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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
Činnost obecního úřadu za uplynulé období tohoto roku byla zaměřena zpravidla na dohled při
pravidelném poskytování služeb občanům, nad stavebními počiny obce, na údržbu, opravy a dle možností
rovnoměrný rozvoj obecní infrastruktury jak v obci Jeřice, tak i v její administrativní části – v Dolních
Černůtkách, což nejvíce přispívá ke spokojenosti občanů. Bohužel, šíření nemoci koronavirem COVID-19
zasáhlo i území jičínského regionu a dnem vyhlášení nouzového stavu vládou v polovině měsíce března t.r.
na dlouhou dobu víceméně paralyzovalo ekonomiku státu, činnost veřejných institucí, škol, školek,
prodejen, poskytování služeb, nabídek cestovních kanceláří, ale velice ochromilo i pravidelný chod našich
domácností a negativně ovlivnilo organizaci veškerého společenského, sociálního, kulturního
a sportovního života obyvatel v obcích. Chtěl bych zde proto poděkovat za disciplinovanost
a zodpovědnost občanů Jeřic a Dolních Černůtek při dodržování výzev a opatření k zamezení šíření nemoci
COVID-19. Mé poděkování dále patří několika občanům obou obcí, zaměstnancům obecního úřadu Jeřice
a těm zastupitelům, kteří pomáhali např. při distribuci desinfekce a roušek včetně jejich sponzorské nebo
úplatné výroby, nabídli svou pomoc při drobných nákupech nebo jiném zajištění domácností příp. služeb
zejména pro důchodce, nemohoucím nebo nemocným osobám. Jmenovitě bych vypíchl např. obětavou
a nezištnou pomoc pí. Pařízkové, Hany Černé a p. Duška Václava z Černůtek nebo pí. Trčkové, Pozlerové
a p. Rygla. Pro zabránění nebezpečné pandemie poskytl finanční pomoc obecnímu úřadu např. p. Petr
Malý z Jeřic. Dodání potřebných roušek občanům nabídla např. pí. Jenčovská Zdeňka nebo Fikarová
Blanka. Při zvládnutí situace se zajištěním ochranných prostředků občanů v obcích hořické oblasti
významně přispělo úsilí a pomoc Městského úřadu Hořice, konkrétně tajemníka Mgr. Kuchty a zástupců
správního odboru. 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 nebo nákupu
majetku a služeb s velikou obezřetností. Z těch stavebních akcí v Jeřicích bych zmínil výstavbu plochy
podél silnice III. třídy oproti budově Kampeličky, která zde výrazně přispěje k bezpečnosti provozu a vyřeší
problematické parkování majitelů silničních motorových vozidel např. při jejich návštěvách pošty nebo
obecního úřadu. Zabránění tvorby kolejí, zejména po intenzivních deštích, ve vjezdu na dvůr obecního
úřadu má zabránit pokládka zatravňovacích tvárnic, jejíž realizace se očekává v měsíci srpnu t.r. Dále se
vybudovala zpevněná plocha za čističkou odpadních vod, na kterou se instaluje kovová konstrukce se
sedlovou střechou a opláštěním na uskladnění majetku obce. V Černůtkách se pokračovalo s údržbou
kanalizace na místní komunikaci od budovy hasičské zbrojnice směrem k retenčnímu rybníčku a zřídila se
plocha pro parkování motorových vozidel. V rámci využívání hasičské zbrojnice se pořídila kvalitní úpravna
vody, do technické místnosti se pořídila moderní počítačová technika, pořídil se zde i nový nábytek na
kancelářské potřeby, nakoupili se dva velkoplošné párty stany + pivní sety a zprovoznilo se fungování
závadného rozhlasu. Obec Jeřice obdržela dodatečně státní dotaci na výstavbu dětského hřiště
v Černůtkách a jejich doplnění v Jeřicích ve výši 350 tis. Kč, což je skutečně jedno z významných
zadostučinění za úsilí a práci současného zastupitelstva obce. Je to však spousta papírování a neskutečná
mravenčí práce, aby se kýžené výsledky dostavily… Důsledná práce zastupitelů a zejména administrativní
zodpovědnost účetní obce, která pečlivě dodržuje zákonnou legislativu pro finanční operace, byla velice
pozitivně hodnocena i v rámci výsledku hospodaření obce provedená auditem HK kraje za rok 2019.
Možností a nápadů, jakým způsobem výhledově peníze v obci investovat je několik: v Jeřicích je nadále
v plánu výstavba multifunkční budovy na místním hřišti a výměna oken na Kampeličce; v Černůtkách to je
záměr na opravu místní komunikace od vodní nádrže směrem na náves. Je nutné provést i nějakou tu
údržbu obecních bytů, kde se dlouhodobě nic neinvestovalo. Obecní úřad vynakládá každoročně veliké
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finanční částky na čistotu a zkrášlování prostor obce, na fungování kanalizační sítě, čističky odpadních vod,
fungování odpadního hospodářství a bezpečnosti svých občanů. Z důvodu přání občanů obce Černůtky
bude instalován pro ně bio kontejner na odpad z parkové úpravy svých pozemků a ze sekání trávy.
Kanalizační síť včetně čističky prochází každý rok nákladnými revizemi a roční údržbou všech čerpacích
stanic, což stojí desítky tisíc korun ročně. Pouze jeden „banální“ výpadek čerpací stanice na návsi v měsíci
dubnu t.r. a následný výjezd servisního technika s patřičnou údržbou, který způsobila zamuchlaná mikina,
stál obecní úřad skoro 7000,- Kč…!! K té čistotě obce však přispívá, nebo může přispívat, každý rovným
dílem. Doufám, že si občané obce Jeřice všimli pečlivosti nového zaměstnance při úklidu obecních prostor,
který letos od p. Salače převzal i péči o hřbitov. Věřím, že jeho dosavadní aktivní přístup při plnění
pracovních povinností nebude mít sestupnou tendenci…. Dne 20.6. t.r. proběhl náhradní termín pro svoz
nebezpečného odpadu, v rámci kterého měli občané možnost se zbavit nefunkčních domácích spotřebičů
tj. ledniček, praček, sušiček, žehliček, televizí,…, zbytkových a nepotřebných olejů, maziv, akumulátorů,
chemikálií, barev, atd. Tudíž, bych chtěl apelovat na občany, aby tento odpad, zejména své nepotřebné
domácí spotřebiče, akumulátory, ojeté pneumatiky od osobních vozidel (bez ocelových kordů) vozili přímo
do sběrného dvora Technických služeb Hořice, kde lze tento nebezpečný odpad zdarma odevzdat.
Likvidaci tohoto odpadu ve znění smluvního ujednání následně 1x měsíčně uhradí technickým službám
obec Jeřice. Tento odpad můžou občané obce dále shromáždit několik dní před jeho avízovaným odvozem
také na návsi v Jeřících nebo u hasičské zbrojnice v Černůtkách, odkud jej zaměstnanci technických služeb
Hořice centrálně odváží každý rok zpravidla v sobotu jednou na jaře a jednou na podzim. Tento odpad
v žádném případě již není povolen ponechávat u čističky odpadních vod v Jeřicích nebo kdekoliv jinde
v katastru obcí; porušení tohoto obecního nařízení bude řešeno domluvou starosty nebo místostarosty
příp. rovnou správním řízením. Způsob a četnost svozu tříděného odpadu byl začátkem t.r. několikrát
projednáván s provozním ředitelem společnosti FCC, s.r.o., se kterým se s konečnou platností ujednal pro
Jeřice v průběhu celého roku svoz plastů (3 ks kontejnerů) 1x za týden a svoz papíru (3 ks kontejnerů)
1x/14 dní. V Černůtkách se svoz plastů (2 ks kontejnerů) a svoz papíru (1 ks kontejneru) ujednotil na 1x/14
dní. Bohužel, kontejnery na tříděný odpad jsou často již kolem 2-3 dne po svém vyprázdnění opět plné…
V průběhu tzv. nouzového stavu pro COVID-19 to bylo celkem logické, protože po uzavření obchodů,
školských institucí, sportovišť a práce z domova se obyvatelé obcí zdržovali více ve svých domácnostech.
Navýšení častějšího svozu tohoto odpadu není z hlediska lidských zdrojů a technických možností
společnosti FCC s.r.o. možné. Proto opět žádám občany na pečlivé skládání papírových krabic a vysypávání
pytlů s plasty do kontejnerů tak, abychom v nich šetřili co nejvíce místa. Do kontejnerů s tříděným
odpadem nepatří žádný komunální odpad. Pokud jsou kontejnery plné, ponechte prosím v pytlech nebo
krabicích tříděný odpad v jejich těsné blízkosti a obecní úřad zajistí v krajním případě pro jejich likvidaci
mimořádný svoz. Pokud jsou plné i kontejnery na sklo, tak ponechte vedle nich naskládaný i skleněný
odpad – žádné jiné řešení prostě není…!! Pořízené fotografie z fotopastí, které průběžně monitorují
obecní prostory, již odhalili několik občanů z cizích obcí, kteří neoprávněně naplňovali svým odpadem
kontejnery v Jeřicích nebo Černůtkách. S těmito osobami, ale i s jakýmikoliv „místními hříšníky“, kteří
nesprávně třídí separovaný nebo komunální odpad, bude proveden na obecním úřadě pohovor k nápravě.
Správným tříděním odpadu přispějí občané nejenom k ochraně svého životního prostředí, ale i k výši
obdržené částky za zpětnou likvidaci a recyklaci odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s., která v roce 2019
dosáhla výše 55 tis. Kč. Na závěr k informacím odpadního hospodářství bych ještě připomenul, že známky
za popelnice je nutné pořizovat občany vždy nejpozději do konce měsíce února každého kalendářního
roku. Bohužel se stává, že někteří z vás nemají poplatek za svoz komunálního odpadu uhrazený ani
2 měsíce po tomto termínu… K ochraně silniční bezpečnosti občanů byly zřízeny 3 ks silničních
zpomalovacích prahů (2x Jeřice/1x Černůtky), prozatím funguje i radar v Jeřicích a plánuje se i likvidace
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telefonní budky společnosti O2 před budovou Kampeličky. K doplnění ochrany bezpečnosti občanů obce
bych rád doplnil, že obecní úřad se snažil i o zajištění sporadické přítomnosti zástupců Městské policie
z Hořic, Jičína nebo Hradce Králové v obci Jeřice i Dolní Černůtky cestou veřejnoprávní smlouvy.
Přítomnost policie v rámci jejich pochůzek v obci by sice nějakou tu korunu stála, ale přispěla by
k prevenci jakéhokoliv druhu kriminality, dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných
vyhlášek a čistoty veřejných prostor. Bohužel, prozatím není k dispozici tolik policejních kapacit, aby
mohly u nás působit. Důležité je zmínit i pravidelné výzvy Policie ČR v Hořicích při důsledném
respektování dopravních značek situovaných na veškerých železničních přejezdech v okolí Jeřic a Dolních
Černůtek, rychlosti v obcích, dodržování klidu v obci po 22.00 hod (kromě výjimek stanovených vyhláškou)
a 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, zákazu tvorby nedovolených skládek, 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
odborníkem, a to dle zákona. Obec Jeřice se na základě žádosti ředitele školy na Daliborce podílela na
nákladech dočasného provozování autobusu pro školáky z Hořic v době od 2.1. – 13.3. t.r. ve výši 35200,Kč. Očekávané využití autobusu, kterému věnoval své úsilí nejen starosta z Jeřic, ale i z Boháňky a z Rašína
se však nenaplnilo, protože HK kraj tento spoj z důvodu nízkého vytížení zrušil… Z hlediska bezpečnosti
železniční dopravy má proběhnout v průběhu léta tohoto roku rozsáhlá rekonstrukce železničních
světelných zabezpečovacích zařízení situovaných v okolí Jeřic, a to zejména na silničním přejezdu mezi
Chvalinou a Hořicemi a také nezbytná údržba zařízení mezi Jeřicemi a Třebnouševsí. Občané Jeřic však
určitě uvítají dlouho očekávanou a cestou Správy železnic, s.o., stavební správy východ výstavbu nového
světelného přejezdového zařízení se závorami mezi Jeřicemi a Hořicemi, kde za posledních 15 let tragicky
zemřelo několik občanů. Dle zástupců společnosti Signal Projekt s.r.o. Ostrava se toto zařízení má
instalovat do konce měsíce listopadu t.r. V měsíci říjnu t.r. se očekává oprava železniční tratě
v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Třebovětice. Bude se jednat o opravu stávajícího železničního
svršku a odvodnění, jehož stav již vyžaduje zvýšené náklady na údržbu. Účelem stavby je oprava již
dožilých částí železniční infrastruktury, jejíž současný stav je nevyhovující a jeho udržování vyvolává
nadměrné náklady na údržbu koleje. Realizací stavby, která zahrnuje, mimo jiné, strojní čištění stávající
štěrkového lože a následně její doštěrkování, výměnu pražců, obnovení spádování příkopů, opravu
železničního svršku, železničního přejezdu na účelové komunikaci včetně odvodnění propustků, dojde
i k očekávané vyšší bezpečnosti a spolehlivému provozování traťového úseku Hněvčeves - Hořice.
V současné době probíhá výstavba nové větve vodovodu z Březovic na Bahna, která má nově zásobovat
pitnou vodou Jeřice. Pro zařízení a potřebný materiál k výstavbě vodovodu poskytla obec své pozemky do
pronájmu za úplatu. Pronájem nebo odprodej svých pozemků, včetně poskytovaných služeb, je jediným
způsobem, jak získá obec nějaké finance navíc pro svoji potřebu. Od HK kraje ve prospěch obce se podařil
dokončit bezúplatný převod veškerých pozemků pod chodníky v Jeřicích (v Černůtkách se tak stane
koncem měsíce září t.r.). Obec Jeřice ze svého rozpočtu i letos masivně podporuje provoz Mateřské školy
a Základní školy v Jeřicích, kde se do vzdělávacího procesu dětí velice aktivně zapojila nová ředitelka – pí.
Sosnová. I činnost jednotek požární ochrany bylo štědře dotováno např. ve výši 130 tis. Kč na opravu,
sportovní úpravu, náhradní díly a doplňky pro fungování požární stříkačky v Jeřicích. Věřím, že tyto
náklady se obci vrátí ve formě důstojné reprezentace hasičů z požárních soutěží. Dále byla dotována
činnost dalších nevýdělečných nebo obecně prospěšných spolků (např. Hospic DUHA v Hořicích, TJ SOKOL
Jeřice, Myslivecký spolek Bystřice Třebnouševes, Jezdecký klub v Jeřicích, Život bez Bariér Nová Paka, Farní
charita Dvůr nad Labem, Domov pro seniory v Hořicích, Základní organizace Českého svazu včelařů
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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 autobusové
a železniční spojení, pošta a obchod se smíšeným zbožím. Obecní úřad bude vždy hájit zájmy občanů
poskytováním svých prostorů pro tyto služby. Samostatnou kapitolou finanční nákladovosti obce je
pořádání kulturních akcí. Obecní úřad se snaží, opět dle svých finančních a personálních možností,
organizovat takové akce, které by svým pojetím vyhovovaly jak mladší, střední a starší generaci. Proto
bych požádal občany, aby nám nejenom sdělovali své podněty nebo nápady k pořádání těchto akcí, ale
pomáhali je i realizovat. 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
i vysoká 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, nákupy služeb a realizace výběrových řízení. Tyto
záležitosti jsou velice často náročné na čas, pohotovost, pečlivost, vstřícnost, trpělivost a 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.
(Páldi)

Tři krále v Jeřicích
Tato tradice, spojená s dobročinnou sbírkou, byla obecním úřadem v součinnosti s Farní charitou Dvůr
Králové připomenuta občanům obce ve dnech 4. – 5. ledna tohoto roku. Historická legenda o třech
mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi (židovskému králi),
ukončuje vánoční svátky. Proto se i tento den nejčastěji odstrojuje vánoční stromek. „Tři krále“ neboli
Zjevení Páně oficiálně každý rok slavíme 6. ledna. Tenkrát v minulosti tedy přišli do Jeruzaléma tři mudrci
(králové), kterým se zjevila betlémská hvězda a dovedla je přímo do stáje k Ježíškovi. Obdarovali zde
svého pána zlatem, kadidlem a myrhou (směs mízy z orientálních stromů používaná k balzamování těl). Až
v 5. století našeho letopočtu byli mudrci pojmenováni jako Kašpar, Melichar a Baltazar (černé pleti).
Dodnes je připomínají malé děti - koledníci. Zatímco dříve se za ně převlékaly chudé děti, které tak měly
poslední možnost si vykoledovat zásoby jídla na zimu, od roku 2000 tak činí děti, které vybírají peníze na
Tříkrálovou sbírku. V Jeřicích se letos vybralo 6023,- Kč. Tato částka zčásti pomůže lidem zejména
v sociální tísni, v domovech důchodců a dětských domovech. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při
němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
zkratka latinského "Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku". Tři křížky za písmeny
(K+M+B+) přitom nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici - tzn. Otce, Syna a Ducha
Svatého. V některých obcích, zejména na Moravě, se dodnes dochovaly Tříkrálové průvody, které vždy
procházejí obcemi a končí u jesliček, kde se hraje pro návštěvníky dobové představení. Mezi další zvyky
patří věštění délky života. Každý člen rodiny zapálí stejně vysokou svíci, a komu dohoří nejdříve, toho si
nejdříve odnese smrt v podobě Morany. Pokud dým stoupal vzhůru a plamen byl jasný, čekalo dotyčného
nebe. Když svíce prskala, dým šel k zemi a plamen byl nerovnoměrný, čekalo jedince peklo. Pevné zdraví
šlo také na Tři krále zajistit tak, že jedinec našel odvahu a ponořil se do nějaké řeky či potoka. Nebo ten
den vypil nalačno posvěcenou vodu z kostela. Dříve se také na Tři krále pekl mazanec, do kterého
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hospodyně zapekla peníz. Ten, kdo peníz našel, byl zvolen králem, který mohl kropit dům a zahradu
svěcenou vodou a psát písmena s křížky nade dveře. Konec Vánoc se vždy nesl v duchu setkávání
s ostatními lidmi ze vsi, a to při příležitosti bohoslužeb v kostelech. Po svátku Tří králů nastává pro
křesťany období klidu, které trvá do Masopustu, po němž až do Velikonoc nastává 40denní půst. Tento rok
se role Kašpara, Melichara a Baltazara včetně kostýmů a přednesu tříkrálové koledy ujala výtečně
zastupitelka obce - pí. Smolíková Hana, sl. Mešejdová a sl. Němcová. Tímto bych jim chtěl velice
poděkovat za vynaložené úsilí navštívit každou nemovitost v obci, která určitě potěšila i občany obce.
Věřím, že v roce příštím navštíví Tří králové občany nejenom v Jeřicích, ale i v Dolních Černůtkách.
Závěrem ještě dvě tříkrálové pranostiky: „Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno“ a „Budo-li na Tři krále na
nebi hvězdy, urodí se mnoho brambor“. (Páldi)

Dětský maškarní karneval
Dne 15.2. t.r. proběhl v prostorách zasedací místnosti VÚZ v Jeřicích maškarní karneval pro nejmenší.
„1. ročník“ karnevalu měl sice pomalejší rozjezd z důvodu odpoledního spánku těch nejmenších, ale
nakonec se v rámci této akce výtečně bavilo při různých dovednostních soutěžích, hudbě a tanci asi 25
místních dětí a asi 20 dospělých. O skvělou náladu přítomných se staral hudební moderátor
p. Kašparovský z Hořic cestou líbivých písniček a zejména Mgr. Sosnová a Mgr. Smolíková, které připravily
pro děti zajímavé soutěže s dětskými cenami a sladkostmi. K dobré náladě přispěla i obsluha, kterou
zvládla pí. Pozlerová a výborné občerstvení formou sekané, párků v rohlíku, tyčinek, chipsů, nanuků,
kafíčka, čaje, džusů nebo pivka. Ovšem vanilkové věnečky, mini laskonky a jednohubky od pí. Hanyšové
byly chuťově i vzhledově bezkonkurenční a nezbývá mě, než abych opět veřejně poděkoval za její
opětovnou a nezištnou podporu této obecní akce. V rámci akce se poprvé využil komfort nové kuchyňské
linky a instalovaných spotřebičů. Starosta se dle možností zapojil také do dění na parketu, měl velikou
radost z účasti dětí, z hezkého odpoledne stráveného s občany obce a přislíbil tuto akci za rok ve prospěch
dětí zopakovat. Tato akce sice trvala pouhé 3 hodinky, ale předcházela jí spousta organizačních dohovorů
a příprav. Úsilí, které věnuje obecní úřad organizování podobných akcí ve prospěch občanů, tak nebylo
vynaloženo nadarmo. Na plánování a zodpovědné přípravě akce se podíleli všichni členové kulturního
výboru tj. včetně předsedy p. Rygla a také nový obecní zaměstnanec obce - p. Mešejda. Všem výše
jmenovaným osobám je proto nutné patřičně poděkovat. (Páldi)
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Masopustní veselí v Jeřicích
Dne 22.2. t.r. zorganizoval obecní úřad pod patronátem kulturního
výboru „2. ročník“ masopustního veselí v Jeřicích, které zahrnovalo
nejenom levnou nabídku výborných zabíjačkových specialit jako vepřového
gulášku, ovárku, jitrnic, tlačenky, prdelačky, ale i slaných preclíků, šátečků,
výborných koblih a vanilkových věnečků. Masopustní průvod reje masek, za
doprovodu KV Band z Pardubic, se postupně v rámci návštěvy několika
nemovitostí v okolí návsi občerstvil a následně dorazil na nádvoří před
víceúčelovým zařízením obce. Zde starosta obce oficiálně zahájil
masopustní veselí obětováním kobyly a vyhlášením nejhezčí masopustní
masky, kterou vyhrál anděl. Tuto velice vydařenou akci si za mimořádně hezkého slunečního dne užilo
odhadem 60-70 osob. Do setmění byla možnost si posedět venku a za večerního deště se již zpívalo
a tančilo uvnitř zasedačky za doprovodu harmoniky p. Šlechty z Jeřic. Pro zahřátí se podávala kvalitní
moravská hruškovice, slivovice, višňovice, mandlovice, svařák, grog, káva, čaj, kofola, malinovka nebo
vychlazené točené pivko na dobré trávení. Obecní úřad se snažil organizováním této akce po roku opět
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. pí. Pácaltová Blanka, p. Chládek, Hejna, Heligr
Zdeněk, Samko, Minařík, Mešejda Ondřej, atd.) by nebylo možné podobné akce úspěšně realizovat. (Páldi)

Masopust v Dolních Černůtkách
Dne 22.2. t.r. odpoledne a večer by se dal spíše nazvat Ovarovými hody.
Hostina byla velká. Místní hospodyňky napekly domácí pečivo, nasmažily
koblížky, Boží milosti a vyrobily pro děti domácí limonádu. Místní chasníci se
postarali o masové hodování a pivní osvěžení. Vařili ovar, připravili klobásky a
tlačenku. Nebyl sice žádný karneval, žádné masky, ani žádný ponocný
netroubil na roh. Všichni jsme se po půlnoci spokojeně rozloučili a odešli do
svých domovů. Tak snad příští rok i o ty masky bude setkání bohatší.
(Pařízková)

7
„Jeřický občasník“ č.1/2020 byl vydán dne 10. 7. 2020.
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.

Karetní turnaj ve hře prší
Dne 7.3. t.r. uspořádal Kulturní výbor
obce Jeřice karetní turnaj ve hře prší,
který se konal v jeřickém víceúčelovém
zařízení. Turnaj byl uspořádán pro
obyvatele obce Jeřice a ostatní zájemce z okolních obcí. Jednalo se o
navázání kontaktů mezi občany a dobrých vztahů při občerstvení. Toto
odpoledne bylo úspěšné neb se sešlo dosti zájemců včetně tří hostů ze
sousedních obcí. Hrálo se na čtyřech hracích místech po čtyřech hráčích. Jedno hrací místo bylo obsazeno
mládeží – to bylo páté, a jedno hrací místo bylo smíšené. Výsledková listina se nedochovala, čili není
možné oznámit pořadí. Turnaj se vydařil, občerstvení bylo zpestřeno výrobky sponzorem akce - p.
Minaříkem. (Jireš)

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 čp.
8 v Jeřicích pamětní deska. Stavu jejich památníků věnuje obec
náležitou péči. Výročí jejich hrdinských činů si zástupci obce uctili
i letos pietní vzpomínkou při položení věnců a kytic na památných
místech. Fašizmus, nacizmus a další militantní ideologie podcenily
odvahu národů, vojáků či představitelů domácího odboje, kteří
neváhali v touze po svobodě položit za ní své životy. Jako každý
rok, ani 75. let po válce na tyto hrdiny tedy nezapomínáme.
Mnozí z vás si přitom uvědomí, jak moc děkujeme vojákům za
svobodu vybojovanou ve válce. A platí to i dnes, kdy nás postihla jiná, ale neméně nebezpečná událost,
a to okolnosti spojené s pandemií koronaviru. Příslušníky armády jsme mohli vidět na státních hranicích,
ve vozidlech rozvážejících zdravotnické potřeby, v nemocnicích,
mobilních odběrových týmech či v rámci pomoci v domovech
pro seniory. Poděkování za odhodlání jakkoliv pomoci
zvládnout nebezpečnou pandemii tedy patří nejenom všem
vojákům, ale i hasičům, zdravotnímu personálu, policistům,
zastupitelům a dalším občanům, kteří se snaží pomáhat jinak, ať
již to je např. šitím roušek, rozvozem dezinfekce, pořízením léků,
osvětovou činností, nákupem potravin nebo úklidem
domácností nemohoucím osobám. (Páldi)
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Posezení u táboráku
Občané mohli tuto akci považovat jako náhradu za
neuskutečnění pálení čarodějnic. Po více než dvou měsících
útlumu pro pořádání obecních akcí způsobených nemocí
koronavirem COVID-19 proběhlo dne 30. 5. t.r. pod
patronátem TJ SOKOL JEŘICE a SDH JEŘICE posezení u
táboráku. Zhruba 20 dětí a 40 dospělých se sice nevyhnulo
nošení roušek anebo zachovávání požadovaných odstupů
mezi sebou, ale alespoň si mohli vzájemně popovídat,
ochutnat opékané uzeniny a užít si krásného dne na hřišti. Tradičním
sponzorem vanilkových věnečků byla opět pí. Hanyšová. Rovněž nezištně
nabízela své vynikající rolády pí. Chládková. Poděkování za přípravu a
organizaci této zdařilé akce patří zejména tenistům (p. Mirek Pour, Chládek,
Šorf a Heligr) a také místním hasičům (p. Jenčovský a Rygl), kteří do pozdních
večerních hodin kontrolovali stav a bezpečnost ohniště. (Páldi)

JK Valdar Dolní Černůtky
V letošním roce se narodilo v pořadí již čtvrté hříbě v Jezdeckém klubu Valdar Dolní Černůtky,
hřebeček se jmenuje Viktor. Matkou je klisna Vanesa. 6. června 2020 se účastnila Barbora Macháčková
v soutěži jednospřeží pony na Vozádech 2020 v Březovicích. Ve své vozatajské premiéře se umístila na
pěkném čtvrtém místě.
(Macháčková)

Triatlon Enduro XTT Hořice
Dne 21.6. t.r. se konal na Dachovech v rámci Czech
Triathlon Series. Počasí nebylo vůbec příznivé, ovšem
v neděli už alespoň nepršelo. Za zmínku stojí, že se této
soutěže zúčastnili závodníci - Nela Černá a Káťa Černá
(vnučky Trnavských), Matěj Pařízek a Martin Mrňávek
(oba z Dolních Černůtek). Holky byly opravdu odvážné,
vítězky jsou již tím, že se rozhodly do závodu nastoupit.
Bojovat mezi těmi „vlčáky“ je opravdu složité. Soutěž byla
vyhlášena i jako „hobby“, ale z důvodu nepřiznivého počasí moc „hobbíků“
nedorazilo. Matěj s Martinem si každý ve své kategorii vysoutěžili 2. místo. (Pařízková)
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Dětské odpoledne v Jeřicích
Dlouho očekávaná a jedna z nejdůležitějších akcí
roku, tedy alespoň pro děti, bylo pořádání „Dětského
odpoledne“ konaného dne 27. 6. 2020 na hřišti
v Jeřicích pod patronátem obecního úřadu, TJ SOKOL
JEŘICE a hasičské Jednotky požární ochrany obce
Jeřice. Dovednostních soutěží např. při ovládání
hasičské výzbroje, balancování na lanech, střílení ze
vzduchovky, házení kroužky na cíl, bourání kuželek,
chůzi na chůdách, atd. si vychutnalo cca 50 dětí. Dále,
v rámci programu, to byla možnost jízdy na koni
z místního jezdeckého klubu, využití nafukovacího skákacího hradu a zejména přelet letadla, ze kterého
padaly dětem bonbóny. Velice zajímavé bylo i zjištění znalostí dětí a dospělých o včelách a myslivosti
s členy Mysliveckého spolku Bystřice Třebnouševes, kteří přivezli ukázat zajímavé myslivecké exponáty
a rozdali zájemcům spousty brožurek. Program doplnilo i vystoupení loutkového divadla KATKA, chutné
občerstvení, výborná obsluha a mimořádně horké počasí přispělo
k příjemné atmosféře této akce. Děti nejvíce ocenili dárečky a
sladkosti, které obdrželi za své výkony v soutěžích. Tentokrát byla
diskotéka pro dospělé zrušena, ale i tak se příjemně u dobrého
piva a uzenin posedělo do pozdních večerních hodin. 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. manželé
Chládkovi), hasičům z Jeřic, myslivcům z Třebnouševse,
provozovateli Autodílny Jeřice p. Václavíkovi, předsedovi a dalším dobrovolníkům z JK Jeřice, zástupcům TJ
SOKOL Jeřice nebo ředitelkám a zástupcům mateřské a základní školy. Za nezištnou pomoc je nutné
vyzvednou i manžele Šorfovi, Heligrovi, p. Zvoníčka a samozřejmě zmínit luxusní sladké dobroty
pí. Hanyšové. (Páldi)

Houbaření na konci měsíce června?
I v tento měsíc a v tomto počasí lze nalézt unikátní houby – tyto trofeje z houbařských lovů vám
poskytli Dolnočernůťáci:
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Aktivity jednotek požární ochrany/SDH Jeřice
Dne 11.1.2020 se konala Výroční valná hromada SDH Jeřice za účasti členů a hostů; delegátem valné
hromady byl starosta SDH z obce Dolní Černůtky. Valnou hromadu řídil stávající velitel SDH Jeřice p. Rygl –
nejdříve proběhla volba mandátové komise, zazněla zpráva o činnosti SDH, revizní a pokladní zpráva
a plán činnosti na r. 2020, zvolili se delegáti na konání Valné hromady okrsku SDH dne 24.1. t.r. v Rašíně
a funkce nového velitele (p. Pour ml.), kterého jmenoval dekretem starosta
obce. Následně se přijalo usnesení z valné hromady. V rámci diskuse se
řešila příprava a účast hasičů na letošním okrskovém cvičení požárního
sportu a na námětovém cvičení. 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 předal hasičům svůj písemný proslov a poděkoval hasičům za jejich
zodpovědnou práci, kterou nejednou vykonávají v rámci svého osobního
volna a na úkor svých blízkých. Okrskový aktiv hasičů proběhl dne 19.6.2020 v Třebověticích. Plánované
okrskové cvičení požárního sportu dne 16.5. t.r. v Cerekvici nad Bystřicí bylo kvůli nemoci COVID-19
zrušeno. Obecní úřad předpokládá i v letošním roce finanční podporu dobrovolným hasičům nákupem a
modernizací potřebných součástí jejich výstroje a výzbroje, PHM, atd. v celkové výši cca 160 tis. Kč. Za
tuto podporu obecního úřadu hasiči již nejednou vyjádřili svůj dík a odměnili se dosažením výborných
výsledků z hasičských soutěží a pomoci při organizování obecních akcí. Běžné závady např. na čerpadlech
si hasiči dokáží opravit sami a často v rámci svého osobního volna trénovali hasičské dovednosti na
místním hřišti. Zde bych chtěl vyzvednout p. Duška z Černůtek a p. Miroslava Poura z Jeřic, kteří jsou
skutečně jedni z neúnavných nadšenců
pro
fungování
dobrovolných
hasičských sborů v obou obcích.
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 u organizování akcí v obci např. Pálení
čarodějnic, Den dětí, Rozloučení s létem, atd. Dne 27.6. t.r. hasičky z Jeřic získaly ze 7 družstev vynikající
1. místo na 51. ročníku Dubeneckého poháru!! Dne 5.7. t.r. se jeřické hasičky zúčastnily Rožnovského
poháru a opět ukořistily z 10 družstev nádherné 2. místo; muži z Jeřic se umístili z 21 družstev na hezkém
5. místě. S výsledky své práce a reprezentace na soutěžích můžou být nejenom dobrovolní hasiči, ale
i občané obcí náležitě pyšni. Obecní úřad, velitel a starosta JSDHO Jeřice přeje mnoho sil a elánu hasičské
základně do další činnosti v letošním roce. (Rygl+Páldi)
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Aktivity Jednotek požární ochrany/SDH Dolní Černůtky
Dne 19. 6. t.r. se ve VÚO v Dolních Černůtkách konalo hasičské školení I. a II.
„Manipulace s otevřeným ohněm ve volné přírodě + krizový plán pro živelné
pohromy“. Účast z řad dobrovolných hasičů byla hojná, z ostatní občanské
veřejnosti byla však účast slabší. (Pařízková)

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 6. 6. t.r. Tenisti jsou aktivní i při pomoci pořádat obecní akce, zlepšují
prostředí hřiště, 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. V době letních prázdnin se dne 8.8. t.r. resp. v měsíci září t.r.
očekává pořádání dalšího tenisového zápolení – účast občanů je opět velice
srdečně vítána. (Páldi)

Aktivity Základní školy Jeřice
1. polovina školního roku uběhla nečekanou rychlostí, neslo se v duchu změn nebo zvratů a na dveře
zaklepaly letní prázdniny. Ale nepředbíhejme… Nejdříve nás opustila paní ředitelka a my se na měsíc ocitli
bez řídící. Všichni jsme se museli přizpůsobit a od té doby se učíme novým věcem. V únoru nám
s vyučovacím procesem pomáhala paní Westfálová, která u nás již v minulosti učila. Po odchodu paní
ředitelky jsme se více zaměřili na prožitkovou výuku a připravili si pro děti Valentýnský projektový den, při
kterém se děti seznámily s historií, a následně se celý den odehrával ve
valentýnském duchu. Na začátku února jsme pomocí nástěnky, která
byla umístěna na Městském úřadě v Hořicích, prezentovali naši školu
a široká veřejnost se díky ní mohla seznámit s naší malou školou.
Koncem února se konalo výběrové řízení na novou ředitelku školy. Do
konkurzního řízení se přihlásily dvě kandidátky a výběrové řízení
vyhrála Mgr. Eliška Sosnová, která ve škole pracovala šestým rokem na
pozici třídní učitelky. Od 1. března máme novou ředitelku a za 11 dní
uzavírá
ministerstvo
zdravotnictví
do
odvolání všechny školy v České republice. Od toho dne se
pro nás pro všechny (učitele, děti, rodiče) mění úplně vše.
Vyvstává mnoho otázek, přichází málo odpovědí a my
začínáme učit distančně. Před uzavřením školy jsme
dětem zadali úkoly do konce týdne, obvolali rodiče a snažili
se nezpanikařit. Koronavirové šílenství bylo tady. Vláda
mezi tím nařídila povinné nošení roušek a vydala další
příkazy a nařízení. Mimo jiné zakázala vstup do školy všem
dětem a cizím osobám. Pan starosta se na nás obrátil
s prosbou, zda bychom nemohli pro obec ušít pár roušek.
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A tak se škola zapojila a paní Trčková kromě učení i šila. Dále jsme pomáhali s organizováním maškarního
plesu a budeme se podílet na organizování dětského dne. A jak to u nás vypadalo od 12. 3. – 25. 5. 2020?
Kdo by si myslel, že my učitelky nebo děti máme prázdniny a nic neděláme, tak vás zklamu. Při distanční
výuce se učili jak děti, rodiče, tak učitelky. My jsme zjišťovali různé internetové aplikace a platformy, které
by byly pro naše děti nejvhodnější. Na prvním místě u nás byli děti a rodiče. Proto jsme se rozhodli pro
lehké platformy, které si může každý rodič a dítě stáhnout do svých telefonů, tabletů či počítačů. Ne
všichni nabídky využili. S každým rodičem jsme jednali individuálně a maximálně jsme jim vycházeli vstříc
v jejich možnostech. S vyvíjející situací jsme se vyvíjeli a přizpůsobovali i my. Každý týden jsme dětem
zadávali úkoly, které vypracovávaly a my je o víkendu opravovali, opravovali a zase opravovali. Při
zmírnění koronavirových opatření jsme objížděli děti, které nebydlí v Jeřicích, předávali jim učební
materiály a vysvětlovali jim novou látku. Toto koronavirové období bylo
pro všechny hodně náročné jak pro nás, tak pro rodiče, z kterých se
přes noc stali učitelé, a najednou jsme se všichni ocitli na jedné lodi. Na
začátku května vydalo ministerstvo školství Manuály pro znovuotevření
škol a my se začali těšit na návrat do školy. Nastal den „D“ a my podle
bezpečnostních a hygienických opatření otevřeli školu. Nastoupilo 60%
dětí, další tři děti dochází 1x – 2x týdně na individuální vzdělávání.
Jedné žákyni donáší paní asistentka materiály na vypracování. Jak
taková výuka vypadá? Paní ředitelka v roušce vpouští děti do školy, děti
se v roušce přemístí do třídy, umyjí si ruce, každý usedne do své lavice a
paní učitelka jim dezinfikuje ruce. Po celou dobu výuky sedí každý ve
své lavici a jsou otevřená okna. Když děti přecházejí z místa na místo,
tak si nasazují roušky. V lavici je mít nemusí. Na oběd chodíme na 2
party a do 13:30 hodin probíhá zájmové vzdělávání. Při hezkém počasí
chodí děti o velké přestávce a při zájmovém vzdělávání ven. Opatření se
opět zmírňují a my jsme na samém konci školního roku. Za pár dní se
rozdá vysvědčení, všichni se rozejdeme do všech stran a v září se tu
sejdeme znovu, odpočatí na nový školní rok. (Sosnová)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Liška Mia a cirkus ve školce
Ve školce jsme přivítali lišku. Tedy pana Volejníka a jeho
ochočenou lišku. Do rodiny se dostala jako šestidenní mládě,
které se vešlo do dlaně. Mia žije v rodině s malými dětmi, na
které je zvyklá, se kterými si umí hrát. I s našimi dětmi se velmi
rychle seznámila, očichala vše v okolí a nechala si ode všech
pohladit svůj příjemný sametový kožíšek. Pro děti to byl
nevšední zážitek. Zároveň jsme se všichni dozvěděli spoustu
zajímavých informací o životě lišek v lese a nutnosti ochrany
přírody. V únoru přijel do školky cirkus. Své umění nám
předvedl žonglér s míčky, ostrými noži, balančními sklenkami, jeho žonglérské kruhy létaly až ke stropu
školky. Několik dětí i kouzlilo. Na vlastní kůži si vyzkoušely, že triky nejsou tak jednoduché, jak vypadají z
hlediště. Dětem se líbili cvičení pejsci, kteří někdy nechtěli poslechnout. Jejich drezúra byla plná
komických kousků, děti se moc nasmály. S cirkusem přijela i činčila, králík a opravdový nosál červený.
Každý si ho chtěl pohladit. Než se všechny děti vystřídaly, nosál usnul panu Paulusovi v náručí.
(Zatloukalová)
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Ohlédnutí
„Ahoj školko naše, my tu rádi pobyli“, jsou slova písně, kterými končilo vystoupení dětí při „tak trochu
jiném“ závěrečném rozloučení se školkou a s našimi předškoláky. Jiné nebylo jen rozloučení, jiné bylo celé
období od 17. března. Zažili jsme něco, s čím si téměř nikdo nevěděl rady. Školy se plošně zavíraly, ale o
školkách se téměř nemluvilo, jako by tyto instituce měly nějakou zvláštní ochranu. Pod vlivem
každodenních negativních zpráv a doporučení jsme po dohodě s rodiči a zřizovatelem také nakonec školku
zavřeli. Ale ani v té době jsme nezaháleli. Hanička dál vařila a s pomocí Mirky se starala o nasycení nás i
dalších strávníků. Helenka zajišťovala provoz kuchyně. Mirka se pustila do důkladného úklidu, úpravy
zahrady, květinové výzdoby, a protože je šikovná, s chutí se s chůvou ujaly i malování dopravního hřiště. I
my učitelky jsme pilně pracovaly, i když naše práce není tolik vidět. Účastnily jsme se webinářů, tvořily
koncepce, směrnice, plány, projekty, doplňovaly diagnostiky, výstupy, webové stránky, rovnaly a přebíraly
pomůcky…, dělaly zkrátka vše, co při běžném provozu pokulhává. Podařila se nám i obnova šatny. Krásně
zrenovované botníky čekaly na novou dlažbu, výmalbu a v konečné fázi dodaly školce ten správný šmrnc i
nové dveře. Všichni známe úsloví, že „všechno zlé je k něčemu dobré“, možná i vy jste využili toto období
k tomu, na co jinak nezbývá čas, i když mnohým přineslo určitě řadu komplikací. Věřila jsem, že si závěr
školního roku ještě užijeme a vše dětem vynahradíme. Koncem května se dveře školky konečně znovu
otevřely a my jsme se docela v hojném počtu zase setkali. Opět za úplně jiných podmínek, než měly školy.
Co bylo možné, jsme upravili a požadavkům shora přizpůsobili. Řídili jsme se však zdravým rozumem, že
vše jsou jen plošná doporučení, takže jsme se brzy vrátili k běžnému provozu. Učitelky pro děti připravily
oslavu dne dětí, navštívila nás Malá technická univerzita s programem Stavitelé věží a Knihadýlko, které
dětem představilo krásnou knížku z hmyzí říše Ó, ó, ó, vajíčko!
V Centru přírodních věd v Jičíně jsem domluvila projektový
den, abychom splnili všechny závazky Šablon II a mohla jsem
požádat o další dotaci z nové výzvy. Snažím se využít každé
příležitosti, která je ku prospěchu dětem, rodičům i škole,
i když mně přináší spoustu práce navíc. Všechny tyto akce
financované z projektů jsou samozřejmě spojené s další
administrativou. Mám radost, že se mi také podařilo získat
dotaci na pořízení venkovní dílny a velké manipulační stěny, víc
ale nebudu zatím prozrazovat a vrátím se znovu k dětem.
O naší dobrodružné výpravě za záchranou jednoho velkého přátelství se dozvíte, když si přečtete další
příspěvek nebo prohlédnete fotky na našich webových stránkách. A teď už konečně k tomu rozloučení,
které jsme naplánovali ven na terasu místo klasické besídky, aby naši předškoláci nebyli ani v této době
ochuzeni o svůj slavnostní okamžik. Krátké pásmo písní a říkanek jsme zakončili pasováním předškoláků na
školáky, neboť nám další část původně plánovaného programu překazil dopolední déšť. Terén byl natolik
zmáčený, že jsme stanoviště s úkoly pro děti a rodiče připravili na další den. Děti při tom pomáhaly a moc
se těšily, až s rodiči při odchodu ze školky úkoly splní. Jen některým se ale podařilo rodiče ke hrám
přesvědčit. Pro neustálý spěch mnohdy zapomínáme, že čas věnovaný dětem je tou největší a nejcennější
investicí. Přejeme všem moc krásné léto plné zajímavých zážitků. (Dušková)
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Projektový den a záchranná výprava
Koncem května, po delší koronavirové přestávce, jsme se opět sešli v naší školce a pokračovali dál ve
vzdělávání. Již dávno před tím jsme plánovali různé akce. Mezi ně patřil i projektový den mimo školku. Po
pečlivém zvážení, zda ho absolvovat, jsme dospěli k závěru, že když bude celý probíhat venku, nic nebrání
tomu, abychom Centrum přírodních věd v Jičíně navštívili. Vydali
jsme se tam autobusem v polovině června a těšili se na nevšední
zážitky, které na nás čekaly na Sluneční zahradě. Nejprve jsme se
pustili do prozkoumávání zahrady pomocí čichu, hmatu a dalších
smyslů. Přivoněli jsme k
bylinkám a navoněli si jimi
ručičky, ochutnali jsme plody
zahrádky a uvařili si chutný
bylinkový čaj. Viděli jsme, jak
vypadá hmyzí domeček, který si plánujeme vybudovat i u nás ve
školce na zahradě. Na přírodní cestičce jsme si vyzkoušeli s pomocí
kamaráda, jaké smysly by dokázaly nahradit zrak a jak to mají těžké
lidé s poškozeným zrakem. Čekalo na nás hmatové překvapení v zakrytých nádobkách, při jejichž
prozkoumávání jsme museli nejprve překonat strach z neznáma. Na rozlehlé terase jsme se podívali
dalekohledem po okolí Jičína. Příjemný pan průvodce
nám vysvětlil, jak vzniká zvuk a pomocí sklenice,
mikrotenu a sypaného čaje nám i ukázal, jak je „vidět“.
Zajímalo nás i mnoho dalších zvířecích obyvatel zahrady

jako jsou morčata s jednodenními mláďaty,
korely a andulky nebo žáby v jezírku. Mohli
jsme si sáhnout na americké šneky a želvy,
které byly k našemu údivu velmi rychlé. V další
části programu jsme lupou prozkoumávali hlínu, prohlédli jsme si žížaly, dozvěděli se, co je žížalí čaj a
nahlédli jsme k žížalám domů do kompostu a žížaliště. To jsme si vlastními silami vytvořili i u nás ve školce.
Ještě jsme si zahráli na stonožku a poslepu zdolali hmatovou provazovou cestičku. Docela znaveni
neustálým pozorováním a pohybem na čerstvém vzduchu jsme se na oběd vrátili do školky.
I v následujících dnech jsme bádali po tom, co všechno se v trávě děje. Zavítal mezi nás i pavouček Čenda,
kterého jsme poznali už v předchozím Knihadýlku, a požádal nás, zda mu pomůžeme najít kamaráda
pavouka Johana, který se ztratil, protože se nepohodli. Takže naše dobrodružná výprava byla právě za
Johanem. Pomocí mapy jsme Johana stopovali až daleko do lesa. Na cestě jsme museli splnit mnoho
nelehkých úkolů, ale všechny jsme je společně zvládli. Cesta byla pro některé děti namáhavá, pro některé
hračka a pro některé trošku napjatá a tajemná, protože jsme netušili, až na paní učitelky, jestli je Johan
opravdový. Všem se nakonec ulevilo, a protože se nám podařilo najít také poklad, měli jsme ohromnou
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radost a sladkou odměnu k tomu. A to nás ještě čekaly další zábavné úkoly, které nám připravila beruška v
podání paní školnice. Ale i ty jsme zvládli na jedničku. Už se těšíme na další společné dobrodružství v
příštím školním roce. (Pokorná)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Jaro 2020 jsme zahájili jako obvykle tréninky s vlastními členy, začali jsme v našem areálu pořádat
i skokové a drezurní soustředění pro Královéhradeckou oblast České jezdecké federace. Bohužel Corona
opatření v určité míře zasáhly i do chodu našeho JK. Samozřejmě o koně jsme se museli postarat každý
den i nadále, ale areál jsme uzavřeli pro všechny návštěvníky mimo majitelů ustájených koní. To

znamenalo zrušení soustředění, pozastavení dětských tréninků na ponících i přerušení sportovní přípravy
našich členů tak, aby se ve stáji v jeden čas lidé příliš nepotkávali. Nicméně na konci května přišlo
rozvolnění a 30. 5. jsme se rozhodli narychlo uspořádat drezurní závody Mistrovství královéhradeckého
kraje v drezuře, které bylo na tento termín původně plánované. Nakonec proběhlo okolo 60 startů
a závodili jsme až do podvečerních hodin. V kategorii dětí zvítězila Anička Vávrová z Fjordklubu Stará Paka,
kategorii juniorů ovládla její klubová kolegyně Aneta Pfefrová. Naše děvčata se mezi juniory umístila na
4. (Lucie Pospíšilová), resp. 7. (Barbora Juričková) místě. O dva týdny později se u nás sešlo mnoho dětí
a jejich poníků, neboť jsme pořádali již tradiční Pony hry. Malé děti startovaly v jízdě zručnosti s vodičem,
kdy část trasy jely na poníkovi a část musely zvládnout samy a plnit různé úkoly. Pokročilejší jezdci již
jezdili sami a někteří i skákali malý parkurek nebo prokázali šikovnost při ovládání poníka ze země. Celkem
děti absolvovaly přes 80 startů a myslím, že si den mezi bandou kamarádů užily. Pokud odhlédneme od
sportovní stránky, musíme zmínit nové přírůstky v naší stáji. Na konci března se narodil klisně Donatele
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hřebeček Faustinus, na konci června potom klisně Jessy kobylka Noowanda Semilly. A aby byl výčet
mláďat kompletní, ještě přibyla 3 kůzlátka  (Dědinová)

Nabídka služeb a ubytování v Životě bez bariér v Nové Pace
Život bez bariér, z. ú. se sídlem v Nové Pace zajišťuje sociální služby pro handicapované, seniory, osoby
v krizi neboli laicky pečující. Jedná se o služby spojené s denním stacionářem, sociální rehabilitací,
sociálním poradenstvím. Nabídka služeb je však daleko širší. To znamená, že provozujeme rozsáhlou
půjčovnu kompenzačních pomůcek. Vozíky, postele, chodítka, motomedy, tříkolky jsou těmi pomůckami,
které mnohdy usnadní překlenout dočasný tělesný handicap. Kromě toho nabízíme přechodné ubytování
nebo ubytování formou hostinských pokojů. Výhodou námi poskytovaných ubytovacích prostor je
absolutní bezbariérovost, neboť kromě bezbariérového vstupu, sociálního zázemí lze poskytnout vhodné
vybavení
pokoje.
Tím
je
polohovací lůžko, zvedák nebo
další pomůcky k soběstačnosti.
Součástí je i zajištění vhodných
kompenzačních pomůcek po
dobu pobytu pro pohyb venku
např. elektrický invalidní vozík,
tříkolka, chodítko. Příkladem
dobré praxe je příběh těžce
tělesně postiženého, který je
celoročně umístěn v jednom z
ústavních
zařízení.
Má
přítelkyni, ale velmi omezené
možnosti být spolu, neboť je
v podstatě z druhé strany ČR.
Společně výletovat, nemít
stresy z bariérových překážek,
zažít nové zážitky, být bez
omezení je snem mnohých
handicapovaných….
V našem
ubytovacím zařízení strávil pár
více než týden, kdy i přes těžký
handicap mohli navštívit veškeré
prostory Centra bez bariér
a venkovního prostranství. Měli
možnost nakoupit v místních
obchodech, protože velká většina
z nich
je
v Nové
Pace
bezbariérových. Využili výborné
stravování
v místních
restauracích
s bezbariérovým
přístupem. V rámci turistiky se
seznámili s městem Nová Paka a okolím a využili nabídku bezbariérových tras, určené pro turisty
i s nejtěžším postižením. Dokonce ocenili i bezbariérové bezplatné WC na náměstí v Nové Pace Ubytovaný
host měl možnost komfortně využít služby odborného sociálního poradenství přímo v Centru bez bariér
a zajistit si spolu se sociálním pracovníkem Života bez bariér mnohé úřední záležitosti. Příjemným
zážitkem byla i nabídka Gentleman clubu při denním stacionáři Života bez bariér. S bezbariérovou
dopravou a doprovodem pracovníka sociálních služeb využil a naplánoval ubytovaný s přítelkyní výlet po
okolí. O ubytování tohoto typu je zájem. Pravidelně využívají ubytování také handicapovaní sportovci,
kteří mají v okolí závody a turnaje, neboť kapacita jednolůžkových, dvoulůžkových nebo více lůžkových
pokojů se pohybuje až pro 15 osob. Často přijede rodina, z níž nejméně jeden člen má handicap. Zde mají
veškerý komfort a možnost strávit příjemný pobyt, mohou využít prohlídku zázemí, kde jsou poskytovány
sociální služby nebo si prohlédnout zázemí chráněných dílen a zakoupit originální výrobky. V současné
době na www.zbb.cz byl zpracován a zveřejněn dokument tipů na výlety v rámci Královéhradeckého nebo
Libereckého kraje, ale i tipy na bezbariérové výlety po celé ČR.
Co konkrétně můžeme zájemcům o naše služby nabídnout nebo jak můžeme pomoci? Mnozí se nás obrátí
s prosbou o pomoc. Ráda bych se podělila o několik případů dobré praxe:
…..syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na dobu rehabilitace invalidní vozíček…
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Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby
vhodný invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.
…..máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu přímo v místě bydliště. Poradí jak
pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě,
poradí kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, předá kontakty na sociální služby v okolí a s rodinou
je nadále v kontaktu.
…..máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli ji bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Zde se naučila činnost, které
byly přínosem pro uplatnění se na trhu práce nebo pracovní uplatnění přímo v naší chráněné dílně.
Nabídli ji možnosti dalšího vzdělávání, nabídli další navazující aktivity v rámci Lady clubu.
….manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod, průkaz mimořádných výhod. Nabídla
možnosti zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky.
Organizace vlastní i bezbariérovou dopravu pro
případný doprovod k lékaři.
….starám se o postiženého syna, nechodím do práce
a jsem psychicky přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna
v denním stacionáři. Syn bude ve skupině sobě
rovných, maminka si psychicky odpočine. Může si najít
zaměstnání na kratší pracovní úvazek. Tím se zlepší jak
finanční situace rodiny, tak i psychická dosavadní
zátěž. Sociální pracovnice může i poradit a nabídnout
vhodnou psychologickou poradnu nebo službu, která
by pomohla v dané situaci.
…..jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denní stacionář. Nabídli možnost
využít Gentleman club a Lady club. Jedná se o organizované aktivity na přání (výstavy, výlety
s doprovodem), které jsou určeny pro tyto cílové skupiny.
….máme tatínka, který bydlí sám v domečku a již tuto situaci nezvládá….
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i tatínka. Nabídl možnost využít přechodného ubytování v našem
bezbariérovém zařízení. Nabídl využít další námi poskytované služby například denní stacionář nebo
sociální rehabilitaci. Život bez bariér, z.ú. více než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením,
seniorům ale i laicky pečujícím. Cílem je, aby každý kdo se na nás obrátí s prosbou, našel pomoc pro
zkvalitnění svého života. Veškeré informace jsou uvedeny na www.zbb.cz. (Jitka Fučíková ředitelka)

Jubilea:
únor: Marta Pražáková
březen: Štěpánka Kazdová
duben: Miroslav Černý
květen: Miluše Pourová, Marie Malá, Ladislav Vacek
červen: Hana Hlavatá, Iveta Pozlerová, Bohumil Parobok, Václav Rejl
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Úmrtí:
únor: Eva Pourová Jeřice čp. 47
březen: Anna Petráková Jeřice čp. 80

Do obce se přistěhovali k trvalému pobytu:
Lukáš Němec Jeřice čp. 31, Veronika Charvátová Jeřice čp. 54, Ondřej Mӧler Jeřice čp. 54, Jiří Šonský Jeřice
čp. 54, Žaneta Charvátová Mӧlerová Jeřice čp. 54, Alena Bulisová Jeřice čp. 96, Tereza Dobrovolná Jeřice
čp. 96, Šárka Lokvencová Dolní Černůtky čp. 14

Z obce se trvale odstěhovali:
Martina a Adéla Vojtěchová/Zdeněk a Krištof Vojtěch – všichni z Jeřic čp. 54, Eva Vestfálová z Jeřic čp. 127
V prvním pololetí tohoto roku se v obci nenarodilo žádné dítě. Celkový stav obyvatel obce ke dni 30. 6.
2020 je 404 osob, z toho je 204 žen a 200 mužů.

Plánované kulturně-společenské akce obecního úřadu
Léto je zejména obdobím dovolených, v rámci kterého však obecní úřad hodlá připravit pro své
občany několik zajímavých akcí. V obci Dolní Černůtky se již nyní připravuje dne 25.7. t. r. rockový večer:
skupina INXS HK Tribute Band – v současné době hudebníci z Hradce Králové, ale člen Ivan Minx – je
bývalý občan Dolních Černůtek; skupina Dolní Černůtky Band, která je složena z občanů Dolních Černůtek,
jejich blízkých a známých. Členové této skupiny jsou zastoupeni ve všech věkových kategoriích. Kapela
zahraje ve složení: Šimon Bezpalec – vokál, Matěj Pařízek – kytara, Honza Vitík – baskytara, Miloš Pařízek
st. – bicí. Na posezení resp. poslech rokové hudby u občerstvení zve obecní úřad srdečně občany z Jeřic,
Černůtek a okolí. V Jeřicích to bude v rámci akce „Rozloučení s létem“ dne 22.8. t. r. možnost dovádění
dětí při písničkách a soutěžích se zástupci agentury VOSA Trutnov, pouťových atrakcí, malování na tvář,
hasičské pěně a večer se očekává pro dospělé poslech skupiny ATLANTIS. Dne 29.8. t. r. se ve
víceúčelovém zařízení obce Jeřice plánuje uskutečnění dalšího karetního turnaje ve hře „Prší“. V tento den
je v Jeřicích na hřišti plánované rovněž hasičské klání mužů kategorie „požární útok“ v rámci soutěže o
Pohár starosty okresního sdružení hasičů Jičín. 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. V létě se snad uskuteční i dětské odpoledne spojené s posvícenským rybařením
v Černůtkách. Ve dnech 19. - 20. září t.r se plánuje autobusem návštěva pamětihodností města Kroměříže
spojená s posezením v pivovaře Černý orel. 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. Nevysoký pronájem VÚZ a VÚO zapůsobil i na občany
obou obcí, kteří si často tyto prostory pronajímají zejména k oslavám jubileí a k setkání s rodinnými
příslušníky. Rovněž zastupitelé využívají tyto budovy nepravidelně ke konání svých zasedání. Ve VÚZ Jeřice
se instalovala nová kuchyňská linka, nové spotřebiče, pořídily se nové příbory, sklenice, talíře, misky, atd.
Kompletní renovace židlí se očekává v měsíci září t.r. VÚO v Černůtkách se rovněž modernizovalo
nábytkem v technické místnosti a nová úpravna vody přispěje ke kvalitě používané vody. Pokud mají
občané zájem pomoci při přípravě akcí pořádaných obecním úřadem, jsou srdečně vítáni. Veškeré
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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. Závěrem této části občasníku bych chtěl občanům obce připomenout jejich
očekávanou účast na volbách do krajských zastupitelstev, které proběhnou ve dnech 2.- 3. října t.r. Ačkoliv
tyto volby nejsou mezi občany příliš oblíbené, obecní úřad musí věnovat jejich přípravě a realizaci
patřičnou administrativní pozornost dle znění zákonné legislativy.(Kulturní výbor, Pařízková, Páldi)

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

____________________________________________________________________
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.
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