení kontokorentu ke
stávajícímu běžnému účtu ve výši 7.000.000,- Kč u
ČSOB, a.s. Tento kontokorent bude využit k
částečné úhradě díla do doby, než obec obdrží
dotaci na účet z „Operačního programu Životní
prostředí“ vedeného Ministerstvem životního
prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR. Tato dotace je formou „Ex
post“, to znamená, že nám bude proplacena až po
zaplacení díla.

Milan Tobolka -starosta
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Obec Cerekvice nad Bystřicí oznamuje občanům, že:
v Cerekvici nad Bystřicí vpravo vedle zámku a v Třebověticích u rybníka
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na komunální odpad, které jsou určeny k jednorázovému
odvozu komunálního velkorozměrového odpadu, který nelze likvidovat běžně v popelnici (např. nábytek,
koberce, apod.). Kontejnery můžete využít ve stanovenou otevírací dobu a to:
V Cerekvici:
ve středu

28. října 2020

od 15.00 do 17.00 hod.

v sobotu

31. října 2020

od 10.00 do 12.00 hod.

V Třebověticích:
v úterý

27. října 2020

od 15.00 do 17.00 hod.

v neděli

1. listopadu 2020

od 9.00 do 11.00 hod.

V sobotu 31. října 2020 zároveň proběhne svoz nebezpečného odpadu!!!
Z provozu automobilů:
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky
pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků, zaolejované hadry
apod.
Fotochemikálie:
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.
Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.
Tuky a oleje :
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek,
apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru:
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic,
chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí,
postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září jsme dali velké ahoj prázdninám a všichni
jsme se ve zdraví a natěšení sešli v naší MŠ i přesto, že
kolem nás stále krouží „drak Koron“. Z tohoto důvodu
došlo k menším změnám v provozu MŠ. V letošním
školním roce se nám sešlo 49 dětí, což je jenom o jedno
méně než je celková kapacita MŠ. Přibyli nám nový
kamarádi, někteří z nich jsou opravdu maličcí. Svůj
první krůček do dalšího života zvládají však statečně.
Tento školní rok bude zaměřen na řemesla a
povolání. Postupně se seznámíme s několika řemesly a
povoláními, které vždy propojíme s klasickými
projekty.

Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Třída zelenek (děti ve věku 3 - 5 let)

Co nás čeká?
• projektov ý den v MŠ Knihadýlko (divadlo "Co dělá paní učitelka?"
představující dětské knížky) - adaptačního příběh • „pracuje, maluje, píše, hlídá děti, učí nás
Červené klubíčko vycházejícího z knihy Ireny Hejdové písničky, ráda se učí něco nového“
• projektový den v MŠ – prožitkové učení na téma
Moje tělo a zdraví pořádané ve spolupráci s výživovou
poradkyní

"Co vše dělá paní kuchařka?"

• projektový den mimo MŠ – návštěva útulku pro
hendikepovaná zvířata v Popovicích

"Z jakého důvodu máme pravidla?"

• „vaří jídlo, míchá jídlo, dělá jídlo, vaří
• ozdravné pobyty v solno-jodové jeskyni v Hradci knedlíky, vaří omáčku a maso, myje nádobí, vaří
Králové
škabety (špagety)“
• maňáskové Divadlo Úsměv – Krakonošova houbovka

• ekovycházky do lesa a blízkého okolí
• odpolední tvořící chvilka v polytechnické dílně
• sběr a ochutnávka podzimních plodů
• příprava zahrady k zimnímu spánku

• „abychom se nekopli, nebouchli, srazili
bychom se, abychom neběhali, abychom
uklízeli, abychom je neporušovali, abychom
nezničili hračky“

• návštěva I. třídy (návštěva kamarádů ze školky)

Třída modřenek (děti ve věku 4 - 7 let)

• návštěva sv. Barbory, pekelného sklepení, čerta a
Mikuláše

"Co dělá paní učitelka?"

• Divadlo U staré herečky – Radujme se, veselme se!
• pečení vánočního cukroví
• vánoční tvůrčí dílna
• Rozsvěcení stromečku

• „hlídá děti, učí děti, pracuje, chodí s námi
ven a cvičí, malým dětem utírá zadeček, hraje si
s námi, hraje na kytaru a zpívá, hraje na piano“
"Co vše dělá paní kuchařka?"
• „vaří dobré jídlo a čaj, dává nám jídlo,
nandává na talíř, musí umýt hrnec a talíř“
"Z jakého důvodu máme pravidla?"

autoři: kolektiv učitelek MŠ
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• „aby se nám tady dobře žilo, abychom se
nesrazili, aby se nám nic nestalo, abychom se
slyšeli, aby tady nebyl nepořádek“

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 27.11.2020 od 17:00 hod
Kde: v kapli a u stromečku na návsi v Cerekvici nad Bystřicí
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
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Základní škola
Prázdniny a vytoužené léto utekly jako voda, žákům nastala opět školní docházka a s ní spojené také
školní povinnosti. Dne 1. září jsme zahájili nový školní rok 2020/2021, letos byl pojat jinak než obvykle.
Žáci se sešli rovnou ve svých třídách, kde je přivítaly paní učitelky. Všichni se již těšili, až se opět setkají.
Někteří se spolu dlouho neviděli, takže se nemohli dočkat, až si popovídají, sdělí si své zážitky a dojmy z
prázdnin. Do školy nastoupili také noví žáčci prvňáčci, ti už nedočkavě čekali na svůj první den ve škole.
Pan ředitel Ing. Jiří Ježek spolu s novou paní zástupkyní Mgr. Marií Zapadlovou a panem starostou
Milanem Tobolkou obešli jednotlivé třídy a všem žákům a pedagogům popřáli úspěšný školní rok.
V průběhu roku se uskutečnila řada činností, které vedly ke zlepšení a modernizaci pracovního
prostředí školních budov. Proběhly různé opravy a úpravy, staré a opotřebené bylo nahrazeno novým. Na
druhém stupni školy v červnu započala náročná rekonstrukce budovy.
Proběhlé akce ve školním roce a o prázdninách 2019/2020:
• Výměna oken na budově II. stupně ZŠ
• Instalace ekologického vytápění (čerpadlo voda-vzduch) v budově II. stupně ZŠ
• Vymalování a opravy výmalby v budově II. stupně ZŠ
• Vybavení kuchyně spotřebiči - profi elektrický robot, lednice
• Nákup a instalace školních tabulí
• Nákup a instalace LED světel na chodby, šatny, kanceláře
• Oprava desek školních lavic, sedáků a opěradel školních židlí
• Nákup nového nábytku do MŠ, ŠD, šaten II. stupně ZŠ, kanceláře
• Stavební úpravy a opravy v budově II. stupně ZŠ
• Nákup a pokládka podlahové krytiny v cvičné školní kuchyni a kancelářích
• Oprava, instalace žaluzií a sítí do oken
• Opravy herních prvků v zahradě MŠ a ZŠ
• Nákup ložního prádla do MŠ
• Nákup podlahového profi vysavače (na mokré a suché vysávání) a úklidových vozíků
Plánované akce na školní rok 2020/2021:
• Pokračování výměny nábytku v šatnách na II. stupni ZŠ
• Pokračování v nákupu ložního prádla do MŠ
• Modernizace výpočetní techniky
• Vybavení školní jídelny - lednice na maso
• Oprava klimatizace ve školní kuchyni
• Nákup koberce do MŠ
• Pořízení zahradního domku v MŠ
• Výmalba chodeb a sklepa ve školní kuchyni
• Doplnění lavic a židlí do ZŠ
• Modernizace a obměna učebních pomůcek a hraček
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Mimoškolní akce 1. stupeň:

• Divadelní představení v Hořicích - Betlémská
hvězdička
• Historické divadlo pro 4. třídu
• Vánoční vystoupení - celá škola

Září

• Bebíčky

• Projektový týden - Bezpečně do školy

• Doučování v rámci šablon

• Dopravní hřiště Hořice - 4. třída
• Vycházky - naše obec a doprava v ní

Přejeme všem žákům, aby nový školní rok byl pro
ně úspěšný, plný pohody; našim deváťákům potom
šťastnou ruku při výběru dalšího studia. Nejen
dětem, ale samozřejmě také pedagogům a
zaměstnancům školy, aby celý rok byl klidnější, než
ten předchozí; pro všechny zdařilý, plný zážitků a
nových zkušeností.

• Divadelní představení - Divadélko pro školy
• Projektové dny - školské zařízení SEVER v Hradci
Králové
• Divadlo v MŠ - Krakonošova houbovka
• Doučování v rámci šablon
Říjen
• Bramborový týden

Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová

• Dýňové odpoledne
• Drakiáda

Dětský myslivecký den,
přátelské posezení a
podzimní zkoušky

• Vycházky - podzim v přírodě, práce na zahradě a
na poli
• Doučování v rámci šablon
Listopad

Poslední prázdninový víkend jsme u hájenky v
Lysici uspořádali dětský den s mysliveckou
tématikou. Své znalosti o lese a lesní zvěři děti
prověřily celkem na osmi stanovištích.

• Vyhlášení sportovní soutěže v atletice - podzimní
část
• Projektový den - beseda o včelách
• Vánoční tvoření
• Nácvik na vánoční vystoupení
• Doučování v rámci šablon
Prosinec
• Mikulášská nadílka

U střelby ze vzduchovky si každý mohl vybrat
obtížnost terče (Psíka mývalovitého, bažanta, lišky
nebo kance). Při hledání vycpaných zvířat v lese
vůbec nezáleželo na věku, ale na pozorovacích
schopnostech. Někteří dospělí museli trasu projít
vícekrát než děti, aby všechna zvířata našli. Na
dalších stanovištích děti i dospělí hádali zvuky
zvířat, stopy, paroží i kůže . No nebylo to vůbec
snadné. Protože musejí být myslivci i tělesně zdatní
vyzkoušely si děti i lezení na posed a přenášení
pytlů s krmením do krmelce. Po splnění všech
úkolů si každý mohl vybrat z mnoha malých
dárečků a cen, a protože dětem určitě vyhladovělo,
připravili jsme pro děti ke svačině zvěřinovou
sekanou v housce. Celý dětský den pokračoval
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V prvním zářijovém týdnu se v hájence pod
Lysicí a tedy i v naší honitbě konaly podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen, které většinou
jednou za dva roky pořádáme společně se
sousedním mysliveckým spolkem Bystřice
Třebnouševes. V letošním roce bylo přihlášeno 15
ohařů a 6 psů malých plemen, převážně křepeláků.
Akce proběhla bez výraznějších komplikací a k
vidění byly velice zajímavé práce psů na poli,
loukách i ve vodě.Bohužel konec akce byl ovlivněn
bouří, která zahnala všechny návštěvníky do
hájovny. Bouře byla tak silná, že našemu spolku
poničila několik mysliveckých kazatelen, naštěstí
v okolí hájovny nedošlo k pádu větví či stromů na
zaparkovaná auta. Vítězem zkoušek v kategorii
ohařů se stal německý krátkosrstý ohař… a v
kategorii malých plemen pak všem vytřel zrak
velšteriér… Ještě jednou bychom rádi poděkovali
obci Cerekvice za podporu akcí podobného druhu.

společným honem na lišku, daňka a divočáka, kteří
se nám ukryli v okolí zříceniny Kaple sv. Vavřince.
Děti se dozvěděly, jak každý hon probíhá a jaké má
důležité bezpečnostní zásady, které se musí přísně
dodržovat, aby nedošlo k nějakému úrazu. Naučily
se chodit v leči, dělat správnou ohrádku při výřadu i
vzdát čest ulovené zvěři.

Celý dětský den vyvrcholil losováním o větší ceny
v podobě dortů, rolád, pomůcek do školy a hraček. I
přes počáteční špatnou předpověď se počasí
umoudřilo a dovolilo nám si celý den naplno užít.
Škoda jen, že nedorazilo více dětí z obce Cerekvice
a Třebovětice, ale i blízkého okolí. Protože jsme
zjistili, že o většinu úkolů na stanovištích mají
zájem i dospělí, rozhodli jsme se příští rok
uspořádat podobný myslivecký den napříč
generacemi. Děkujeme všem, co přišli a projevili
tím zájem o život v lese a jeho okolí. Děkujeme i
každému, kdo se podílel na přípravě a realizaci
celého dne. V neposlední řadě děkujeme obci
Cerekvice nad Bystřicí za finanční podporu a
potravinám Partner za ceny pro děti.

Myslivosti zdar!

Po skončení dětského dne přišla řada na dospělé,
kteří přišli na přátelské posezení. Díky nové střeše
nás nerozehnal ani deštík, který stejně nakonec
večer přišel. Každý mohl ochutnat připravené
zvěřinové speciality z myslivecké kuchyně. Jako
obvykle jsme grilovali divočáka, byl k ochutnání
pikantní srnčí guláš, obložená houska se
zvěřinovou sekanou nebo klobásy z divočáka. Opět
je nutné poznamenat, že mohlo přijít více lidí, ale ti
co přišli, určitě nelitovali.

autor: Martin Bělina, foto: David Rachota
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Letní hasičské soustředění
Jak je již tradicí, i letos jsme pro naše hasičské děti připravili letní tábor. Dlouho to kvůli situaci s Covid-19
vypadalo, že se letos bohužel nebude moct uskutečnit. Nakonec to klaplo. Byť ve zkrácené verzi a
specifických podmínkách, neboť v našem tradičním útočišti v Pekle nad Zdobnicí to nešlo.
Táboru předcházely týdny a dny intenzivních příprav, kdy se vedoucí často scházeli. Hledali vhodné místo
ke konání, možnosti stravování a samozřejmě vymýšleli program, aby se dětičky nenudily.
Povedlo se zajistit tábořiště v areálu domova mládeže v Lázních Bělohrad v termínu 19. - 22. 7. 2020 a díky
rozumné vzdálenosti od Třebovětic jsme se rozhodli, že pojedeme na kolách.
A už tu byl den D. Ráno jsme se všichni sešli u hasičárny, naložili proviant, bagáž a vše potřebné do aut,
sedli na kola a mohlo se vyrazit. Jeli jsme přes hory a přes doly, lesem nelesem, polem nepolem, až jsme
zdárně dorazili do cíle. Všichni 20 km dlouhou a nelehkou cestu zdárně dojeli i když značně vysíleni. Po
zaslouženém odpočinku jsme se rozdělili do chatiček a zabydleli se.
Celou tlupu 34 dětí jsme rozdělili do dvou týmů – „bílých“ a „černých“. Jmenovali jejich velitele a rozdali
pokyny co kdo a jak. Ještě za čerstva jsme pro táborníky připravili první soutěž v dovednosti na kole.
Nechyběl slalom, přejezd lávky, podjíždění brány a podobně. Navečer jsme opekli buřtíky a šli se chystat k
odpočinku, protože den to byl opravdu náročný a potřebovali jsme načerpat síly na další táborový den.
V pondělí jsme se probudili do krásného slunného rána. Po nezbytné osobní hygieně následovala náročná
rozcvička a mohlo se jít na snídani. Potraviny na snídani a svačinky jsme si vozili z místní samoobsluhy.
První den plný soutěží a radovánek mohl začít. Oba týmy se snažili sbírat body do celotáborového hodnocení
a hlavně klíče a indicie pro hlavní soutěžní klání – Pevnost Boyard. Ve chvílích volna si vyráběli týmové
vlajky, které se jako každý rok velmi povedly. Výborné obědy a večeře nám vařily Věruška a Míša z Čepra, o
dovoz se postarali členové třebovětického SDH. Hned první den nemohla chybět ani tajemná a strašidelná
stezka odvahy.
Úterý a zase bylo krásně. Ale dnes již šlo do tuhého. Hra Pevnost Boyard se rozjela naplno a boj o klíče a
indicie byl opravdu tvrdý. Však ani disciplíny nebyly žádná procházka růžovou zahradou a děti musely tvrdě
bojovat, aby je splnily. Začaly návštěvou v doupěti otce Fury, pokračovaly překážkovou dráhou, kdy musely
dokopat balón do cíle, lovily kameny z kádě, hledaly indicie v nádobách naplněných nejrůznějšími blivajzy,
zdolávaly opičí dráhu, za pomocí zrcátka musely pozadu projít danou dráhu nebo musely v týmu dostat
kuličku na velké dřevěné desce skrz bludiště do cíle. Všem se dařilo a byl tu vrchol soutěžního dne. Oběma
týmům se podařilo sestavit tajné heslo a odemknout bránu od pokladnice. A nastal boj o to, kdo si odnese
více zlaťáků z pokladnice. Proběhlo jejich přesné vážení a bylo to opravdu těsné. Vyhrát mohl jen jeden tým,
ale fakticky se stali vítězi oba týmy, protože jejich úsilí a nasazení bylo obdivuhodné. Večer proběhla
zasloužená diskotéka obohacená kulturním vystoupením obou týmů, které si narychlo připravili.
A byla tu středa, den vyhodnocení soutěží a odjezdu. A opět byl krásný a slunný den – to počasí se nám
opravdu vyvedlo. Dopoledne se táborníci pořádně vyblbli v kádi, až se její okolí proměnilo v bahnivou dráhu,
kde se rozjel boj o nejdelší, nejkrkolomnější a nejbláznivější projetí dráhy popředu, pozadu, po břiše i po
zádech. Hotové bahenní zápasy. Některé by ani jejich vlastní rodiče nepoznali . Následoval oběd a
vyhodnocení všech soutěží. Všichni si vybojovali hromadu dobrot a krásných cen. Ovšem ještě jedna soutěž
musela být vyhodnocena - v nestřežených chvílích se každý den vydával inspekční tým na kontrolu chatek a
hodnotil pořádek. I v této kategorii se vedl tuhý boj o největší čuníky. Osazenstvo chatky, které zaslouženě
vyhrálo exkluzivní cenu, se již jistě těší na příští rok, kdy si výhru do sytosti užijí.
Nyní již zbývalo vše poklidit, pobalit si svoje věci a naložit je. Teď už nás čekala jen cesta zpět domů.
Nasedlo se na kola a frčelo se. Všichni se již těšili na své blízké, kteří na nás již netrpělivě čekali u hasičárny.
Žádné breberky ani coviďáka jsme nechytili. Až na jeden pár odřených loktů a kolen se nikomu nic nestalo a
děti si přivezly domů krásné zážitky.
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Velký dík patří všem vedoucím, kteří se větší či menší měrou na organizaci podíleli – Honzovi, Honzovi,
Honzovi, Helence, Jakubovi, Jítě, Míše, Michalovi, Radkovi i Verče, protože všechno zorganizovat a zajistit
nebylo jednoduché. Ale ten největší dík patří všem dětem. Byť to bylo pro všechny náročné, byly úžasné.
Za nás, vedoucí, jim musím poděkovat.

Všichni už se těšíme na další ročník soustředění.
Tak za rok, tábore, ahóóój…
autor: Jan Tobolka

UPOZORNĚNÍ
Opětovně, 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 někteří „páníčci“ při venčení stále nedodržují,
obtěžují tím ostatní občany a znečišťují veřejná prostranství.
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Fotbal Podzim - 2020
Zdravíme všechny fanoušky cerekvického fotbalu zkraje nové sezóny 2020/2021, která se snad bude moct
odehrát celá poté, co jarní část předchozí sezóny byla zrušena ze známých důvodů. U mužů tak nedošlo k
žádné změně a hrají III. třídu. U dětí nastal posun do vyšší věkové kategorie, mladších žáků, což znamená
především dvojnásobně větší hřiště (hraje se na polovinu velkého hřiště) i větší počet hráčů (7+1).
Před začátkem nové sezóny došlo k posílení mužů, kdy přišli bratři Aleš a Štěpán Pourovi z Rašína,
Dominik Rudolf z Hradce a opět začal hrát Dominik Sás z Cerekvice. Sezóna začala v polovině srpna
domácím utkáním s Dobřenicemi. Hrubě se nám nevyvedl vstup do utkání, kdy jsme si dali vlastní gól a
druhý hostům přihráli. Podařilo se nám sice snížit v první půli na 1:2, ale hosté do poločasu své vedení
navýšili na 1:4 a to především díky našim chybám. Druhá půle byla o hodně lepší, Dobřenice jsme zatlačili.
Nicméně se nám z mnoha šancí podařilo skórovat jen jednou a tak konečný výsledek zněl 2:4.
Hned několik dní po prvním utkání, ve středu 19.8. jsme hráli pohárové utkání na zcela novém hřišti v
Nechanicích. Výkon nebyl úplně špatný, ale směrem dopředu jsme byli sterilní a výsledkem tak byla prohra
2:0, což znamenalo ukončení našeho účinkování v poháru.
Druhé utkání III. třídy v Libřicích bylo poznamenáno nucenými změnami v sestavě. Je však třeba na
rovinu říct, že domácí Libřice hráli velmi dobře a uštědřili nám krutou porážku 7:0. Jak ukázal další vývoj,
Libřice pravděpodobně budou patřit k lídrům tabulky. Dosud neztratili ani bod a z pěti zápasů mají skóre
35:5.
Ve třetím kole jsme hráli opět venku a to v Libčanech proti jejich béčku. Naše sestava byla opět
poznamenána mnoha absencemi a na straně domácích to úplně nevypadalo na béčko. Výsledkem byl náš
debakl 8:0.
Ve čtvrtém kole jsme na našem hřišti přivítali Sendražice s pevným přesvědčením, že se bude jednat o
zlomový moment, kdy se podaří získat první body. Podařilo se to jen z části. Již v 8 min. byl proti nám
nařízen, z našeho pohledu sporný, pokutový kop, který hosté bezpečně proměnili. Ještě do poločasu
proběhla podobná situace i na druhé straně, ale s tím podstatným rozdílem, že my jsme penaltu
neproměnili. V druhé půli jsme hosty zatlačili a měli velké množství šancí. Bohužel jsme však skórovali jen
jednou, když další zásah nám nebyl uznán pro ofsajd a ostatní pokusy mířily buď do brankáře, mimo
branku nebo maximálně do tyče. Výsledkem byla remíza 1:1 a první bod do tabulky.
Pátý zápas jsme sehráli na hřišti v nedalekých Nedělištích. Sestava nebyla poznamenána tolika
absencemi a hlavně jsme podali bojovný a kolektivní výkon. Průběh skóre sice spíše připomínal hokejové
utkání, ale s pozitivním průběhem pro náš tým. Hned v páté minutě jsme se ujali vedení. V osmé minutě
bylo vyrovnáno na 1:1 po pokutovém kopu pro domácí. Ve 27. minutě jsme již vedli 1:4, nicméně domácí
do poločasu snížili na rozdíl jediné branky (3:4). Zlomovým momentem pak byl druhý pokutový kop pro
domácí v 67. minutě, který náš brankář Tomáš Chrtek dokázal chytit a v podstatě z rozehrání jsme dali
pátou branku. V 72. minutě si Dominik Horáček připsal již čtvrtý zásah a zvýšil na 3:6. Domácí již jen
korigovali v 90. minutě na konečných 4:6 pro nás. Věříme, že nás tento výsledek i výkon nás nakopne a
budeme získávat body pravidelně.
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Rozpis utkání mužů

Rozpis utkání mladší žáci

U mladých fotbalistů máme nově družstvo mladších žáků, které bylo do sezóny 2020/2021 přihlášeno jakou
„souklubí“ Cerekvice/Dohalice. Postupem do vyšší věkové kategorie musí dojít k adaptaci na větší hřiště i
větší potřebu spolupráce jednotlivých hráčů a zlepšení nahrávek. To se nám zatím úplně nedaří. V prvním
zápase ve Skřivanech to vypadalo nadějně, když o osudu zápasu rozhodla jediná trefa domácích. My jsme
naše šance bohužel neproměnili. Další čtyři zápasy jsme jasně prohráli. Projevila se jak převaha starších a
zkušenějších hráčů u soupeřů, tak v posledním zápase i nemožnost střídání na naší straně z důvodu
nedostatku hráčů. Věříme, že se budeme postupně zlepšovat a proti některým slabším týmům získáme nějaké
body.

autor: Patrik Vích

UPOZORNĚNÍ
Dále znovu upozorňujeme provozovatele motorových vozidel, že parkování na chodnících a v
křižovatkách je všeobecně zakázáno, pokud výjimku nestanovuje dopravní značení nebo vyhláška.
Parkováním vozidel na chodnících znemožňují řidiči jak bezpečné užívání chodníků chodcům, pro které
jsou určeny, tak i jejich údržbu, zejména v zimním období. V neposlední řadě také ničí tyto chodníky,
které nejsou pro tento účel konstruovány. Řešením těchto přestupků je pověřena Městská Policie. S
nevhodným parkováním motorových vozidel e to všeobecně poměrně problém, protože se jejich počet
neustále navyšuje a vlastníci je zaparkují, kde je napadne. Na sídlištích a u bytových domů je to složité,
protože majitelé nemají k dispozici vlastní pozemek, ale u majitelů rodinných domků s možností využití
vlastního pozemku je parkování na veřejném prostranství vyloženě pohodlnost, lenost a arogance vůči
ostatním účastníkům silničního provozu.
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Reakce na článek zastupitelů Cestičky k domovu „Rozvoj nemusí být růst“
Zastupitelé Cestičky k domovu představili svůj negativní postoj vůči výstavbě rodinných domů v lokalitě
„Za Pekárnou“ ve článku „Rozvoj nemusí být růst“ [1]. Jako členka vědecké obce v oblasti Stavebnictví a
vývoje nových udržitelných stavebních materiálů a technologií, členka mezinárodních vědeckých komisí pro
Udržitelný rozvoj a výzkum ve stejné oblasti, a stejně tak členka mezinárodních komisí pro snižování emisí
CO2 ve stavebnictví, a ředitelka výzkumu stavebních materiálů v anglické Cambridge bych ráda tímto
způsobem reagovala na zavádějící a zastrašující informace prezentované výše zmíněnými zastupiteli obce.
V první části toho článku jsou zastupiteli Cestičky k domovu prezentovány především myšlenky vědců z
pohledu Udržitelného rozvoje, které jsou avšak neúplné (viz níže – citováno z prezentovaného článku [1]). A
to například: Udržitelný rozvoj není pouze příroda, má tři hlavní pilíře – sociální, ekonomický a
enviromentální [ke snadnému dohledání - 2]. Tyto pilíře se vzájemně prolínají a ovlivňují, a proto je výše
zmíněný článek zavádějící a poukazuje pouze na jeden aspekt Udržitelného rozvoje.
„Od 70. let 20. stol, v souvislosti s ropnou krizí, které poukázala na nezdravou závislost průmyslové
společnosti na neobnovitelných zdrojích, se stále více hovoří o nutnosti jiné modelu lokálního a
regionálního rozvoje. Do České republiky tato informace došla v podstatě až po roce 1989. Udržitelný rozvoj
se chápe jako takový, který bere ohled na přírodu a potřeby budoucích generací. Aby bylo možné jednat s
ohledem na potřeby našich potomků, je nutné je tyto potřeby definovat v souvislosti s jevy a procesy, které
jejich naplňování mohou ohrozit.Základní potřeby člověka jsou mít co jíst a mít kde bydlet. Z dalších potřeb
pak můžeme uvést například potřebu bezpečí. Sledujeme-li stávající proměny společnosti i přírody, na
základě studia odborné literatury či vyjádření odborníků, pak je jasné, že je něco špatně a stávající kvalita
života je zásadním způsobem ohrožena. Již několik let panuje shoda mezi politickými geografy, že války 21.
století budou válkami především o pitnou vodu. A co bylo na počátku současné občanské války v Sýrii?
Sucho a z něj plynoucí neúroda. Je jednoduché tvrdit, že nás někdo záměrně straší. Ale proč by to dělal?
Vědci mají v popisu práce studovat společenské a přírodní jevy a procesy, které ostatní lidé sledovat
nemohou, protože na to nemají čas a ani znalosti principů vědeckého bádání. Pokud nemáme přírodovědné
vzdělání, pak si nedovolíme názory přírodovědců zpochybňovat. Podobně jako si nedovolíme v případě
závažné nemoci zpochybňovat názory lékařů na její léčbu a přinejmenším jim nasloucháme a bereme je
vážně. Máme-li zodpovědnost za podmínky života našich dětí, vnoučat i pravnoučat, pak také cítíme
povinnost připravit se na hrozby před kterými vědci varují. Když nás to nezajímá, pak nám budoucí generace
mohou za tento přístup hořce poděkovat, nebo nás obžalovat jako původce jejích neštěstí.“
Mnoho myšlenek v této části článku již bylo někde prezentováno, ať jednou či mnohokrát a jsou k
dohledání, jelikož mají své původní autory – vědce, odborníky, apod. jak zmiňováno zastupiteli Cestičky k
domovu. Všichni tito vědci a odborníci jsou chráněni Autorským zákonem [3], jinými slovy – užití jakékoliv
myšlenky (ať už v písemné, obrazové, mluvené či jine podobě) bez uvedení jejího původního autora je
plagiátorství [4] a zmínění původních autorů v tomto článku [1] chybí.
Ve druhé časti článku [1] autoři předkládají, proč by se obec neměla rozvíjet ze stavebního hlediska a
představují mnoho otázek (viz níže).
„Z nejzávažnějších hrozeb, o kterých se už i v médiích opakovaně mluví, lze vybrat sucho (přesněji nízkou
hladinu spodních vod, která již není hrozbou ale skutečností), rostoucí ceny potravin a jejich nedostatek. V
tomto kontextu je s podivem, jak může někdo plánovat výstavbu šedesáti domů na úrodné půdě a v situaci,
kdy již dnes některým spoluobčanům vysychají studny. Nemluvě o doprovodných důsledcích
realizace tohoto plánu, jako je například nárůst automobilové dopravy. V průměru můžeme u šedesáti
domů počítat nárůst o dalších 120 aut a s tím i nárůst nebezpečí pro naše seniory a děti. Nutné je také
uvažovat o doprovodných nákladech obce spojených s danou výstavbou. To vše v situaci, kdy v Třebověticích
chybí čistírna odpadních vod, rozpadají se chodníky a střecha na kapli v Cerekvici je v žalostném stavu. Co
přinese nová výstavba stávajícím obyvatelům? Zvýší se cena jejich nemovitostí? K d y b u d e r e a l i z o v á n a
odlehčovací cesta od transformátoru k budoucímu staveništi, aby po ní vedle stavebních strojů mohli jezdit i
osobní automobily? Bude to dříve, než začne výstavba prvních třinácti domů? Kolik domácností se bude
moci v následujících 5-10 letech připojit na veřejný vodovod? Budou mít dostatek vody i domácnosti, které
doposud nejsou připojeny a čerpají vodu ze studní? Budou moci v případě celkově zvýšeného odběru vody
stávající občané stavět i na svých pozemcích?
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V současnosti se dokončují tzv. komplexní pozemkové úpravy, jejichž cílem je mimo jiné zpřístupnění
pozemků jejich majitelům. Dá se předpokládat, že část vlastníků bude chtít své pozemky přeměnit na
pozemky stavební. S tím se však v případě realizace šedesáti novostaveb a zvýšenými nároky na odběr vody
zřejmě budou muset rozloučit.Domníváme se, že plánovaná šedesáti výstavba rodinných bude natolik silný
zásah do charakteru a života obce, že kvalitu života zdejších obyvatel ovlivní spíše negativně, a navíc může
ohrozit i jejich výše uvedené základní potřeby. Vedle 120 dalších automobilů lze totiž také předpokládat až
60 vrtů nových studní. Stávající plán výstavby také těžko umožní budoucím majitelům zajistit si v případě
potravinové krize základní soběstačnost (např. dnes zatím ještě vysmívané brambory, zelí a králíci).“
Chybí zde však otázka, která je zmiňována v úvodu tohoto článku – jak bude ovlivněn udržitelný rozvoj
obce? Zastupitelé Cestičky k domovu se touto otázkou v druhé sekci již nezabývají. Současné budovy v obci
jsou staršího rázu a z ekologického pohledu – velmi ekologicky náročné, jinými slovy „ubližující přírodě“. Je
pravdou, že v Třebověticích chybí čistírna odpadních vod, avšak kolik majitelů těchto budov v této obci má
jímku a nevypouští ekologicky náročné odpady s vysokým podílem CO2 do místních vod, aby neškodili
přírodě a tím i tolik zmiňované spodní vodě? Budou tento aspekt zastupitelé Cestičky k domovu řešit s
majiteli jednotlivých domů v obci, když je v poslední sekci článku zmíněno:
„Zdůrazňujeme všem čtenářům, kteří nás osobně neznají, že nejsme proti rozvoji. Jsme však proti rozvoji v
podobě masivního růstu a nevratnému záboru úrodné půdy ve velkém rozsahu. Rozvoj chápeme především
jako zkvalitňování již existujícího, mírný růst s ohledem na venkovský ráz krajiny a s přípravou na hrozby
pro naplňování základních potřeb našich potomků. Rozvoj totiž nemusí být růst.“? [1]?
Dnešní stavební normy a vývoj stavebnictví naopak vyžaduje ekologicky přijatelnější řešení než jsou
stávající budovy v obci, zohledňují udržitelný rozvoj a šetrný přístup k přírodě. V dnešní době největší
světoví (i čeští) výrobci stavebních materiálů mají snahu až o 80% snížení emisí a úspěšně se jim to daří [5],
automobilový průmysl jde cestou hybridních či elektrických automobilů a při plánování jakéhokoliv projektu
je přesně vypočítáno, jakým způsobem se zasahuje do ekosystému v podobě emisí [5]. Na základě toho
všeho, tato nová výstavba přinese ekologicky méně náročné budovy a ulehčí ekosystému mnohonásobně
více než stávající domy v obci.
V poslední části článku [1] jsou náznaky zastupitelů Cestičky k domovu o nekvalitním vzdělání v obci, nebo
zmínka o Lichtenštejnsku a jejím stavebnictví, kterou však v tomto znění nenajdeme v místních stavebních
zákonech a regulacích [6]. Tato část článku nezapadá do původní otázky udržitelného rozvoje obce a
setkáváme se zde s informacemi, které opět nebyly citovány. Celý článek [1] dělá na čtenáře negativní dojem
o plánované výstavbě, vysvětlení udržitelného rozvoje, ochrany přírody a „rázu“ obce. Pro obyvatele obce
není zastupiteli Cestičky k domovu vše vysvětleno tak jak má, či jejich tvrzení dostatečně podložena – ano,
výstavba může mít dočasně krátkodobě negativní vlivy (po dobu výstavby), avšak z dlouhodobého hlediska
vlivu na ekologii a udržitelný rozvoj obce, mnohonásobně pozitivní dopad.
Seznam literatury:
[1] Trousil M., Bergmannová M., Baláš M., Rozvoj nemusí být růst, Zpravodaj obce Cerekvice nad
Bystřici ..., obec Cerekvice nad Bystřicí, 2020
[2] Internetový zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj
[3] Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), 2000
[4] Norma ČSN ISO 5127-2003
[5] ECORYS, Resource efficiency in the building sector, Final report, Copenhagen Resource Institute –
Waste, Consumption, Production, Rotterdam, 2014
[6] ICLG – Construction & Engineering Laws and Regulations, Lichteinstein: Construction & Enginnering
Laws and Regulations 2020, 2020
Autor článku: Ing. Veronika Elfmarková, CEnv (stavební inženýr v oblasti stavebních
materiálů, technologií + Env udržitelný rozvoj), CSSW (certifikovaný znalec v oblasti
stavebního a vodohospodářského inženýrství).
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Obec Cerekvice nad Bystřicí
Úřední hodiny:

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77

Pondělí

16:00 - 18:00

Otevírací doba

Středa

16:00 - 18:00

Pondělí

08:00 - 10:00 12:00 - 16.00

Úterý

08:00 - 11:00

Provozní hodiny:
Pondělí

11:00 - 16:00

Středa

08:00 - 10:00 13:00 -17:00

Úterý

08:00 - 14:30

Čtvrtek

08:00 - 10:00

Středa

11:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 14:30

Pátek
08:00 - 10:00
Sobota a neděle
Zavřeno

Pátek

08:00 - 14:30

Kontakt: nové telefonní číslo
954 250 777

Návštěvní hodiny knihovna: Středa 16:00 - 18:00
Kontakty:
Telefon: 493 696 195, 493 696 023
Email: ou@cerekvice.cz, starosta@cerekvice.cz

Uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2020

Výzva
Pokud i Vy chcete přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje, tak neváhejte a zašlete své příspěvky,
nápady a podněty na e-mail ou@cerekvice.cz – předmět: Zpravodaj. Případněje doručte v zalepené
obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky na obecním úřadě. Redakční rada
neodpovídá za obsah článků a gramatické chyby jednotlivých autorů. Děkujeme!

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY
schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí
ve IV . čtvrtletí 2020
DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

14. říjen

2020

středa

18.00

OÚ Cerekvice

4. listopad

2020

středa

18.00

OÚ Cerekvice

25. listopad

2020

středa

18.00

OÚ Cerekvice

16. prosinec

2020

středa

18.00

OÚ Cerekvice

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