VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ | 4 / 2021
Vážení spoluobčané,
právě vychází čtvrté vydání letošního Cerekvického Zpravodaje. Doufám, že jste ve zdraví prožili letní
období a přeji Vám, aby i poslední čtvrtletí roku bylo, pokud možno poklidné a bez mimořádných
drastických opatření, která jsme zažívali na přelomu roku 2020/2021.
Covid – 19
S ohledem na opětovně se zvyšující výskyt nákazy nemocí Covid-19, upozorňujeme občany na dodržování
aktuálních opatření proti šíření koronaviru. Pokud budete potřebovat desinfekci na ruce, můžete si ji
vyzvednout na obecním úřadu v Cerekvici a to zdarma. Pro naše občany, zejména seniory a ZTP, nabízíme i
pomoc při registraci a transportu na případnou třetí dávku vakcíny.
Oslava 30. výročí samostatnosti Slovinské republiky
Velvyslanectví Slovinské republiky v
České republice uspořádalo oslavu
30. výročí samostatnosti Slovinské
republiky, které se konalo 10. června
2021 v Jižních zahradách Pražského
hradu. Čestným hostem této akce
byla ministryně pro Slovince žijící v
zahraničí Dr. Helena Jaklitsch.
Velvyslankyně paní Tanja Strniša
pozvala také zástupce naší obce.
Tohoto slavnostního setkání jsem se
jako starosta zúčastnil a předal paní
velvyslankyni malou pozornost,
cerekvické červené víno, ve kterém
jsou obsaženy hrozny vinné révy
Stara Trta vysazené před kaplí
Zvěstování Panny Marie na návsi v
Cerekvici nad Bystřicí.

Fotografie – zdroj FB velvyslanectví Slovinské republiky v ČR

Pomoc obcím zasaženým ničivým tornádem 24. června 2021
Obec Cerekvice nad Bystřicí podpořila finančním darem ve výši 25.000,- Kč na transparentní účet každou z
obcí Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves, které poškodilo ničivé tornádo. Zároveň obec uhradila
nákup potřebného materiálu – zejména střešních latí a zakrývacích fólií v celkové hodnotě 29.403,- Kč.
Tento materiál byl odvezen a zapracován na poškozených stavbách dobrovolníky z Cerekvice a okolí, kterým
právem patří náš obdiv a poděkování. Obnova poškozených nemovitostí, inženýrských sítí a občanské
vybavenosti stále probíhá. 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.
Milan Tobolka – starosta
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Slavnostní předání nového hasičského zásahového dopravního automobilu
V sobotu 14. srpna 2021 jsme oficiálně předali nový hasičský dopravní automobil FORD TRANZIT
Jednotce požární ochrany obce Cerekvice nad Bystřicí kategorie III. Akce se konala od 16 hodin v areálu
hasičské zbrojnice Třebověticích. Po úvodních projevech a zdravicích starosty a hostů zásahové vozidlo
požehnal pan farář Marián Benko z farnosti Nechanice. Akce se konala za účasti veřejnosti, zástupců
profesionálních a dobrovolných hasičů z našeho kraje a zástupců obce. Čestným hostem byl brigádní
generál ve výslužbě a bývalý ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, pan Ing.
František Mencl, který ukončil výkon funkce k 31.12.2020. Pro nejmenší byl celé odpoledne k dispozici
skákací hrad, pro všechny výstava historické hasičské techniky a výborné občerstvení. Díky krásnému
počasí a dobré náladě přítomných proběhlo toto předání na výbornou. V podvečer pokračoval program
tradiční pouťovou zábavou okořeněnou letos poprvé soutěží vzorků domácích koláčů od místních
kuchařek. Všem organizátorům podílejícím se na přípravě a zdárném průběhu této akce děkuji za jejich
práci a panu Miroslavu Váradimu za sponzorský dar – součást občerstvení - vepřovou kýtu.

Požár víceúčelového objektu kabin a kiosku na místním hřišti
V úterý 21.9.2021 před osmou hodinou večer vznikl požár obecního
objektu, při kterém byla kompletně zničena pergola, téměř celá
střecha, stropy ze sádrokartónu včetně izolací, elektroinstalace
osvětlení, vybavení, apod. Obnova do původního stavu si vyžádá
značné úsilí a finanční prostředky. Objekt je v majetku obce a je
pojištěn.Zdolávání požáru se zúčastnily jednotky HZS ČEPRO, JPO
Cerekvice nad Bystřicí, JPO Sovětice, JPO Hořiněves, HZS Hořice a
přijela také vysokozdvižná plošina z HZS Hradec Králové, která
nakonec nebyla použita.Zatím nejsou známé příčiny požáru a probíhá
v yšetřování Policií ČR a Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje. Prosíme svědky, kteří kolem objektu
projížděli nebo procházeli v době mezi 19.00 - 19.50 hodinou a všimli
si dění v areálu hřiště, aby podali informace na obecní úřad v Cerekvici
nebo přímo na služebnu Policie ČR v Hořicích. Děkujeme
ohlašovatelům požáru za rychlou reakci, zasahujícím hasičům za
zdolání požáru, členům TJ SOKOL a dalším dobrovolníkům za
vystěhování mobiliáře, provedení provizorního zakrytí střechy
plachtami a úklid.
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Fotografie – zdroj – TJ SOKOL
Cerekvice nad Bystřicí Třebovětice

Milan Tobolka – starosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září jsme se definitivně rozloučili s prázdninami. V letošním školním roce
se nám sešlo 50 dětí, což je plná kapacita naší MŠ. K zápisu se přihlásilo
hodně dětí, ale bohužel jsme nemohli všechny přijmout. Přibyli nám tedy
nový kamarádi, které jsme hezky přivítali a budeme jim pomáhat s jejich
prvními krůčky do dalšího života.
Změny nastaly i v obsazení míst pedagogů.

Po návratu z prázdnin čekalo děti ze Zelenek a Modřenek veliké
překvapení. Díky dotaci z MAS Podchlumí a velké podpoře obce se
podařilo vytvořit pro děti nové estetické a příjemné sociální
zařízení. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli.

Co nás čeká?
Ve školním roce 2021/2022 se chceme ještě více zaměřit na lidové tradice a některé významné dny, a to
převážně formou kooperativních her a prožitkového učení.
· Knihadýlko (divadlo představující dětské knížky) - příběh Óóó vajíčko
· ozdravné pobyty v solno-jodové jeskyni v Hradci Králové
· ekovycházky do lesa a blízkého okolí
· odpolední tvořící chvilka v polytechnické dílně
· sběr a ochutnávka podzimních plodů, příprava zahrady k zimnímu spánku
· seznámení s významnými dny (Den úsměvů, Mezinárodní den hudby, Den stromů, Den zvířat,…)
· návštěva I. třídy (návštěva kamarádů ze školky)
· návštěva sv. Barbory, pekelného sklepení, čerta a Mikuláše
· pečení vánočního cukroví
· vánoční tvůrčí dílna
· Rozsvěcení stromečku, Adventní zpívání v kapli
Uvidíme, snad se nám v letošním roce konečně podaří zrealizovat většinu plánovaných akcí.
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CO SE DĚLO
Projekt „S pohádkou do školky“
Tento projekt tradičně zařazujeme jako první na začátku školního roku. V duchu pohádek se snažíme děti
začlenit do nového prostředí, seznámit je s režimem v MŠ, sblížit je s novými kamarády a společně vytvořit
pravidla společného soužití a chování ve skupině, tak aby nám bylo spolu dobře.
Vše probíhalo tedy v duchu pohádek, které jsme si i v rámci literárně-dramatické výchovy zahráli. Upekli
jsme si velkou bábovku v Modřenkách, mini bábovky v Červenkách. Zelenky tvořily krásné květy z jablíček a
listového těsta. Chodili jsme hodně ven a užívali si radost z pohybu, nezapomněli jsme ani na procházky při
nichž jsme poznávali okolí.
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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 26.11.2021 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
Příspěvek: kolektiv učitelek MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdniny skončily, nastoupil nový školní rok 2021/2022. Září dětem utnulo
dvouměsíční pohodu, letní aktivity; opět nastaly školní povinnosti a shon za
pěknými známkami. Léto bylo pro děti obdobím odpočinku, zábavy a volného
času. Pro školu však znamenaly prázdné třídy a školní prostory možnost využití k
různým větším či menším opravám.

Akce proběhlé ve školním roce 2020/2021:
- Nákup lednice a mikrovlnné trouby do kuchyňky MŠ
- Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
- Oprava herních prvků v zahradě MŠ a ZŠ
- Nákup nábytku do tříd
- Nákup a instalace školních tabulí
- Nákup výpočetní techniky
- Nákup a pokládka podlahové krytiny v kabinetu ŠD, výmalba
- Zřízení přípojného bodu k síti v katedrách učeben 2. stupně
- Vymalování a opravy výmalby v budově 2. stupně ZŠ
- Oprava desek školních lavic, sedáků a opěradel židlí
- Nákup a pokládka podlahové krytiny v kabinetu chemie
- Oprava a instalace žaluzií
- Vybavení kuchyně
- Nákup 2 kusů podlahových profesionálních mycích strojů a čističe oken
- Nákup travní sekačky
Akce plánované na školní rok 2021/2022
- Zahájení projektu úprav okolí budov MŠ a 1. stupně ZŠ
- Nákup ložního prádla do MŠ
- Nákup koberce do MŠ
- Modernizace výpočetní techniky
- Modernizace nábytku ve sborovnách ZŠ
- Doplnění lavic a židlí do ZŠ
- Modernizace a obměna učebních pomůcek, hraček, nábytku
- Vybavení školní jídelny – lednice na maso
- Oprava klimatizace ve školní kuchyni
- Výmalba chodeb a sklepa ve školní kuchyni
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V posledním srpnovém týdnu všichni pedagogové
vyzdobili třídy a chodby, nachystali pomůcky. Snažili
se, aby děti měly hezké pracovní prostředí, líbilo se
jim zde a rády chodily do školy. S prvním zářím se
otevřely dveře obou budov. Prvňáčkům nastala velká
změna. Nadobro opustili mateřskou školu a nyní se
již musí věnovat školním povinnostem.

Počet žáků v jednotlivých třídách
1. tř. 12
2. tř. 16
3. tř. 16
4. tř. 21
5. tř. 15
6. tř. 23
7. tř. 20
8. tř. 20
9. tř. 18
Kromě každodenního učení, psaní úkolů si děti zpestří výuku také různými školními a mimoškolními
činnostmi.
Plánované školní a mimoškolní akce na 1. stupni do konce kalendářního roku:
- Kurz dopravní výchovy 4. tř. – 1. část
- Bramborový týden
- Drakiáda
- Čtenářské dílny
- Halloween
- Vánoční tvoření pro rodiče a děti
- Nácvik vánočního vystoupení

Děti měly přes prázdniny dostatek času k odpočinku, načerpání energie a nyní s chutí do práce. Všem
žákům přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok, výborné pracovní výsledky. Dále, aby výuka nebyla
ničím narušena a všichni mohli každý den školu pravidelně navštěvovat, vidět se svými spolužáky,
kamarády, věnovat se sportu, zálibám. Deváťákům potom přejeme šťastný výběr další životní dráhy.
Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová
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Mladí hasiči SDH Třebovětice
Po částečném uvolnění proticovidových nařízení, jsme se mohli konečně v květnu opět začít scházet na
pravidelných schůzkách Kroužku MH. I přes nutná opatření, která spočívala ve změně dnů schůzek tak,
abychom splnili povinné testování, jsme se sešli téměř všichni. Po vzájemném zhodnocení, jak jsme pěkně
nabrali nějaká ty „kilča“, jsme se hned vrhli na trénink, protože první možná soutěž na sebe nenechala
dlouho čekat.
Hned 5.6.2021 proběhlo v Bradě upravené jarní kolo Hry
Plamen a Dorostu, dle daných podmínek se mohla
zúčastnit jen družstva starších a dorostu. Naši starší se po
dvou disciplínách drželi na 3. místě, ale bohužel se jim
nezdařil požární útok a nakonec z toho bylo 5. místo. Zato
se útok povedl dorostenkám, potom také zabodovaly v
požárních testech a jejich 0 trestných bodů jim vyneslo 1.
místo a úžasný postup do Krajského kola, konaného
20.6.2021 v Hradci Králové. 4. místo si pak vybojoval v
kategorii jednotlivců středního dorostu Adam Miškář.

Brada – Plamen starší

Děvčata se na kraj moc těšila, konečně se jim
to povedlo a tak pilně trénovala. Za krásného
až téměř tropického počasí si holky, za
nemalé nervozity a s velkým odhodláním po
zvládnutí požárního útoku, běhu na 100
metrů s překážkami a testech PO, přivezly
domů medaile za senzační 3. místo.

Brada - Dorost

Hradec Králové – Krajské kolo
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Posledními předprázdninovými závody byla naše oblíbená noční soutěž Nevratická bludička, tam jsme se
vydali s družstvem mladších a starších. Atmosféra těchto závodů je vždy skvělá, domácí hasiči mají vše
perfektně připraveno od disciplín až po občerstvení, takže je úplně jedno, že se končí až kolem půlnoci,
tentokrát zvládli neusnout do vyhlášení výsledků a odjezdu všichni naši účastníci. Na těchto závodech získali
starší 1. místo ve štafetách a mladší celkové 3. místo po součtu časů ze štafety a požárního útoku. Kolem
jedné hodiny jsme ulehli ke spánku ve zbrojnici v Třebověticích, ráno posnídali výborné párečky od Mirečka,
popřáli si krásné prázdniny, rozešli se domů a vedoucím nastal čas velkých příprav na každoroční hasičské
soustředění.

Nevratice - Bludička

Nevratice - Bludička

Prázdninové hasičské soustředění proběhlo první týden v srpnu. Letos jsme se opět mohli vrátit do Pekla nad
Zdobnicí. Toto soustředění bylo jedno z nejblátivějších a nejmokřejších, co jsme za 8 let pořádání zažili. Bláto
jsme měli opravdu všude. Ke konci týdne to vypadalo, že již někdo nebude mít čisté spodní prádlo a ponožky.
Ale i přes nepřízeň počasí jsme si to užili. Oprášili jsme některé starší soutěže a vyzkoušeli několik úplně
nových a poslední večer samozřejmě nechyběla slíbená diskotéka.

Hasičské soustředění 2021 – Peklo nad Zdobnicí
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Nová soutěžní sezóna 2021/2022
Lužany - Memoriál
V sobotu 4. září 2021 jsme se
zúčastnili závodu „Memoriál o
putovní pohár Josefa Fišery“, který
se konal v Lužanech. Za náš sbor
SDH Třebovětice byly přihlášeny
dvě družstva a to družstvo Mladších
žáků a družstvo přípravkových dětí.
Soutěžilo se v disciplínách požární
útok dle pravidel hry „Plamen“ a ve
štafetě požárních dvojic. Obě
disciplíny měly dva pokusy a daly
dětem možnost se zlepšit. Jelikož
bylo slunečné skoro letní počasí,
děti ve volných chvílích mezi
disciplínami trávily čas na dětském
hřišti, nebo se „chladily“ během pod
stříkajícími proudnicemi.
Samozřejmě využily také možnosti
si něco koupit. Výsledek
dopoledního snažení potěšil děti
přípravkové, které za svůj výkon
dostaly čokoládové medaile.
Družstvo mladších skončilo na
krásném čtvrtém místě.

Barča Lucka Nati Rozi Adri Emča Kája

Eli Juli Luky Niky Mája Klárča Honzík

Lužany - Memoriál

Luky

Juli Klárka Honzík

Mája

Elenka

Nikča
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Hned následující den 5. září 2021 někteří ještě absolvovali závody v Nemyčevsi - Běh na 60 metrů s
překážkami. U starších se nejlépe zadařilo Zuzce Zubrové, která se umístila těsně pod stupni vítězů, tedy na
4. místě. Z mladších nejlépe skončila na 7. místě Emča Mešejdová. Za snahu a proti lítosti jsme se na cestě
domů zastavili v Bílsku na zmrzlině.
Nemyčeves - Šedesátky
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O dalším víkendu v sobotu 11. září 2021 pořádali hasiči z
Miletína 1. ročník pohárové soutěže v disciplínách TFA
(Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije), kdy se
závodníci v pracovním či zásahovém obleku (dle věkové
kategorie) vydávají na trať složenou z náročných po sobě
jdoucích úkolů jako je například HAMMER BOX, tří metrová
bariéra, rozvinutí a svinutí hadic, táhnutí 80 kg figuríny,
přenášení 20 kg barelů, vytáhnutí závaží do stanovené výšky a
na závěr vyšplhaní po vysutém žebříku do věže. Za Třebovětice
startoval v kategorii dorostu Adam Miškář, statečně se se vším
popral a vybojoval si tak skvělé 5. místo.

Miletín - TFA

V neděli 12. září se naši nejmenší zúčastnili Krajského setkání Přípravek, konaného jako tradičně v obci
Holovousy. Z původních devíti dětí se soutěže účastnily jen čtyři, ostatní nám onemocněly, ale i v tak malém
počtu to hravě zvládly. Děti si vyzkoušely upravený branný závod, štafetu dvojic a nakonec požární útok.
Braňák se skládal z hodu míčkem, vázání uzlů, topografie, přeskoku příkopu a poznávání a přiřazování
požárních prostředků. Mája, Nikolka, Julinka a Ráďa si ve všem vedli na jedničku a zbývala už jen štafeta a
útok, na které na pátečních trénincích pilně trénovali. Po odběhnutí všech štafet, mohli soutěžící i diváci
shlédnout scénku od dětské přípravky ze Sovětic a poté se šlo na útoky. Když poslední družstvo odběhlo,
následovalo slavnostní vyhlášení, děti dostaly medaile a pěkné ceny. Pak už zbývalo sbalit si věci, stavit se na
zmrzlině, jako odměnu za podané výkony a hurá domů!

Holovousy - Přípravky
Anežka Eliška Lucka

Julča Ráďa Mája Nikča
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Příspěvek: kolektiv
vedoucích MH

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítání nových občánků se uskutečnilo 12.9.2021

RODIČE VŠECH UVEDENÝCH DĚTÍ
UDĚLILI SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM.

Příspěvek: kulturní výbor
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí IV. čtvrtletí 2021
DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

6. říjen

středa

18.00

OÚ Cerekvice

10. listopad

středa

18.00

OÚ Cerekvice

8. prosinec

středa

18.00

OÚ Cerekvice

UPOZORNĚNÍ – pohyb řidičů v lesích
Na základě opakovaných stížností návštěvníků místních lesů důrazně upozorňujeme, že dle platné
legislativy je zakázáno vjíždět motorovými vozidly na lesní pozemky bez povolení vlastníka nebo správce
lesa. Výjimku mají samozřejmě vozidla vykonávající oficiální kontrolu, údržbu a těžbu v lese.
V cerekvickém lese dochází k nepovoleným nájezdům řidičů na motokrosových motocyklech, kteří tím mimo
porušování zákona, ohrožují pohybující se lidi a plaší volně žijící zvěř.
Stížnosti obyvatel na toto chování má již v hledáčku revírník Lesů ČR, Policie ČR i Městská Policie Hořice.
Žádáme tyto řidiče, aby do lesa nevjížděli a využívali pro tyto adrenalinové činnosti k tomu určené plochy.
Milan Tobolka – starosta

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

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

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

Kontakt: nové telefonní číslo
954 250 777

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

Výzva

Uzávěrka příštího čísla 15.1. 2022

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 – předmet: 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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Vyjádření dodavatele vody ke kvalitě pitné vody z veřejného vodovodu
Na základě stížností na kvalitu pitné vody ze skupinového veřejného vodovodu zaslala zástupkyně
provozovatele, akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (VOS), postupně 2
vyjádření.
1. Reakce VOS na stížnost občanů obce Boháňka:
Kvalita pitné vody v síti vodovodu obce Boháňka splňuje ve všech sledovaných ukazatelích limity vyhl. č.252/2004
Sb. je pravidelně kontrolována v souladu s platnou legislativou. Veškeré rozbory pitné vody jsou zveřejněny na
webových stránkách www.vosjicin.cz.Od února 2021 je do obce Boháňka dodávána vody z ÚV (úpravny vody)
Březovice a došlo ke zlepšení kvality vody, která byla nevyhovující - původní studny vykazovaly vyšší obsah
dusičnanů těsně na hranici limitu 50,0 mg/l (do 31.10.2018 byl pro dusičnany stanoven i vyšší hyg. limit 60,0 mg/
l, od 1.1.2019 se hodnoty pohybovaly těsně pod či na hranici limitu.ÚV Březovice byla kompletně rekonstruována
a kvalita pitné vody z této ÚV je zcela vyhovující a pravidelně kontrolována akreditovanými i provozními rozbory,
voda z ÚV Březovice je dodávána do části města Hořice (jižní část), lokality Březovice a od února 2021 do sítě
obcí Boháňka, Jeřice, Cerekvice a Třebovětice a lokalit Skála a Chloumek.Tvrdost pitné vody (vyjádřená dle
vyhlášky jako obsah Ca + Mg) dodávané z ÚV Březovice se pohybuje v rozmezí hodnot 2,3 - 2,5 mmol/l (voda
středně tvrdá), což je zcela v souladu s doporučenou hodnotou dle vyhlášky 2,0 - 3,5 mmo/l, která je stanovena
jako optimální ze zdravotního hlediska. Poslední hodnota tvrdosti stanovená v upravené vodě na výstupu z ÚV
Březovice ze dne 20.4.2021 byla 2,45 mmol/l. Tvrdost vody dodávané do ledna 2021 z původních studní byla
téměř stejná - 1,8 - 2,0 mmo/l.Dne 20.4.2021 byly navíc nad rámec pravidelné kontroly pitné vody dle vyhlášky
odebrány kontrolní vzorky pro krácené rozbory v síti obcí Cerekvice, Jeřice a Skála pro ověření kvality pitné vody
po přepojení na ÚV Březovice, vše s vyhovujícími výsledky (rozbory zveřejněny na webu VOS a.s.).
2. Reakce VOS na stížnost obce Cerekvice nad Bystřicí:
Na den 14. 9. 2021 jsme objednali odběr vzorku pitné vody v obci Cerekvice - jedná se o úplný rozbor dle vyhl. č.
252/2004 Sb. v platném znění, kde budou stanoveny veškeré ukazatele rozsahu úplného rozboru (více než 140
ukazatelů) včetně tvrdosti vody, organických látek, pesticidů atd., výsledky rozboru budou zveřejněny na našem
webu po ukončení všech analýz.Pro úplnost ještě zasílám aktuální hodnotu tvrdosti vody na výstupu z ÚV
Březovice ze dne 13.7.2021 - 2,34 mmol/l.

Poznámka obce: Ke dni ukončení zpracování tohoto čísla cerekvického zpravodaje nebyl ještě tento
„úplný“ rozbor na stránkách www.vosjicin.cz k dispozici.
Milan Tobolka – starosta
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