č. 1/2019

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.

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Zpravidla každé první pondělí v kalendářním měsíci se konají veřejná zasedání zastupitelů obce, a to
buď v budově obecního úřadu, v zasedací místnosti víceúčelového zařízení obce v Jeřicích nebo ve
víceúčelovém objektu v Dolních Černůtkách. Veřejnými zasedáními jsou v souladu se zněním zákona o
obcích i mimořádná zasedání, která svolává starosta nebo místostarosta 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.
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Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Uplynulé období tohoto roku se neslo v duchu dohledu nad stavebními počiny obce, údržby
a rozvoje obecní infrastruktury, což nejvíce přispívá ke spokojenosti občanů obce. Rád bych úvodem
tohoto článku opět připomněl čtenářům, že stálou administrativní součástí obce Jeřice i její část – obec
Dolní Černůtky. K údržbě, opravám majetku této části obce, ale i k potřebám nebo podnětům jejich
občanů je nutné tudíž přistupovat ze strany zastupitelů stejně zodpovědně, jako v obci Jeřice. Zastupitelé
obce si jsou vědomi, že z důvodu splácení mnohamilionového úvěru je nutné přihlížet k čerpání finančního
rozpočtu obce a k realizaci veškerých stavebních akcí a nákupu služeb nebo majetku s velikou
obezřetností. V rámci budovy hasičské zbrojnice v Dolních Černůtkách byl vybudován důstojný přístřešek,
ve kterém mohou občané příjemně posedět za letních měsíců. Na budově se bude dále řešit úprava
fasády pro umístění nového elektroměru. Obecní úřad hodlá co nejdříve ve prospěch občanů v této
budově obnovit i řádné fungování rozhlasu a vybavit technickou místnost počítačem a tiskárnou. Abych
nezapomněl, v rámci okrasné plochy na návsi byla odborně ošetřena historická lípa. Z hlediska dodržování
fungování stokové sítě bylo odtěženo dlouhodobě usazené bahno a nečistoty z odtokového rybníčka do
řeky Bystřice. V letních měsících hodlá obecní úřad tento odtok až k železniční trati ještě prohloubit
a rozšířit pro navýšení jeho efektivity. Dále byly pro dodržování bezpečnosti osob opraveny 2 lávky; jedna
přes řeku Bystřici a druhá přes původní obecní náhon k řece. Obecní úřad hodlá ještě tento rok provést
kamerovou zkouškou posouzení alespoň části stavu a průběhu stokové (kanalizační) sítě v obci
a zjistit rozsah podemletí místní komunikace u nemovitosti manželů Pourových st. K úkolu alespoň
provizorně opravit resp. řádně odvodnit místní komunikaci směrem k požární nádrži, která dlouhodobě
znepříjemňuje život občanům v Černůtkách, by se přistoupilo výhledově asi příští rok. Ani v Jeřicích se do
budoucna nehodlá upustit od nastaveného trendu a pozornosti postupné údržby obecní infastruktury.
Naplánovala se oprava nerovností a pokládka recyklátu na místní komunikaci za bytovkami podél hřiště.
Dle možností se udržují okrasné plochy, hřiště a místní komunikace. Obecní úřad hodlá instalovat 1
informační vývěsku v části Ovčín a za pomoci zastupitele p. Hejny mají děti a maminky momentálně
k dispozici na hřišti menší zahradní gril. Veliké úsilí se věnovalo jednáním při zpracování geometrického
zaměření pozemků pod chodníky pro jejich bezúplatný převod od Královéhradeckého kraje, ale někdy i
velice složitým dohovorům s fyzickými osobami, které jsou majiteli těchto pozemků v obci při návrzích pro
jejich bezúplatný převod nebo odkup. Na náklady při výstavbě nových chodníků se přiznává až 85 %
finanční dotace státu, což obec do budoucna může někdy využít. Těch akcí nebo stavebních možností a
nápadů jak peníze v obci investovat je několik např. výstavba multifunkční budovy na místním hřišti
(zpracovává se projektová dokumentace), výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení za šetřící „LED“
tělesa, bylo by vhodné vyměnit i nevyhovující okna/dveře na budově obecního úřadu nebo realizovat
investici do nové kuchyňské linky na VÚZ, pořídit nový traktor, kontejnerový nosič, atd. – zde mluvíme
dohromady o milionových částkách a bez dotací nebo půjček to prostě nejde… Za přispění dotačních
příspěvků státu se plánovala výměna oken na budově obecního úřadu a doplnění dětského hřiště
v Jeřicích a výstavba hřiště v Černůtkách. Bohužel, obci Jeřice státní dotace nebyly přiznány a tak
zastupitelé museli řešit, jestli budou tyto stavební počiny hradit výlučně z prostředků obce. Složitá
administrativa a požadavky na detailní odborný popis akcí při podání žádostí o finanční dotace, nízké
procento vyhovění těmto žádostem a následný závazek dlouhodobého dodržování jejich složitých
podmínek mnohokrát starosty obcí odrazuje, neřeknu-li znechucuje, se vůbec dotačními tituly zabývat.
Nicméně, toto je dnešní trend v komunální politice a často jediný způsob jak dosáhnout hodnotných
stavebních výsledků v obcích. Kde na všechno kolem dotací při složitém řízení obcí však najít čas, když jsou
všechny funkce v rámci celého zastupitelstva obce neuvolněné…?? Dotace využívají zejména větší obce,
městysy a města, protože mají možnost utáhnout větší náklady ze svého rozpočtu na drahé odborné
poradenství a mají na přípravu žádostí určené zaměstnance, kteří je v rámci své celodenní pracovní doby
cíleně připravují. Vůči malým obcím tuto skutečnost vnímám jako „komunální nespravedlnost“… A víte
sami, že peníze se kutálejí pryč velice rychle. Když vzpomenu pouze pravidelný servis čističky odpadních
vod + soustavy obecní kanalizace v Jeřicích zahrnující obměnu zrezivělých nebo nefunkčních součástí,
veřejného osvětlení, obecní kanalizace a zajištění odvozu tříděného odpadu, tak mluvíme o statisícových
částkách. Provozní náklady kanalizační sítě, zvýšená cena elektrické energie a vysoké částky za odpisy
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v rámci životnosti tohoto majetku obce dlouhodobě kalkulují výši stočného již nad hranici 60,- Kč/m3.
Zastupitelé obce proto schválili od letošního roku tento správní poplatek ve výši 30,-Kč/m3. V letošním
roce se výše dalších správních poplatků (např. za držení psů, svoz komunálního odpadu, služby obce), výše
daňové zátěže občanů (např. za nemovitý majetek) ani výše odměn zastupitelů obce vůči loňskému roku
nezvýšily. Naopak, ceny služeb obce jsou nadále velice přijatelné a byly doplněny o některé položky (např.
pronájmu majetku). Opakované kácení dřevní hmoty z důvodu prevence proti kůrovci sice přináší obci zisk
v podobě odprodeje dřeva, ale obec musí rovněž zabezpečit jeho náročné zalesnění, postřik plevele,
odstranění klestí, prořezávky a vyžínání. I v těchto souvislostech obec opakovaně požaduje návratnou
finanční dotaci od Královéhradeckého kraje. Třešničkou na dortu bylo přiznání dotace ve výši 48 tis. Kč na
zalesnění obecních porostů obce nedaleko obce Votuz. Koncem měsíce ledna se bezplatně umožnila ve
prospěch 9 občanů těžba náletových dřevin a souší u obce Votuz a „Na Vrše“. Obecní prostory tj. místní
komunikace, okrasné plochy, dětské a fotbalové hřiště, okolí kontejnerů na tříděný odpad, kulturních
památek, místního hřbitova, dohled nad kanalizační sítí, atd. se daří stěží udržovat pouze jediným
zaměstnancem obce a tak se přistupuje občas i k pomoci osob na dohodu o provedené práci. Obec Jeřice
ze svého rozpočtu tak, jako každý rok, podporuje nadále masivně nejenom provoz Mateřské školy a
Základní školy v Jeřicích, činnost Jednotek požární ochrany obou obcí, ale i činnost dalších nevýdělečných
nebo obecně prospěšných spolků (např. Hospic DUHA v Hořicích, TJ SOKOL Jeřice, Myslivecký spolek
Bystřice Třebnouševes, Jezdecký klub v Jeřicích, Římskokatolickou farnost v Hořicích, Kombinovanou školu
PROINTEPO v Hradci Králové, ZŠ v Cerekvici nad Bystřicí, Život bez Bariér, Domov pro seniory v Hořicích,
atd.). Obecní úřad přispívá nemalou finanční částkou i na zmírnění nákladů při zajištění obědů ve prospěch
seniorů obce a dětí navštěvující 1. ročník základní školy. V obci zatím funguje i pošta a obchod se
smíšeným zbožím. Obecní úřad bude vždy hájit zájmy občanů poskytováním svých prostorů pro tyto
služby. Funguje i autobusová a železniční doprava (v letošním roce snad dojde k instalaci světelného
zabezpečovacího zařízení na přejezdu směrem na Hořice) a i k výměně části poruchového vodovodního
řádu od nádražáckých bytovek směrem k silnici III. třídy před okrasnou plochou. Dle zástupce VOS Jičín se
brzy předpokládá i vybudovaní vodovodního napojení obce Jeřice na úpravnu vody v Březovicích, čímž by
se měly snížit ve vodě vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů a naopak navýšit kvalita i čistota vody.
Samostatnou kapitolou finanční nákladovosti obce je pořádání kulturních akcí. Obecní úřad se snaží, opět
dle finančních a personálních možností, organizovat takové akce, které by svým pojetím vyhovovaly jak
mladší, střední a starší generaci. Proto bych požádal občany, aby nám nejenomže sdělovali své podněty
nebo nápady k pořádání těchto akcí, ale i pomáhali je i realizovat. K ochraně bezpečnosti občanů obce
bych rád připomněl také výzvu Městské policie a Policie ČR v Hořicích při důsledném respektování
dopravních značek situovaných na veškerých železničních přejezdech v okolí Jeřic a Dolních Černůtek,
dodržování klidu v obci po 22.00 hod (kromě výjimek stanovených vyhláškou), vzájemnou toleranci vůči
občanskému soužití, omezení používání sekaček, traktorů, cirkulárek, apod. v době pracovního klidu tj.
v neděli. V rámci ochrany životního prostředí bych občany poprosil o důsledné dodržování zákazu pálení
odpadu (kromě suché dřevné hmoty) na otevřených prostranstvích, zamezení volného pobíhání psů po
obci a provádění pravidelných revizí provozu používaných kotlů na tuhá paliva v domácnostech (sloužící
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu) a spalinových cest kouřovodů, a to dle zákona, odborníkem.
Obecní úřad se snaží zabývat a věnovat patřičnou pozornost každému podnětu, návrhu nebo stížnosti
občanů. Dle stanovené agendy řeší tyto věci buď stálý zaměstnanec obce, nebo přímo starosta,
místostarosta, ale i další členové zastupitelstva. Úřední administrativa kladená na činnost samosprávných
celků tj. na obce neustále a dramatickým způsobem narůstá. Nejsou to jenom dotace, ale administrativní
zátěž na účetní a spisovou evidenci, ochranu osobních údajů (GDPR), jakýkoliv odprodej nebo pronájem
majetku obce, způsob sociálního zajištění a řešení problematiky bezdomovectví občanů, řešení
mezilidských/sousedských vztahů a realizace výběrových řízení. Tyto záležitosti jsou velice často náročné
na čas, pohotovost, pečlivost, vstřícnost, někdy až na pokoru, zvolený takt, volbu slov a přístup při
jednáních pro jejich úspěšné vyřešení. Současný objem úkolů řešených obecních úřadem a s nimi spojená
úřednická byrokracie může do budoucna způsobit nejednou zanedbání nebo nepozornost při vyřešení
mnoha důležitých problémů obce anebo požadavků občanů. Závěrem této části občasníku bych chtěl
poděkovat těm 20% občanům obce, kteří se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.25.5. t.r. Ačkoliv tyto volby nejsou mezi občany příliš oblíbené, obecní úřad musí věnovat jejich přípravě
a realizaci patřičnou administrativní pozornost dle znění příslušného zákona. (Páldi)
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Výzva obce k dodržování pořádku a čistoty
Obecní úřad se dlouhodobě snaží o dodržování pořádku a čistoty v obci Jeřice i Dolní Černůtky
vlastními prostředky, ale žádá o to samé i občany. Jedná se zejména o nepořádek v okolí autobusové
zastávky, železniční zastávky, místních komunikacích, instalovaných košů na odpadky, kontejnerů, na
hřišti, u hřbitova, atd. Upozorňuji ale i na nutnost úpravy travnatých porostů na soukromých pozemcích.
Samostatným a neustále diskutovaným problémem je situace s tříděným odpadem. Občané si často
stěžují, že kontejnery na tento odpad jsou neustále plné. Může se stát, že v některém období se prostě
kontejnery na plast a papír naplní rychleji než obvykle, zejména v letním období nebo kolem vánočních
svátků. Obecní úřad pravidelně navyšuje počet plastových kontejnerů o 1 nádobu v období měsíců dubnaříjna v obou obcích. Bohužel, někteří nezodpovědní občané, a to i z jiných obcí, vkládají tento odpad do
kontejnerů v pytlech, papírové krabice vcelku, nezmačkané anebo dokonce házejí do těchto kontejnerů
komunální odpad…!! Je nutné si uvědomit, že čím zodpovědněji třídí občané obce odpad, tím více
finančních prostředků se obci vrátí do rozpočtu pro její další rozvoj; návratná finanční pomoc za kvalitní
třídění odpadu od spol. EKO-KOM činila v r. 2018 kolem 44 tis. Kč. Nezapomínejme také, že použitý olej
resp. ztuhlé tuky z našich domácností lze rovněž soustřeďovat do pet lahví a odkládat do zelené popelnice
situované u ČOV v Jeřicích a nedaleko hasičárny v Černůtkách. Tento odpad v kanalizaci vytváří hrudky,
které postupně nabalují a zachycují na sebe další nečistoty, čímž se často ucpávají kanalizační čerpadla
anebo se tím vyvolá jejich vysoká poruchovost. Třídění tohoto odpadu je ekologickým trendem dnešní
doby, kterým zabráníme škodám nejenom na obecní kanalizaci, ale budeme chránit před devastujícím
a škodlivým vlivem i odpadní systém svých domácností. K úklidu obecních prostor přispívají i děti ze
Základní školy v Jeřicích, které každoročně shromáždí několik pytlů odpadu z katastru obce. S příchodem
jara obecní úřad důrazně vyzívá občany rovněž k tomu, aby nesypali anebo neházeli do řeky Bystřice ani
do součástí obecního náhonu, který je přirozeným
přítokem řeky, trávu nebo zbytky z parkové úpravy
svých zahrádek. Pomoc při úklidu obecních prostor i
lesních porostů obce nabízí pravidelně i myslivecký
spolek Bystřice Třebnouševes. Asi 10 nadšenců z obce
Jeřice vykonalo nezištně a dobrovolně kus práce pro
čistotu své obce dne 18.4. t.r. Vzhledem k tomu, že
obecní
úřad
nedisponuje
vysokým
počtem
zaměstnanců, věřím, že takovéto akce budou i do
budoucna aktivně občany podporovány. Je vidět, že sice
dobrovolníci na pomoc obci ještě „nevymřeli“, ale akce,
kdy se s nadšením a svépomocně v obci běžně stavěly
přístavby školek, škol, JZD, víceúčelové zařízení, opravovaly chodníky nebo střechy obecních nemovitostí,
atd. jsou již nenávratně pryč… Ano, doba se velice změnila; dnes není možné postavit jednoduchou kůlnu
bez odborného dohledu a bez složité projektové dokumentace při získání potřebných povolení. Jsme i více
zaneprázdněni, řešíme své každodenní starosti, pracovní a osobní záležitosti
pod časovým tlakem, prostě není na nic čas… S množstvím hasičské techniky a
jejich potřebným prostorovým uskladněním v budově hasičské zbrojnice
v Jeřicích obecní úřad dnem 1.7. t.r. ruší sběr nepotřebného papíru od občanů
(sběr kovového odpadu však nadále pokračuje). Doufám, že i tato činnost
výrazně přispěje k čistotě a ochraně životního prostředí obce a prevenci proti
nedovoleným skládkám. Obecní úřad bude trvat i na své opakované žádosti
z loňského roku adresované Povodí Labe při bagrovaní nahromaděného bahna
a nečistot v korytě řeky Bystřice a zpevnění uvolněného břehu v blízkosti
budovy základní školy. Obecní úřad dbá i o bezpečnost občanů při jejich volném
pohybu zpracováním 5 letého Plánu péče o stromovou zeleň v rámci kterého se do
konce t.r. budou realizovat nejnutnější odborné zásahy na poškozených stromech. Chraňme si a neznehodnocujme
to, co je již v obci vybudováno a co dlouhodobě funguje ve prospěch nás všech. Věnujte prosím náležitou pozornost i
zamezení volného pobíhání psů a znečišťování ovzduší. Podílejte se, prosím, svým zodpovědným přístupem na
dodržování pořádku v obci a informujte o vzniklých problémech osobně nebo telefonicky obecní úřad. (Páldi)
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Příchod jara
S příchodem jara k nám přiletěli nejenom první vlaštovky, ale i pýcha Černůtek
a okolních chalupářů – párek čápů. Tento pták je zakotven v myslích lidí jako symbol
rodinného štěstí a pohody. První zmínka o jejich hnízdění je v kronice obce zmíněna již
z r. 1959. Většinou vyvádí každý rok mláďata. Tento rok čápi na Černůtky opět
nezanevřeli a vyvedli 1 mládě. Bohužel, čápi nejsou zákonem chráněný živočišní druh
a škody, které páchají např. chovatelům drůbeže, je nutné řešit v součinnosti se
zástupci záchranné stanice v Jaroměři. (Páldi)

Masopustní veselí v Jeřicích
Dne 16.2. t.r. zorganizoval obecní úřad pod patronátem Kulturního výboru masopustní veselí v Jeřicích,
které zahrnovalo nejenom levnou nabídku výborných zabíjačkových specialit jako vepřového gulášku,
ovárku, jitrnic, prdelačky a zdarma makovo-jablečno-borůvkové metýnky, ořechové rolády, medovníku,
ale i masopustní průvod reje masek za doprovodu profesionální hudby „Mrákotinka“ z Hlinska. Tuto velice
vydařenou akci si za mimořádně hezkého slunečního dne užilo odhadem 80-90 osob. Lze říci, že při
obsluze těchto osob víceúčelové zařízení obce „praskalo ve všech“… Do setmění byla možnost si posedět
venku pod stanovými přístřešky a v podvečer se uvnitř zasedačky dokonce i zpívalo a tančilo za doprovodu
harmoniky p. Šlechty z Jeřic. Pro zahřátí se podávala kvalitní moravská hruškovice, slivovička, grog, káva,
čaj nebo dle přání vychlazené pivko na dobré trávení. Starosta v průběhu masopustu vyhodnotil a odměnil
nejhezčí masopustní masky, „popravil“ kobylu, čímž byl oficiálně v obci zahájen „masopust“. Obecní úřad
se snažil organizováním této akce navázat a připomenout historickou tradici únorových masopustů,
zabíjaček a zpříjemnit občanům všech věkových kategorií zimní období. Závěrem tohoto příspěvku, jako
obvykle, bych rád připomenul, že bez obětavosti všech členů kulturního výboru obce (pí. Pozlerová,
Smolíková a p. Rygl), ale i nezištné pomoci nebo sponzorství spousty zastupitelů a občanů obce (např.
p. Hejna, Minařík, Smolík, manželé Chládkovi, pí. Fikarová Blanka, pí. Paroboková, atd.) by nebylo možné
podobné akce úspěšně realizovat. (Kulturní výbor+Páldi)

Návštěva divadla v Hradci Králové
Dne 19.2. t.r. obecní úřad realizoval akci cílenou zejména na starší generaci, kdy celkem 37 osob (z toho
28 důchodců) shlédlo divadelní představení v královéhradeckém
Klicperově divadle. Byla to jedna z úspěšných komedií Ladislava
Stroupežnického „FURIANTI“ napsaná již v r. 1883, která ale svým
pojetím sarkasmu a vtipnosti reaguje prakticky i na dnešní
malicherné spory, arogantnost, konflikty a ješitnost zastupitelů
nebo vesničanů v malé obci. Kulturní výbor se snaží svými akcemi
oslovit každou věkovou skupinu v obci a tak si myslím, že tato akce
svým přístupem obohatila alespoň části občanů jejich kulturní
obzory v příjemném prostředí naplněného Klicperova divadla.
Senioři obce měli zajištěnou přepravu autobusem do Hradce
Králové a zpět, vstupenky i drobné občerstvení v divadle cestou obecního úřadu zdarma. (Kulturní
výbor+Páldi)
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Vítání nových občánků
Dne 6.4. t.r. proběhlo, po delší době,
v zasedací místnosti víceúčelového zařízení
v Jeřicích uvítání 5 nejmladších občánků obce za
účasti rodičů, příbuzných a dalších hostů. Milé
vystoupení žáků za dohledu ředitelky základní
školy Mgr. Tomáškové podtrhlo příjemnou
atmosféru této slavnostní akce. Proslov starosty
taktně připomněl rodičům nových občánků
nejenom nutnost rozvíjet jejich osobnost
k samostatnosti, dát jim potřebnou rodičovskou
lásku, péči, ale i přání, aby z těchto nevinných
stvoření vychovali čestné a nesobecké občany,
jimž by nebyly lhostejné ani problémy svého blízkého okolí. Zástupci obecního úřadu závěrem předali
rodičům děťátek hodnotné dárky, popřáli jim u přípitku prožití mnoho radostných okamžiků a požádali je
o zápis do kroniky obce. Žáci základní školy obdrželi za své vystoupení sladkosti, ředitelce školy a
maminkám dětí byli předány kytičky. Závěrem došlo i na pořízení několika památečních fotografií
šťastných rodičů a jejich dětí zejména v historické dřevěné kolíbce. (Kulturní výbor+Páldi)

Slet čarodějnic v Jeřicích a v Černůtkách
Dne 30. 4. 2019 proběhly tradiční slety a pálení čarodějnic o obou obcích.
V Jeřicích to bylo pod patronátem TJ SOKOL JEŘICE, SDH JEŘICE a obecním
úřadem. Ocenění nejhezčího čarodějnického ošacení z reje divokých masek bylo
letos velice obtížné, protože jak děti, tak dospělé čarodějnice byly skutečně velice
vkusně nastrojené. Dokonce se zúčastnil i jeden čaroděj… Nakonec obdržely věcné
ceny od obce všechny masky.
Příjemné
posezení
za
krásného slunného dne a pak
večer u ohně ve spojení s chutným občerstvením
(tradičním sponzorem vanilkových věnečků byla
opět pí. Hanyšová) si v Jeřicích pochvalovalo kolem
60 osob. Místní hasiči navíc na hřišti kontrolovali
stav své hasičské techniky a pilovali svoji součinnost
v rámci přípravy k účasti na okrskovém cvičení v
Rašíně. Poděkování za přípravu a organizaci této
zdařilé akce patří členům kulturního výboru obce,
zejména pí. Pozlerové a p. Ryglovi, a dále pí.
Hanyšové, p. Chládkovi s manželkou, p.Šorfovi a p.
Heligrovi. (Páldi)

Připomínka padlých občanů obce v boji proti fašizmu
Obec si pravidelně připomíná své hrdiny z válečné historie. Mediálně je velice
známý např. příběh padlého četníka (strážmistra) Lžičaře, hrobníka Šulce
a dělníka Skály těsně před koncem 2. světové války dne 6. května 1945 u staré
kovárny v Jeřicích. Dne 26. 5. 1947 byla těmto hrdinům, kteří společně bojovali
proti německé okupaci České republiky, odhalena na č. p. 8 v Jeřicích pamětní
deska. Výročí jejich hrdinských činů si zástupci obce uctili i letos pietní
vzpomínkou při položení věnců a kytic dne 3. 5. 2019 na památných místech v
obci. Stavu památníků věnuje obec náležitou péči. (Kulturní výbor, Páldi)
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Dětské odpoledne a diskotéka pro dospělé
Dlouho očekávaná a snad jedna z nejdůležitějších akcí roku, tedy
alespoň pro děti, bylo pořádání „Dětského odpoledne“ konaného dne
12. 6. 2019 na hřišti v Jeřicích pod patronátem obecního úřadu, TJ
SOKOL JEŘICE a JPO obce Jeřice. Dovednostních soutěží např. při
ovládání hasičské výzbroje, balancování s tenisovými raketami, střílení
ze vzduchovky, házení míčkem na cíl, chůzi na chůdách, atd. se
účastnilo kolem 50 dětí. Možnost jízdy na koni, promluvit s členy
Mysliveckého spolku
Bystřice Třebnouševes
a vidět jejich zajímavé exponáty, přítomnost nafukovacího
skákacího hradu, přelet letadla, ze kterého padaly dětem
bonbóny, vystoupení loutkového divadla KATKA, chutné
občerstvení, výborná obsluha a mimořádně vlídné počasí
přispělo k příjemné atmosféře této akce. Děti nejvíce
ocenili dárečky a sladkosti, které obdrželi za své výkony
v soutěžích. Zpestřením večerní části byla diskotéka pro
dospělé cestou kapely MANUAL. Poděkování za organizaci
a průběh této akce patří tradičně členům kulturního
výboru obce, zejména pí. Pozlerové a p. Ryglovi, některým
zastupitelům obce včetně jejich poloviček (např. pí. Chládková), hasičům z Jeřic, myslivcům
z Třebnouševse, provozovateli Autodílny Jeřice p. Václavíkovi, předsedovi a dalším dobrovolníkům z JK
Jeřice, zástupcům TJ SOKOL Jeřice, ředitelce mateřské školy, ale i mnoha občanům obce např. manželé

Šorfovi, Heligrovi, p. Lukáši Jenčovskému, Miroslavu Pourovi ml., p. Zvoníčkovi, atd. Nezištné sponzorství
akce svým občerstvením podpořila již tradičně svými dobrotami pí. Hanyšová a pí. Salačová. (Kulturní
výbor + Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 11.1.2019 se konala Výroční valná hromada SDH Jeřice za účasti
23 členů a 5 hostů; delegátem valné hromady byl starosta SDH z obce Dolní
Černůtky a přítomný byl i starosta obce Jeřice. Valnou hromadu řídil velitel
SDH Jeřice p. Rygl – nejdříve proběhla volba mandátové komise, zazněla
zpráva o činnosti SDH, revizní a pokladní zpráva za r. 2018, plán činnosti na
r. 2019, zvolili se delegáti na konání Valné hromady okrsku SDH dne 25.1.
t.r. v Třebnouševsi a následně se přijalo usnesení z valné hromady.
Okrskový aktiv hasičů byl plánován dne 1.6.2019 v Rašíně. Velitel SDH
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Jeřice připomněl přítomným, že v letošním roce bude zvoleno nové vedení. Zpestřením valné hromady
bylo předání pamětních medailí a čestných uznání Sdružení hasičů ČMS SDH některým členům SDH u
příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. V rámci diskuse se řešila příprava a účast hasičů
na letošním okrskovém cvičení požárního sportu a na námětovém cvičení v Rašíně. Diskuse hasičů
potvrdila nutnost pokračovat v úspěšné reprezentaci obce a přípravě na soutěže, předávat zkušenosti
mládeži a přispívat k ochraně životního prostředí. Starosta obce Jeřice poděkoval hasičům za jejich
zodpovědnou práci, kterou nejednou vykonávají v rámci svého osobního volna a na úkor svých blízkých.
Obecní úřad předpokládá i v letošním roce finanční podporu dobrovolným hasičům nákupem potřebných
součástí jejich výstroje a výzbroje, PHM, instalací nových vrat na budově hasičské zbrojnice, nového
čerpadla (jeho instalaci provedli Pour Miroslav, Michal a Petr Šepkovi s pomocí Moniky Pourové a Terezky
Dudiňákové), atd. v celkové výši cca 100 tis. Kč. Běžné závady např. na čerpadlech si hasiči dokáží opravit
často sami. Přáním starosty obce je nejenom aby si hasiči z obce Dolní Černůtky a Jeřice vzájemně
pomáhali řešit své odborné problémy, ale aby přispěli ke stmelení občanů těchto obcí. Nepsaným
posláním hasičů je i zachovávání hasičských tradic, jejich předávání dalším generacím a jsou vnímáni také
jako nedílná součást Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, požárů nebo
a přírodních katastrof a jejich pomoci využívá obecní úřad i u organizování mnoha akcí v obci (např. Pálení
čarodějnic, Den dětí, Rozloučení s létem, atd.). Naši hasiči se na Okrskovém cvičení požárního sportu
konaného dne 1.6. t.r. v Rašíně opět neztratili a důstojně reprezentovali obě obce. Při účasti silné
konkurence hasičských družstev mužů a družstev žen získali hasiči z Dolních Černůtek celkově 1. místo,

ženy z Jeřic měly nejrychlejší útok a celkově obsadily 2. místo; muži z Jeřic pak celkově obsadili 5. místo.
Družstvo JSDHO Jeřice (ve složení p. Rygl, Pour Miroslav, Vacek) bylo vyzváno operačním střediskem
hasičů v HK/KOPIS, aby se zúčastnilo a spolupracovalo s profesionálními hasiči při likvidaci nahlášené
mimořádné události v prostoru vlakového nádraží při požáru travního porostu a pražců. Družstvo hasiček
z Jeřic získalo hezké 4. místo (z 8 družstev) na soutěži o Poháru starosty Okresního sdružení dne 29.6. t.r.
ve Vidochově. Na tyto výsledky můžou být nejenom dobrovolní hasiči, ale i občané obou obcí náležitě
pyšni !! Obecní úřad a velitel JSDHO Jeřice děkuje všem hasičkám a hasičům nejenom za jejich vzornou
reprezentaci, ale přeje jim i mnoho sil a elánu do další hasičské činnosti v letošním roce. (Rygl+Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Toto sdružení příkladně pečuje o obecní pozemek zahrnující tenisový kurt.
Obec činnost tohoto sdružení proto podporuje a vítá zejména možnost
rekreačního hraní tenisu při

pořádání tenisových turnajů,
které
jsou
příjemným
zpestřením
a
možností
sportování zejména přes
víkendy pro všechny občany
obce. Škoda že se těchto
turnajů nezúčastňuje více mladých lidí. Tenisový turnaj
ve čtyřhře se zajištěným občerstvením se uskutečnil
např. i dne 15. 6. t.r. Tenisti jsou aktivní i při pomoci
pořádat obecní akce, zlepšují prostředí hřiště,
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příkladnou péči věnují i úklidu okolí a stavu tenisového hřiště, pořádají i turnaje na VÚZ v ping-pongu nebo
se zúčastňují podobných turnajů v okolních obcích a v Hořicích. Tenisti s některými svými rodinnými
příslušníky za fandili v měsíci květnu t.r. českým tenistkám na turnaji Prague Open v Praze. V době letních
prázdnin se dne 5.8. t.r. resp. v měsíci září t.r. očekává pořádání dalšího tenisového zápolení – účast
občanů je opět velice srdečně vítána. (Páldi)

Jak si vedla fotbalová mládež v jarní části sezóny 2018/2019
JEŘIČTÍ KLUCI V DRESU HOŘICKÉ JISKRY TO MĚLI LETOS MOC TĚŽKÉ.
Zbývající trio Jeřických chlapců Vašek Chládek, Tomáš
Rathovský a Lukáš Rathovský to měli v letošní sezóně velice
těžké. První dvojice hrající v mladším dorostu doplácela na
téměř nulovou účast hráčů ročníku 2002, pro který byl letošní
ročník vyhlášen a v konkurenci týmů, kteří tímto ročníkem
disponovali, neměli moc šancí na větší úspěch. Ve většině
utkání museli nastupovat i hráči o dva, tři roky mladší. Přes
tento hendikep nebyla všechna utkání tak špatná, ale ve
většině případů klukům docházeli síly a druhé poločasy
nezvládali a utkání prohráli. Výsledkem jejich snažení bylo
poslední místo v krajském přeboru. Povzbuzením do dalších
sezón mohou být poslední utkání, kdy kluci získali dvě remízy
a jednu výhru, ale vše bude záležet na jejich chuti trénovat a
pokračovat. Třetí jmenovaný to po stránce týmové měl lepší, v soutěži starších žáků obsadil se svojí partou
konečné 6. místo, což při menším počtu hráčů ročníku 2004 je dobré umístění, protože všechny týmy před
nimi disponovali nejméně osmi hráči daného ročníku. Co se týká osobních statistik, tak to nebyla zrovna
povedená sezóna, do statistik se zapsal pouze dvakrát, ale hlavně vypadl ze základní sestavy. Doufejme, že
nová sezóna přinese všem lepší výsledky a bude je fotbal opět bavit. (Rathovský)

Aktivity Základní školy Jeřice
Školní rok uběhl nečekanou rychlostí
A blíží se zase prázdniny. Věřte, že zasloužené. Děti se věnovaly
učení (některé opravdu pilně), prvňáci už umí číst a psát a ti starší
snad pobrali nějaké nové vědomosti a dovednosti. My dospělí jsme
se starali o vzdělávání, bezproblémový chod školy a vše kolem toho.
Podělíme se s vámi o aspoň pár kapek toho, co nás ve druhém
pololetí potkalo.
Na konci ledna se vydávalo vysvědčení. A také všude všechno
zamrzlo. Tak jsme mohli začít s bruslením. Vloni to nevyšlo – bylo
moc teplo. Na nádrži za mlýnem probíhal nácvik i výcvik
bruslařských dovedností. Bruslili velcí i malí, možná i vy. Moc se nám to líbilo, ale led nevydržel ani dva
týdny. Aspoň jsme to zkusili. Učili jsme se dál každý den,
čeština, matematika, angličtina a všechno další podle rozvrhu,
přesto jsme se snažili rozšiřovat své obzory i jiným směrem.
Byli jsme několikrát v divadle – nejen v Hořicích, ale i v Hradci
Králové v loutkovém divadle Drak. Viděli jsme pěkná
představení, ale navíc jsme si procvičili, jak se chovat, co si
obléknout a co určitě nedělat. Jak se neztratit v Hradci.
Vzdělávání totiž probíhá nejen ve školních lavicích. Od kultury
a sportu se dostáváme k technickému vzdělávání. Hodně se o
něm mluví, my jsme to pojali prakticky. V naší škole proběhl
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projektový den právě s tímto zaměřením. Odborný lektor,
který připravil náplň tohoto programu, se zaměřil na
pokusy z oblasti fyziky. Některé pokusy prováděl sám,
s jinými mu pomáhali naši žáci. Celý projektový den byl
velmi zajímavý. Děti to bavilo, určitě si na něco
vzpomenou, až budou starší a budou mít fyziku. Letos už
druhý den plný poznání proběhl díky celostátnímu projektu
Šablony II, který je věnován rozvoji školství a je financován
z EU. V naší škole jsme z tohoto projektu pořídili novou
výpočetní techniku, dále knihy a hry do odpoledních
zájmových kroužků.
A co soutěžení? I soutěžení bylo. Nejdříve jsme se
připravovali na recitační soutěž malotřídních škol. Nepořádníci se svou básničku naučili mizerně. Ale děti
šikovné se naučily svůj přednes tak dobře, že jsme mohli vybrat tři postupující, kteří nás reprezentovali
v kulturním domě v Milovicích. Získali jsme jedno třetí místo a jedno čestné uznání. Je mi líto, že nemohu
napsat jména těch šikovných dětí, ale současná legislativa – ochrana osobních údajů – nám to nedovoluje.
Školní rok se sunul k jaru, bylo třičtvrtěletí a blížilo se velikonoční volno. Letos hodně pozdě a s počasím
trochu nepředvídatelným. Začali jsme v tělocviku cvičit venku na
hřišti, proběhly jarní práce na školní zahrádce. Nastalo velké
těšení
na
školu
v přírodě, letos opět
v Českém ráji kousek
od Turnova. Stihli
jsme ještě jedny
závody v orientačním
běhu ve Vojicích,
výpravu do Aquaparku v Hradci Králové. Vypravili jsme se
spolu s mateřskou školou do Starých Hradů. Návštěva
pohádkového světa se všem moc líbila. Tento výlet dostaly
děti jako dárek od obce Jeřice ke Dni dětí. Díky.
A zase to učení. Venku sluníčko, před sebou domácí úkoly a
školní přípravu. Mnohým se už nechce. Ale musíme vytrvat až do konce. Pořád se známkuje, hodnotí.
Vysvědčení začíná být na dohled.
Potom letos poslední třídní schůzky a konečně škola v přírodě. Počasí letos zatím nejteplejší. Trochu jsme
se učili, trochu výletovali. Hodně jsme se koupali – v rybníku i na koupališti. Navštívili jsme hrad Valdštejn
a zámek Hrubý Rohozec. Čekal nás i celodenní výlet na Hrubou Skálu. Týden utekl jako voda. A jsme na
samém konci. Za pár dní dostaneme vysvědčení. Někdo bude spokojený, někdo ne. Tak je to každý rok.
Rozejdeme se na dva měsíce do všech stran. A v září se tu sejdeme znovu, odpočatí a celí natěšení na nový
školní rok. (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Brigáda s rodiči a úpravy zahrady
Na letošní jaro jsme se opravdu moc těšili. Měla jsem v hlavě
spoustu plánů a nápadů, které jsem chtěla ve školce postupně
realizovat. To by však nešlo bez podpory a pomoci kolegyň. Záměr
byl jasný, upravit zahradu za minimální náklady. Proto jsme poprosili
o pomoc také rodiče a začali jsme připravovat materiál. Kolegyně
s přítelem sehnala od p. Hypiuse z Horních Černůtek strom na
pokácení, z něhož nařezali špalky, společnými silami jsme je dopravili
do Jeřic, kde se o další opracování a nátěr postaral p. J. Smolík.
S rodiči jsme nashromáždili vrbové pruty, takže jsme se konečně
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mohli pustit do práce. Velká byla naše radost, když nám na první plánovaný termín brigády vyšlo počasí a
sešli jsme se na zahradě s tatínky v tak hojném počtu. Pracovalo se téměř do tmy. Odstranil se starý sušák
na prádlo, na jehož místo se zabudovala špalková cestička. Pokácel se proschlý letitý jehličnan,
zabetonoval nový sušák, upravil sklon skluzavky na umělém kopci, odstranil kovový domeček, zasázelo a
propletlo vrbové týpí. Z výsledného díla máme radost a nezbývá než poděkovat za pomoc tatínkům našich
dětí pánům Smolíkovi, Vojtěchovi, Dědinovi, Hejnovi, Jenčovskému, Strnadlovi, Tomáškovi se synem,
Šrámkovi, Mešejdovi, Sukovi a našim rodinám.
Ke zkrášlení zahrady přispěl i p. Chládek, který nám vyrobil a zabudoval konstrukci na baldachýn
k zastínění pískoviště. Dle pořekadla, kdo si počká, ten se dočká, se čekání opravdu vyplatilo, protože se
dílo povedlo a v těchto horkých dnech ho pravidelně využíváme. Chci poděkovat také panu Ryglovi, který
nám vždy ochotně pomůže. Po dohodě s panem Máslem a ve spolupráci s pány Pourem a Chládkem se
postaral o nutnou výměnu písku v pískovišti. Máme radost i z naší rozkvetlé zahrady, která dostala nynější
podobu po poradě s bývalou zahradnicí paní Kolovrátníkovou ze Sovětic. Je odměnou za naše úsilí, hodiny
hledání a pročítání na internetu, návštěvy v několika zahradnictvích, práce i pravidelného zalévání.
Projektový den v MŠ
Z finanční podpory EU Šablon II. do kterých jsme zapojeni, jsme v rámci projektového dne v mateřské
škole vybudovali na zahradě MŠ bylinkovou zahrádku. Chtěli jsme vytvořit něco smysluplného, trvalejšího,
co prospěje naší zahradě a přinese užitek nám všem. Smyslem projektových dnů je zapojení do vzdělávání
odborníka z praxe, proto jsme celé naše týdenní téma věnovali bylinkám a zakončili stavbou bylinkové
zahrádky z pískovcových kamenů pod vedením p. Michálka. Děti nejprve bylinky poznávaly a zkoumaly,
seznámily se s jejich využitím v kuchyni, v léčitelství
a v kosmetice, vyhledávaly je v knihách a encyklopediích,
poslouchaly o nich pohádky, hrály hry, ochutnávaly bylinkové
čaje, kreslily plánek bylinkové zahrádky, na nějž skládaly
kamínky. V den D se s p. Michálkem pustily do stavby
z kamenů, které nám věnovala naše školnice paní Černá.
Společně měřili, kopali, usazovali kameny, otloukali je,
dosypávali hlínu, a nakonec jsme bylinky zasázeli. Bylo moc
zábavné pozorovat děti při činnosti, s jakým zaujetím,
nasazením a vytrvalostí pracovaly. Myslím, že se nám stavba
povedla, bylinky rostou, děti je chodí pravidelně zalévat a
paní kuchařka je postupně zařazuje do našeho jídelníčku.
Výlet do Starých Hradů
Koncem května jsme vyrazili společně se základní školou na
celodenní výlet do Starých Hradů. Stává se již tradicí, že obec
tyto akce finančně podporuje, což jistě rodiče dětí ze školky a
školy vítají, a my za to děkujeme, neboť náklady na cestovné a
vstupné nejsou zanedbatelné. Prohlédli jsme si Zámecké
pohádkové sklepení se skřítky a dalšími zábavnými
postavičkami, navštívili jsme Dračí království a Zdravosvět,
v němž se děti dozvěděly některé užitečné informace týkající se
zdraví. Zaujala nás také zámecká Bestyjola s živými zvířátky a
přehlídka pávů. Výlet se nám vydařil a společně jsme si ho užili.
Cesta do pravěku a projektový den v Archeoparku
Další projektový den jsme v letošním školním roce realizovali
v Archeoparku Všestary. Opět mu předcházely dvoutýdenní
přípravy zaměřené na seznámení dětí s historií naší Země a
vývojem člověka. Ozdobili jsme si pravěký oděv, vyrobili korále
z hlíny, vyprávěli nad knihami a encyklopediemi, vytvořili
stavbu z doby dinosaurů, tančili v rytmu bubnů, zhlédli a
přečetli pohádky o pravěku, naučili se Prahymnu a další
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písničky, vybarvovali a kreslili jsme dinosaury a hráli na pralidi a také na archeology, což dětí hodně
nadchlo. V pískovišti hledaly „zkameněliny“ dinosaurů, které si pak musely z „kamene“ vysekat. Skvěle
jsme si užili naši pravěkou výpravu do okolí Jeřic. „Lovili“ jsme medvěda, kterého nám paní kuchařka
připravila k svačině, hráli na stopovanou, cestou plnili různé úkoly, a nakonec se podle pravěkého
obrázkového písma společně vydali na Vrše na lov
mamuta. Místo mamuta jsme však našli ve veliké pasti
jen dvě kosti, nasbírali heřmánek, a objevili další
poklady, které jsme si z výpravy donesli. Na hřišti na
nás čekala další pravěká žena, aby nám vyčarovala
z donesených kostí hostinu pro všechny. Také nás
vylekala dvě obří vejce v hnízdě na stromě, jež ukrývala
pro děti překvapení. Mladší děti byly z výpravy natolik
unavené, že bez námitek ulehly ve školce k odpočinku.
Starší děti pak ještě na hřišti střílely z luku, házely kostí,
hledaly a sestavovaly mamuta z částí, kreslily „jeskynní
malby“ úhlem a plnily další úkoly. Všichni jsme si
z tohoto dne odnesli pěkné zážitky a těšili se na další
do Archeoparku. Do Všestar jsme vyrazili brzy ráno vlakem a pobyli tam celé dopoledne. Prohlédli jsme si
repliky pravěkých nástrojů v pravěké vesnici a seznámili
se s životem lidí v pravěku. Děti v roli archeologů
objevovaly pozůstatky pravěkých předmětů, zkoumaly je
a poznávaly, k jakému účelu sloužily. Seznámily se, z čeho
je postavený pravěký dům a společně do něho nahlédly.
Prohlédly si a zahrály na repliky hudebních nástrojů a
zatančily rituální tanec s doprovodem bubnu. Zjistily, co si
pravěcí lidé hledali k jídlu v přírodě, co si museli
vypěstovat, jak potraviny uchovávali a upravovali.
Vyzkoušely si práci na poli pravěkým nářadím, brousily
kamenné sekery, drtily obilí na zrnotěrkách, krájely
ořechy a jablka kamennými noži, abychom si společně
uvařili obilnou kaši, kterou jsme na závěr ochutnali.
Všechny náklady spojené s projektovým dnem, služba průvodce a cestovné, byly dětem hrazeny
z prostředků EU Šablony II.
Co dalšího jsme do prázdnin zažili:
 některé děti se účastnily plaveckého kurzu v bazénu v Hořicích
 užili jsme si „Čarodějnický rej“
 připravili jsme besídku pro rodiče a přátele školky „Rok ve školce“
 zhlédli jsme divadlo v kulturním domě Koruna v Hořicích „Včelí medvídci zpívají“ a loutkové
divadlo ve školce „Paleček“
 zapojili jsme se do projektu české obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 v MŠ jsme viděli ukázku „Canisterapie“ a hráli hry s pejskem
 vyřádili jsme se při bubnování na sudy při „Bubenické dílně“
Provozní informace
Z Šablon II. také čerpáme finanční prostředky na chůvu, která nám pomáhá s péčí o nejmenší děti. I když
zapojení do tohoto programu přináší hlavně mně více práce a starostí, peníze, které jsme pro školku
získali, určitě stojí zato. Žádala jsem také o finanční prostředky z rozvojového programu na překrývání
učitelek, díky nimž se posílil náš učitelský tým v nejnáročnější části dne. Paní Pourová, která nám na
zkrácený úvazek vypomáhala, chce ale už užívat zasloužené penze, proto nás v září doplní p. Zatloukalová
z Hořic. Další novinkou bude výměna pracovnice na místě školnice. Paní Černá se po dlouhých letech
zaměstnání ve školce rozhodla pro změnu, proto na její místo nastoupí paní Paroboková, která v minulosti
v naší školce již pracovala.
Díky vstřícnému přístupu obce jsme získali rozpočet na provoz školky a kuchyně takový, že jsme vybavili
kuchyň konvektomatem, jež je nepostradatelným pomocníkem a revolucí v novodobém zdravějším vaření
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s předpokladem úspor energie. Snažili jsme se také o zprovoznění naší staré škrabky brambor, která
musela být v minulosti z hygienických důvodů z kuchyně odstraněna. Vybudování hrubé přípravny
zeleniny na místě, kde byl před rekonstrukcí umístěn bojler, jsme shledali jako reálný plán. Snížily by se
náklady na nákup brambor a jsme přesvědčené, že i jejich kvalita by byla lepší oproti loupaným
bramborám, z kterých se mnohdy nedá chutně uvařit. Tento návrh však obec zamítla ještě před jeho
oficiálním vyřčením. Kvůli rostoucím cenám potravin budeme muset od září obědy zdražit.
Za kolektiv mateřské školy přeji všem krásné období dovolených a prázdnin. (Dušková)

V této části občasníku bych rád podotknul, že obec Jeřice jako zřizovatel svých příspěvkových
organizací, podporuje jejich činnost nejenom příspěvky na provozní náklady, ale i organizováním obecních
akcí a mimoškolních aktivit zaměřených na děti předškolního a školního věku. OÚ, mimo jiné, zajistil
autobus, vstupné a občerstvení pro výlety dětí a pedagogického dozoru ZŠ+MŠ Jeřice dne 23.5. do Starých
Hradů a dne 27.6. do zábavného parku FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou (z důvodu velikého horka bude
tento výlet realizován asi v měsíci září t.r.). Dále to je již tradiční podpora pro výlety dětí v rámci adventu.
V těchto souvislostech je však také nutné zmínit veliké úsilí pedagogických sborů obou škol pod odborným
vedením ředitelky Bc. Duškové a Mgr. Tomáškové, které nejenomže dlouhodobě, aktivně a cílevědomě
vytvářejí co nejvhodnější prostředí dětem k jejich výchově a vzdělávání, ale vytvářejí i potřebnou důvěru
rodičů o tom, že o jejich děti je adekvátně postaráno. Pro obecní úřad je příjemné slyšet nejednou zprávy
o tom, že děti navštěvující školu v Jeřicích se svými znalostmi a dovednostmi se následně neztratily ani na
vyšších stupních např. v Hořicích. Situace v mateřské škole v Jeřicích, kde musel starosta obce schválit
výjimku ze zákona pro navýšení počtu dětí, snad ani nepotřebuje příznivější komentář…. Věřím, že
kdyby měla školka v Jeřicích kapacitu 50 dětí, byla by naplněna na 100%. Investice do důsledné výchovy a
kvalitního vzdělání se do budoucna vždy vyplatí a děti nám to snad jednou vrátí. Stanou se z nich úspěšní
podnikatelé, šikovní řemeslníci, ředitelé firem, jednatelé společností, kdo ví, možná komunální politici
a jednou budou naše obce zvelebovat o mnoho efektivněji než současní zastupitelé. Myslím si, že je proto
vhodné nejednou v průběhu roku našim ředitelkám, pedagogům, ale i pomocnému personálu, kuchařkám,
školnicím, osobám, které pomáhají s údržbou a čistotou společných prostor škol minimálně slovně
poděkovat a nadále podporovat jejich významnou činnost. (Páldi)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Rok 2019 jsme v jezdeckém klubu zahájili tradičně novoroční
vyjížďkou, i když tentokrát v propršeném vydání. V jarních
měsících se naše jezdkyně účastnily série skokových i drezurních
soustředění v Hořicích, kde se pilně připravovaly na letošní sezónu.
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Letos se nám také narodila 3 hříbátka. Sezónu jsme zahájili na drezurních závodech v Dolním Přímu v
polovině dubna, kde Šárka Dědinová s Werbertem obsadila 3. místo v úloze stupně S. Dne 27.4. jsme v
našem areálu pořádali první závody, a to hobby drezury stupně Z a L. Většina našich jezdkyň zde startovala
a nasbírala cenné zkušenosti i nějaká vítězství a umístění. Den poté jsme u nás přivítali děti a jejich poníky.
Více než 60 startů malých jezdců již od 2 let snad zaručí pokračování jezdecké tradice i v budoucnu. Děti
soutěžily v jízdách zručnosti, kdy projely slalom, prošly úzkou uličkou, přenášely plyšového koníka, házely
podkovou, atd. Podobnou trasu pak také proběhly samy, bez poníků. Zkušenější děti poté i skákaly přes
překážky malé parkurky. Tyto závody byly jakousi generálkou před 1. červnem, kdy jsme pořádali
Mistrovství Královéhradeckého kraje v drezuře ve všech věkových kategoriích. Mistrovské tituly zůstaly
doma, kdy v juniorech zvítězila Barbora Jelínková s Fankym a třetí byla Deniela Nekvindová s Doris, v
seniorech zvítězila Šárka Dědinová s Werbertem. Závodů se účastnili jezdci z celé republiky včetně pony
jezdkyň, které závodí i na mezinárodních kolbištích. Všichni vítězové a umístění si odvezli krásné ceny díky
partnerům závodů – obci Jeřice, Lesům ČR,
Hasičské
vzájemné
pojišťovně,
Jezdeckým
potřebám Prohippo Dvůr Králové a Květinářství
Soukupovi. Parkurů se pravidelně účastní Majda
Čížková, Bára Juričková a Terka Běloušková, letos již
skákaly například v Josefově, Pardubicích, Jičíně,
Brozanech. Z Mistrovství Královéhradeckého kraje
si M. Čížková s Dinou přivezly bronzové medaile. Na
přelomu března a dubna se narodily 2 hříbátka.
Sportovně úspěšná klisna Donatela má své první
hříbě, kobylku po Firestone a Dixi má také kobylku
po Chico´s Boy. Koncem června se narodil strakatý
hřebeček klisně Nataly. Hříbátka budeme křtít pravděpodobně během posledních letošních závodů
konaných v našem areálu, a to poslední prázdninový víkend, kdy v sobotu budeme hostit drezurní jezdce v
nižších hobby soutěžích a v neděli malé jezdce a jezdkyně s jejich poníky. Všichni jste srdečně zváni.
(Dědinová)

Aktivity Hospice Duha Hořice
V březnu 2019 to bylo rovných deset let od
vzniku Domácího hospice Duha – prvního
domácího hospice v Královéhradeckém kraji.
Přestože se to nezdá jako dlouhá doba,
uvědomujeme si, jak moc se během těch let
změnilo. Nemyslíme tím pouze růst naší
organizace nebo počty pacientů a rodin, kterým
jsme poskytovali naše služby. Změnilo se
především něco v celé společnosti. V době, kdy
se rodila Duha, byla zařízení LDN přeplněna
umírajícími pacienty a po celé zemi se hlasitě
volalo po zavedení eutanazie, aby člověk mohl
důstojně zemřít. Jsme rádi, že se během těch
deseti let prosadil v ČR jiný systém, který nejenom umožňuje člověku důstojně zemřít, ale rovněž i
důstojně žít před smrtí. Díky tomu dnes nevodíme naše pacienty do místnosti se smrtící injekcí, ale tam,
kam patří – do jejich domovů – do společnosti jejich nejbližších. To je domácí hospicová péče, to je kultura
života. A my jsme nevýslovně vděčni, že jsme k této kultuře mohli přispět svým vlastním dílkem. Abychom
však byli spravedliví, musíme též říci, že se změnilo sice mnoho, ale nezměnilo se toho dost. Zdravotní
pojišťovny se i nadále zdráhají proplácet naši péči. Na mnoha místech ČR jsou stále oblasti, kde je domácí
hospicová péče obyvatelům nedostupná. Desáté výročí tak pro nás není vavřínem, na kterém bychom
chtěli usnout. Chceme i nadále iniciovat a podporovat vznik nových domácích hospiců v ČR. Především
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prostřednictvím zakladatelky našeho hospice – Jany Sieberové – neustáváme v přednáškové, publikační a
edukační činnosti o perspektivách a výhodách domácí hospicové péče. A samozřejmě nezapomínáme ani
na náš region, kde naše služby dále rozvíjíme. Na konci roku 2018 jsme opět dovybavili naši hořickou
půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Otevřeli jsme ve Vrchlabí novou odbornou sociální
poradnu, která od ledna 2018 slouží našim pacientům z oblasti Krkonoš. Naše zdravotní sestry najezdily
v uplynulém roce za našimi pacienty 22 475 km, strávily u pacientů 1110 hodin a provedly 1006
zdravotních úkonů. Pokud jsme hovořili o spravedlnosti, bylo by velice nespravedlivé říci, že Domácí
hospic Duha je pouze naše dílo. Věříme, že přinášení nejenom zdravotní odbornosti, ale také lidskosti
umírajícím pacientům, to je projekt, kterého jsme pouze spoluúčastníky. Proto ani zmiňované desáté
výročí nebude oslavou Duhy a jeho týmu. Všemi plánovanými akcemi chceme především poděkovat vám
všem, kteří jste nás během těch deseti let jakkoliv podporovali a pomáhali nám vytvářet kulturu života.
Domácí hospic Duha by nikdy nebyl, není a nebude bez vás! Proto se velice těšíme, až se na některé
z těchto akcí s vámi osobně setkáme, což se stalo na menší oslavě uskutečněné dne 29. 3. 2019 v Biografu
Na Špici v Hořicích.
Vaše

DUHA

Kroniky obce
Milí čtenáři, dnes mám pro Vás ještě jednu dílčí informaci o situaci ke
kronice obce Jeřice, která v rámci svazků 1-5 popisuje historii obce od r.
1900 do 2003. Prozatím nedokončený svazek č.6 pak zaznamenává období
od r.2003 po současnost. 1.-4. svazek kroniky obce je fyzicky uložen ve
Státním okresním archívu v Jičíně. Záznamy let 1981-1983 v rámci znění 5.
svazku kroniky, který je fyzicky uložen na obecním úřadě, provedl p.
Miroslav Pour z Jeřic z čp. 58 (tajemník MNV). V psaní 5. a 6. svazku
následně pokračovala kronikářka paní Miluška Hakenová z Jeřic čp. 54 a od
r. 2008 p. Jaroslav Heligr z Jeřic čp. 17. Svazky 1.-5. kroniky byly postupně
převáděny do digitální podoby cestou moderních technologií a do začátku
měsíce května 2019 byly předány elektronicky k využití obci Jeřice. Na
obecních stránkách je v současnosti elektronicky k dispozici 5. svazek
kroniky (záznamy z let 1981-2003), Kronika MŠ Jeřice z let 1975-2002
a Pamětní kniha SDH Jeřice. Občané obce si po domluvené schůzce mohou
v klidu na obecním úřadě tyto krásné archiválie prohlédnout a zavzpomínat
tak na historii obce.

Jubilea:
leden: Jan Bubelíny, Josef Fikar, Vladimír Schoval
únor: Marta Pražáková
březen: Hana Viková, Jiří Tláskal
duben: Ludmila Šímová, Jaroslava Tláskalová
květen: Vojtěch Jenčovský
červen: Pavlína Šorfová, Jana Suchardová, Hana Hlavatá

Úmrtí:
březen: Zdeňka Jenčovská
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Do obce se přistěhovali k trvalému pobytu: Šárka Petráčková čp. 116, Denisa Rajchová
a Daniel Bednář čp. 112, Lucie Mazurová čp. 132, Zdeněk Novák čp. 34, Iva Koláčná a Radek
Zaplatílek čp. 114.
Z obce se trvale odstěhovali: Markéta Machačová z Jeřic čp. 81, Pavel Konrád/Báša Tomáš/2x
Kateřina Bášová z Černůtek čp. 21, Marie Menclíková z Černůtek čp. 40.
Celkový stav obyvatel obce ke dni 30. 6. 2019 je 390 osob, z toho je 197 žen a 193 mužů.

Plánované kulturně-společenské akce
Léto je zejména obdobím dovolených, v rámci kterého však obecní úřad hodlá připravit pro své občany
další zajímavé akce. V obci Dolní Černůtky se již nyní připravuje dne 3.8. t.r. posezení u občerstvení
a hudby cestou skupiny Spektrum z Hradce Králové na které obecní úřad a zastupitelé obce srdečně zvou
občany z Jeřic, Černůtek a okolí. V Jeřicích to bude v rámci akce „Rozloučení s létem“ dne 24.8. t.r.
a možnost dovádění dětí v rámci dětského maškarního karnevalu, v hasičské pěně, malování na tvář a
večer se očekává taneček pro dospělé při poslechu skupiny ATLANTIS ukončený ohňostrojem. Dne 31.8.
t.r. se ve víceúčelovém zařízení obce Jeřice plánuje uskutečnění karetního turnaje ve hře „Prší“. Jak bylo již
zmíněno dříve, v letních měsících se předpokládá organizování alespoň jednoho tenisového turnaje
s občerstvením cestou TJ Sokol Jeřice na hřišti v Jeřicích. Koncem měsíce září je plánováno dětské
odpoledne spojenés posvícenským rybařením v Černůtkách. V měsíci září se možná povede v Jeřicích
zorganizovat i posezení u táboráku s kytarou; ve dnech 19. - 20.10. t.r se plánuje autobusem návštěva
pamětihodností města Mikulov spojená s posezením ve vinného sklípku. No a podzim bude opět ve
znamení „Dýňování“, „Lampionového průvodu“ a tradičních akcí v rámci adventu. Zajímavý podnět dostal
obecní úřad od občanů pro návštěvu nějakého hezkého adventního trhu spojeného se zhlédnutím vánoční
atmosféry nebo návštěvu nějakého estrádního vystoupení.
Rádi bychom Vám opětovně touto formou laskavě připomněli, že občané mají rovněž možnost si
pronajmout za nevysoký poplatek prostory zrekonstruovaných a vhodně zařízených prostor víceúčelového
zařízení v obci Jeřice a v Černůtkách při pořádání svých soukromých oslav, jubileí, setkání ze školy,
firemních seminářů, apod. Pokud mají občané zájem pomoci při přípravě akcí pořádaných obecním
úřadem, jsou srdečně vítáni. Veškeré pořádané akce se vyhlašují na vědomí občanům rozhlasem, plakáty
resp. pozvánky se zveřejňují na elektronické desce úřadu, na obecních vývěskách (tabulích) a jsou i
součástí zápisů z veřejných zasedání zastupitelů obce. Na všechny akce obecního úřadu jsou srdečně zvaní
nejenom občané Jeřic, obce Dolní Černůtky, ale i z okolí. (Kulturní výbor + Páldi)

Obecní úřad Jeřice přeje občanům obce hodně
zdraví, spokojenosti, mnoho slunečních dní
a šťastné návraty z letních dovolených.
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