č. 2/2020

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 na
obecním úřadě, v zasedací místnosti víceúčelového zařízení v Jeřicích nebo ve víceúčelovém objektu
obce v Dolních Černůtkách. Veřejnými zasedáními jsou v souladu se zněním zákona o obcích i
mimořádná zasedání, která svolává starosta nebo místostarosta 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, která jsou pravidelně zveřejňována
na elektronické úřední desce obce Jeřice a na obecní vývěsce. Zastupitelům obce nejsou lhostejné
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konkrétní problémy občanů a rádi bychom je, i v rámci těchto zasedání, s Vámi v neformální
atmosféře prodiskutovali a dle možností obce i vyřešili. (Páldi)

Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Letošní rok se nesl ve znamení několika vln šíření nebezpečné pandemie nemoci COVID-19.
Bohužel, tato nemoc se pomalu, ale jistě stává součástí našich domácností, pracovišť, vztahů
a tudíž každodenního života… 2. vlna COVID-19 letos na podzim prakticky paralyzovala nejenom
činnost obchodů a dalších služeb, dopravy, institucí, divadel, kin, škol, knihoven, cestovních kanceláří
a kulturního vyžití v ČR, ale i chod obecních úřadů v celé republice. Obecní úřad v Jeřicích byl nucen
zrušit konání všech letošních podzimních a zimních akcí ve prospěch občanů. Děti v Jeřicích musely
oželet nejenom tradiční dýňování, ale i lampionový průvod se sv. Martinem na koni. V Černůtkách se
plánovalo v měsíci říjnu Řízkobraní, dále Mikuláši s čerty, rozsvícení obecních vánočních stromků,
vystoupení dětí s dobrovolníky z Horních Černůtek v kostele sv. Máří Magdalény, atd. Zrušilo se
i posezení SDH Jeřice a zástupců školy + školky Jeřice se starostou a prozatím není jasné ani konání
novoročního posezení zastupitelů se svými partnery začátkem ledna příštího roku. I veřejná zasedání
se od měsíce října t.r. konaly za dodržování vyhlášených opatření vlády v rámci nouzového stavu.
V průběhu podzimu t.r. občané obce dlouho odolávali onemocnění nemocí COVID-19, ale bohužel,
i u nás se nakazilo doposud celkem cca 25 osob. Po nutném uzavření základní školy se dne 29.10. t.r.
uzavřela i mateřská škola z důvodu onemocnění personálu školky. Chtěl bych v těchto souvislostech
občany obce pochválit za důsledné dodržování hygienických opatření, nošení roušek, používání
dezinfekce, dodržování odstupů a řešení svých žádostí na obecním úřadu cestou telefonické nebo
elektronické komunikace. Velice mile mne překvapila účast občanů obce ve volbách do zastupitelstev
krajů ve dnech 2.-3.10.2020 (dosáhla výše cca 33 %), což se přiblížilo celostátní účasti občanů ve
volbách. Jedním z nepřímých důsledků šíření nemoci z důvodu nízkého počtu kupujících je, že
v Jeřicích končí provozování obchodu se smíšeným zbožím. Je pochopitelné, že i bez této nemoci je
podnikání v tomto oboru na malé obci velice riskantní a nejisté, a to zejména při očekávání
návratnosti vložených investic. Obchod v Jeřicích fungoval více než 3,5 roku a věřím, že nejednou
vyhověl poptávce mnoha občanů naší obce. Odezva občanů v rámci vyhlášené ankety sice potvrdila
spokojenost s tím, že obchod je k dispozici, ale nabídka sortimentu zboží již nebyla vyhovující. Obecní
úřad momentálně hledá vhodného nájemce, kterému by mohl vytvořit vhodné podmínky
k provozování obchodu s potravinami nebo jiných služeb (např. kadeřnictví ve spojení
s pedikúrou/manikúrou, prodej školních potřeb/papírnictví, drogerie, masáže, atd.). Pokud někdo
z vás má zájem nebo zná někoho, kdo by prostory budovy hasičské zbrojnice dokázal obchodně
využít, ať se přihlásí na obecním úřadu. Obecní úřad letos sice nezrealizoval žádnou
mnohamilionovou stavbu, ale např. údržba a oprava veškerého obecního majetku ubrala z obecního
rozpočtu nemálo finančních prostředků. V Jeřicích to byla zejména pravidelná údržba kanalizační
sítě, která zahrnovala revize, diagnostiku + opravy dmychadel ČOV a součástí čerpacích stanic,
zpevnění plochy do dvora a zadní dvorek obecního úřadu, vybudování 3 parkovacích míst pro silniční
motorová vozidla před Kampeličkou, údržbu obecního bytu ve víceúčelovém zařízení obce (pořízení a
zapojení 2 elektrických kamen, elektrického radiátoru do koupelny včetně nových zásuvek, nové
podlahy v obývacím pokoji a na chodbě včetně olištování), celkovou renovaci 39 ks židlí v zasedací
místnosti VÚZ, opravu stropu a vymalování družiny v ZŠ, renovaci dveří do sklepa, na toaletu, na
půdu a dvoukřídlých dveří u vstupu do mezipatra v Kampeličce. V Černůtkách to byla zejména údržba
stokové sítě od víceúčelového objektu (VÚO/hasičská budova) po retenční rybníček, pořízení nákupu
nábytku a doplňků informační technologie do technické místnosti VÚO, vnitřní dekoraci, úpravu okolí
pergoly, vybudování parkovacích míst, asfaltování nerovností místní komunikace, vybavení pergoly
osvětlením, venkovním plynovým ohřívačem a zimním pryžovým zakrytím. Obecní úřad ve prospěch
dětí za výrazného přispění státní dotace doplnil dětské prvky na hřišti v Jeřicích a v Černůtkách bylo
dětské hřiště vybudováno zcela nové, vše v úhrnné hodnotě ve výši 360 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
obec je zatížena úvěrem, u plánování větších investic, které by měly přispět k rozvoji obce a vyhovění
zájmům občanů, je nutné být obezřetným a rozvážným hospodářem s ponecháním nějakých
finančních záloh na „neočekávané“ výdaje. To byl např. důvod toho, že zastupitelé po několika
diskusích a projednáváních nakonec neschválili mnohasettisícový nákup zemědělského traktoru,
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kontejnerového nosiče a 3 ks kontejnerů. Neočekávaným výdejem bude např. složitá a nákladná
oprava protržení levého břehu obecního náhonu asi 200 metrů pod březovickým jezem, kde na
4 místech prosakuje voda na přilehlé pole. Zastupitelé však schválili výstavbu multifunkční budovy na
hřišti, částečnou rekonstrukci budovy Kampeličky za přispění státní dotace (okna, dveře, zateplení
části fasády) a vybudování osvětlení na místní komunikaci podél železniční trati v Jeřicích.
V Černůtkách se plánuje oprava části místní komunikace směrem od návsi k vodní nádrži. Pouze tyto
akce představují několika milionové investice. Pokud však zastupitelé obce zamítají návrhy na
zmírnění nákladů těchto staveb např. cestou odprodeje obecní ornice v Jeřicích nebo dlouhodobě
nevyužité nemovitosti v bývalém areálu JZD, bude nutné sáhnout opět na nějaký vhodný bankovní
úvěr… Obecní úřad již sestavil svůj rozpočet tj. příjmy a výdaje na příští rok a do konce měsíce ledna
2021 proběhne i náročná inventarizace majetku a pohledávek obce za letošní rok. Kromě stavebních
počinů je nutné zajistit i provozní činnost mateřské a základní školy, svoz tříděného a komunálního
odpadu, fungování veškeré movité/nemovité infrastruktury obce a řádný výkon obecního úřadu.
Nezapomíná se ani na zkrášlování a čistotu obecních prostor, péči o obecní zeleň a lesní porosty
(kácení a zalesňování po činnosti lýkožrouta). Obec Jeřice hodlá zalesnit prostor svého lesního
porostu v lokalitě „Votuz“ a v rámci konání podzimní povodňové prohlídky již poněkolikáté požádala
Povodí Labe o vyčistění řeky Bystřice od nánosu sedimentů a opravu nátrže kamenným záhozem na
levém břehu řeky pod budovou základní školy způsobený erozí vody resp. činností nutrií. Tyto práce,
které však vyžadují složitá ujednání a vysoké finanční náklady, slibuje již dlouhodobě Povodí Labe
realizovat až v horizontu dalších 5 let… Samostatnou kapitolou zatížení obecního rozpočtu je např.
i zajištění fungování veřejného osvětlení a spotřeba elektrické energie v rámci provozu všech
obecních nemovitostí (včetně ČOV) a pořádání obecně-kulturních akcí. Prioritou jsou akce ve
prospěch dětí, ale nezapomíná se ani na vyžití seniorů a aktivně pracujících osob v obci. O některých
zajímavých akcích se zmiňuji dále v občasníku. Na vědomí občanům doplňuji, že v Jeřicích byla
zastupiteli pro r. 2021 ponechána letošní sazba za platbu stočného (30,- Kč/m3). V Černůtkách tento
poplatek občané neplatí vůbec, protože v této obci kanalizace ukončená ČOV není k dispozici. Pouze
pro vaši informaci bych rád podotknul, že skutečná výše stočného v obci Jeřice pro r. 2021 byla
spočítána ve výši 58,- Kč/m3, takže skoro 1/2 nákladů za stočné hradí ve prospěch občanů obec.
Nemění se poplatek za držení psů, prozatím se nemění ani výše nájmu v obecních bytech, výše
obecních služeb a ani odměny zastupitelů se příští rok nebudou navyšovat. Provozovatel likvidace
komunálního odpadu však navýšil cenu této služby v příštím roku o míru inflace a vyšší rekultivační
poplatek. Roční poplatek za známky na popelnice v závislosti na četnosti jejich vyprazdňování se tak
navyšuje příští rok v rozpětí od 50-150 Kč. Za nesprávně tříděný odpad budou občané a obce dle
znění nového zákona o odpadech velice brzy cestou MŽP ČR sankcionovány… Přeplněnost kontejneru
na sběr oblečení a obuvi pro charitativní účely se vyřešil přijetím dodatku ke smlouvě o jeho umístění
tím, že kontejner bude alespoň 1x/3 týdny pravidelně vyprázdněn provozovatelem této služby.
Žádám však občany, aby k tomuto kontejneru v žádném případě nepokládali své koberečky
z koupelen, ubrusy, prostěradla, peřiny, montérky od olejů, apod. – tyto věci patří do sběrného
dvora, a ne do charity…!!! Obec podporuje svými finančními příspěvky spoustu neziskových
organizací a spolků, které pomáhají rozvoji obce např. hasiče (celkový příspěvek pro JSDHO Jeřice
a JSDHO Dolní Černůtky přesahuje v r. 2021 více než 200 tis. Kč), Jezdecký klub Jeřice, myslivce, ústav
Život bez Bariér, školu v Cerekvici nad Bystřicí, atd. Nadále platí, že žáci navštěvující 1. ročník základní
školy v Jeřicích mají obědy zdarma, rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Jeřice dostávají na dojíždění
od obce paušální částku ve výši 300,- Kč/měsíčně a seniorům obec připlácí na každý oběd 10,- Kč.
Ačkoliv realizace některých stavebních akcí nebo nákup služeb provází mnoho byrokratických
těžkostí, finanční zátěž a přílišná administrativa, mám pokaždé velikou radost, když se něco ve
prospěch občanů obce povede. I dnes platí, že bez nadšení, vůle něco dokázat a vzájemné důvěry
zastupitelů bychom se nikdy k žádnému zdárnému výsledku nedopracovali. Prozatím v obci fungují
i poštovní služby; uvidíme, co připraví občanům nové vedení České pošty. K významnému navýšení
ochrany bezpečnosti občanů v rámci využívání pozemních komunikací snad dojde v měsíci březnu
2021 výstavbou železničního světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami na
silnici směrem od Jeřic na Hořice. Upozorňuji i na písemné výzvy Městské policie a Policie ČR
v Hořicích adresované obecnímu úřadu při důsledném respektování dopravního značení situovaného
na všech silničních přejezdech v okolí obce. V rámci ochrany životního prostředí bych občany poprosil
o důsledné dodržování zákazu pálení odpadu (kromě suché dřevné hmoty) na otevřených
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prostranstvích, dodržování klidu po 22.00 hod. stanovené vyhláškou a provádění revizí provozu
používaných kotlů na tuhá paliva v domácnostech, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu a spalinových cest kouřovodů nebo plynovodů. Opět byly problémy s volně pobíhajícím
psem v Jeřicích, což bylo řešeno správným řízením na MÚ Hořice. Nezapomeňte prosím, na očkování
psů proti nemocím např. vzteklině a jejich povinné čipování. Občané obce Jeřice se v měsíci lednu
příštího roku dočkají kvalitnější užitkové a pitné vody z nové větve skupinového vodovodu z Březovic
do Bahen, čímž by se měly snížit ve vodě i vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů. VOS Jičín na podzim
opravila zastaralou větev vodovodního řádu z návsi do Ovčína a obec očekává příští rok i výměnu
zastaralé části vodovodu vedeného od bývalé „nádražácké“ bytovky směrem k VÚZ/silnici III. třídy.
Bohužel, i voda, jako jedna ze základních komodit užívaných obyvateli obce, dle sdělení VOS Jičín, se
bude výhledově zdražovat… Obecní úřad se snaží pomoci vyhovět většině požadavků a podnětům
občanů obce. Jeho pravomoci nebo možnosti jsou však omezené, a „ihned“ to prostě někdy není
možné…. Limitujícími faktory jsou zejména omezená přítomnost neuvolněného starosty a
místostarosty na obecním úřadě, počet stálých zaměstnanců obce, časová náročnost řešení
administrativních záležitostí s krajskými, okresními nebo městskými součástmi, neustále narůstající
administrativa, dodržování zákonné legislativy, ale i náročná příprava obecních akcí. Na některé
podněty občanů, zejména ty citlivé mezilidské a sousedské vztahy, reaguje starosta pouze
dohovorem nebo vůbec. Velice mě mrzí, když vidím nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad –
neustále opakuji, že plasty do kontejnerů se musí vždy vysypat z pytlů a papírové krabice se před
vhozením do kontejneru musí rozšlapat a pečlivě složit (skládat) na sebe. Dalším nešvarem se stávají
černé skládky odpadu, nedělní řezání dřeva cirkulárkou nebo po večerech pálení nedovoleného
odpadu (např. plastových lahví) – tyto věci přece musí vadit každému z nás!! Občany v Černůtkách
žádám, aby nevyváželi „veškerý“ nebo jakýkoliv dřevěný odpad v průběhu roku k jeho spálení v rámci
pálení čarodějnic k památníku J. Husa, ale předem se domluvili se zastupitelem p. Duškem, který
zodpovídá za ochranu životního prostředí. Likvidace nedokonale ohořelých zbytků ze stolů, pohovek,
židlí, trámů, atd., jako jsou skleněné nebo kovové strusky, škvára, popel a zbytky pařezů spojených
s hlínou jde na vrub obecního úřadu – letos to bylo ve výši 7 tis. Kč…!! Zde je opět řešením pro
občany možnost odvézt nepotřebné věci tj. objemný odpad, nábytek, koberce, dřevo, kamení, plasty,
atd. zdarma do sběrného dvora v Hořicích. Větve lze rovněž po dohovoru s obecním úřadem
bezplatně uskladnit v areálu bývalého JZD (na silážní jámě) v Jeřicích, které se následně průběžně
štěpkují. Spálení suchého dřevěného odpadu v menším množství v rámci svých nemovitostí občanům
obcí umožňuje znění příslušné vyhlášky obce. Jakékoliv negativní jevy v obci se snažím řešit
domluvou, a to i opakovaně nebo osobním dopisem. Umím hodně věcí pochopit a jsem vždy otevřen
konstruktivnímu dialogu pro vyřešení jakéhokoliv problému. Ode mne uslyšeli občané pro své počiny
již mnoho chvály, ale umím být i kritický, a to tehdy, když si občané svého okolí nevšímají, devastují
obecní majetek a nepochopitelně ignorují potřeby nebo zájmy ostatních. Obecnímu úřadu, v roli
opatrovníka, není lhostejný ani osud zajištění adekvátní sociální a zdravotní péče jednomu
opatrovanci. Jednání na soudech, na magistrátu HK kraje, na MÚ Hořice, s nemocničními zařízeními,
sociálními pracovníky, Policií ČR spojené s vysvětlováním a zpracováváním stanovisek obce z důvodu
zrušení exekučních pohledávek nebo řešení správních řízení opatrovance, jeho zdravotních
nedoplatků, zajištěním sociálních dávek a adekvátní zdravotní péče jsou extrémně náročné na čas.
Situace je o to složitější, že ačkoliv se obecní úřad snaží tomuto občanu pomáhat v jeho nelehké
situaci, on tuto pomoc opakovaně odmítá… (Páldi)

Přehled kulturních akcí obecního úřadu Jeřice

(pořádání plánovaných
podzimních kulturních akcí bylo výrazně omezeno 2. vlnou pandemie nemoci COVID-19)

Rockový večer v Dolních Černůtkách
Dne 25.7.2020 se v Dolních Černůtkách konal rockový večer. Zahrála kapela INXS – HK Tribute
Band Hradec Králové a DC Band – Dolní Černůtky Band. Sešli jsme se v hojném počtu. Kapela INXS
zahrála skvěle zaranžované skladby známé australské kapely. Chlapi z Dolních Černůtek (Miloš
Pařízek, Matěj Pařízek, Honza Vitík společně se Šimonem Bezpalcem) nám zahráli skladby, které od
jara nacvičili, a že se jim to povedlo! Pro úspěch nám svoji sérii zopakovali. Bylo to jejich první veřejné
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vystoupení, takže taková veřejná zkouška. Chlapi cvičí stále, přidávají nové a nové skladby, které nám,
pokud doba dovolí, představí na jaře nebo v létě následujícího roku. (Pařízková)

Rozloučení s létem
Tato obecní akce se navzdory menší účasti velice
povedla. Vzhledem k tomu, že se nenaplnila hrozba bouřek a
velikého vedra, si rozloučení s létem dne 22.8. t.r. užili
zejména naši nejmenší občánci s rodiči, a to při malování
obrázků na tvář a legrácek na řetízkovém kolotoči nebo
dovádění v hasičské pěně. Ovšem největší atrakcí této akce
byla zhruba 2 hodinová interaktivní show, kterou vytvořili
zástupci agentury VOSA Trutnov, pro cca 20 dětí v rámci
moderování písniček, soutěží, her, tanečků a animační show
spojené s předáváním zdařilých dárečků. O všeobecně dobře
naladěnou atmosféru se pak v podvečer postaralo
vystoupení skupiny ATLANTIS a výborná obsluha, která
podávala po celé odpoledne až do pozdních večerních hodin
výběrové občerstvení např. pikantní guláš, klobásu, naložený
hermelín, hranolky s kečupem nebo tatarkou, palačinky a
samozřejmě něco k ovlažení žíznivých občanů obce. Luxusní
sladké občerstvení v podobě kokosových řezů, vanilkových
věnečků a svatebních koláčků zdarma opětovně dodala pí.
Hanyšová a pí. Salačová. Poděkování za náročnou přípravu a
celkové zajištění této akce patří zejména členům kulturního
výboru obce pí. Pozlerové, p. Ryglovi, za bezplatné
zapůjčení pódia pro hudbu p. Vláškovi z Votuze, SDH
Třebovětice (p. Málek) za přípravu hasičské pěny, za
obsluhu patří veliký dík pí. Jahelkové z Hradce Králové, pí.
Páldiové a p. Samkovi. Symbolické zakončení léta
ohňostrojem se již letos s ohledem na psychickou
ochranu domácích mazlíčků, zejména pejsků, nekonalo.
(Kulturní výbor + Páldi)

Karetní turnaj ve hře „Prší“
Poslední srpnový den se ve víceúčelovém zařízení
obce v Jeřicích uskutečnil druhý ročník oficiálního
turnaje v karetní hře „Prší“, pořádaný OÚ Jeřice.
O tuto hru je mezi občany čím dál větší zájem, což
prokázalo i organizování a zájem o podobné karetní
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klání v měsíci březnu t.r. Ač se zdálo, že hráčů bude poskrovnu, nakonec se do hry přihlásilo 12
odvážlivců z řad mužů, žen i mládeže. Po přivítání účastníků byli hráči p. Jirešem seznámeni s pravidly
a způsobem hry. O nejlepší umístění hráli vždy 4 hráči u
jednoho
stolu
a po sečtení bodů pak hráli 2 nejlepší hráči další kola o svá
finální umístění. Vzhledem k tomu, že po sečtení bodů o 2.
místo se umístilo hned několik hráčů se shodným počtem
bodů, hráli tito další souboje o umístění „na bedně“.
Absolutním vítězem druhého ročníku karetního turnaje se
stal „karetní profesionál“ p. Minařík, který obdržel diplom,
pivní půllitr a exkluzivní litrové balení piva. Druhé místo
obsadil p. Hrdlička, třetí místo patřilo p. Jirešové. Věřím, že
účastníci karetního turnaje i diváci strávili příjemné odpoledne, ke kterému napomohlo určitě i
výtečné občerstvení. Poděkování za přípravu a realizaci této akce patří pí. Smolíkové, p. Jirešovi a p.
Smolíkovi. (Páldi)

Zahájení školního roku
Dne 1.9. t.r. zavítal starosta obce s členkou Kulturního výboru obce pí. Pozlerovou mezi děti
Základní školy a Mateřské školy Jeřice. Situace s hrozbou řešení podlimitního počtu dětí ve škole (tj.
méně než 10 dětí) se zdá být zažehnána, protože do školy nastoupilo 12 dětí. Dětem byly rozdány
školní pomůcky, starosta přivítal ve škole několik prvňáčků, kteří mají své obědy hrazeny cestou
obecního úřadu, a popřál všem úspěšný školní rok. Starosta v rámci předcházení hrozby úbytku dětí
na škole požádal ředitelku školy o aktivní medializaci a předávání informací o činnosti této instituce
zejména rodičům dětí v širokém okolí, o vhodně vytvořeném zázemí pro efektivní vzdělávání, výuku a
sportovní vyžití žáků. Pro zatraktivnění nabídky školní docházky zastupitelé obce schválili kromě
obědů zdarma dětem v 1. ročníku i zmírnění nákladů těm rodičům dětí, které dojíždí do školy
v Jeřicích ze sousedních obcí, a to paušální částkou ve výši 300,- Kč/měsíčně. Ve škole proběhla
oprava stropu v místnosti družiny, která byla také nově vymalována. Stejně tak i ve školce se mohou
občané informovat od ředitelky nebo cestou internetových stránek se obeznámit o kvalitním zázemí
při výchově, předškolní péči a vybavení pro děti, možnostech a důvodech proč navštěvovat právě
školku (a školu) v Jeřicích. V rámci dohovorů s ředitelkou školy a školky obecní úřad pravidelně nabízí
zdarma alespoň 2x do roka zajištění autobusu s řidičem pro výlety dětí v rámci HK kraje. Snad se
povede nějaký výlet pro děti v rámci adventu a na jaře příštího roku prozatím neuskutečněný výlet do
FAJNPARK-u v Chlumci nad Cidlinou. Starosta ujistil obě ředitelky škol o své podpoře při výchovněvzdělávacím procesu dětí, pomoci při plánování a realizaci výletů, sportovních aktivit, doplňování
moderního vybavení, místního hřiště a vytvoření adekvátního zázemí obou institucí. (Páldi)

Posvícenské rožnění v Dolních Černůtkách
Nebylo to zrovna správné datum na posvícení v Černůtkách, to by bylo o týden později, ale
12.9.2020 jsme urožnili prasátko. Největší obavy jsou vždy z počasí, a to tentokrát vyšlo. Poseděli
jsme do nočních hodin. Šéf grilu Pavel Macháček to měl připravené náramně! Častokrát není nutné
více psát, stačí nějaké to foto (Pařízková):
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Výlet do Kroměříže
Ve dnech 19. – 20. 9. 2020 obecní úřad zrealizoval pro
občany obou obcí návštěvu pamětihodností města
Kroměříže a posezení v pivovaře Černý orel. Dohovory
k zajištění autobusu, ubytování, stravování a programu se
domlouvaly již od jara t.r. a můžu potvrdit, že úsilí obecního
úřadu v osobě pí. Pozlerové doplněné o pomoc pí. Páldiové
přineslo maximální spokojenost pro 31 účastníků této velice
vydařené akce. Předem musím zdůraznit, že Kroměříž nás

příjemně překvapila nejenom množstvím
barokních památek, malebnými uličkami
a místy pro odpočinek k procházce,
možnosti vychutnat dobré jídlo a pití, ale
i mimořádně příjemným letním počasím.
Kroměříž je žádanou turistickou destinací
a v roce 1997 byla vyhlášena
nejkrásnějším historickým městem České
republiky a o rok později byl zdejší

Arcibiskupský zámek spolu sKvětnou a Podzámeckou
zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví
UNESCO. Pulzujícím srdcem města je Velké náměstí. Tyto
místa tedy občané obce Jeřice navštívili a do pozdních
večerních hodin se posedělo v krásné pivnici pivovaru u
výborného jídla a skvělého piva. V den odjezdu domů dne
20.9. se výletníci po snídani zastavili na náměstí
v Olomouci, kde mohli shlédnout, mimo jiné, polední výjev
opraveného orloje, radnici a Kašnu svaté trojice. Návrat domů byl dále zpestřen i zastávkou v obci
Loštice, kde si výletníci pořídili delikátní olomoucké sýrové speciality. Veselou náladu výletníkům
neubrala ani povinnost nošení roušek na dýchacích cestách. Věřím, že obecní úřad dle vývoje situace
se zvládáním šíření nemoci COVID-19 a svých možností ve prospěch občanů opět nějakou podobnou
akci zorganizuje. (Páldi)

Aktivity jednotek požární ochrany obce/Sdružení dobrovolných
hasičů
HASIČKY Z JEŘIC VÍTĚZKAMI OSH JIČÍN 2020 - I přes veškeré omezení
či zrušení sportovních soutěží z důvodu Covidu 19, se nám podařilo
reprezentovat naší obec Jeřice celkem na jedenácti soutěžích. Nejvíce
si ceníme celkového vítězství soutěže O pohár starosty OSH Jičín
2020. Tento pohár se nám podařilo ukořistit po neuvěřitelných
třinácti letech (2006 a 2007). Poprvé v historii SDH Jeřice se v naší
obci konala již zmiňovaná soutěž O pohár starosty OSH Jičín, kde se
nám podařilo zvítězit s časem 21:40. Této soutěže se v mužské
kategorii zúčastnili i hasiči z Jeřic a Dolních Černůtek. Zvítězili hasiči
z Bystřice (vítězové OSH Jičín 2020). Celkem se zde zúčastnilo dvacet
hasičských sborů, třináct družstev mužů a sedm družstev žen. Sbor
SDH Jeřice tímto děkuje všem hasičům a tenistům, kteří nám pomohli s přípravou soutěže. Dále
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bychom chtěli poděkovat Obci Jeřice a Hasičské vzájemné pojišťovně za finanční podporu. Doufáme,
že se nám podaří příští rok tuto akci opět uspořádat a bude úspěšná jako tento rok.
Východočeská hasičská liga v Dubenci 2020 - Tento
rok jsme se zúčastnily i Východočeské hasičské ligy
v Dubenci. Byla to pro nás obrovská zkušenost. Díky
této soutěži jsme získaly nové poznatky, a rady od těch
nejlepších a nejrychlejších. Podařilo se nám zde
zaběhnout osmý nejlepší čas, z celkem dvaceti
družstev žen. Zajímavostí je, že jsme jako jediné v celé
této soutěži závodily na široké hadice, zatímco
konkurence závodí na hadice úzké, které jsou mnohem
lehčí, tím pádem jsou i časy podstatně rychlejší.
Neočekávanou akcí místních hasičů byl úklid na návsi
po přívalovém dešti dne 5.9., který způsobil velké
znečištění blátem a zaplavení výkopů, které se musely vyčerpat kalovým čerpadlem poskytnutým od
VOS. Možná by stálo za zamyšlení, zda by takové čerpadlo nebylo vhodné zakoupit z důvodu
podobných neočekávaných situací.
Další akce, kterou hasiči a hasičky plánují již od počátku hasičské sezóny 2020 je velký úklid hasičské
zbrojnice, která je aktuálně v naprosto nevyhovujícím stavu. Rádi bychom svými vlastními silami
hasičskou zbrojnici vymalovali, protřídili veškeré hasičské vybavení a vystavili veškeré trofeje, které
získali hasiči i hasičky z Jeřic za celou svou historii a to tak, abychom svým zázemím mohli alespoň
částečně konkurovat sousedním hasičským zbrojnicím. Sportu zdar a hasičům zvlášť  (Pourová ml.)
Rád bych v této části občasníku pouze doplnil výše popsaný článek, že zejména hasičky z Jeřic
svojí sportovní snahou a vynikajícími výsledky velice potěšily občany obce, své nejbližší příbuzné,
přátele a přetavily tak náročnou finanční podporu obce při modernizaci hasičské výzbroje do
konkrétních výsledků: jak již bylo zmíněno, dne 11.7. t.r. se umístily na Jizerské lize v Dubenci na
8. místě a dne 1.8. t.r. v Třebihošťi získaly 1. místo z 8 družstev !! Dne 15.8. t.r. v Lanžove opět
krásné 3. místo a dne 29. 8. t.r. „bomba“ v Jeřicích před domácím publikem na soutěži
o „Pohár starosty Okresního sdružení hasičů Jičín“ výtečné 1. místo ze 7. družstev. V Jeřicích zabrali i
hasiči z Černůtek a ukořistili z 11 družstev sice bramborové, ale velice hezké umístění. Hasiči z Jeřic
se umístili na 8. místě. Dne 12.9. t.r. ve Valdicích, hasičky z Jeřic opět hezké 3. místo a tím se staly
i celkovým vítězem Poháru starosty OSH Jičín (dílčí soutěž v požárním sportu o tento pohár se bude
konat v Jeřicích opět dne 28. 8. 2021). Podzimní působení hasičů ovlivnila 2. vlna pandemie
koronaviru COVID-19. Neuskutečnilo se jak okrskové námětové cvičení ani velitelský den velitelů
jednotek kategorie požární ochrany dislokovaných v obvodu okresu Jičín pořádaný HZS Jičín. Tyto
cvičení přispívají každý rok k navyšování dovedností a profesionalizace hasičů zejména za účelem
dálkové přepravy vody za ztížených podmínek v terénu na čas, při likvidaci krizových situací,
proškolení v oblasti odborné hasičské terminologie, legislativy a protipožární ochrany osob.
Sdružení dobrovolných hasičů přispívá k celkové čistotě obecních prostor např. aktivním sběrem
odpadních kovů a pomocí při odstraňování závad na obecní kanalizaci. Neocenitelná pomoc hasičů
je v jejich samotném poslání ve prospěch občanů, a to např. při hašení požárů, řešení mimořádných
událostí a upozorňování občanů na
dodržování prevence požárních rizik
v období sucha. Obecní úřad
oceňuje aktivity hasičů i při přípravě
a
realizaci
mnoha
obecně
prospěšných akcí např. v rámci Dne
dětí to jsou ukázky jejich činnosti,
dovedností, druhů výstroje, způsobu
ošetřování výzbroje, atd. Výroční
valné hromady hasičů v obou obcích
se naplánují v době až to vládní
opatření vůči šíření nemoci COVID19 dovolí. (Páldi)
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Činnost TJ Sokol Jeřice
Obecní úřad činnost tohoto sdružení dlouhodobě podporuje a vítá zejména možnost rekreačního
nebo volnočasového hraní tenisu resp. v rámci pořádání tenisových turnajů v obci. Sportování
zejména přes víkendy je možné pro všechny občany obce po dohovoru se zástupci TJ Sokol. Jeřičtí
tenisti se pravidelně a s velice dobrými výsledky umísťují i v rámci kvalitně obsazovaných tenisových
turnajích např. ve čtyřhře v Hořicích. Je škoda, že tenisových klání se nezúčastňuje více mladých lidí
z obce. Tenisové turnaje v Jeřicích, pokaždé s občerstvením a posezením, se uskutečnily např. dne 6.8.
t.r. (celková účast 8 hráčů, následné posezení s účastí cca 25 osob) a 12.9. t.r. Babí léto letos tenistům
přálo a tradiční „poslední smeč“ se uskutečnila až koncem měsíce října. Potřebný úklid hřiště a jeho
zimní údržba proběhla 29.11. Dne 6.12. zahájili tenisti a zástupci TJ Sokol Jeřice likvidaci přístřešků
a nepotřebného odpadu v okolí stávající nemovitosti na hřišti, která by měla být příští rok nahrazena
vybudováním nové multifukční budovy. Tato budova by měla sloužit nejenom pro sportovní účely
úzké skupině osob, ale zejména pro potřeby pořádání obecních akcí, soukromých akcí občanů formou
placeného pronájmu a dle předběžného zámyslu starosty obce i jako místo pro posezení občanů
spojeného s komerčním prodejem občerstvení včetně konzumace nápojů. Starosta v letošním roce
nejednou s tenisty mluvil, poděkoval jim za příkladnou péči o majetek obce, sportovní
„výchovu“ mladých tenisových talentů a ujistil je o podpoře obecního úřadu pro činnost TJ Sokol
cestou nákupu potřebných sportovních součástí na hřiště. Tenisti jsou aktivní i v rámci pomoci obci
při pořádání kulturních akcí např. při pálení čarodějnic nebo dětského dne. Organizují nebo se
zúčastňují i silvestrovských turnajových klání v ping-pongu. (Páldi)

Aktivity Základní školy Jeřice
A máme tu nový školní rok: prázdniny rychle utekly a my pedagogové, ale jistě i děti, jsme
s netrpělivostí očekávali začátek nového školního roku. Letos začal jako obvykle 1. září. Do nově
vymalované třídy školní družiny a učebny, vybavené novými skříněmi, jsme přivítali nejen naše čtyři
prvňáčky a jednu žačku třetí třídy, ale obměněn byl i
pedagogický sbor. Na místo třídního učitele nastoupil
Mgr. Vilém Celfl z Lomnice nad Popelkou, a
za družinářku byla přijata Bc. Monika Žitková. První
školní den proběhl, jak to bývá, slavnostně. Noví
prvňáčci byli přivítáni povzbudivými slovy paní
ředitelky, veselou písní za doprovodu kytary pana
učitele a přivítat do nového roku nás všechny přišel i
pan starosta s paní účetní, kteří dětem přinesli drobné
dárky. A tak jsme začali pracovat. Starší děti si
zopakovaly, co snad zapomněly a prvňáčci se začali
seznamovat s prvními písmeny a čísly. První pátek
v září jsme se zúčastnili akce – „Můj první kop“, kterou pořádal fotbalový klub v Hořicích. Bohužel,
hned 10. 9. přišla z důvodu protiepidemických nařízení první omezení, zatím pouze roušková.
Všechny děti i my pedagogové jsme nosili roušky všude - ve společných prostorách školy i školní
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jídelny. Během prvních měsíců jsme stihli uskutečnit i jeden projektový den. Dne 13. října nás
společně s dětmi z mateřské školy navštívil chovatel dravých ptáků pan Karel Nejman. Ten nám na
zahradě MŠ představil jednotlivé dravce a doplnil zajímavosti z jejich života. Děti seznámil se základy
sokolnictví a předvedl nám i několik praktických ukázek. To se žákům líbilo snad nejvíce. Vidět těsně
nad svými hlavami létat káně nebo sokola, to se nezažije každý den. Naše radost ze společné výuky
však neměla trvat dlouho. Hned druhý den 14. října byla z důvodu zhoršující se epidemiologické
situace prezenční výuka na všech typech škol zrušena a přešlo se na distanční vzdělávání. Dětem jsme
ještě stihli zadat úkoly do konce týdne. Od pondělí pak začal náš společný boj s technikou, výukou
přes aplikaci „Skype“. Zpočátku, jak už to tak bývá, nešlo vše snadno.
Občas se někdo zapomněl připojit, někomu nešel internet, někdo se
připojil někam jinam nebo vypadl. Přes všechny těžkosti jsme se
snažili udržet výuku na úrovni, jak nám technika dovolila a těšili se na
návrat dětí do školy a do normálnějších poměrů. Během tohoto
období jsme se ovšem rozloučili s panem učitelem Celflem a na jeho
místo nastoupila paní Lucie Jeremiášová. Jako druhá asistentka
začala v naší škole pracovat paní Sabina Kyralová. Prezenční výuka
pro děti 1. a 2. tříd byla obnovena až po měsíci a to 18. listopadu. K
naší radosti byla udělena výjimka pro malotřídní školy, kdy bylo
umožněno nastoupit všem žákům i z jiných ročníků, pokud tvoří
jednu skupinu. A tak se nám mohly děti vrátit do školy všechny
společně. Samozřejmě musíme dodržovat všechny předepsané
hygienické předpisy. Po dobu vyučování i přestávek nosíme roušky,
několikrát denně dezinfikujeme ruce i kliky u dveří,
větráme a větráme. Nejvíce nám chybí zakázané
hodiny tělocviku, které nahrazujeme procházkami po
vsi, a také hudební výchovy, zvláště v tomto
předvánočním adventním čase. Koledy posloucháme
a recitujeme slova za doprovodu hudby z počítače.
Ovšem zdobení vánočních perníčků, které nám
upekla paní Němcová, jsme si ujít nenechali. Také
poslední školní den v tomto tak zvláštním roce 2020
se jistě neobejde bez školní vánoční besídky
s dárečky a ochutnávkou cukroví. Přejeme i vám
krásné a pokojné prožití vánočních svátků, do
nového roku vše dobré. (Kolektiv ZŠ Jeřice)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Člověk míní, život mění, a i když jsme doufali, že korona
s létem zmizí, bohužel se tak nestalo. Plánovali jsme divadla,
výlety, setkávání se školáky, vánoční program pro veřejnost, ale
všechno je jinak, ostatně jako všude kolem nás. Jisté ale je, že to
nejkrásnější období, na které se asi nejvíce těší děti, nastává
a nic nám ho nemůže pokazit.
Začneme
ale
pěkně
popořádku. V září jsme se sešli
ve školce v plném počtu 24
dětí. Nově nastoupily jen 3
děti, protože podle aktuálních
pravidel nebylo možné ani více
dětí přijmout. Společně jsme
se sžívali, hráli si, pekli z jablíček, tvořili z přírodnin, pouštěli
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draky…Navštívilo nás také Knihadýlko, které dětem představilo knížku Červené klubíčko a nejen to.
Má pro děti vždy připravené další zajímavé činnosti, jež s příběhem souvisejí. Děti zkoumaly hmatem
obsah strašpytlíků, vymýšlely, k čemu se hodí věci z batohu postav z příběhu, hledaly v knize noční
ptáky a v atlase houby, nebo poznávaly houby jedovaté. Knihadýlko má
moc zajímavé poslání, ožívá knihy různých autorů. To se mu daří i pomocí
nádherných ručně vyrobených loutek a kulis.
Počátkem října se nám povedlo uskutečnit moc pěkný výlet do lesního
areálu Hájemství. Dopravu nám hradila obec, což rodiče jistě uvítali.
Prohlédli jsme si keltský stromový kalendář, hřbitov odpadků, model
Krkonoš, ze dřeva vyřezaného Krakonoše a další sochy. Proběhli jsme se
po přírodních chodnících, které
symbolizují významné krkonošské
toky. Zaujaly nás také různé ptačí
budky a dendrofon složený
z několika druhů dřeva, u něhož
jsme mohli poznávat odlišné zvuky
lípy, dubu, borovice a jiných
stromů. Nejzábavnější však bylo
zdolávání
různých
cestiček,
překážek a prolézaček z klád, na nichž by děti
mohly řádit třeba celé dopoledne. Lákala nás
ale i naučná stezka Lesem království, na které
nás čekaly další zajímavé zastávky a objevy.
Nakoukli jsme do ohromného vykotlaného kmene, zahráli si zvířecí pexeso,
poznávali stopy zvířat, houby, zkoumali cestičky kůrovce a lesní mraveniště.
Zajímavé bylo i pozorování živého slepýše, kterého si někteří odvážlivci vzali
do ruky. Jako správní badatelé jsme byli vybaveni lupami a košíkem, do
něhož jsme sbírali naše zajímavé objevy. A protože nám i počasí přálo,
odvezli jsme si z výletu hlavně krásné zážitky a dojmy. Abychom z té přírody
poznali ještě mnohem více, pozvali jsme do školky sokolníka Karla
Nejmana, který nám vyprávěl spoustu zajímavých informací o biologické
ochraně letišť, životě dravců, sov a jeho fretky. Živá ukázka samozřejmě
nemohla chybět, takže si děti zblízka prohlédly a pohladily třeba sokola, jestřába, raroha, orla, káně,
puštíka, výra či sovu pálenou. Fretka a cvičený Bretaňský ohař se zase postarali o trochu zábavy a
legrace. Ani chladnější počasí nám tento program nepokazilo.
Další návštěva ve školce nebyla už tak zábavná, byla dokonce nevítaná. I přes veškeré dodržování
hygienických opatření nás ten koronavir lapil. Nikdo neví, kde se objevil ani kudy přišel, zkrátka tu
najednou byl. Chvíli jsme si pobyli v karanténě, načerpali nové síly, abychom si ten konec
kalendářního roku společně užili. Bez váhání jsem přijala nabídku MAP k projekci sférického kina. Již
nějakou dobu se o tento zábavně-vzdělávací instrument zajímám, jeho cena pro nás však byla
doposud nedostupná. Sférický projekční systém uvnitř mobilní kupole nám poskytl neuvěřitelný
pohled. Ocitli jsme se v kouzelném prostoru pod hvězdnou oblohou s dvěma kamarády, tučňákem
z jižního pólu a ledním medvědem ze severního pólu. Proletěli jsme se vesmírem, dozvěděli zajímavé
informace a užili spoustu legrace. Už teď se těšíme na další jarní projekci, při které se vydáme do
nitra začarovaného korálového útesu.
A máme tu prosinec. Jako každý rok i letos nás
navštívila Barbora. Věděla o všech dětech i ty nejmenší
prohřešky, takže kromě sladkostí a dobrot rozdávala i
nějaké ty brambory. Čerty naštěstí do školky
nepouštíme, na ty si jenom hrajeme a věřte, že to
čertování jde dětem úplně samo. Teď už se těšíme a
připravujeme na Ježíška. Na naše loňské andělské
vystoupení v kostele jsme zavzpomínali u sledování
DVD. Zato se nám ale podařilo vyrobit Marii, Josefa a
Ježíška z mozaiky z obkladaček. S nadějí doufáme, že
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příští rok se zase společně sejdeme a adventní období prožijeme, jak bylo zvykem. Děti čeká pod
stromečkem mnoho zajímavých a užitečných dárků, které jsme pořídili také z dotací. Pan Juriček
z Třebovětic nám vyrobil nádherný dílenský ponk, jejž vybavíme skutečným nářadím, takže výroba
hmyzího domečku a dalších věcí pro nás nebude překážkou. Určitě se nám k našemu zkoumání bude
hodit digitální mikroskop a nádobky s různými preparáty. Budeme se učit programovat digitální
včelku Bee Bot, neboť i to je dovednost, která se nám v budoucnu samozřejmě hodí. Nebudou chybět
ani další hračky a hry. Snad každé „naše“ dítko nalezne pod stromečkem něco, co ho zaujme či
překvapí. Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mateřské škole věnovali jakýkoli dar či pomoc bez
nároku na finanční odměnu, moc si toho vážíme. Všem rodičům dětí i rodinným příslušníkům
zaměstnanců za nezištnou pomoc a podporu, manželům Váradiovým za dobroty pro děti, panu
Milošovi Pourovi za opravu skříněk a dalším, které jsem možná zapomněla jmenovat. Přeji vám všem
poklidné vánoční svátky, nenechte si pokazit krásnou slavnostní atmosféru negativními myšlenkami a
bědováním nad momentální situací. Buďte zdraví, šťastní, spokojení a mějte se rádi. Nikdy není tak
špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje kolektiv mateřské školy. (Dušková)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Rok 2020, ovlivněný ve většině oblastí pandemií Covid-19, probíhal v našem JK nakonec celkem
tradičně. O koně se musíme postarat každý den a i sportovní sezóna se přes odložený start rozběhla
v plném rozsahu. O prázdninách se méně cestovalo a tak naši koně, kteří se věnují výuce další
jezdecké generace, měli na pilno. Děti trávily spoustu času ve stáji a v sedle a školní volno si tak užily.

Koncem srpna jsme pořádali letošní druhé drezurní závody, které byly startujícími plně obsazeny
a závodili jsme od rána až do pozdních odpoledních hodin. Z našich jezdců se v soutěži Z5 umístila na
pěkném 4. místě Bára Juričková s Edwardem, „L“ úlohy vyhrála Šárka Dědinová s Doris a v „S“ byla
Šárka s Werbertem druhá. Na poslední 2 starty se přihnal silný vítr a déšť, ale závodníci i rozhodčí se
s podmínkami poprali a závody jsme zdárně dokončili. V září jsme pokračovali s výcvikem dětí, ale
také jsme na chovatelské zkoušky připravovali 2 tříleté klisny po Caruso, které se v naší stáji narodily.
Obě se při zkouškách předvedly velmi dobře a dosáhly mezi ostatními klisnami na 1. a 3. nejvyšší
hodnocení. Poslední letošní akcí bylo „křtění hříbat“. Hřebečka Faustina a klisničku Jasmínku jsme
představili našim hostům a děti předvedly svým rodičům, jak se během roku zlepšily v ježdění.
Podzim trávíme aktivním odpočinkem a přípravou na sezónu 2021. Doufejme, že se situace kolem
koronaviru uklidní a budeme se nadále moci setkávat při sportovních i společenských událostech.
Přejeme všem klidné Vánoce a v novém roce hlavně pevné zdraví! (Dědinová)
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Aktivity Života bez bariér, z. ú.
Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let provozuje
rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální
služby, zaměstnává handicapované v chráněných dílnách, realizuje
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve
školách, organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace zakoupila
na splátky v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi
paulánský klášter) s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a
doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní centrum a prostor pro
setkávání lidí všech cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.
Život bez bariér, z.ú. má vícezdrojové financování (dotace,
příspěvky, tržby za služby, dary, atd.) určené převážně na mzdové a
provozní náklady. Investice typu oprava střechy nelze z dotací
hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá vlastní finanční
zdroje. Dalším problémem je, že některé kompenzační pomůcky
např. polohovací postele jsou objemné, elektrické invalidní vozíky
nebo tříkolky jsou těžké a, hůře se s nimi manipuluje a nejsou
skladné. Prioritou profesionální služby je, že každá pomůcka se musí
po zápůjčce opravit a doposud se složitě manipulovalo s
pomůckami z objektu do objektu. Některé jsou uskladněny v jiném
pronajatém objektu na druhém konci města. V současné době se
pomůcky nacházejí ve skladu materiálu, kde není možnost bezbariérového výjezdu, nevhodné pro
předání zájemci o pomůcku a navíc bude nutné prostor postupně vyklidit pro jiné účely. Proč sbírku
organizujeme? Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní
finanční prostředky na investice typu oprava
střechy. Přitom prostor bývalé fary, který
potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek
je ideální svou polohou: nachází se v blízkosti
dílny údržby, prostor má bezbariérový přístup,
vhodné parkování pro zájemce, kancelář
koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu
jsou plně využité anebo čekají na opravu. Na co
konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze ze sbírky budou použity na opravu
střechy. Výhodou je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na celou střechu – demontáž staré
střechy, nové trámy, krovy, krytina, montáž a na část střechy – demontáž nejvíce postižených míst
střechy, oprava krytiny. Sbírku pořádáme díky DONIO. Donio je platforma, kde lze založit
dobročinnou sbírku. Této možnosti využil i Život bez bariér. Víme, že dobro je všude kolem nás a
doufáme, že se podaří sehnat finanční prostředky na opravu střechy. Objekt, kde jsou uloženy
kompenzační pomůcky pro handicapované má děravou střechu a hrozí, že další zimu spadne. Proto
máme s pomocí Donio projekt „ Aby na pomůcky nepršelo“. Pokud nás chcete podpořit, je to
opravdu
jednoduché:
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia - https://www.donio.cz/ZivotBezBarier
2) Po právě straně se můžete rozhodnout jakou částkou (od 100 Kč) nás podpoříte
3)
Dá
se
platit
přes
bankovní
účet
a
nebo
online
platební
kartou
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla v pořádku)
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do účetnictví
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to! Děkujeme, že nám pomáháte. Každá
koruna se počítá (Fučíková, ředitelka ŽBB)
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Jubilea:
červenec: Pavel Kotyk
srpen: Klára Pařízková
říjen: Marie Dušková, Petr Tomášek
listopad: Bohuslava Řadová, Jan Horák
prosinec: Marie Dvořáková

Úmrtí:
září: Zdeněk Maxmilián
říjen: Marta Pražáková

Narodili se:
září: Hugo Pour

Do obce se přihlásili k trvalému pobytu – Helena Konečná Dolní Černůtky čp. 3, Ivo Konečný
Dolní Černůtky čp. 3, Vladimír Dušek ml. + Vladimír Dušek st. + Václav Dušek + Darina Dušková –
všichni Jeřice čp. 25, Jana a Anna Jenčovská Jeřice čp. 133, Jana Vávrová, Jaromír Vávra st.
a Jaromír Vávra ml. – všichni Jeřice čp. 65, Karolína Kodýmová Jeřice čp. 97

Z obce se trvale odstěhovali
Jiřina Mórocová a Martin Soukup z Jeřic na čp. 112.
Ke dni 15. prosince t.r. bylo hlášeno k trvalému pobytu v obci Jeřice včetně Dolních Černůtek 410
osob.

Plánované obecně-kulturní aktivity obce v r. 2021
Aktivity obecního úřadu by měly začít hned druhý víkend příštího roku putováním a návštěvou
Tříkrálových koledníků od domu k domu jak v Jeřicích, tak v Černůtkách. Kašpar, Melichar a Baltazar
přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Tuto akci bude mít pod patronátem
pí. Smolíková a děti z obou obcí v součinnosti s Farní Charitou Dvůr Králové. Hlavním poselstvím Tří
králů je předávat radostnou zvěst vánočních svátků, popřát domácnostem občanů štěstí, zdraví
a pokoj do nového roku. Sbírka, kterou Tří králové shromáždí, se předá v součinnosti s farní charitou
potřebným. Dalšími akcemi v Jeřicích by v měsíci únoru a březnu měl být maškarní ples dětí,
masopustní průvod spojený s vepřovými hody, vítání nových občánků, karetní posezení a setkání
starosty se seniory obce. Jaro bude ve znamení pálení čarodějnic a dětského odpoledne. V létě se
plánuje návštěva vhodného zámku a pivovaru, rozloučení s létem, karty, hasičské závody, dýňování,
lampionový průvod a samozřejmě vánoční akce příp. případně i návštěva nějakého zahraničního
adventního trhu. V Černůtkách se rovněž chystá pálení čarodějnic a pak se dle možností zorganizuje
několik posezení u muziky v pergole víceúčelového objektu, posvícenské rybaření, řízkobraní,
rozsvícení vánočního stromečku a působení mikulášské družiny. Bohužel nám doba nedovolila,
abychom se letos sešli na tradičním adventním tvoření nebo rozsvěcení vánočních stromečků. Jak to
jen bude možné, jistě se ve zdraví zase brzy sejdeme, jak v Jeřicích, tak v Černůtkách. Všem hodně
zdraví do nového roku 2021! Věřím, že nebude nutné opětovně spoustu těchto akcí z důvodu šíření
nemoci COVID-19 zrušit… (Páldi, Pařízková)
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Rádi bychom Vám opětovně touto formou laskavě připomněli, že občané mají rovněž možnost si
pronajmout za nevysoký poplatek zrekonstruované a vhodně zařízené prostory víceúčelových zařízení
v obou obcích včetně jejich vybavení (např. příbory, nádobí, talíře, mísy, sklenice, lednice
s mrazákem, trouby, ledničky mikrovlnky, pípy na pivo, hudební aparaturu, atd.) při pořádání svých
soukromých oslav, jubileí, narozenin, setkání ze školy, firemních seminářů, výročí svateb, vánočních
besídek, silvestrovského posezení, apod.

Rád bych v této části občasníku čtenářům připomněl, že zájmem obecního úřadu je, aby úroveň
přípravy i realizace kulturních akcí oslovila všechny věkové skupiny občanů obce. Veškeré pořádané
akce se vyhlašují na vědomí občanům rozhlasem, plakáty, plán akcí resp. pozvánky na akce se
pravidelně zveřejňují na elektronické desce úřadu, na obecních vývěskách (tabulích) a často jsou
i součástí zápisů z veřejných zasedání zastupitelů obce. Na všechny akce obecního úřadu jsou vždy
zvaní nejenom občané Jeřic, obce Dolní Černůtky, ale i z okolních vesnic. Vzhledem k omezenému
počtu osob kulturního výboru obce je srdečně vítána i pomoc občanů při přípravě těchto akcí nebo
jejich sponzorská podpora, a to v jakékoliv formě. Obecní úřad celoročně žádá občany k pokračování
sběru a odevzdání kovového odpadu před areál ČOV, jehož zisk z vrácení do sběrných surovin vždy
putuje ve prospěch místních hasičů potřebné hasičské výstroje + výzbroje příp. i na dárky dětem
v rámci konání obecních akcí. (Kulturní výbor + Páldi)
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KLIDNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
VESELÉHO SILVESTRA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM VŠEM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD JEŘICE
(konání Půlnoční mše svaté se v jeřickém kostele z důvodu šíření nemoci COVID-19 nepředpokládá)

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