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Vážení spoluobčané,
v současné době, kdy končí dlouhotrvající nouzový stav, vyhlášený v souvislosti s epidemií koronaviru
(Covid-19), budou Ministerstvem zdravotnictví a Vládou České republiky postupně vyhlašována dílčí
rozvolnění, za dodržení vyhlašovaných opatření, která by konečně měla dovést obyvatele naší republiky do
„normálního“ života. I když se zdá, že nákaza ustupuje, je nutné „neusnout na vavřínech“ a chovat se každý
za sebe co nejvíce zodpovědně.
Dle statistických informací Ministerstva zdravotnictví ČR bylo v naši obci od vypuknutí epidemie do
31.3.2021 pozitivně testováno celkem 129 obyvatel ze 771 přihlášených k trvalému pobytu, což je každý
šestý. Bohužel jeden z nich s nemocí svůj boj o život prohrál. Předpokládáme však, že ne všichni infikovaní,
se testu podrobili, a tak počet pozitivních obyvatel může být daleko vyšší.
Obec Cerekvice nad Bystřicí prostřednictvím dobrovolníků zajistila pro občany věkové kategorie 60+
distribuci respirátorů třídy FFP2 (KN95) á 5 ks na osobu (celkem 850 ks).
Obec se zapojila do testování na koronavirus, které organizovala sousední obec Boháňka ve svém
víceúčelovém objektu na Skále a nabídla možnost využití i pro naše občany, za což jim velice děkujeme. Je
jen škoda, že zájem o testování ze strany našich občanů byl tak malý.
Našim seniorům v kategorii 80+ a následně 70+ jsme nabídli možnost registrace na očkování
prostřednictvím pracovnic obce s následnou možností využít zdarma dopravu zajištěnou novým dopravních
automobilem Jednotky požární ochrany obce. Tuto možnost zatím využilo 20 našich spoluobčanů. Někteří z
nich již mají absolvována obě očkování a další ještě čekají na druhý termín. Očekává se vyhlášení další
věkové kategorie a to 65+, i pro tyto občany nabízíme možnost pomoci jim s registrací a s následnou
dopravou na očkování do zdravotnického zařízení. Doposud jsme jezdili do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové, což pro nás bylo spádově výhodné, kde naši občané obdrželi vakcínu od společnosti Pfizer/
BioNTech. V průběhu měsíce dubna by se mělo otevřít očkovací centrum v Hořicích v bývalé městské
nemocnici, dnes s názvem Levitovo centrum následné péče. Bude záležet na množství vakcín dodaných do
České republiky od výrobců.
Tímto moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na distribuci ochranných pomůcek, dopisů
seniorům, administraci očkování a řidičům hasičského vozidla při dopravě občanů na očkování.
Nadále platí nabídka obce na dezinfekční prostředky na ruce zdarma pro občany a obyvatele obce Cerekvice
nad Bystřicí.
V souvislosti s vyhlášeným zákazem návštěv jsme bohužel byli nuceni omezit, případně i úplně zastavit
osobní gratulace jubilantům z řad našich občanů. Za to se jim omlouváme a budeme se snažit toto napravit
dodatečně po uvolnění příslušných opatření.
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Poplatky je možno hradit na účet obce č.103281132/0300, variabilní symbol = číslo popisné, účel platby
případně telefonický kontakt napište do poznámky, známky na popelnice budou po zaplacení vydány dle
předchozí dohody.
Pokud máte možnost vyřídit svoje záležitosti na našem úřadu telefonicky nebo elektronicky (email,
facebook, apod.), prosím využijte tento způsob.
Telefon: 493 696 195, starosta: 724 137 271, E-mail: ou@cerekvice.cz nebo starosta@cerekvice.cz
Děkuji Vám za odpovědné dodržování vyhlášených nařízení a za pomoc jeden druhému. Přeji nám všem,
abychom toto období přečkali ve zdraví, s co nejmenším dopadem na vybudovanou životní úroveň.
Přeji Vám mnoho zdraví!

Očkování proti nemoci Covid - 19 v Levitově centru

Od dubna se můžete již registrovat na očkování proti Covid - 19 do hořického očkovacího centra, které je
zřízeno v Levitově centru (v nemocnici).
Zahájení provozu je plánováno na 14. dubna v dopoledních hodinách. Registraci provedete na stránkách
Ministerstva zdravotnictví.
Odkaz na registr Ministerstva zdravotnictví: https://registrace.mzcr.cz/
Po registraci obdržíte PIN 1 a vyčkáte na PIN 2, který Vám bude odeslán z centrálního rezervačního
systému po přidělení očkovacích látek provedete do našeho centra.
Příspěvek : starosta obce
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Plánovaná zástavba v lokalitě „Za Pekárnou“
Vážení spoluobčané,
k dlouhodobě plánované zástavbě rodinnými domky v lokalitě „Za Pekárnou“ jste měli možnost si přečíst v
přechozích cerekvických zpravodajích různé příspěvky - články, a to nejdříve v čísle 3/2020 od volebního
sdružení „Cestička k domovu“ článek „Rozvoj nemusí být růst“, ve zpravodaji číslo 4/2020 reakci na tento
článek od Ing. Veroniky Elfmarkové a následně ve zpravodaji číslo 1/2021 „Reakci na reakci“ od Mgr. Michala
Trousila, Ph.D.
Protože se šíří různé neoficiální informace k tomuto projektu, rozhodl jsem se napsat vyjádření za obec
Cerekvice nad Bystřicí.
Pro úplnost se nejdříve dovolím vrátit trochu do historie vzniku této plánované výstavby.
Z důvodu nedostatku stavebních parcel a velkému zájmu stavebníků nechal již v roce 1988 tehdejší Místní
národní výbor vypracovat společností DRUPOS Pardubice projekt nazvaný SPVRD – Seznam pozemků pro
výstavbu rodinných domků, ve kterém byla ve třech lokalitách navržena výstavba 55 ks rodinných domků, z
toho 42 individuálních a 13 v řadových domech. Bohužel většina navrhovaných stavebních parcel byla
navržena na pozemcích soukromých majitelů, které bylo nutno nejdříve vykoupit. Po listopadu 1989 již bylo
značně problematické pozemky v soukromém vlastnictví získat, a tak se z tohoto projektu naplnila výstavba
částečně pouze v lokalitě „A“ a „C“. Nejrozsáhlejší lokalita „B“ s plánovanými 48 rodinnými domky nebyla
realizována vůbec.

situace SPVRD – Výběr pozemků
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V roce 1998 bylo obcí Cerekvice nad Bystřicí zahájeno zpracování a projednání Územního plánu obce
Cerekvice nad Bystřicí, jehož podstatnou součástí bylo navržení lokalit pro individuální výstavbu rodinných
domků a bytovou výstavbu. Protože se na katastrálním území naší obce v té době ještě patřilo velké množství
zemědělských pozemků státu (po bývalém státním statku), rozhodlo se tehdejší zastupitelstvo obce získat
tyto pozemky pro budoucí rozvoj obce dříve, než bude státní půda odprodána soukromým zemědělským
podnikům. Následovalo vícekolové řízení s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a
veřejností a 27.11.2000 byl Územní plán obce Cerekvice nad Bystřicí na veřejném jednání zastupitelstva obce
Cerekvice nad Bystřicí schválen.
Na základě tohoto důležitého dokumentu pak obec Cerekvice nad Bystřicí získala v roce 2002 bezúplatně do
svého vlastnictví státní pozemky od tehdejšího Pozemkového fondu ČR v množství 53 730 m2 a v roce 2007
dalších 10 576 m2 (plochy uvedeny na výkresu hnědou barvou). Bohužel cca 2/3 pozemku „Za Pekárnou“
nebylo možné zahrnout do návrhu územního plánu jako „Plochy obytné zástavby včetně zázemí a zahrad“ z
důvodu omezení stávajícím PHO – pásmem hygienické ochrany od velkokapacitních vepřínů v severní části
Třebovětic. Do územního plánu tato plocha byla zařazena jako výhledová (uvedeno na výkresu růžovou
barvou).
Následně byly na některých bezúplatně získaných pozemcích v letech 2007 – 2010 vybudovány inženýrské
sítě a komunikace pro 7 rodinných domků – pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo 267/14 a pro 9
rodinných domků – pozemek původního pozemkového katastru parcelní číslo 272/2 a část pozemku katastru
nemovitostí parcelní číslo 267/66. Žadatelů v seznamu žádostí o stavební parcely bylo tehdy 27 a při zahájení
prodeje stavebních pozemků jich bylo prodáno 13. Někteří žadatelé z různých důvodů koupi pozemku
nerealizovali. Zbývající 3 připravené stavební pozemky pak byly prodány novým žadatelům.
Již v roce 2003 bylo započato se Změnou č.1 Územního plánu obce Cerekvice nad Bystřicí. Tato změna se
projednávala několik let zejména z důvodu potřeby zrušení stávajícího PHO velkovýkrmny vepřů. Když byla
tato živočišná výroba, tzv. „Gigant“ v Třebověticích zrušena a zemědělský areál převeden na využití bez
nutnosti pásma hygienické ochrany, bylo možné přistoupit k dokončení změny územního plánu. Ke
schválení změny ÚPO došlo na jednání zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí dne 6.10.2010.
Na základě tohoto důležitého dokumentu pak obec Cerekvice nad Bystřicí opět získala v roce 2011
bezúplatně do svého vlastnictví další státní pozemek od tehdejšího Pozemkového fondu ČR v množství 62
666 m2, čímž scelila celou lokalitu „Za Pekárnou“.
Nyní jsme ve stádiu vypracování nové studie zástavby této lokality projekční kanceláří Dopravní a
inženýrská kancelář Hradec Králové, máme zastupitelstvem schválenu variantu č.2, která byla rozeslána
dotčeným orgánům a správcům inženýrských sítí k vyjádření. Následovat bude veřejné projednání tohoto
projektu.
Touto výstavbou budou naplněny dlouhodobé plány obce a cíle územního plánování, propojeny místní části
Cerekvice a Třebovětice a učiněn další krok k rozvoji naší obce. Aktuálně evidujeme 37 žádostí o prodej
stavebního pozemku pro individuální výstavbu. Noví obyvatelé rozšíří možnosti naší obce, posílí
udržitelnost naší školy, pomohou navýšit příjmy obce z rozpočtového určení daní (RUD), kdy v roce 2020
činil průměr na občana obce z RUD cca 16,5 tisíce Kč.
Výše popsaná a ukončená řízení byla řádně projednána a schválena předešlými zastupitelstvy obce,
dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a veřejností. A nebyl to jednoduchý proces.
Část dnešního zastupitelstva obce z volebního sdružení „Cestička k domovu“ je proti této výstavbě a
odůvodňuje svůj postoj zhoršením životních podmínek pro obyvatele, apod. viz. článek ve zpravodaji č.
3/2020.
Většina členů zastupitelstva obce tuto formu rozvoje obce schvaluje a snaží se pokračovat v plánu našich
předchůdců i přes kladené překážky. Věřím, že se podaří plány uskutečnit a že se nenaplní katastrofické
scénáře uváděné členy opozičního sdružení.
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ÚPO Cerekvice – Komplexní urbanistický návrh

Příspěvek : starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1

tel. 493 696 302

IČO : 70 981 817

bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/03

e-mail : skola@zscerekvice.org

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2021-2022

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby
od 3.5. do 10.5. 2021:
1.osobním podáním 10. 5. 2021 od 12.30 – 15.00 hodin v mateřské škole BEZ
PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,
2.do datové schránky školy- ef57g2f,
3.e-mailem na skola@zscerekvice.org s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby „Žádost o přijetí“ zákonný zástupce
do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,
4.poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:
• Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete na stránkách školy (vývěska)
• Doložení řádného očkování dítěte
• Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena
jako součást spisu dítěte/
• Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte
V Cerekvici 9.3. 2021

Ing. Jiří Ježek
ředitel
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KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
do mateřské školy od školního roku 2021/2022
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro
děti od dvou let (viz Školský zákon).
Pořadí přijímaných dětí:
1.Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2.Děti od 4 let věku s místem trvalého bydliště zřizovatele MŠ.
3.Děti od 4 let věku ze spádových obcí.
4.Ostatní děti podle věku vždy od nejstarších po děti, které dosáhnou 3 let nejpozději 31.8.2021.
5.Děti mladší 3 let budou přijímány pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že jsou děti
již zralé na docházku, bez plen a nebude ještě naplněna kapacita mateřské školy.
V Cerekvici 9.3. 2021

Ing. Jiří Ježek
ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Opět jsme tu v novém roce a omezení v rámci epidemiologických
opatření nás stále provází. Nemůžeme pořádat naše tradiční a oblíbené
akce pro děti i veřejnost. (Koledování v obci na Tři krále, masopustní
rej, divadelní představení, realizovat projektové vyučování s odborníky
z praxe pořádané v MŠ i mimo MŠ.)
Tato situace nás přiměla zařazovat ještě více prožitkového učení v
propojení se všemi výchovami.
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,
tomu rozumím.“
Konfucius
Vzdělávací nabídku jsme obohatili díky nově pořízené interaktivní
tabuli, kterou se snažíme samozřejmě v rozumné míře pravidelně
využívat.

CO SE DĚLO
Projekt „Má vlast – prezident“
Cílem tohoto projektu bylo děti seznámit se základními znaky České republiky a objevovat krásy naší
země i svého okolí. Hravou formou v rámci literárně-dramatické výchovy si děti prožily knihu „Kde
domov můj“ od Anety Holasové. Cestou je provázel hlavní hrdina maňásek „Týleček“, který je seznámil
s významem jednotlivých částí české státní hymny.
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Projekt „Kniha je studnice moudrosti – knihovník“
Důraz jsme kladli především na schopnost získávání zkušeností pro práci s informacemi a hledání poučení v
knihách. Děti měly možnost poznat, jak vzniká kniha. Učily se, jak s knihami zacházet, seznámily se s funkcí
knihoven a zahrály si námětovou hru na knihovníka. Společně si vyrobily vlastní knížku a uvědomily si, jak je
důležitá spolupráce při jejím vzniku. Opět jsme zařadili literárně-dramatickou výchovu a pracovali jsme s
příběhem z knihy „Áďa spadla do kanálu“ od Sylvy Francové, který se odehrává v historické Praze a
pojednává o velkém kamarádství.

Projekt „Co už umím – ornitolog“
V tomto projektu jsme se zaměřili na rozvíjení zrakového vnímání, rozlišovací schopnosti, orientaci v
prostoru, pravolevou orientaci, poznávání a rozlišování barev, procvičování pojmů (malý, velký, nad, pod,
…), grafomotoriku a na jazykové dovednosti. V rámci prožitkového vzdělávání nás navštívil „pan
ornitolog“(učitel v roli) a seznámil nás s jeho prací. Děti získaly povědomí o významu a druhu krmení
ptactva v zimě. Mohli jsme zhlédnout díky interaktivní tabuli on-line záznamy z ptačích budek, kde jsme
viděli celý průběh hnízdění sýkorky koňadry. Vyrobili jsme si několik různých krmítek včetně lojových
kuliček, a pak už jsme jenom pozorovali. I nadále se budeme snažit vést děti k pravidelnému doplňování
krmítek dle počasí. Můžete se podívat, jak se krmítka dětem povedla.
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Zimní radovánky
Hurá, po několika letech máme opět
„ladovskou zimu“!!! Vytáhli jsme boby a
lopaty. Držte si klobouky, jedeme z kopce!!!

Projekt „Masopustní taškařice – muzikant“
V tomto projektu jsme děti vedli k toleranci,
vzájemné spolupráci, k rozvíjení kulturně
společenských postojů, naučit je přizpůsobovat se
novým situacím a umět tvořit z různých druhů
materiálů. Děti zjistili, že žádný masopust se
neobejde bez muzikantů a vytvořily si vlastní kapelu.
Děti se naučily hudebně - dramatickou píseň "Já jsem
muzikant", vnímat rytmus celý tělem, doprovázet
písně na orffovy nástroje, pojmenovat druhy
vybraných hudebních nástrojů a mnoho dalšího.
Jelikož nezapomínáme využívat naši polytechnickou
dílnu, tak jsme si děti v rámci projektu renovovaly
starý xylofon. A jak se jim to povedlo, posuďte sami.

Projekt „Zeměkoule – kosmonaut“
Cílem tohoto projektu bylo získávat a
upevňovat poznatky dětí o planetě Zemi.
Zároveň hravou formou poznávat tajemství
vesmíru. Plánovaná návštěva planetária se
bohužel nemohla uskutečnit. To nás ale
neodradilo od toho, abychom se do vesmíru
nepodívali. Zkonstruovali jsme si raketu a
vystartovali do vesmíru. Prozkoumali jsme
planety, hvězdy, a mnoho dalšího. A tak jsme
opět zařadili prožitkové učení. Museli jsme
zjistit, jaké atrologické vědomosti a vlastnosti
musí mít kosmonaut.
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Distanční vzdělávání
Mateřské školy od 1.3. 2021 začali vzdělávat
distančně. Pro děti co jsou v posledním ročníku MŠ,
je toto vzdělávání povinné.
A jak výuka našich předškoláků probíhala?
- Rodičům byli pravidelně zasílány emailem
tematické náměty, odkazy, pracovní listy, atd..
- Na stránkách školy byla vytvořena učebna pro
online setkávání. Toto setkávání motivuje děti
nejen k činnostem, ale i k udržování přátelských
vztahů mezi nimi a učitelkou.
- Jako pomoc rodině a pro překvapení dětí jsme
vytvořili dárkové tašky s výtvarným materiálem a
pomůckami. Některé si rodiče vyzvedli ve školce,
ostatní jsme osobně rozvezli.
I přes to, že je pro děti z nižších ročníků MŠ
distanční výuka nepovinná, rozhodli jsme se zaslat
emaily rodičům s jednoduchou nabídkou činností,
jak zabavit a rozvíjet své děti v této nelehké době.
Děkujeme všem rodičům a jejich dětem, kteří se
zapojili, poslali nám náměty, videa, fotografie,
vypracované pracovní listy, atd… Tato zpětná vazba
je pro nás velkou odměnou a motivací.

Rekonstrukce sociálního zařízení
V měsíci únoru nám byla schválena dotace z MAS v Podchlumí na rekonstrukci sociálního zařízení, o
kterou jsme zažádali ve spolupráci s OÚ. Přestavba je plánována v období letních prázdnin.
Příspěvek: kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Letošní školní rok je celý jiný, má nepředvídatelný
vývoj, dalo by se říci, že má i prvky absurdnosti.
Dlouhé roky generace rodičů i prarodičů dnešních
žáků mrzli v nevytopených učebnách, každé ráno se
přihříval vzduch přímotopy, abych teplota ve třídách
dosáhla alespoň 18 stupňů, žáci i učitelé nosili roláky,
ponožky a podsedáky na studené židle. Otužovali
jsme se. Když se situace obrátila a ve škole je díky
novému otopnému systému dosažena příjemná
teplota ve všech prostorách, pro změnu zase nemáme
žáky, pro které bychom topili.
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Současná situace s pandemií nás všechny nutí hledat nové cesty a
způsoby, jak žáky alespoň něco naučit. Řešíme problémy s konektivitou
připojení, s programy, s chybějícím vybavení u některých žáků, prostě
vše je jinak než bylo, a zatím není v dohledu, že by se situace vrátila do
normálu.
Na těchto místech jsme Vás pravidelně seznamovali s akcemi, které
proběhly nebo je chystáme, s úspěchy žáků na poli vědomostí i
sportovním. Dnes bohužel nemůžeme poskytnout nic z tohoto, proto
vám nabízíme několik postřehů, jak distanční vzdělávání vidí naši žáci,
dále potom několik vět o probíhajících tělovýchovných aktivitách našich
žáků a pár obrázků z distanční výtvarné výchovy:
Distanční výuka má velká pro i proti. Většina lidí nadává a říká, jak je výuka špatná, ale člověk by se nad tím
měl zamyslet. Jako pozitivní beru třeba to, že mám doma větší komfort a pohodlí. Můžu spát déle, o
přestávkách nemám tolik omezené možnosti, co mohu dělat. Máme o něco méně hodin a nemusím čekat na
to, až pojede domů autobus. Na druhou stranu to má velká negativa. Jako například to, že máme více
domácích úkolů. Ovšem za mě největší mínus je těžší učení. Naučit se něco doma je opravdu hrozné. Některé
předměty zůstávají stejné, ale některé jsou pravdu náročné na naučení. Distanční výuku na sobě dost
pociťuji. Třeba to, že píšu pomaleji. Z předmětů, o kterém jsem si myslel, že nemůžu mít horší známku než
jedničku, už mám dvojku a stále nerozumím probíranému učivu.
Distanční výuka nám toho hodně vzala, ale naopak
nám i něco málo dala. Avšak nevýhody mají navrch
oproti výhodám.
Vzala nám přímý kontakt se
spolužáky a učiteli, výuku ve školách, tedy
plnohodnotnou výuku. Naopak nám dala více času na
spánek, větší volnost v učení a tím pádem, někteří z
nás mohou zlenivět. Problém však nastane, pokud
nemáte internetové připojení, tím pádem se pak
nemáte, jak připojit na online výuku, nebo máte
pomalý počítač či pomalé internetové připojení.
Výuka se vám může dosti znepříjemnit, a to v podobě
nevítaných lagů neboli záseků. Kolikrát se na výuku
nemůžete ani dostat, a často to není vaše chyba.
Jsem rád, že učitelé dokážou tyto problémy pochopit,
protože jimi sami procházejí. Pokud by výuka
pokračovala tímto způsobem, je dost možné, že to
bude mít velký dopad na úroveň naší vzdělanosti.
Myslím si, že pro většinu žáků, ale i učitelů to je
nevítaná změna. Na tuto problematiku, by se měl celý
svět zaměřit především.
Radost z toho nemám, protože nemůžu do školy. Je to
pro mě velké utrpení. Nenaučím se toho tolik, co ve
škole. A pořád mě nutí dělat něco jiného než dávat
pozor. Problémy nastávají často. Buď mě to vyhodí,
nebo nikoho neslyším. Překvapilo mě, jak si učitelé
našli cestu, abychom mohli psát testy. Změnilo se to,
že bych mohla spát, ale místo toho musím vstávat v
sedm hodin a sedět celé dopoledne u počítače.
Distanční výuka nám všem přinesla něco nového do
života. Mnoho učitelů a žáků musí denně sedět doma
u počítačů několik hodin.
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Konkrétně mně přinesla distanční výuka něco
dobrého i špatného. Můžu vstávat o trochu déle
něž jsem zvyklá. Více se někteří lidé naučí
pracovat s modernějšími technologiemi. Myslím
si, že některé věci by se mohli online řešit i
napořád. Můžu si svůj den zorganizovat podle
svého. Nemusím řešit dopravu do školy a domů.
Trochu těžší už je příprava na přijímací zkoušky.
Potom se také nemůžu vidět s kamarády. Jsem
mimo kontakt lidí. Je těžší pochopit látku na
výuce online a učitelům dá více práce přizpůsobit
výuku tak, aby se aspoň trochu vyrovnala té
prezenční. Každopádně tahle situace je jiná a
komplikovaná pro všechny z nás, i když si to
někteří lidé úplně neuvědomují. Bohužel nám
nezbývá nic jiného než se s ní se vší silou poprat.
Žáci a žákyně naší základní školy neotálí v pohybu
ani v dnešní ztížené době. Od konce ledna se snaží
většina našich dětí zapojit do sportovní soutěže,
která se skládá z posilování a dalších pohybových
aktivit. Každé dítě si vede svůj předpřipravený
tréninkový sešit, do něhož zaznamenává nejen
posilovací cviky zaměřené na břicho, horní a dolní
končetiny, ale také zdolané kilometry. Někteří chodí
na vycházky, někteří běhají, jiní využívají kolo nebo
kolečkové brusle. Vše se počítá. Několik dětí také
zaznamenalo výlety na běžkách, nebo odpoledne
strávená na ledě. Využíváme i nepřeberné množství
technologií pro záznam našich zdolaných tras a čas
od času žáci vyfotí místa, která navštívili. V případě
nepříznivého počasí nezahálí ani rotopedy, orbitreky,
běžecké pásy a další domácí zlepšováky. Jelikož je v
posledních dnech zákaz vycházení z katastru obce,
tak si děti počítají i čas strávený venku. Snad ho
dobře využijí pro radost svých rodičů, zvířecích
mazlíčků, nebo pro krásu upravené zahrady
Druhá třída od ledna v rámci tělocviků podnikla několik výprav za
odpadky, při kterých se snažila vyčistit příkopy v okolí Cerekvice.
Úlovkem bylo snad 20 velkých plných igelitových pytlů odpadků.
Kromě plastů různých druhů jsme vysbírali spousty plechovek a
také skleněné lahve. Přesto jsme byli smutní z toho, že jsme po
dvou týdnech po vysbírání některých úseků nacházeli nové a nové
odpadky. Vyzýváme tedy všechny, aby nám pomohli udržovat naše
okolí čisté a třeba v rámci některé ze svých procházek nějaký ten
pytel také nasbírali.

Příspěvek : kolektiv učitelů ZŠ
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Ženy SDH Třebovětice - Sezóna 2020
I přes koronavirovou pandemii jsme se stejně jako v předešlém roce zúčastnili soutěž O POHÁR STAROSTKY
OSH JIČÍN, ve které se závodí v požárních útocích. Tentokráte se soutěž skládala, kvůli současné situaci, jen
ze tří kol… to nás ale neodradilo. První závod proběhl poslední srpnový víkend v nedalekých Jeřicích. Což
nám přineslo důležitou výhodu, nemuseli jsme vstávat tak brzo a na místo konání dojeli na kole. Pak už jsme
jen počkali, až nám dorazí auto s vybavením a šlo se na to. První pokus se i přes pár uklouznutí povedl na
jedničku. Druhý už tak ne, naše proudařka místo terče zkropila sama sebe, ale naštěstí se jí nic nestalo. I přes
neplatný druhý pokus nás čas z prvního pokusu 21,81 s dostal na 3. místo a zajistil dobré bodíky do soutěže.
Na druhé kolo pohárovky jsme vyrazili do Nemyčevsi a tentokrát se brzkému vstávání nevyhnuli. Závod jsme
zahájili ne úplně podle našich představ. Během požárního útoku se naše Béčko rozhodlo, že už ho to nebaví a
vesele se roztrhlo, takže první pokus byl neplatný. Druhý už proběhl bez komplikací, avšak výsledný čas
22,59 s na bednu nestačil a my si odvezli bramborovou příčku. Třetí a poslední kolo se konalo ve Valdicích.
Oba pokusy byly platné a my pohárovou soutěž zakončili 3. místem s časem 22,35 s. Ten samý den jsme večer
vyrazili na noční soutěž do Jeřmanic. Tam se nám sice vůbec nedařilo, ale náladu nám zpříjemnilo zjištění, že
jsme se v Poháru starostky OSH Jičín celkově umístili na 2. místě. Sezónu jsme zakončili soutěží o Přeborníka
okresu v Jičíně. Ta se nám také tedy moc nepodařila, ale i tak jsme byli spokojené. Teď nám nezbývá než jen
doufat, že se situace zlepší a my si budeme v letošním roce 2021 moci znovu zasoutěžit.
Příspěvek: Anežka Vitvarová
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MH SDH TŘEBOVĚTICE
Součástí celoroční činnosti Mladých hasičů je soutěž „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE“.
Vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových
kategoriích. Děti si tedy mohou zvolit část literární nebo výtvarnou, starší děti ve věku od 12 let ještě část
zpracovanou pomocí digitálních technologií. Vždy je vyhlášeno jednotné téma pro daný rok. Hodnocení
soutěžních prací probíhá ve čtyřech kolech – Základní kolo, to hodnotíme my vedoucí a postupují, až na malé
výjimky, všechny odevzdané práce. Pak následuje Okresní kolo, Krajské kolo a Republikové kolo, tam už se
vyhodnocují pouze 3 nejlepší práce v každé věkové kategorii v jednotlivých částech soutěže.
Pro loňský rok 2020 bylo stanoveno téma „POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“. Z našeho sboru
odevzdalo své práce celkem 27 dětí. A jak jsme dopadli?
OKRESNÍ KOLO:
Část literární: kategorie L 4 (studenti SŠ a OU)
Část výtvarná: kategorie M 1 (děti do 5 let)
kategorie M 2 (děti 5 - 7 let v MŠ)

1. místo Lucie Vokrouhlecká
1. místo Radim Hubený
1. místo Antonín Hejna
2. místo Adriana Jusková

kategorie ZŠ 3 (žáci 6. - 7. ročníku ZŠ) 2. místo Tereza Málková
3. místo Jakub Voborník
kategorie ZŠ 4 (žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a studenti SŠ a OU)
2. místo Aneta Dufková
4. místo Anežka Vitvarová
Část zpracovaná pomocí DT:
kategorie D 1 (počítačová prezentace) 1. místo Sára Málková
KRAJSKÉ KOLO:
Část literární: kategorie L 4
Část výtvarná: kategorie ZŠ 3
kategorie ZŠ 4

1. místo Lucie Vokrouhlecká
1. místo Tereza Málková
2. místo Aneta Dufková

Část zpracovaná DT:
kategorie D 1

1. místo Sára Málková

REPUBLIKOVÉ KOLO (tam jsme se probojovali poprvé):
Část literární: kategorie L 4

1. místo Lucie Vokrouhlecká

Část zpracovaná DT:
kategorie D 1:

2. místo Sára Málková

Všem patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci našeho sboru. Snad budeme alespoň takto
úspěšní i v tomto roce 2021.
Příspěvek: Helena Vitvarová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
DOVOLUJEME SI ALESPOŇ TOUTO CESTOU PŘIVÍTAT NAŠE NOVÉ OBČÁNKY A PŘEJEME JIM HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V JEJICH ŽIVOTĚ
Ema Krištofová

Josefína Tobolková
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Eliška Hamrusová

Maxmilián Hátle

Eva Knězáčková
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Magdaléna Starsyová

Ondřej Roztočil.
Jáchym Rachota

RODIČE VŠECH UVEDENÝCH DĚTÍ
UDĚLILI SOUHLAS SE

Příspěvek : kulturní výbor
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Pod bílou peřinou
Letošní “klasická” zima s mrazy a sněhem přispěla k uchování
duševního zdraví řady z nás. Krásné fotografie z naší obce, které
nám poskytl pan Jakub Juriček nám jsou již jen milou vzpomínkou.
Důležitou událostí, která se stala z hlediska životního prostředí je
dokončení komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). Vzhledem k
značné erozi zemědělské půdy na svazích chlumu je zejména
Cerekvice ohrožena záplavami způsobenými přívalovými dešti,
proto je důležité, že je navržena řada protipovodňových opatření
(např. tůně, hrázky, travnaté pásy, výsadby stromů), dále
rekonstrukce a výstavba nových polních cest. Vysměňován byl i
pozemek pro čističku odpadních vod pro místní část Třebovětice.
Vše uvedené se řeší na zastupitelstvu obce a případně ve výborech.
S přicházejícím jarem se těšíme z již proběhlých výsadeb ovocných,
listnatých, jehličnatých stromů a cibulovin. Děkujeme všem, kteří
se zapojili do podzimního sázení s členy výboru, ale nejen jim. Při
procházkách v okolí obce vidíme desítky mladých stromů různého
stáří, za něž vděčíme vytrvalosti myslivců, kteří sází znovu a znovu
navzdory okusu, vytloukání paroží a občasnému posekání
zemědělskými stroji.
Ve výsadbách chceme pokračovat, dokud se nám nepodaří
vzájemně propojit veřejnou i soukromou zeleň v obci s vodními
plochami. Toto spojení napomůže rozvádění vlhkého vzduchu pod
korunami stromů do širšího území a tím k vytváření příjemného
mikroklimatu zejména v parném létě.
Za výbor pro místní rozvoj a životní prostředí
Veronika Jašíková a Miroslav Baláš

Fotografie: Jakub Juriček
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY
schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí
v II. čtvrtletí 2021

DATUM

DEN

21. duben 2021

středa

HODINA MÍSTO KONÁNÍ
18.00 OÚ Cerekvice

12. květen 2021

středa

18.00 OÚ Cerekvice

2. červen 2021

středa

18.00 OÚ Cerekvice

23. červen 2021

středa

18.00 OÚ Cerekvice

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.
Příspěvek : starosta obce

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Úřední hodiny:
Pondělí

16:00 - 18:00

Středa

16:00 - 18:00

Otevírací doba

Provozní hodiny:
Pondělí

11:00 - 16:00

Úterý

08:00 - 14:30

Středa

11:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 14:30

Pátek

08:00 - 14:30

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Pondělí

13:00 -17:00

Úterý

08:00 -12:00

Středa

13:00 -17:00

Čtvrtek

08:00 -12:00

Pátek
08:00 -11:00
Sobota a neděle
Zavřeno

Návštěvní hodiny knihovna: Středa 16:00 - 18:00
Kontakty: telefon 493696195,493696023
e- mail : ou@cerekvice.cz

Výzva

Kontakt: nové telefonní číslo
954 250 777
Uzávěrka příštího čísla 15.06. 2021

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 neodpovídá za obsah článků a gramatické chyby jednotlivých autorů. Děkujeme!
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Příspěvek : starosta obce
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