č. 2/2019

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Jeřice si Vás opět dovoluje informovat dalším vydáním Jeřického občasníku
o událostech v obci Jeřice a Dolní Černůtky za uplynulé pololetí tohoto roku. Občasník
považujte za jednu z forem nenucených a někdy i vtipně podávaných informací na vědomí
občanům. Pokud máte zájem, můžete nám zasílat své příspěvky nebo zajímavé fotografie.
Budeme rádi za vaše podněty, názory a ohlasy, na které bude možné následně v rámci
činnosti obecního úřadu nebo veřejných zasedání zastupitelů obce reagovat
a následně přijmout adekvátní opatření. Prostě, Jeřický občasník je tu pro Vás !!

Sdělení obce
VEŠKERÉ OBECNÍ INFORMACE O ČINNOSTI A AKCÍCH POŘÁDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM
JEŘICE, ZNĚNÍ POZVÁNEK, ZÁPISŮ A USNESENÍ Z VEŠKERÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VČETNĚ JEJICH DLOUHODOBÉ ARCHIVACE LZE NALÉZT NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE
www.obecjerice.cz. NA OBECNÍM ÚŘADĚ JEŘICE JE JIŽ DLOUHODOBĚ ZŘÍZENA
ELEKTRONICKÁ SLUŽBA „CZECH POINT“, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ LZE ZA PŘÍSLUŠNÝ
POPLATEK ZÍSKAT DOSTUPNÉ VÝPISY (ÚDAJE) V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA č. 111/Sb.,
O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH např. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ, REGISTRU TRESTŮ,
ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRU, BODOVACÍHO HODNOCENÍ OSOB V RÁMCI SILNIČNÍHO
PROVOZU, ATD. (Páldi)

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Zpravidla každé první pondělí v kalendářním měsíci se konají veřejná zasedání zastupitelů
obce na obecním úřadě, v zasedací místnosti víceúčelového zařízení v Jeřicích nebo ve
víceúčelovém objektu obce v Dolních Černůtkách. Veřejnými zasedáními jsou v souladu se
zněním zákona o obcích i mimořádná zasedání, která svolává starosta nebo místostarosta
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obce v rámci řešení naléhavých případů nebo těch, které nesnesou časové prodlení.
Kteréhokoliv zasedání zastupitelů se mohou občané zúčastnit. Místa konání jsou
upřesňována na pozvánkách, které jsou pravidelně zveřejňována na elektronické úřední
desce obce Jeřice a na obecní vývěsce. Zastupitelům obce nejsou lhostejné konkrétní
problémy občanů a rádi bychom je, i v rámci těchto zasedání, s Vámi v neformální atmosféře
prodiskutovali a dle možností obce i vyřešili. (Páldi)

Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Obecní úřad sice tento rok nezrealizoval žádnou mnohamilionovou stavbu, ale postupná údržba
obecní infrastruktury, a to zejména kanalizační sítě v obou obcích vysály z obecního rozpočtu nemálo
finančních prostředků. V Jeřicích to byla zejména pravidelná údržba ČOV, výměna dmychadla
a součástí čerpacích stanic, vadných čerpadel, instalace sekčních vrat, komínu a kamen v budově
hasičárny, úprava terénu Na Vrše, atd. V Černůtkách to byly např. tesařské a klempířské práce na
přístavbě hasičárny, těžba retenčního rybníčku, úprava terénu pro parkovací stání, oprava nefunkční
části kanalizační sítě v okolí hasičárny, vybavení hasičárny internetem, novou rozhlasovou ústřednou,
výpočetní technikou a dovybaví se i technická místnost. Ačkoliv je obec zatížena úvěrem, zastupitelé
nehodlají nečinně sedět v koutě a plánují i nadále další akce, které by měly přispět k rozvoji obce
a vyhovění zájmům občanů. Možností, jakým způsobem toho dosáhnout, je samozřejmě mnoho
a někdy je obtížné skloubit resp. odsouhlasit ten nejvhodnější návrh. Proto možná hodně občanů
překvapili informace ze zasedání zastupitelů, že např. v Černůtkách se opustila myšlenka výstavby
dětského hřiště, dočasně se zrušilo i pořízení obecního traktoru a neschválil se ani odprodej obecního
pozemku nedaleko železniční tratě v Jeřicích. Myslím si, že odprodejem tohoto pozemku mohl obecní
úřad pomoci mladým rodinám při výstavbě svých nemovitostí a získat nemalé finanční prostředky do
obecní kasy. Mnohasettisícové finanční investice se v r. 2020 plánují v Černůtkách na pokračování
údržby a obnovy nefunkční kanalizační sítě, opravě místní komunikace k požární nádrži, instalaci
osvětlení na přístřešku hasičárny a nákupu velkokapacitního party stanu vč. pivních setů (lavice
a stoly). V Jeřicích bude prostor pro veliké investice např. v rámci opravy neustále poruchového
veřejného osvětlení, havarijního stavu oken a dveří na budově Kampeličky + doplnění dětského hřiště
(budou podány 2 žádosti o státní dotaci), opravy špatného stavu obecního pozemku oproti budově
obecního úřadu (zejména na jaře a na podzim rozježděné koleje od vozidel), instalace nové
kuchyňské linky vč. spotřebičů ve víceúčelovém zařízení, nákup nových židlí na VÚZ, obměna
zastaralých počítačů na obecním úřadě, instalace silničního radaru pro bezpečnost silničního provozu,
atd. Obecní úřad bude řešit i nedovolené vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
z nemovitostí občanů v části obce Ovčín na základě šetření podnětu a výsledku kontroly Inspekce
životního prostředí oblastního inspektorátu HK např. vydáním souhlasu pro odvádění odpadních vod
v součinnosti s vodoprávním úřadem Hořice, zpracováním pasportu kanalizace, zajištěním
pravidelných odběrů odpadních vod, atd. Složitá jednání o bezúplatném převodu pozemků pod
chodníky v obou obcích byla ukončena a nyní se čeká na schválení tohoto převodu od zastupitelů HK
kraje. Obecní úřad již sestavil svůj rozpočet tj. příjmy a výdaje na příští rok a do konce měsíce ledna
2019 bude probíhat náročná inventarizace majetku a pohledávek obce za letošní rok. Vzhledem k již
výše zmiňovanému úvěru, k potřebě zajistit provozní činnost mateřské/základní školy, zajištění svozu
tříděného odpadu, fungování veškeré movité/nemovité infrastruktury obce ale i pro řádný výkon
obecního úřaduje je jasné, že si výhledově nemůžeme stanovovat v obci splnění nereálných
stavebních cílů. Nadále se plánuje výstavba multifunkční budovy na hřišti v Jeřicích, jejíž postupná
výstavba se předpokládá od jara 2021. Momentálně se dokončuje projektová dokumentace
a kompletuje se žádost na MÚ Hořice k vydání stavebního povolení (snad se obdrží na jaře příštího
roku). Následně by proběhlo výběrové řízení k určení zhotovitele stavby a v průběhu skorého
podzimu 2020 by se zlikvidovala stávající stavba na hřišti. Nezapomíná se ani na zkrášlování, péči
o obecní zeleň, lesy a čistotu obecních prostor. Povodí Labe sice opětovně přislíbilo vyčistit řeku
Bystřici v Jeřicích těžbou nánosů bahna v okolí mostu, ale až v horizontu příštích 5 let. Nátrž na levém
břehu řeky pod budovou základní školy způsobený erozí vody resp. činností nutrií bude řešen
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kamenným záhozem (zpevněním) a položením lomového kamene v průběhu zimního období r. 20192020. V budoucnu se snad podaří zrealizovat i úprava okolí památníku J. Husa v Černůtkách. Počítat
je nutné i s „aktivitami“ lýkožrouta smrkového, které nutí obec skoro každý rok kácet a nákladně
zalesňovat své lesní porosty. Obci byl přiznán finanční příspěvek (dotace) MZE ČR cestou KÚ HK kraje
k plnění funkce lesa (zalesnění) obecního pozemku u obce Votuz ve výši 48 tis. Kč. Samostatnou
kapitolou nákladovosti obecního rozpočtu je i zajištění služeb občanům a pořádání obecně-kulturních
akcí. Prioritou jsou akce ve prospěch dětí, ale nezapomíná se ani na vyžití seniorů a aktivně
pracujících osob v obci. O některých zajímavých akcích se zmiňuji závěrem občasníku. Na vědomí
občanům doplňuji, že v Jeřicích byla zastupiteli pro r. 2020 ponechána letošní sazba za platbu
stočného (30,- Kč/m3); v Černůtkách tento poplatek občané neplatí vůbec, protože v této obci
kanalizace ukončená ČOV není k dispozici. Pouze pro vaši informaci bych rád podotknul, že skutečná
výše stočného v obci Jeřice pro r. 2020 byla spočítána ve výši 67,- Kč/m3, takže více než 1/2 nákladů
za stočné hradí ve prospěch občanů obecní úřad. Nemění se poplatek za držení psů. Nemění se ani
výše nájmu v obecních bytech. Bohužel, dochází k navýšení nákladů pro shromažďování a sběr
komunálního a tříděného odpadu v r. 2020 o cca 6%, které zohledňuje provozovatel odpadního
hospodářství v obci cestou inflace vyhlašovanou ČSÚ, personálními náklady tj. navýšenými počty
a platy zaměstnanců, pořízením další kontejnerové techniky + navyšováním cen za PHM, navýšením
cen skládek a spaloven odpadu a nově zaváděným mýtným na silnicích I. tříd. Občanů obce se
navýšení plateb za službu likvidace komunálního odpadu dotkne jednorázově ve výši od 50-150,Kč/rok, a to v závislosti na velikosti a četnosti vyvážené nádoby. Vzhledem k tomu, že společnost FCC
a potažmo obecní úřad za posledních 6 let nezvyšoval náklady za shromažďování odpadů, si myslím,
že toto jednorázové roční navýšení cen této služby není nijak drastickým opatřením. Z důvodu řešení
neustálé naplněnosti kontejnerů na papír a plasty resp. nepořádku z tohoto odpadu budou v Jeřicích
k dispozici 3 kontejnery na plasty (vyvážení 1x týdně) i na papír (vyvážení 1x14 dní) po celý rok;
v Černůtkách 2 kontejnery na plasty a 1 na papír (oba vyváženy 1x14 dní) po celý rok. Za nesprávně
tříděný odpad budou obce velice brzy cestou MŽP ČR sankcionovány… Přeplněnost kontejneru na
sběr oblečení a obuvi pro charitativní účely se vyřešil přijetím dodatku ke smlouvě o jeho umístění
tím, že kontejner bude alespoň 1x/3 týdny pravidelně vyprázdněn provozovatelem této služby.
V Jeřicích se ukončil dnem 1.9.2019 sběr papíru, a to z důvodu nedostatku prostorů pro jeho
skladování v hasičárně; sběr barevných kovů na ČOV pokračuje dále. Obec podporuje svými
finančními příspěvky spoustu neziskových organizací a spolků, které pomáhají rozvoji obce nebo
jejich občanům např. hasiče (příspěvek obce pro r. 2020 je ve výši cca 120 tis. Kč zejména pro
generální opravu motoru požární stříkačky), církev, Farní charitu, Jezdecký klub Jeřice, myslivce,
včelaře, ústav Život bez Bariér, Domov pro Seniory a Domov Duha v Hořicích, školu v Cerekvici nad
Bystřicí a podpořila i žádost ZŠ v Daliborce a Na Habru v Hořicích zabezpečením a uhrazením nákladů
na 3 měsíční variabilní náklady dodatečně zavedeného autobusového spoje z Hořic s odjezdem
v 16.20 hod. z autobusového nádraží v období od 2.1.-31.3.2020 do Rašína, Jeřic, Votuze a Cerekvic.
Autobus byl zaveden zejména ve prospěch dětí, které z důvodu kroužků nestíhají autobus s odjezdem
ve 14.57 hod. (a vlak mají daleko od školy), ale spoj bude k dispozici samozřejmě všem občanům
např. důchodcům, kteří se s nákupy nemusí trmácet kilometr daleko z centra pěšky na vlak. Tento
spoj prosím tedy využívejte, zejména proto, že pokud bude obsazen denně alespoň 6-8 osobami, HK
kraj následně obdrží na něj dotaci k pravidelnému provozování. V rámci šetření finančních zdrojů
obce si zastupitelé obce nenavýšili vyplácení svých měsíčních odměn, které schválila vláda ČR
s účinností od 1.1.2020 o 10 % (od r. 2010 je to již sedmý případ navyšování těchto odměn). Nadále
platí, že žáci navštěvující 1. ročník základní školy v Jeřicích mají obědy zdarma a seniorům připlácí na
každý oběd obec 10,- Kč. Ačkoliv realizace některých stavebních akcí nebo nákup služeb provází
mnoho byrokratických těžkostí, finanční zátěž a přílišná administrativa, mám pokaždé velikou radost,
když se něco ve prospěch občanů obce povede. I dnes platí, že bez nadšení, vůle něco dokázat
a vzájemné důvěry zastupitelů bychom se nikdy k žádnému zdárnému výsledku nedopracovali. Jsem
rád, že nadále funguje obchod se smíšeným zbožím vedený pí. Pleskotovou. Nicméně, záměrem
obecního úřadu je, aby obchod svojí otevírací dobou, nabídkou zboží a jeho cenovou hladinou
splňoval nároky a potřeby občanů. Způsob provozování obchodu je však dnes skutečně velice složitý
proces... Prozatím v obci fungují i poštovní služby; uvidíme, co připraví občanům nové vedení České
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pošty. Z důvodu výrazného poklesu zájmu občanů o využívání sítě veřejných tlf. automatů společnost
O2 v průběhu 1. poloviny r. 2020 demontuje před budovou OÚ veřejnou hovornu (tlf. budku).
K významnému navýšení ochrany bezpečnosti občanů v rámci využívání pozemních komunikací snad
dojde příští rok výstavbou železničního světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení na silnici
směrem od Jeřic na Hořice. K ochraně bezpečnosti občanů obce bych rád připomněl zámysl obecního
úřadu pro instalaci stacionárního měření rychlosti (radar) včetně kamery a již instalovaný
zpomalovací retardér v Černůtkách (u čp. 7). Upozorňuji i na písemné výzvy Městské policie a Policie
ČR v Hořicích adresované obecnímu úřadu při důsledném respektování dopravního značení
situovaného na všech silničních přejezdech v okolí obce. V rámci ochrany životního prostředí bych
občany poprosil o důsledné dodržování zákazu pálení odpadu (kromě suché dřevné hmoty) na
otevřených prostranstvích, dodržování klidu po 22.00 hod. stanovené vyhláškou a provádění revizí
provozu používaných kotlů na tuhá paliva v domácnostech, které slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu a spalinových cest kouřovodů nebo plynovodů, a to dle zákona odborníkem.
Opět byly problémy s volně pobíhajícími psi v Jeřicích, což bylo řešeno opakovaným správným
řízením na MÚ Hořice. Nezapomeňte prosím, že od 1.1.2020 nebude možné psi očkovat proti
nemocím např. vzteklině bez jejich povinného čipování. Občané obce Jeřice by se měli dočkat
kvalitnější užitkové a pitné vody z nově plánovaného skupinového vodovodu z Březovic, který by měl
zahrnovat i obec Jeřice, čímž by se měly snížit ve vodě i vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů.
Vodohospodářská společnost Jičín již obdržela na tuto stavbu stavební povolení i finanční státní
dotaci. Obec prozatím neúspěšně urgovala i výměnu zastaralé části vodovodního řádu vedeného od
bývalé „nádražácké“ bytovky směrem k VÚZ a silnici III. třídy v Jeřicích. Bohužel, i voda, jako jedna ze
základních komodit užívaných obyvateli obce, dle sdělení VOS Jičín, v příštím roce mírně zdraží, a to
v období od 1.1.-30.4. bude ve výši 42,29 Kč vč. DPH/m3 a od 1.5.-31.12. zlevní z důvodu zákonného
uplatnění DPH pouze ve výši 10 % na 40,45 Kč vč. DPH/m3. Obecní úřad se snaží pomoci vyhovět
většině požadavků a podnětům občanů obce. Jeho pravomoci nebo možnosti jsou však omezené,
a „ihned“ to prostě někdy není možné…. Limitujícími faktory je zejména omezená přítomnost
neuvolněného starosty a místostarosty na obecním úřadě, počet stálých zaměstnanců obce, časová
náročnost řešení administrativních záležitostí s krajskými, okresními nebo městskými součástmi,
neustále narůstající administrativa, dodržování zákonné legislativy, ale i náročná příprava obecních
akcí. Na některé podněty občanů, zejména ty citlivé mezilidské a sousedské vztahy, reaguje starosta
pouze dohovorem nebo vůbec. Velice mě mrzí, když vidím nepořádek kolem kontejnerů na tříděný
odpad – neustále opakuji, že plasty do kontejnerů se musí vždy vysypat z pytlů a papírové krabice se
před vhozením do kontejneru musí rozšlapat a pečlivě složit (skládat) na sebe. Samostatnou
kapitolou je nedělní řezání dřeva cirkulárkou, pálení plastových lahví nebo pobíhání psů bez dozoru.
Takovéto věci přece musí vadit každému z nás !! Jakékoliv negativní jevy v obci se snažím řešit
domluvou, a to i opakovaně nebo osobním dopisem. Umím hodně věcí pochopit a jsem vždy otevřen
konstruktivnímu dialogu pro vyřešení jakéhokoliv problému. Ode mne uslyšeli občané pro své počiny
již mnoho chvály, ale umím být i kritický, a to tehdy, když si občané svého okolí nevšímají, devastují
obecní majetek a nepochopitelně ignorují potřeby nebo zájmy ostatních. Cílem obecního úřadu je
ochrana majetku obce a fyzických osob, prevence proti zřizování černých skládek, zamezení a zjištění
osob, které vytváří nepořádek kolem kontejnerů nebo neoprávněně do nich vkládají svůj nedovolený
odpad a také identifikace majitelů volně pobíhajících psů. Z těchto důvodů obecní úřad pořídil 2 ks
kvalitních a vysoce efektivních fotopastí, které budou průběžně monitorovat prostor katastru obou
obcí. Obecnímu úřadu, v roli opatrovníka, není lhostejný ani osud zajištění adekvátní sociální péče
jednomu opatrovanci, kdy za letošní rok oslovil, projednal a zajistil podání žádosti o jeho vhodné
umístění do 7 sociálních zařízení. Podpora ze strany obecního úřadu tomuto občanu je vyjádřena
i pořízením alespoň 1xčtvrtletí nákupu vhodného oblečení a potravin, jednáním se soudy ke zrušení
jeho exekučních pohledávek, zdravotních nedoplatků, zajištěním sociálních dávek a adekvátní
zdravotní péče. Situace je o to složitější, že ačkoliv se obecní úřad snaží tomuto občanu pomáhat
v jeho nelehké situaci, on tuto pomoc opakovaně odmítá…
Úplně na závěr této části občasníku bych zmínil informaci o ochodu p. Rygla do starobního důchodu
dnem 1.2.2020. Na pracovní pozici technicko hospodářského zaměstnance působil od měsíce dubna
r. 2014 a obecní úřad mu za jeho veškerou vykonanou práci hodlá poděkovat peněžitou odměnou
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i vhodným dárkem. Obecní úřad již vypsal dnem 24.10. t.r. výběrové řízení na obsazení této pracovní
pozice, ale prozatím se moc kandidátů nehlásí…. (Páldi)

Přehled
Jeřice

aktivit

obecního

úřadu

Rozloučení s létem
Tuto očekávanou akci, zejména dětmi, jejich
rodiči, ale i občany obce a z okolí navštívilo za
pěkného letního dne celkem asi 60 osob.
„Rozloučení s létem“ se konalo dne 24. 8. 2018 na
hřišti v Jeřicích pod patronátem Kulturního výboru
obce. Ti nejmenší si s rodiči užili dětskou diskotéku
se spoustou legrace a soutěžemi při kterých obdrželi dárečky nebo sladkosti. K tanci pod širým
nebem, diskotéku a zapojení se do soutěží řídili profesionálové z hudební produkce skupiny OK STYL
z Náchoda. Rozloučení s létem bylo pro děti doplněno nezištným vytvořením hasičské pěny cestou

SDH Třebovětice, ve které se vydováděli veškeré děti. O zajímavou domácí uměleckou tvořivost
a možnost omalovánek na tvář se postarala svým sponzorstvím pí. Romana Pozlerová z Hořic.

O všeobecně dobře naladěnou starší generaci se postarala ve svém večerním vystoupení skupina
ATLANTIS a výborná obsluha, která podávala chutné občerstvení. Sladké občerstvení zdarma
opětovně dodala pí. Hanyšová a pí. Salačová. Poděkování za přípravu a celkové zajištění této akce
patří zejména členům kulturního výboru obce pí. Pozlerové, pí. Smolíkové s manželem, p. Ryglovi, p.
Hejnovi, za bezplatné zapůjčení pódia pro hudbu p. Vláškovi z Votuze, za obsluhu patří veliký dík pí.
Jahelkové z Hradce Králové, pí. Holmanové ze Sendražic a pí. Páldiové. Symbolické zakončení léta
připomněl i cca 8 minutový ohňostroj. K pyrotechnické podívané však obecní úřad obdržel den před
konáním akce písemnou stížnost 9 občanů obce z důvodu psychické ochrany domácích mazlíčků,
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zejména psů. Vzhledem k tomu, že na ohňostroj se těšily hlavně děti a tuto podívanou již bylo příliš
pozdě rušit, nebylo stížnosti vyhověno. Nicméně, starosta obce ve svém písemném stanovisku
stěžující se občany ujistil, že výhledově se v rámci obecních akcí již žádný ohňostroj konat nebude.
(Kulturní výbor + Páldi)

Karetní turnaj ve hře „Prší“
Poslední srpnový den se v našem VÚZ v Jeřicích uskutečnil první (a doufejme, že ne poslední)
turnaj v karetní hře Prší, pořádaný OÚ Jeřice. Ač se zdálo, že hráčů bude poskrovnu, nakonec se do
hry přihlásilo 12 odvážlivců z řad mužů, žen i mládeže. Po přivítání účastníků byli hráči p. Jirešem
seznámeni s pravidly a délkou hry. Základní hra byla na šestnáct kol. Po sečtení bodů hráli čtyři
nejlepší další čtyři kola o umístění. Vzhledem k tomu, že na 1. místě se umístili hned dva hráči se
shodným počtem bodů a vítěz mohl být jen jeden, hráli tito dva souboj o prvenství na tři kola. Po
urputném boji se absolutním vítězem prvního ročníku stal p. Antonín Pour, který obdržel diplom
a pohár, druhé místo obsadil p. Ladislav Vacek a třetí místo patřilo p. Ladislavu Kolarikovi. Po předání
ocenění byla akce ukončena. (Smolíková, Jireš)

Zahájení školního roku
Dne 2.9. t.r. zavítal starosta obce s předsedou Kulturního výboru obce p. Ryglem mezi děti
Základní školy a Mateřské školy Jeřice. Velice očekávaná situace s hrozbou řešení podlimitního počtu
dětí ve škole (tj. méně než 10 dětí) se zdá být ve škole
prozatím zažehnaná a starosta ve svém proslovu ujistil
děti i pedagogický sbor o podpoře obecního úřadu
v činnosti této vzdělávací instituce. Dětem byly rozdány
školní tabule s písmenky, starosta přivítal ve škole
několik prvňáčků, kteří mají své obědy hrazeny cestou
obecního úřadu, a popřál všem úspěšný školní rok.
Starosta v rámci předcházení hrozby úbytku dětí na škole
požádal ředitelku školy o aktivní medializaci a předávání
informací o činnosti této instituce zejména rodičům dětí
v širokém okolí, o vhodně vytvořeném zázemí pro
efektivní vzdělávání, výuku a sportovní vyžití žáků.
Stejně tak i ve školce se mohou občané informovat od
ředitelky nebo cestou internetových stránek se
obeznámit o kvalitním zázemím při výchově, předškolní
péči a vybavení pro děti, možnostech a důvodech proč
navštěvovat právě školku (a školu) v Jeřicích. V rámci
dohovoru s ředitelkou školy a školky obecní úřad nabídl
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zdarma zajištění autobusu s řidičem pro výlet dětí dne 20.11. do Potštejna a na jaře 2020 do
FAJNPARK-u v Chlumci nad Cidlinou. Starosta ujistil obě ředitelky škol o své podpoře při výchovněvzdělávacím procesu dětí, pomoci při plánování a realizaci výletů, sportovních aktivit, doplňování
moderního vybavení, místního hřiště a vytvoření adekvátního zázemí škol. (Páldi)

Dýňování v Jeřicích

Této další, tradiční podzimní akce se dne 12. 10.
zúčastnilo za docela slunečného, ale již chladného
počasí kolem 15 dětí s rodiči z Jeřic a okolí.
Soutěžní klání v tvorbě a výběru nejhezčí dýně bylo
velice zajímavé a některé skutečně pohledné
výtvory zůstaly na pár dní v uličkách naší obce nebo
v rámci zahrádek nemovitostí občanů, aby
připomínaly tuto zdařilou akci. V průběhu dýňování obdrželo každé dítě hezký
perníček od tradiční sponzorky této akce pí. Salačové, která napekla pro
účastníky akce také výborné koláče. Obvyklým sponzorem byla i pí. Hanyšová,
která připravila chutné věnečky a větrníčky. Nechyběla ani veselá reprodukovaná hudba,
svařené vínko, slivovička, čaj nebo skvělá dýňová polévka od pí. Hany Smolíkové. Hbitou obsluhu
zajišťovala pí. Pozlerová a p. Rygl. Organizačně vše na výbornou připravily členové kulturního výboru
a o závěrečný úklid areálu hřiště se postaral zastupitel obce p. Rygl. (Pozlerová)

Návštěva Zelené hory, města Mikulov a moravského sklípku
Ve dnech 19.-20. 10. zorganizoval Kulturní výbor obce, zejména za úsilí pí. Pozlerové, a pí. Páldiové,
pro cca 40 občanů autobusem návštěvu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelená hoře ve
Žďáru nad Sázavou. Tato významná církevní barokně-gotická památka, vybudovaná v letech 17201722 byla v r. 1994 zařazena na seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Poutavý
a odborný výklad průvodce přispěl k všeobecnému
povědomí návštěvníků o významu této stavby. Hlavní
oltář, relikviář, arkády, klenby, kupole, zajímavá

struktura štukových zdí a způsob celé
výstavby této památky poukazuje na
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stavební mistrovství věhlasného architekta J. B. Santiniho. Bohužel, probíhající rekonstrukce kostela
znemožnila si důkladněji prohlédnout jeho veškerý interiér a exteriér. Rovněž hustá ranní mlha snížila
viditelnost přírodních krás okolní krajiny. Další zastávkou byla prohlídka města Mikulova. Hlavními
historickými atrakcemi města jsou Kostel svatého Václava, Loreta, Ditrichštejnská hrobka, Židovská
Synagoga, Sousoší Nejsvětější trojice, Rudolfinum, Svatý kopeček a Kozí vrch, kanovnické domy,
kašny, ale zejména dominanta města, a to barokně-renesanční zámek s přilehlou zahradou. Příjemné
procházky uličkami města, posezení u dobrého oběda nebo u kafíčka se zákuskem umocnilo také
velice vlídné počasí. Večerní program byl vyplněn posezením ve sklípku u Bártů doprovázeným
ochutnávkou moravských jídel a vín. Možnost si zazpívat nebo zatancovat u cimbálové muziky ve
sklípku přispěla k dobré náladě všech účastníků této akce. Dobrá nálada panovala v autobuse i v
průběhu návratu do Jeřic, kdy účastníci vyhodnotili celý výlet jako velice zajímavý. Starosta přislíbil
pořádání podobné akce i v roce příštím a požádal občany obce o jejich podněty k výběru vhodného
místa pro její konání. (Kulturní výbor+ Páldi)

Posvícení v Dolních Černůtkách
Dne 21. září jsme se sešli k příležitosti
posvícení. Na rozdíl od minulého roku, kdy se
pekla kachna, vařily knedlíky se zelím, tento
rok se opékal beránek z domácího chovu
Václava Duška. V podvečer jsme se všichni
sešli i s občany okolních vesnic a společně si
užili večer a pochutnali na beránkovi. Točilo
se dobré pivo a některé ženy přinesly domácí
čerstvé buchty, po kterých se za
okamžik slehla zem. Velké díky patří p.
Duškovi za darování beránka a také p. Macháčkovi za přípravu a opečení beránka ve svém volném
čase. (Hlavatý Jakub)

Řízkobraní v Dolních Černůtkách
26.10.2019 jsme se již druhým rokem sešli na
Řízkobraní v Dolních Černůtkách. K posezení byl
tradiční „mužský“ bramborový salát, řízky a
pivečko. Bylo narváno, i o něco více než loňský
rok. To jen dobře. Ovšem řízků bylo málo. Takže
za rok….. ženy, těch řízků o 20 více!!! (Pařízková)

Lampionový průvod v Jeřicích
Dne 9. 11. organizoval obecní úřad pod
patronátem kulturního výboru lampionový průvod,
kterého se již v chladném a vlhkém počasí zúčastnilo
cca 25 dětí se svými rodiči, prarodiči a dalšími hosty
v celkovém počtu asi 40 osob. Lampionový průvod
byl zahájen dle plánu v 17.00 hod. pod hřbitovními

schody a pokračoval za svitu svíček sporadicky
rozmístěných ve sklenicích po obci, podél
hřiště a u víceúčelového zařízení obce. Letos
nekončil průvod na hřišti, z důvodu toho, aby
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se mohly jeho účastníci ohřát uvnitř VÚZ. Děti se předem těšily na příchod sv.
Martina na bílém koni, který skutečně přicválal a dovezl jim dárečky připravené
obecním úřadem ve velikém pytli. Kouzelná truhla pro děti
tento rok nebyla z technických důvodů bohužel k dispozici, ale
kromě dárků se zdarma podával čaj nebo různé druhy
vynikajících rohlíčků a vanilkových věnečků. Pro zahřátí
dospělým byla k dispozici i slivovička nebo svařené vínko. Výborné občerstvení již
tradičně a nezištně na podobných akcích poskytuje pí. Hanyšová a pí. Salačová. V
rámci sponzorství této akce bych rovněž vyzdvihl rovněž pomoc p. Poura Jaromíra
z Jezdeckého klubu v Jeřicích. Starosta účastníky lampionového průvodu srdečně
přivítal a ujistil přítomné a tom, že obecní úřad hodlá podobné akce, zejména ve
prospěch dětí, nadále organizovat. Starosta přislíbil např. pořádání dětské maškarní diskotéky v
měsíci únoru příštího roku. Za příkladnou přípravu a realizaci této akce je nutné pochválit celý
kulturní výbor tj. pí. zastupitelku pí. Smolíkovou s manželem, pí. Pozlerovou a p. zastupitele Rygla.
(Páldi)

Adventní tvoření 2019 v Dolních Černůtkách
Dne 23. 11. 2019 si ženy s dětmi v Dolních Černůtkách připravily adventní výzdobu pro
nadcházející předvánoční dny….(Dvořáková Markéta)

Rozsvícení vánočního stromečku, Mikuláš a vystoupení dětí v kostele
sv. Máří Magdalény v Jeřicích
Dne 30. 11. proběhlo rozsvícení vánočního
stromečku na návsi, které provázelo nově nacvičené
vystoupení dětí ze základní školy za asistence
ředitelky pí. Tomáškové a pí. Sosnové a hudebního
tělesa KV Band z Pardubic. Podobu nebeského
anděla představovala sl. Markéta Plísková. Za
chladného počasí potěšil asi 30 občanů na těle i na
duši výborný čaj, svařené víno, medovina a chutné
koláčky od sponzorky akce pí. Salačové. Starosta
popřál občanům v rámci adventních dní hodně
zdraví, spokojenosti a jejich prožití v kruhu svých
nejbližších.
Advent ve spojení s vánočními svátky je považován za jedno z
nejvhodnější období pro dobročinnost, jako prevence proti
stresu a pro zvolnění pracovního tempa, potřebný odpočinek
a pohodu, což lidem v dnešním uspěchaném světě často chybí.
Dne 5. 12. chodil po vsi i
Mikuláš s čerty a andělem,
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kteří navštívili asi 10 dětí s dárky od obecního úřadu. U této příležitosti věnoval obecní úřad již
tradičně mikulášskou nadílku i dětem ve škole a ve školce. Dne 9.11. děti + pedagožky z Mateřské
školy v Jeřicích a dobrovolníci z Horních Černůtek vystoupili v kostele sv. Máří Magdalény s krásným
adventním vystoupením (akce je popsaná i v části aktivit mateřské školy). Těmito akcemi ukončil
obecní úřad kulturně prospěšnou činnost ve stávajícím roce a chtěl bych vyjádřit můj veliký dík
zejména členům kulturního výboru obce (pí. Pozlerová, pí. Smolíková a p. Rygl), ale i dalším občanům
obce, za jejich přípravu a realizaci. Lidí, kteří v současné hektické době obětují své pohodlí,
prostředky a volný čas ve prospěch občanů obce je skutečně velice málo – a tito bezesporu patří mezi
ně. (Páldi)

Rozsvěcení vánočního stromečku v Dolních Černůtkách
Letos jsme rozsvítili vánoční stromek v Dolních Černůtkách o den dříve, než jak tradice praví. Tedy
v sobotu 30. 11. 2019, den před první adventní nedělí. Barča a Dorka Macháčkovy (klávesy), Týna a
Kája Jakischovy (flétny) a Ema Pourová (příčná flétna) navodily adventní atmosféru koledami, které
nám zahrály na své hudební nástroje. I všichni ostatní jsme si poté
zazpívali jednu z koled na návsi před stromečkem. Letos však žádný
Mikuláš ani Čert. Z těch tří dorazil jen Anděl, který pomohl rozsvítit
stromeček a rozdal dětem dárečky. (Pařízková)

Setkání starosty s ředitelkami a zaměstnanci Mateřské a Základní
školy Jeřice
Dne 4.12. se starosta obce setkal s ředitelkami školy a školky včetně zaměstnanců na obecním
úřad. V rámci tohoto setkání starosta poděkoval zástupcům škol za jejich práci a úsilí při výchově
resp. vzdělávání dětí. Starosta zdůraznil, že obecní úřad bude, dle svých možností, i nadále
podporovat činnost těchto institucí, a to financováním jejich provozu, pořádáním akcí pro děti,
výstavbou dětských hřišť, potřebnou údržbou školních budov a zkrášlováním jejich okolí. Žádostí
starosty však je, aby zejména ředitelky medializovaly činnost obou škol, využívaly dotační možnosti
státu ve prospěch dětí, přispívaly svojí vstřícností k řešení žádostí rodičů dětí, zřizovaly nové projekty
a školní aktivity k zatraktivnění výuky pro další žáky a pro důvěru rodičů při rozhodování se o místě
předškolní výchovy svých dětí. Starosta považuje školu i školku za významné, tradiční a již několik
desetiletí neodmyslitelné nástroje rozvoje obce Jeřice. (Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů a hasiček
Jeřice
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Po úspěšné reprezentaci dobrovolných hasiček a hasičů obce Jeřice i z Dolních Černůtek na jarním
okrskovém cvičení požárního sportu v Rašíně si hasiči v rámci okrskového námětového cvičení v
Rašíně dne 5. 10. opět procvičili dálkovou
přepravu vody (čerpadlem – motorovou
stříkačkou PS12) za ztížených podmínek v
terénu na čas z retenční nádrže k lesnímu
porostu. Cílem těchto cvičení je nejenom
vyslechnutí teoretických pokynů, ale i realizace
praktických ukázek při likvidaci krizových
situací. Dne 9. 11. t.r. se uskutečnil velitelský
den velitelů jednotek kategorie požární ochrany
dislokovaných v obvodu okresu Jičín pořádaný
HZS Jičín. Tohoto každoročního odborného
hasičského školení, jehož tématem bylo proškolení
v oblasti odborné hasičské terminologie, legislativy
a protipožární ochrany osob se zúčastnil i velitel
SDH Jeřice p. Rygl. Sdružení dobrovolných hasičů
přispívá k celkové čistotě obecních prostor např.
aktivním sběrem odpadních kovů, sběrem
nepotřebného papíru a pomocí při odstraňování
závad na obecní kanalizaci. Neocenitelná pomoc
hasičů je v jejich samotném poslání ve prospěch
občanů, a to např. při hašení požárů, řešení
mimořádných událostí a upozorňování občanů na
dodržování prevence požárních rizik v období
sucha. Obecní úřad oceňuje aktivity hasičů i při
přípravě a realizaci mnoha obecně prospěšných akcí např. v rámci Dne dětí to jsou ukázky jejich
činnosti, dovedností, druhů výstroje, způsobu ošetřování výzbroje, atd. Výroční valná hromada SDH
Jeřice se bude konat dne 11. 1. 2020 ve víceúčelovém zařízení v Jeřicích (Rygl, Páldi)
Je to již dvanáct let, kdy se Sbor dobrovolných hasičů z
Jeřic zúčastnil soutěže O pohár starosty OSH Jičín. Tento
pohár se v kategorii žen podařilo vyhrát a to v letech 2006 a
2007. Nyní se píše rok 2019 a generace mladých hasiček a
hasičů se rozhodla pro obnovu a reprezentaci požárního
sportu v Jeřicích. Prvním impulsem pro obnovu byla
Okrsková soutěž v Rašíně, kde se hasičkám z Jeřic podařilo
zaběhnout nejrychlejší požární útok s časem 21,28. Tento
zdařilý útok děvčata velmi nadchl a rozhodly se pro účast v
soutěži O pohár starosty OSH Jičín 2019. Hasičky se
zúčastnily soutěže o tento pohár ve Vidochově, Valdicích,
Horní Nové Vsi a Nemýčevsi, kde se podařilo nečekaně
zvítězit s časem 21,21. Hlavním cíl pro nadcházející sezónu
je účast na Okrskové soutěži, která se bude konat v
Cerekvicích nad Bystřicí a samozřejmě účast v jičínském
poháru, kde by chtěly děvčata obsadit přední pozice,
rok 2020 je uspořádat hasičskou soutěž na hřišti v Jeřicích,
která se bude konat pravděpodobně v měsíci červnu jako součást poháru starosty OSH Jičín. Vše je
zatím v jednání. Sbor dobrovolných hasičů Jeřice se dále zúčastnil námětového cvičení v Rašíně, spolu
s dalšími sbory našeho okrsku. Vyzkoušely si zřízení dálkové dopravy vody hadicemi z požární nádrže
na vzdálenost cca 500 m. Na závěr cvičení proběhlo kladné vyhodnocení a poděkování všem
zúčastněným sborům. Sbor dobrovolných hasičů Jeřice děkuje Obecnímu úřadu Jeřice za finanční
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podporu dobrovolným hasičům. Dne 11. ledna 2020 se bude konat výroční členská schůze SDH Jeřice
v zasedací místnosti víceúčelového zařízení. (Pourová Monika ml.)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Černůtky
Výroční schůzi hasičů konanou dne 6.12. v prostorách víceúčelového objektu obce v Černůtkách
zahájil starosta hasičů Václav Dušek, poděkoval členům za jejich účast a zejména za vzornou
reprezentaci hasičů při úspěchu na okrskové soutěži v Rašíně, kde ženy získali při silné konkurenci 1.
místo. Schůze se zúčastnilo celkem 20 osob. Na schůzi vystoupili pozvaní delegáti tj. velitel SDH Jeřice
Miroslav Rygl a velitel okrsku č. 22 Cerekvice nad Bystřicí (p. Málek). Oba jmenovaní povzbudili hasiče
v jejich náročné činnosti a popřáli hodně úspěchů a spokojenosti. Hasiči z obce Rašín pozvali
přítomné na Hasičský ples dne 18.1.2020. V rámci schůze se
zvolili 3 delegáti na výročnou schůzi okrsku SDH, která se bude
konat dne 24.1.2020 v Rašíně, zazněla zpráva finanční komise
SDH, zhodnocení činnosti za rok 2019, plánované aktivity v r.
2020 a proběhla volba nového vedení SDH (starosta p. Dušek,
zástupce p. Ladislav Hlavatý a velitel p. Tobolka). Starosta obce
Jeřice ve svém proslovu poděkoval hasičům za jejich práci
v letošním roce, vyzval je k důsledné ochraně životního prostředí
v rámci prevence tvorby černých skládek a upozorňování občanů
na pálení nedovoleného odpadu. Dále vyzval hasiče, aby dle
možností, byli po ruce obci a složkám integrovaného záchranného sboru v rámci řešení mimořádných
událostí, požárů, povodní, havárií vodovodní a kanalizační sítě, atd. Starosta obce rovněž hasiče ujistil
o své podpoře na činnost jednotek požární ochrany a na skutečnost, že v rámci rozpočtu obce Jeřice
na r. 2020 se počítá na nutné výdaje při opravách a pořizování výstroje + výzbroje hasičů cca 150 tis.
Kč. Vyjádřil také přání, aby si hasiči z obce Jeřice a Dolních Černůtek vzájemně pomáhali a stmelovali
tak nejenom své odborné zájmy, ale i občany obou obcí. Nepsaným posláním hasičů je i zachovávání
hasičských tradic a jejich předávání dalším generacím. Hasiči v Černůtkách jsou rovněž nedílnou
součástí a pomocí obecnímu úřadu při organizování obecních akcí. (Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obecní úřad činnost tohoto sdružení dlouhodobě
podporuje a vítá zejména možnost rekreačního nebo
volnočasového hraní tenisu resp. v rámci pořádání
tenisových turnajů v obci. Sportování zejména přes
víkendy je možné pro všechny občany obce po dohovoru
se zástupci TJ Sokol. Jeřičtí tenisti se pravidelně a s velice
dobrými výsledky umísťují i v rámci kvalitně
obsazovaných tenisových turnajích např. ve čtyřhře v
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Hořicích. Je škoda, že tenisových klání se nezúčastňuje více mladých lidí z obce. Tenisové turnaje v
Jeřicích, pokaždé s občerstvením, se uskutečnily např. dne 17.8. a 28.9. Babí léto letos tenistům přálo
hrát svůj oblíbený sport až do konce měsíce října, kdy se již tradičně koná „poslední smeč“ spojená s
potřebným úklidem hřiště, jeho zimní údržbou anebo s příjemným posezením těchto sportovců se
svými partnery. Tentokrát se posezení konalo dne 9. 11., kterého se na základě pozvání zúčastnil i
starosta obce s manželkou. Starosta poděkoval tenistům za příkladnou péči o majetek obce,

sportovní „výchovu“ mladých tenisových talentů a ujistil je o podpoře obecního úřadu pro činnost TJ
Sokol cestou nákupu potřebných sportovních součástí na hřiště. Dále starosta v rámci přátelské
diskuse informoval tenisty o přípravách pro vybudování nové multifunkční budovy na hřišti, jejíž
využití by bylo do budoucna užíváno občany obce nejenom pro sportovní, ale i pro kulturní akce.
Tenisti jsou aktivní i v rámci pomoci obci při pořádání kulturních akcí např. při pálení čarodějnic nebo
dětského dne. Organizují nebo se zúčastňují i silvestrovských turnajových klání v ping-pongu. (Páldi)

Aktivity Základní školy Jeřice
Brzy budou Vánoce
Rok se s rokem sešel a zase se blížíme ke konci kalendářního roku. Prázdniny jsou dávno
zapomenuty, naopak se blíží pololetní vysvědčení. My jsme za ty čtyři měsíce stihli výuku i mnoho
dalších akcí. Hned v září jsme zahájili plavecký výcvik. Jezdili jsme vlakem do Hořic. Jízda vlakem i
autobusem je pro nás nyní díky štědrým dotacím státu velmi výhodná. Deset plaveckých lekcí uteklo
velmi rychle. Někteří účastníci zdokonalovali svůj
plavecký styl. Jiní se teprve začali seznamovat s
pohybem ve vodě. Všechny děti milují skákání do
vody a vodní hry. Plavecký výcvik proto opakujeme
pro všechny děti každý rok. Učení věnujeme velkou
pozornost každý den. V dnešní době se často
hovoří o tom, zda maturitu z matematiky ano či ne,
My počítáme každý den a připomínáme dětem, že
jedině tak se naučí myslet, tedy používat svou
vlastní hlavu. Chci-li se naučit kotoul vpřed, musím
ho pilně a často cvičit. Chci-li se naučit přemýšlet,
musím mozek procvičovat stejně pilně a často jako
u nácviku kotoulu. Výukou angličtiny cvičíme paměť. Matematikou procvičujeme logiku. Češtinou
rozšiřujeme slovní zásobu, ale také logiku díky nácviku gramatiky. U všeho cvičíme pracovitost,
vytrvalost a pečlivost. A věřte, že všechno tohle dnešním dětem často chybí. Byli jsme také na
divadelním představení s názvem „Malý princ“, které vzniklo na motivy známé knihy. Dětský muzikál
se všem moc líbil.
Také v letošním roce pokračují projekty Mléko do škol a Ovoce do škol. Oba projekty našim
žákům přinášejí každý týden a zdarma krabičku mléka, tvrdý sýr či ovoce a zeleninu. S největším
úspěchem se setkává tvrdý sýr a mandarinky. Naopak nejméně sympatií mají zelené papriky.
13
„Jeřický občasník“ č.2/2019 byl vydán dne 17. 12. 2019.
Připomínky a dotazy můžete zasílat e- mailem na adresu ou.jerice@cmail.cz, vkládat do schránky OÚ nebo
osobně projednat v kanceláři Obecního úřadu Jeřice v pondělí a ve středu od 15.00 – 18.00 hod.

Projekt Recyklohraní využívají i spoluobčané Jeřic. Červená nádoba v zahradě školy na sběr
drobného elektroodpadu a krabice na staré baterie v budově obecního úřadu učí všechny zacházet s
odpadem a odpovědně přistupovat k problému péče o životní prostředí.
Šablony II je název projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Z těchto zdrojů hradíme
nákup výpočetní techniky pro školu a také provoz kroužku čtenářského a kroužku deskových her.
Projekt hradí i nákup knih a her. Dále umožňuje projektové dny, které nám vždy přinesou nový
pohled do zajímavého oboru. Loni to byla péče o zdraví a vědecké pokusy. Letos proběhl zatím jeden,
který byl zaměřen na poznávání
naší přírody. Přijela za námi paní
Mazuchová a představila nám
ptáky, které známe z naší
přírody. Je vždycky velký zážitek,
když vidíte živá zvířata zblízka
tak, jak by se vám to ve volné
přírodě nikdy nepodařilo. Obec
Jeřice zaplatila našim dětem
krásný předvánoční výlet do
hradu Potštejna. Spolu s
mateřskou
školou
jsme
absolvovali prohlídku, která byla
současně pohádkou. Historické postavy, které ožily a změnily hrad k nepoznání, provedly všechny
návštěvníky po hradě. Došlo i na ochutnávku a pohádkovou svačinu. Výlet se moc líbil malým i
velkým účastníkům. Děkujeme.
Naši žáci byli několikrát číst „školáčkům“ jeřické mateřské školy v rámci projektu Děti čtou
dětem. Po obědě, než jdou malé děti do postýlek, jim školáci přečtou pěknou pohádku. Ti starší se
ukážou, jak už pěkně čtou a malým to zpříjemní usínání. A všichni se sejdou a prožijí příjemnou
chvilku. Budoucí prvňáci několikrát navštívili školu a zkusili si na vlastní kůži, jaké to je, být školákem.
Trošku počítali, skládali pohádku, pracovali s pracovním listem, vytvářeli drobné výrobky. Do školy se
těšili a snad jim to pomůže při přestupu do „velké“ školy.
Letošní advent jsme zahájili rozsvícením stromečku na návsi. Nacvičili jsme rozhlasovou hru,
kterou jsme nahráli na CD a doprovodili koledami. Děti tato forma vystoupení velmi zaujala, proto
spolupracovaly se zaujetím. Dny jsou krátké, dlouhé noci nás drží doma. Vánoce jsou svátky klidu a
smíření. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti. (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Vánoce pomalu klepou na dveře a mně připadá, že je to jen pár týdnů, co jsme se tu po
prázdninách sešli. Začátek školního roku děti zvládly bez větších problémů. Několik slziček ukáplo, to
ale k nástupu do školky patří. Nově přišlo 8 dětí, takže jsme se dostali na celkový počet 26. Ve skupině
dvou až šestiletých dětí je to až-až. Pro většinu dětí je mateřská škola prvním místem, kde pobývají
v kolektivu bez opory rodičů. Vznikají nová přátelství, ale i hádky a šarvátky, bez kterých se běžný den
neobejde. Začal znovu ten známý kolotoč se zvykáním, seznamováním s režimem dne, našimi pravidly
a tréninkem hygienických návyků. Každý jistě pochopí, že jsme v tomto období nemohli využít
nabídky obce a jet na výlet do Fajnparku. Jaká by byla zábava s obavami dětiček, že cestují od
maminky ještě dál, než je školka. V tomto období by děti celodenní výlet nezvládly, takže se odkládá
na jaro. To ale neznamená, že bychom ve školce zaháleli. Znovu jsme se přihlásili do celoročního
projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Chodíme cvičit do tělocvičny
základní školy, plníme různé úkoly, za jejichž zvládnutí si každý do svého sešitu nalepí obrázek a
možná si za své výkony na závěr odnese i nějakou odměnu. Ve školce se věnujeme různým
činnostem, na chvíli jsme si také zahráli na Stavitelé města. Využili jsme nabídku Místního akčního
plánu vzdělávání na pracovní dílnu Malé technické univerzity a rozhodně jsme nelitovali. Ledacos
jsme věděli, ale spoustu jsme se toho také dozvěděli a vyzkoušeli. Společně jsme poskládali plán
města, postavili všechny důležité budovy a označili je, hledali jsme v mapách a také do nich
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zakreslovali. Už teď se těšíme, až si na jaře vyzkoušíme být staviteli věží. Také jsme se zapojili do
soutěže Domestos pro školy. Trochu doufáme, že by nás mohli vylosovat a získali bychom pro školu
docela pěkné peníze nebo alespoň věcné ceny. A to za splnění čtyř úkolů, které děti motivují ke
správným hygienickým návykům, určitě stojí, vždyť škrtání bakterií v lovecké knížce po každém umytí
rukou je docela zábavné. (Dušková)
Dravci u nás ve školce
V říjnu jsme měli v naší mateřské škole vzácnou návštěvu.
O své práci nám přišli povídat hajný a sokolník. Každý sebou
přivezl něco zajímavého.
Hajný seznamoval děti s lovnou zvěří v našem kraji nejen
pomocí obrázků. Přinesl s sebou i lovecké trofeje, které si
mohly děti osahat. Zjistily třeba, jak těžké parohy nosí na hlavě
jelen, srnec nebo daněk. Pohladily si trofej z lišky, divočáka a
jezevce. Dokonce si zkusily vábničky na jelena nebo straku.
Sokolníkem bylo dětem přijatelným a zajímavým způsobem
představeno několik druhů dravců a sov. Děti se dozvěděly, jak
se každý jmenuje, kde žije, čím se živí. Dravce sokolník nosil
tak, aby si je děti mohly co nejlépe prohlédnout zblízka.
Někteří z nich létali nad dětmi nebo přímo mezi nimi.
Nejodvážnější děti si vyzkoušely i držení dravce na ruce, každý zájemce si mohl na některého dravce
či sovu sáhnout, pohladit jejich hebké peří. Byla to pro nás opravdu zajímavá podívaná plná nových
informací. (Zatloukalová)
Vánoce na zámku Potštejn
V listopadu jsme využili nabídky obce a společně se základní školou jsme se vydali na vánoční výlet na
zámek Potštejn. Škoda, že zrovna dost našich dětí stonalo, protože tento vzdělávací vánoční program
určitě stojí za zhlédnutí. Hrané divadelní představení, které se odehrávalo ve zcela přetvořených
a kulisami vybavených prostorách zámecké expozice nás vtáhlo do děje betlémského příběhu. Malá
Barborka nás provedla celým příběhem, který začal
u nich doma s maminkou a tatínkem
u štědrovečerního stolu. Spolu s krásným velkým
andělem Arielem jsme šli cestou kolem pastýře
Josua, který pásl stádo ovcí, nabídl Barborce i dětem
k ochutnání sýr a chléb a poradil, kudy dál
pokračovat v cestě za Ježíškem. V Nazaretu jsme si
vyslechli posla s nařízením pro lidi, že se mají vydat
do rodného města ke sčítání lidu. Prošli jsme
voňavým lesem přes tržiště, kde se prodávaly různé
ošatky, mísy, košíky, podkovy, mouka, chleba, až
jsme došli ke třem vznešeným králům, abychom
s nimi dál putovali za betlémskou hvězdou přímo do
Betléma. Tam už spinkal v jesličkách Ježíšek
a jeho maminka Marie a tatínek Josef ho hlídali a měli z
něho velikou radost, stejně jako my všichni, když jsme ho
uviděli. Marie, Josef a králové začali zpívat s hudebním
doprovodem známou vánoční koledu Narodil se Kristus
Pán. K velkému překvapení jim naše dětičky pomohly se
zpíváním, za které je potom Marie a Josef moc pochválili.
My jsme v tu dobu totiž už nacvičovali adventní
vystoupení ve školce, takže jsme koledu velmi dobře znali
a uměli. Pochvala nás moc potěšila. Po krásném putování
nás v místní zámecké restauraci čekalo občerstvení v
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podobě čokoládového perníčku a teplého čaje a moc nám chutnalo. Celý výlet byl velmi příjemný, k
našemu překvapení i klidný, a i ti nejmenší dvouleťáčci ho zvládli na jedničku. Mile nás potěšili, jak
jsou šikovní a těšíme se na jarní výlet do Fajnparku a děkujeme obecnímu úřadu, že můžeme tyto
výlety díky jejich štědrosti pořádat. (Pokorná)
Během podzimu jsme ve školce také přivítali výživovou poradkyni s programem o zdravé stravě
Otesánek a jídlo, pouštěli jsme draky, pekli švestkový koláč, vařili šípkový čaj, připravovali salát
z červené řepy, nebo vytvářeli krásný přírodní podzimní kobereček. Zkrátka je toho tolik, že jsme se
opravdu nenudili. A to jsem ještě ani nezmínila přípravu již třetího vánočního programu se sousedy
z Horních Černůtek, kterou jsme rozhodně nepodcenili. Letos jsme vystupovali v hávu andělském a
moc jsme si to užili. Nechyběli ani tři králové a andělka Mařenka, jež se starají o hudební doprovod.
Premiéra v Horních Černůtkách měla velký ohlas. Děti byly jako andílci se světýlky kouzelné a jejich
krásné živé obrazy navodily tu pravou vánoční atmosféru.
Mezi naše další tradice patří
návštěva Barbory a hra na
čertíky, tentokrát jen s našimi
dětmi. V tomto velkém počtu
rozpustilých
čertíků
by
návštěva dalších rarášků mohla
být nad naše síly, proto jsme se
rozhodly, že malé budoucí
kamarády pozveme s jejich
rodiči do školky v klidnějším
období. Konečně nastal čas
našeho andělského vystoupení u nás v kostele. Vše jsme s předstihem připravili, nacvičili, takže jsme
se mohli už jen těšit a čekat, jak se nám to celé povede. Chci pochválit rodiče za perfektní přípravu
andělských převleků. Děti byly tak kouzelné, že bychom málem na ty čertíky, co v sobě mají,
zapomněly. Každý náš andílek je nevyzpytatelný.
Návštěva neznámého prostředí, tma a obecenstvo
cizích lidí vyvolává v dětech různé pocity, s kterými
se musejí vyrovnávat. Snažíme se je povzbudit,
dodat jim odvahu, proto putoval náš andělský
chorál do kostela ze školky společně. Snad jste
ocenili to velké snažení, spontánnost a
bezprostřednost malých andílků, kteří nám sice
někdy dávají zabrat, přesto si den bez nich
neumíme představit a Vánoce už vůbec ne. Ať
každé andělské světýlko přinese do vašich domovů
zdraví, klid, štěstí, lásku a pohodu nejen o
vánočních svátcích, ale i celý příští rok. (Dušková)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Druhá polovina roku byla pro náš JK celkem tradiční. Přes léto jsme trénovali, závodili i
nachystali 2 závodní dny v našem areálu. Podzim a začátek zimy trávíme aktivním odpočinkem. Ze
sportovních úspěchů můžeme jmenovat vítězství a druhé místo Werberta se Šárkou Dědinovou na
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závodech ve Svobodě nad Úpou v drezurních úlohách S a L, dále pak byla tato dvojice 2. v S v Dolním
Přímu. Ve skokových soutěžích děvčata sbírala zkušenosti i pár pěkných umístění. Nejčastěji
startovala Marcela Čížková a Bára Juričková, kdy si z většiny závodů dovezly nějaké ty floty z
dekorování. Základní zkoušky výcviku jezdce na podzim úspěšně zvládla Lucka Pospíšilová a bude se
tak moci od příštího roku účastnit oficiálních jezdeckých závodu. Poslední prázdninový víkend jsme
pořádali letošní druhé drezurní hobby závody následované pony hrami pro děti. Závodů se zúčastnila
většina našich jezdkyň a také posbíraly kupu vítězství i umístění. Své první představení na hobby
závodech úspěšně zvládly i 4 mladé jezdkyně. Děvčata startovala na našich sportovních seniorech
(Hakim, Diamant, Merlin), kteří po svých bohatých sportovních kariérách mohou předávat zkušenosti
a závodní jistotu další jezdecké generaci. Nejpočetněji obsazené byly ale nedělní závody pro děti a
jejich poníky. Rozdali jsme přes 100 cen pro všechny malé jezdce. Děti startovaly v jízdách zručnosti,
ve vodění poníků, v malých skokových soutěžích přes křížky i přes větší překážky. Všechny děti se
moc snažily a byly odměněny za svou šikovnost a statečnost. Od poloviny září mají naše koně závodní
přestávku a od nového roku se začneme opět pilně připravovat na novou sezónu. Přejeme všem
našim členům i příznivcům klidné prožití Vánočních svátků
a v novém roce především hodně zdraví a občas nějaké to
štěstí. (Dědinová)

Kampelička Jeřice
Dnes Vám z historických záznamů obce toho moc
nenapíši, ale dovolil jsem si do této části občasníku vložit
více než 80 letou archivní písemnost, která dokumentuje
oficiální dokončení a předávku budovy Kampeličky
k jejímu využívání ze které vyplývá, že tato budova byla za
šikovnosti a dovednosti českých ručiček postavena
a zkolaudovaná za pouhých 6 měsíců….

Aktivity leteckých modelářů z Hořic
s účastí občanů z obce Jeřice (Matěj
Juríček a Jaroslav Vrabec)
Vyvrcholením našeho závodění bylo Mistrovství ČR v České Třebové dne 4. srpna. Celkem létalo
35 seniorů. Já jsem si „hodil“ 2 x záda, takže z toho bylo 23. místo, ale i kdybych za ta nepovedená
přistání teoreticky nasbíral 150 bodů, tak by to dalo zhruba na 16. místo. Ten samý problém, při
přistání to víc fouklo a přistání bylo k ničemu. Leckdy si příroda zalaškuje, vítr 5 – 8 m/sec, sem tam
nějaký náraz a teď honem co s tím. Takže to opět zachraňoval Matěj, který v juniorech skončil na 3.
místě a odvezl si pohár. Celkově to s námi není až tak špatné, neboť v celostátním žebříčku je zapsáno
celkem 130 závodníků, nevím kolik se jich aktivně zúčastňuje soutěží, ale zatím bez rozdílů kategorií
to za nás táhne Matěj na 26. místě, já jsem na 31. místě. Velice dobrou zprávou byla ta z mistrovství
republiky historických modelů, které se odehrálo ve dnech 23.8. až 25.8. na Rané. Jediným
reprezentantem z Hořic byl Luboš Režný, který opět nezklamal a v soutěžích kde o něco jde se
vždycky „vyšponuje“ k dobrým výkonům. Všem příznivcům oznamuji, že Luboš skončil v kategorii 1/2
Texaco na 2. místě a máme tak vicemistra republiky !! Blahopřejeme. V době prázdnin se
zúčastňujeme i Ligy důchodců, kterou pořádá LMK Mělník, jako ředitel funguje ing. Ivan Šebánek.
Létají se kategorie ARC, Elektroruber, minutka (mělnická specialita) a RCVS, ale upravená pro
modeláře, kteří se svými modely neradi třískají. V Mělníku v prvním kole zazářil Láďa Horák v
minutce, kde zvítězil a 3. místo obsadil Jirka Buček. V kategorii historických větroňů ARC od nás uspěl
Jarda Vrabec, který s Luňákem byl na 3. místě, já na 4. místě. V kategorii RCVS to zachraňoval Láďa
Horák, který byl druhý. Ve druhém kole ligy se to zase trochu vylepšilo, ale i pohoršilo, ale pořád je
naší jedničkou Láďa Horák v minutce, kde opět zvítězil. Polepšil si Jirka Buček druhým místem. V
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kategorii ARC se to nějak zvrtlo a Jarda Vrabec skončil až osmý, já jsem ho hned následoval na 9.
místě. Až doma jsem přišel na to, že mám vytrženou páčku na směrovce a směrovka měla výchylky
kolem 30 %. Trochu jsem to spravil 3. místem v RCVS, 6. – 7. místo utrhnul Láďa Horák, dělil se o něj s
Vladislavem Plichtou z Mnichova Hradiště, který se přijel pochlubit s větroněm pro kategorii RES.
Takže ta hořická specialita přece jenom nese svoje ovoce a z této kategorie se mládežníci začínají
objevovat i jinde. Tak to je asi všechno, zdravím všechny příznivce LMK Hořice a samozřejmě i ty, kteří
u tohoto elaborátu vydrží a dočtou až do konce. A protože do konce roku máme ještě pár pěkných
(doufám) dnů před sebou tak všem přeji hodně zdraví, pevné nervy a úspěchy na soutěžích. Další
soutěž RCVS absolvovalo hořické družstvo 14.9. v Pohořanech, ze 34 závodníků jsem byl na 17. místě,
za mnou Matěj Juríčků, ale v kategorii juniorů opět zabodoval a zvítězil. Poslední závod RCVS se konal
28.9. opět v Podhořanech kde Matěj Juríčků zalétal 15. místo v celkovém pořadí, ale v juniorech byl
opět první. Podhořanskou soutěží se uzavřelo i pořadí v celostátním žebříčku, ve kterém je
registrováno cca 140 lidí, ale aktivně se zúčastňuje zhruba 90 závodníků. Celkově dopadl nejlépe
Matěj Juríček, který je na 27. místě, ale kategorii juniorů suverénně ovládl, já jsem skončil na 28.
místě, Míra Prachař je na 38. místě, Luboš Režný 43. místo, Laďa Horák 57. místo. Další soutěže, které
jsme tady uspořádali, byly elektrovětroně pro žáky do 15ti let dne 22.9. v rámci dvousoutěže: ráno
jako LMK Hořice, odpoledne jako MK Mnichovo Hradiště, které v soutěži excelovalo. Druhá
dvousoutěž se létala 6.10. a Hořice zachraňoval pouze Filip Školník. Problém je i množství aktivit žáků
např. florbal, tenis, plavání, judo atd. A zrovna když je pěkné počasí na létání, tak jsou jinde. A na
závěr opět k historikům. 5.10. se odlétala na našem letišti soutěž historických modelů. Byla to asi
naše nejnáročnější soutěž, kdy dojeli i borci z Jeseníků, Brna a Pardubic a tímto dnem jsme zavřeli
soutěžní nebe a v r. 2020 si to zase, kamarádi, mezi sebou rozdáme. Tak plánujte, lepte, rozmýšlajte
nad taktikó a příští rok sa hukáže. (Vagenknecht)

Jubilea:
červenec: Šepková Miroslava, Kabelová Ivana
říjen: Pourová Eva
listopad: Jirešová Eliška, Glazarová Ludmila, Havlíková Marcela

Ve sledovaném období nedošlo k žádnému úmrtí v obci

Narodili se:
červenec: Petr Šepek čp. 37, Adéla Vojtěchová čp.54
říjen: Oliver Bartoš čp. 78

Do obce se přihlásili k trvalému pobytu – Martin Mrňávek Dolní Černůtky čp. 40, Věra
Truncová Dolní Černůtky čp. 40, Petr Mrňávek Dolní Černůtky čp. 40, Michal Trunec Dolní Černůtky
čp. 40, Jaroslava Houšková Dolní Černůtky čp. 36, Jiří Pekař Jeřice čp. 112, Aleš Kužel Dolní Černůtky
čp. 14, František Kužel Dolní Černůtky čp. 14, Helena Kuželová Dolní Černůtky čp. 14, Kristýna
Kuželová Dolní Černůtky čp. 14

Z obce se trvale ve sledovaném období nikdo neodstěhoval
Ke dni 15. prosince t.r. bylo hlášeno k trvalému pobytu v obci Jeřice včetně Dolních Černůtek 402
osob.
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Plánované kulturní aktivity obce v r. 2020
Aktivity obecního úřadu v Jeřicích nezačnou na jaře, ale hned 5.1. putováním tříkrálových
koledníků od domu k domu v Jeřicích. Kašpar, Melichar a Baltazar přinášejí lidem radostnou
zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom tito vyslanci potřebných prosí o dar na podporu
lidí v nouzi. Tuto akci bude mít pod patronátem pí. Smolíková a děti z Jeřic v součinnosti
s Farní Charitou Dvůr Králové. Hlavním poselstvím sbírky je tedy předávat radostnou zvěst
vánočních svátků a popřát domácnostem občanů štěstí, zdraví a pokoj do nového roku dle
znění poselství papeže Františka, který řekl že i „Pouhá kapka soucitu změní svět v méně
chladný a více spravedlivý“. Výtěžek sbírky po celém území královéhradeckého regionu
dosahuje každoročně několik set tisíc korun a je vždy použit na podporu občanů v tísni.
Dalšími
akcemi
v měsíci
únoru
by
měli
být
maškarní
ples
dětí
a masopustní průvod spojený s vepřovými hody v Jeřicích. Setkání starosty s důchodci na
VÚZ se plánuje 21.3.. Pak již přivítáme jaro úklidem obce a sletem čarodějnic. Nelze
opomenout opět dětský den, rozloučení s létem, karetní turnaj ve hře prší, návštěvu nějaké
kulturní památky, dýňování, lampionový průvod, vánoční akce včetně představení dětí a
dobrovolníků v kostele sv. Máří Magdalény a případně i nějakého zahraničního adventního
trhu.
V Černůtkách se také chystáme na pálení čarodějnic a pak dle možností se zorganizuje
nějaké to posezení u muziky v hasičárně, posvícenské rybaření, řízkobraní, rozsvícení
vánočního stromečku a působení mikulášské družiny.
Rádi bychom Vám opětovně touto formou laskavě připomněli, že občané mají rovněž
možnost si pronajmout za nevysoký poplatek zrekonstruované a vhodně zařízené prostory
víceúčelových zařízení v obou obcích včetně jejich vybavení (např. příbory, nádobí, talíře,
mísy, sklenice, lednice s mrazákem, trouby, ledničky mikrovlnky, pípy na pivo, hudební
aparaturu, atd.) při pořádání svých soukromých oslav, jubileí, narozenin, setkání ze školy,
firemních seminářů, výročí svateb, vánočních besídek, silvestrovského posezení, apod.
Rád bych v této části občasníku čtenářům připomněl, že zájmem obecního úřadu je
příprava a realizace takových kulturních akcí, které osloví všechny věkové skupiny občanů
obce. Veškeré pořádané akce se vyhlašují na vědomí občanům rozhlasem, plakáty, resp.
pozvánky se zveřejňují na elektronické desce úřadu, na obecních vývěskách (tabulích) a často
jsou i součástí zápisů z veřejných zasedání zastupitelů obce. Na všechny akce obecního úřadu
jsou vždy zvaní nejenom občané Jeřic, obce Dolní Černůtky, ale i z okolních vesnic. Vzhledem
k omezenému počtu osob kulturního výboru obce je srdečně vítána i pomoc občanů při
přípravě těchto akcí nebo jejich sponzorská podpora, a to v jakékoliv formě. Obecní úřad
celoročně vyzívá k pokračování kovového odpadu, jehož zisk z vrácení do sběrných surovin
vždy putuje ve prospěch místních hasičů na nákup potřebné hasičské výstroje
a výzbroje. (Kulturní výbor + Páldi)
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KLIDNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
VESELÉHO SILVESTRA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM VŠEM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD JEŘICE
(Půlnoční mše svatá v jeřickém kostele se koná dne 24.12.2019 od 22.00 hodin)

_______________________________________________________________
Tento periodický tisk Obce Jeřice, IČ: 00271624 se vydává zdarma 2x ročně, místem jeho vydání je
sídlo Obecního úřadu Jeřice, Jeřice čp. 21, 508 01 Hořice, tel. 493 696 123, e-mail:
ou.jerice@cmail.cz, web: www.obecjerice.cz.
Registrační číslo periodického tisku: MK ČR E 23110
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