VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ | 3 / 2021
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce třetí vydání letošního Cerekvického Zpravodaje. Dovoluji si Vám popřát klidné prožití letního
období a školákům, aby si užili prázdniny ve zdraví a načerpali sil do nového školního roku 2021/2022, který
doufám, že bude „normální“ a s prezenční výukou.
Všem místním dobrovolníkům, členům jednotky požární ochrany a dalším občanům, kteří se podíleli na
bezproblémovém zvládnutí první vlny očkování proti COVID-19 v naší zemi si dovoluji touto cestou velice
poděkovat. Nám všem dále přeji, abychom se tomuto onemocnění vyhnuli nebo měli alespoň lehký průběh
bez následků. Koronavirová nákaza i přes zdánlivý ústup stále není zažehnána. Objevují se nové mutace, a
proto prosím všechny naše občany, aby na sebe byli opatrní a dodržovali platná opatření. To platí zvláště pak
na jejich cestách na zahraniční dovolené. Obec v jarní vlně očkování zajistila registraci více jak 40 našim
občanům a 27 z nich jsme na očkování také přepravili. Pro tento účel posloužil zejména nový dopravní
automobil naší jednotky požární ochrany (JPO III.), pořízený v listopadu 2020 a řízení členy jednotky.
Snad poprvé v dějinách vzniklo 24. června 2021 na území České republiky ničivé tornádo, které zasáhlo
města Břeclav, Hodonín a obce Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves na jižní Moravě a
pravděpodobně také obec Stebno v okrese Louny v Čechách. Tato přírodní katastrofa si vyžádala 6 obětí na
životech a astronomické materiální škody v řádech miliard korun. Napříč celou republikou se zvedla
obrovská vlna solidarity, jak ze strany obyvatel, tak i podniků, obcí a měst. Obnova poškozených
nemovitostí, inženýrských sítí a občanské vybavenosti potrvá dlouhé měsíce. Proto pokud chcete pomoci
finančně nebo dobrovolnickou prací, sledujte aktuální informace na internetových stránkách
Jihomoravského kraje https://www.jmk.cz/. Můžete využít i transparentních účtů postižených obcí, nadací,
apod.
Jsem rád, že Vás mohu informovat o tom, že naše obec získala dotaci ve výši 249.600,- Kč z Ministerstva
zemědělství ČR prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ČR administrovanou přes
Místní akční skupinu Podchlumí na Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole Cerekvice nad
Bystřicí. Ostatní finanční náklady do celkové ceny díla 550.581,- Kč ve výši 300.981,- Kč ponese obec
Cerekvice nad Bystřicí ze svého rozpočtu. Stavební práce byly zahájeny 1. 7. 2021 a jejich dokončení je
naplánováno na 15. 8. 2021, tak aby provoz mateřské školy byl co nejméně omezen.
Bohužel s žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníků v obou částech obce z „Programu obnovy venkova“
Královéhradeckého kraje jsme opětovně úspěšní nebyli, dostali jsme se pouze do tzv. „Zásobníku projektů“.
Žádali jsme o 498.000,- Kč z celkových rozpočtovaných nákladů ve výši 997.598,75 Kč.
Milan Tobolka – starosta
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1866 Vernisáž zapomenutého obrazu

V sobotu 19. června 2021 proběhla v Cerekvici nad Bystřicí vzpomínková pietní akce s názvem „1866
Vernisáž zapomenutého obrazu“. Toto setkání bylo organizováno obcí Cerekvice nad Bystřicí za
spolupráce spolků Garda města Hradec Králové a Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

Moderátorem celé akce byl pan Jiří Synek, místopředseda Komitétu pro udržování památek z války roku
1866. Úvodní projev přednesl starosta obce Cerekvice nad Bystřicí pan Milan Tobolka, následoval projev
předsedy Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 pana Miroslava Suchého, projev předsedy
Gardy města Hradec Králové, zdravice ředitele Muzea Východních Čech v Hradci Králové pana Petra
Grulicha a zdravice náměstka primátora města Hradec Králové pana Jiřího Bláhy. Dalšími významnými
hosty byla starostka obce Máslojedy a členky Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 paní
Blanka Karešova a restaurátorka obrazu paní Dana Barvová. Historickou atmosféru celému dění tvořili
členové a příznivci spolků Garda města Hradec Králové a Komitét pro udržování památek z války roku 1866
v dobových uniformách a kostýmech a členové Spolku panstva na tvrzi Žíželeves.
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Fotografie – zahájení před kaplí na návsi v Cerekvici - Zdroj: Facebook Königgrätz 1866

Fotografie zdroj: Facebook Spolku panstva na tvrzi Žíželeves
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Nosným tématem byl obraz, namalovaný matkou důstojníka rakouské armády, podporučíka Eugena Sauer
Csákyho von Nordendorf, zraněného 3. července 1866 v bitvě u obce Chlum a zemřelého na následky zranění
5. července 1866 v provizorním lazaretu, zřízeném v cerekvickém zámku. Tento obraz byl od svého vzniku až
do roku 2011, kdy proběhla rekonstrukce objektu, zavěšen ve hřbitovní kapli v Cerekvici. Při rekonstrukci
kaple byl společně s dalším mobiliářem umístěn do depozitu v hospodářské budově cerekvického zámku. Na
podzim roku 2020 byl na žádost pana Radka Balcárka, zástupce spolku Garda města Hradec Králové předán k
odbornému posouzení do Muzea Východních Čech. Následně byl v letošním roce zrestaurován zkušenou
restaurátorkou paní Danou Barvovou a při příležitosti vernisáže poprvé představen veřejnosti a následně i
požehnám panem farářem Mariánem Benkem z farnosti Nechanice.

Fotografie - hřbitov Cerekvice - Zdroj: Facebook Königgrätz 1866

Součástí programu bylo zpřístupnění věže
kaple Zvěstování Panny Marie pro veřejnost
s vyhlídkou na tehdejší bojiště za prusko –
rakouské války 1866, položení věnců a
květin u pomníků padlých v této válce a
zavěšení repliky uvedeného obrazu do
kaple Svatého Štěpána na místním
hřbitově.
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Na závěr programu byla panem farářem sloužena mše za padlé vojáky v kapli Zvěstování Panny Marie na
návsi v Cerekvici nad Bystřicí a požehnán oltářní obraz Zvěstování Panny Marie, který byl zrestaurován v
letech 2018 – 2020.

Fotografie – mše a žehnání v cerekvické kapli - Zdroj: Facebook Königgrätz 1866 – Garda města Hradec Králové a
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s.
K této příležitosti byla vydána i publikace s názvem „1866 Příběh zapomenutého obrazu“ (autoři Jiří Synek a
Radek Balcárek) a dva druhy pohlednic. Účastníci akce si mohli publikaci i pohlednice zakoupit na místě a
několik kusů je i nyní pro zájemce k zakoupení na obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí. Pro širokou
veřejnost bylo připraveno občerstvení na nádvoří zámku, které zajišťovali členové Sboru dobrovolných
hasičů Cerekvice nad Bystřicí. V přízemí zámku probíhala ochutnávka a nabídka vín od tradičního dodavatele
pana Filipa Jíry.
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Olejomalba vytvořená Virginií Sauer-Csáky o rozměrech 96 x 65 cm je kompozičně rozdělena do dvou částí.
Horní dvě třetiny plátna zabírá postava zmrtvýchvstalého Ježíše Krista na nebesích oděného v červeném
rouchu, držící v pravé ruce palmovou ratolest a v levé bílý praporec na dlouhé žerdi vlající ve větru (oba tyto
atributy jsou symbolem vítězství nad smrtí a vzkříšení). Po obou stranách Krista klečí světci odění do římské
legionářské zbroje - nalevo sv. Jiří a napravo sv. Martin (jejich jména jsou také uvedena v transkripci St.
Georg a St. Martin na černé nebeské klenbě, která malbu zakončuje).
Pod okrajem bílých oblaků tvořících nebesa vévodí vyobrazenému úzkému pásu zvlněné krajiny značně
stylizovaná veduta obce Cerekvice nad Bystřicí. Naprosto unikátní je však spodní část obrazu, která
zobrazuje půdní profil se znázorněnými mělce pohřbenými těly padlých rakouských vojáků. V podstatě jde o
idealizovaný řez hromadným hrobem, kde ústřední motiv tvoří mrtvé tělo rakouského podporučíka, jehož
bílý kabát je na levém boku zbrocen krví. S největší pravděpodobností se jedná o podporučíka Eugena SauerCsákyho s naznačeným zraněním z boje. Dá se předpokládat, že tvář mrtvého je také matkou realisticky
zpracována. Podporučík leží na tělech dalších dvou rakouských vojáků, z nichž vidíme pouze jejich hlavy a
horní části ramen v šedých pláštích. Tělem kryje také císařský černožlutý prapor s dvouhlavým orlem a u
nohou ohnutých v kolenou leží skrčené tělo dalšího rakouského vojáka v plášti. Sám je zakryt posledním
padlým Rakušanem s kompletní výstrojí včetně bílého řemení, který má podél těla položenou pušku systému
Lorenz s nasazeným bodákem.
Na snímku obraz po dokončení restaurátorských prací. Sytost barev je samozřejmě fotkou zkreslena.
Zdroj: Facebook Königgrätz 1866
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Zároveň se „zapomenutým“ obrazem si veřejnost mohla poprvé po restaurování prohlédnout i hlavní oltářní
obraz zobrazující Zvěstování Panně Marii, který obec Cerekvice nad Bystřicí nechala restaurovat za finanční
pomoci Ministerstva kultury České republiky. Restaurování tohoto obrazu trvalo dlouhé tři roky s nákladem
341 tisíc korun a bylo dokončeno v listopadu roku 2020. Protože nebylo s ohledem na epidemiologickou
situaci možné uspořádat veřejné setkání k požehnání znovuobnovenému dílu, dovolili jsme si k tomu využít
tuto vernisáž.

Fotografie zdroj: Facebook Spolku panstva na tvrzi Žíželeves

- !7 -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Distanční vzdělávání probíhalo do 11. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 mohly
mateřskou školu navštěvovat pouze děti v posledním ročníku MŠ a děti
rodičů vybraných složek dle nařízení vlády. Děti se v tuto dobu musely 2x
týdně testovat a od 26. 4. již MŠ fungovala pro všechny děti bez
testování.
Po dobu uzavření MŠ jsme připravili pro rodiče s dětmi 2 venkovní
zábavné aktivity. Nejprve se prošli zámeckým parkem při hře s názvem
„Projdi vrátky za jarními hrátky“ a pro velmi kladný ohlas ze strany
rodičů a dětí jsme připravili brannou vycházku „Barevná cestička okolo
Vavřinečka“.

Den otevřených dveří
Z důvodu pandemie se nemohl uskutečnit běžný den otevřených dveří, a tak jsme se rozhodli připravit
rodičům malou ochutnávku z naší MŠ v podobě virtuální prohlídky ze života v naší školce.
Zápis do MŠ
Začátkem května proběhl zápis do MŠ.
Přihlásilo se nám 21 dětí, ale mohli jsme
přijmout pouze 11 dětí a 2 místa si držíme
jako povinnou rezervu pro případného
„předškoláka“.
Veškerá videa naší mateřské školky můžete
zhlédnout na kanále YOUTUBE – MŠ
Duhová kulička.
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
Machovi za sponzorský dar. Vyrobil nám
krásné a bytelné lavičky se stolem, které
děti hojně využívají při pobytu venku.

Děti jsme přivítali adaptačním projektem „S pohádkou do školky“. Výchovně vzdělávací práci jsme obohatili
díky nově pořízené interaktivní tabuli, kterou se snažíme samozřejmě v rozumné míře pravidelně využívat.

CO SE DĚLO
Projekt „S pohádkou do školky“
Cílem tohoto projektu bylo děti navrátit do běžného režimu. Zopakovali jsme pravidla soužití a chování ve
skupině. Vše probíhalo v duchu pohádek, které jsme si i v rámci literárně-dramatické výchovy zahráli.
- !8 -

Přirozeně jsme se takto přenesli do běžného režimu a v duchu pohádek přestoupili do dalších projektů.
Projekt „Čarodějnice“
Hlavními cíli tohoto projektu bylo rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, mluvený projev dítěte,
pozornost a schopnost vážit si života ve všech jeho formách. Každá třída se zapojila do výroby jedné velké
čarodějnice, pro kterou třída nejstarších dětí připravila hranici. Nejdříve jsme však museli vymést všechny
neduhy a zlobení speciálním koštětem, poté vše spálit s čarodějnicí na hranici. Vyvrcholení projektu vyšlo na
den 30. 4. a celý den včetně stravování se nesl v čarodějnickém duchu. Ke svačině děti měly pavoučí nožičky, k
obědu čarodějnické vlasy a nechyběl ani společně namíchaný čarodějnický lektvar. Děti i my jsme si to moc
užili.
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Projekt „Příroda se probouzí - květinářka“
V tomto projektu jsme se zaměřili na objevování
úlohy člověka v péči o jarní přírodu, získávání
povědomí o možnosti obdarovat druhé květinou a
získávat povědomí o rodícím se životu na jaře. V
průběhu projektu každá třída pečovala o svůj
vlastní záhonek, selo se a sázelo. Vyvrcholením
projektu byla výroba květinového aranžmá pro
maminku.

Projekt „Příroda se probouzí - včelař“
V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na rozvíjení
pohybových schopností a objevování zákonitosti probouzející se
jarní přírody a respektování úlohy kamaráda. Děti tak nahlédly
více do světa včel, objevily význam jarní kvetoucí přírody pro
včely i člověka. Uvědomily si důležitosti vzájemného propojení
mezi včelou a květinou. Seznámily se s včelími produkty, které
jsme prozkoumali všemi smysly. Měly možnost vyzkoušet si
jednotlivé pomůcky včelaře, včetně jeho ochranného obleku s
kloboukem. Nechyběly ani pohybové hry, tak jako v každém
projektu, tentokrát jsme si zahráli na pilné včeličky.
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Projektový den v MŠ na téma
“Dravci“
Pod vedením paní Jany
Mazúchové ve spolupráci s
pedagogy naší MŠ jsme strávili
příjemné dopoledne v obklopení
dravců. Děti si zopakovaly náplň
práce ornitologa včetně jeho
významu. Seznámily se s
některými dravci a ptáky (výr
velký, sýček, puštík, orel stepní,
krkavec, mláďata holubů, …) a
informacemi z jejich světa.

Projektový den v MŠ na téma “Na farmě“
Projektový den byl motivován životem na farmě, konal se nejen
v budově MŠ, ale i na školní zahradě. Celým programem nás
provázela paní Lída Helligerová. Jednalo se o pásmo autorských
písní doplněných pohybovými aktivitami. Děti byly aktivní
vokálně i instrumentálně, s radostí a zájmem se zapojovaly.
Bylo na nich vidět, jak jim toto pojetí projektového dne chybělo.
Doufáme, že i nadále se budeme moci společně veselit, zpívat a
bavit.

Projekt „Domácí zvířata farmář“
Děti se seznámily s povoláním
farmáře a co je jeho náplní
práce. Tentokrát jsme se
zaměřili na rozvíjení paměti
při vyhledávání mláďat,
upevňování citového vztahu k
živým bytostem a pomoci
člověka živým tvorům, ale i jeho možnému
nebezpečí. Došlo k rozšíření znalostí o přínosu
hospodářských zvířat pro člověka.
Toto téma nás více přimělo věnovat se intenzivněji
rozvoji grafomotoriky, řečového projevu, rytmizaci,
pantomimě, rozvoji jemné a hrubé motoriky.
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Projekt „Cestovatel – Jedeme do ZOO“
Náplní cestovatele je poznávání a objevování zemí světa a různých kultur. Cestuje se silnou motivací něco
nového prožít. A my jsme se jako cestovatelé vydali do ZOO Dvůr Králové nad Labem prožít krásný den s
cizokrajnými zvířaty. Spojili jsme příjemné s užitečným a oslavili tak i MDD.
V rámci projektu jsme se vydali prozkoumat „prales“. Průzkum byl pojat jako branná vycházka do místního
lesa. Vyšli jsme ráno v 8 h vybaveni svačinkou. Zvládli výstup na nejvyšší horu v „pralese“, zápasili s
anakondou, zahráli si na jaguáry a papoušky. Prostě jsme si to užili a v pořádku se vrátili na oběd.

Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Třída červenek (děti ve věku 3 – 4 let)

Třída zelenek (děti ve věku 3 - 5 let)

"Čím jsou užitečné včelky?"
• „dělají med“, „létají na kytičky“

" Čím jsou užitečné včelky?"
• „na med“, „dává se to do čaje“, „sbírají pyl a nektar“

"Kdo je to cestovatel?"
• „ředitel“, „ten kdo chodí“

" Který ze smyslů chybí ptákům?"
• „chybí jim nos, nemají čuch“, „čich“

Třída modřenek (děti ve věku 4 - 7 let)

"Kdo je to cestovatel?"

" Čím jsou užitečné včelky?"

• „ m e d v ě d “, „ t e n , k d o c e s t u j e a p r o v á d í
dobrodružství

• „pro med“, „pro ovoce, protože umějí opylovat“,
„propolis a včelí vosk“
" Který ze smyslů chybí ptákům?"
• „necítí“, „nemají čich“, „čuch“
"Kdo je to cestovatel?"
• „krtek“, „ten, kdo cestuje a poznává nové země“
Příspěvek: kolektiv učitelek MŠ
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Základní škola
Opět skončila jedna etapa školní docházky, kdy všechny děti byly nuceny se vyučovat na dálku. S
rozvolňováním opatření se od 12. dubna mohly postupně vracet zpět do školních lavic. Většina se již
nemohla dočkat návratu, všem chyběli kamarádi, kolektiv. Hlavně děti potřebovaly trávit čas společně mimo
počítače; bylo nutné oživovat vzájemné vztahy a pěstovat sociální kontakty na živo, nikoliv pouze online.
Znovuotevření škol neprovázely žádné komplikace.
Do konce školního roku scházelo málo času, ale i tak kromě výuky jsme stihli několik akcí, které jsou
zakotveny v celoročním plánu práce.
Projektové dny
V měsíci květnu proběhly na 1. stupni projektové dny na
téma ,,Dravci“ – pro žáky 1.-5. třídy. Do školy zavítala se svými
opeřenými svěřenci paní Jana Mazúchová, která věnuje velkou
péči opuštěným či handycapovaným zvířatům. Vyprávěla dětem o
životě dravců, jejich výskytu v přírodě, potravě, hnízdění a
ochraně. Žáci se dozvěděli řadu informací a zajímavostí. Mohli si
všechny dravce zblízka prohlédnout, vzít si je na ruku či pohladit.
Ve třídách potom ještě následovalo pokračování, a to v podobě
četby, doplňování pracovních listů, shlédnutí snímků o ptácích.
Své poznatky žáci využijí v rámci mezipředmětových vztahů také
v hodinách prvouky, českého jazyka či výtvarné výchovy. Pro děti
byla tato přednáška a ukázka živých exemplářů nevšedním
zážitkem. Získaly tak nové poznatky ze života zvířat, ucelenější
náhled na přírodu.

Dne 17. června proběhl další projektový den, a to v rodinném
Zooparku ve Stěžerách u Hradce Králové. Děti zde viděly
známá i méně známá zvířata, dozvěděly se spoustu informací,
aktivně se mohly zapojit do některých činností – např. krmení.
Byla to velmi pěkná a zajímavá akce, děti si odnesly spoustu
hezkých zážitků.
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Den dětí
Rok se s rokem sešel, přišel opět 1. červen a s ním
„Mezinárodní den dětí“. Den, na který se těší
všechny ratolesti. Hezké slunečné počasí a blížící se
prázdniny přímo nabádaly vyrazit za zábavou,
společně se do sytosti vyřádit, užít si legrace. Letos
se žáci 1.-4. třídy vydali na cestu za pokladem
skřítků do okolí obce. Nejprve absolvovali aktivity ve
škole, potom následovalo opékání buřtů. Po dobré
svačince všichni vyšlápli do terénu, každá třída
jiným směrem. Děti cestou plnily různé úkoly,
koutkem oka bedlivě pozorovaly, zda nezahlédnou
alespoň na okamžik nějakého skřítka. V závěru
potom hledaly jejich poklad. Napětí vyvrcholilo,
když ho úspěšně našly. To bylo radosti! S dobrou
náladou a prima prožitým dnem se všichni vrátili
zpět do školy.

Zápis
Zápis dětí do 1. třídy proběhl distančně v měsíci
dubnu. Aby to však nebylo budoucím prvňáčkům
líto, mohli se spolu s rodiči dodatečně přijít
podívat do školy v pátek 4. června, prohlédnout
si jednotlivé třídy a také si ověřit plněním úkolů,
jak jsou již připraveni na školu.
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Dopravní hřiště
Dopravní výchova na školách slouží jako prevence proti dopravním úrazům a nehodám
dětí. Seznamuje je s pravidly bezpečného chování pro chodce a cyklisty v různých
dopravních situacích, včetně zásad pro bezpečnou cestu do školy a zpět domů. Pravidelně
se žáci 4. třídy zúčastňují kurzu dopravní výchovy v Hořicích. V úterý 8. června
absolvovali jeho druhou část. Zopakovali si zde dopravní značky, na nějakou dobu se stali
řidiči a zajezdili si na kolech na dopravním hřišti, řešili společně různé možné dopravní
situace. V závěru skládali zkoušku v podobě testu.

Diskotéka
V posledním týdnu školní docházky vždy čtvrťáci připravují diskotéku pro své mladší kamarády na
rozloučenou s 1. stupněm. Nejinak tomu bylo i letos. Nachystali si řadu soutěží, nezapomněli také na
pohoštění. K dobré náladě přispěla také hudba a samozřejmě tanec. Žáci z nižších ročníků získávali
zkušenosti pro chystání programu na své budoucího rozloučení s 1. stupněm.
Závěr školního roku
Červen utekl jako voda. Samotné zakončení školního roku proběhlo 30. června spolu s rozdáním
vysvědčení. Žáci na dva měsíce opustili školu, těšili se na očekávané prázdniny; deváťáci se rozloučili s
učiteli a se školou, kde strávili devět let.
Zaměstnanci školy přejí dětem krásné prázdniny – plné dobrodružství, výletů, koupání, načerpání sil do
d a l š í h o š k o l n í h o r o k u ; r o d i č ů m h e z k o u d o v o l e n o u - p l n o u s l u n í č k a , p o h o d y.
A v září opět na shledanou!
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Od června až do září,
léto tváře rozzáří.
Osiřela škola naše na dva dlouhé měsíce.
Hola, hola!
Slunce k vodě všechny volá!
Léto, to je doba v roce,
co každý má rád přece!

Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová
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POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na oficiální předání hasičského DA (dopravní automobil) FORD TRANZIT Jednotce
požární ochrany obce kategorie III. (JPO III.) Cerekvice nad Bystřicí, které se koná v sobotu 14. srpna 2021 od
16.00 hodin do 19.00 hodin v areálu hasičské zbrojnice v Cerekvici nad Bystřicí – Třebověticích č.p.3.

Program:

1.Zahájení
2.Projevy starosty a hostů
3.Požehnání nového DA
4.Prohlídka hasičské techniky a zbrojnice
5.Občerstvení

Milan Tobolka – starosta obce
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Jarní burza zahrádkářských přebytků
V sobotu 8. května 2021 jsme u hasičské zbrojnice v Třebověticích poprvé zorganizovali setkání, jehož cílem
byla výměna zahrádkářských přebytků.
Bylo to pěkné odpoledne plné příjemných překvapení. Objevily se zde k rozebrání například sadbové
brambory, sadba salátů, paprik a různé cibuloviny. Jeden z účastníků dokonce přinesl vidle na brambory, další
celou přepravku vypěstovaných ředkviček a Petr Kotek nás potěšil kbelíkem koňského hnoje. Cibulky
sněženek a modřenců, které na burze zůstaly, jsme vysázeli na veřejných místech v blízkém okolí.
Akci navštívilo přes 30 osob včetně dětí. Děkujeme všem za účast a Jakubovi Němcovi (SDH Třebovětice) za
spolupráci při zapůjčení stolů a lavic.
Těšíme se na příští jaro, kdy akci zopakujeme.
Veronika Jašíková a Miroslav Baláš
(Výbor pro místní rozvoj a životní prostředí)
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY

schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí ve III. čtvrtletí 2021

DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

14.červenec 2021 středa

18:00

OÚ Cerekvice

4.srpen 2021 středa

18:00

OÚ Cerekvice

25.srpen 2021 středa

18:00

OÚ Cerekvice

15. září 2021 středa

18:00

OÚ Cerekvice

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.

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Úřední hodiny:
Pondělí

16:00 - 18:00

Středa

16:00 - 18:00

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
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

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 12:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 12:00

Pátek
Sobota a neděle

08:00 - 11:00
Zavřeno

Návštěvní hodiny knihovna:
Středa 16:00 - 18:00

Kontakt: nové telefonní číslo 954 250 777

Kontakty:
Telefon: 493 696 195, 493 696 023
Email: ou@cerekvice.cz, starosta@cerekvice.cz

Výzva

Uzávěrka příštího čísla 15.09. 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!
Příspěvek: starosta obce
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Pomoc Moravě
Oficiální finanční sbírka

• Diecézní charity Brno
4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002

• Transparentní účet Jihomoravský kraj
123–3116420297/0100
• Transparentní účet Hodonín
123-3116270217/0100
• Transparentní účet Břeclav
115-8436250277/0100
• Transparentní účet Mikulčice
299222440/0300
• Transparentní účet Moravská Nová Ves
6013203349/0800
• Transparentní účet Hrušky
123-4548350207/0100

• Nadace ADRA
66888866/0300 s variabilním symbolem 390
• Diakonii Českobratrské církve evangelické
2100691426/2010
• Nadační fond Českého rozhlasu a Radiožurnál
888444666/0300
• Český červený kříž
333999/2700 s variabilním symbolem 2101
• Člověk v tísni
713271329/0300
• Diakonie Apoštolské církve
2701665899/2010 s variabilním symbolem 2406

• Transparentní účet Lužice
123-3116370277/0100
• Nadace Via
200900222/0800
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