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Vážení občané,
Obecní úřad Jeřice si Vás opět dovoluje informovat, a to 2. vydáním ,,Jeřického
občasníku“, o událostech v obci Jeřice a Dolní Černůtky za uplynulé čtvrtletí 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 přijmout příslušná opatření. Prostě, Jeřický občasník je tu pro Vás !

Výzva obce
Na konci letošního roku končí platnost územního plánu obce. Vyzýváme tímto opět
občany Jeřic a Dolních Černůtek, aby nejpozději do 15. 7. t.r. předložili své návrhy pro
uskutečnění změn v intravilánu obce (zastavěné území). Změny se mohou týkat pouze
pozemků, které jsou v majetku navrhovatelů. Do dnešního dne byla obdržena k realizaci
pouze jedna oficiální žádost. (Páldi)

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 OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ
STRÁNCE OBCE www.obecjerice.cz, A TO V RÁMCI ÚŘEDNÍ DESKY ÚŘADU. (Páldi)
NA OBECNÍM ÚŘADĚ JEŘICE JE JIŽ DLOUHODOBĚ ZŘÍZENA ELEKTRONICKÁ SLUŽBA „Czech
POINT“, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ LZE ZA PŘÍSLUŠNÝ POPLATEK ZÍSKAT DOSTUPNÉ VÝPISY
(ÚDAJE) V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA č.111/Sb., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH např.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ, REGISTRU TRESTŮ, ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRU,
BODOVACÍHO HODNOCENÍ OSOB V RÁMCI SILNIČNÍHO PROVOZU, atd. (Páldi)
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Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Zpravidla každé první úterý v měsíci se konají veřejná zasedání zastupitelů obce.
Veřejnými zasedáními jsou ze zákona o obcích i mimořádná zasedání, které svolává starosta
nebo místostarosta obce v rámci řešení naléhavých případů nebo těch, které nesnesou
časové prodlení. Místa konání jsou upřesňována na pozvánkách, které jsou pravidelně
zveřejňovány na elektronické úřední desce obce Jeřice a na obecní vývěsce. Nejsou nám
lhostejné konkrétní problémy občanů a rádi bychom je, i v rámci těchto zasedání, s Vámi
v neformální atmosféře prodiskutovali a dle možností obce vyřešili. (Páldi)

Pronájem obecních prostor versus výdaje obce
Obecní úřad Jeřice vnímal některé negativní reakce občanů při odsouhlasení navýšení
nájmu bytových a nebytových prostor obce zastupiteli, které budou platit od 1. 8. 2015.
Věřte, že tento krok byl dlouho zastupiteli diskutován, přičemž byla veliká snaha o nalezení
vhodného kompromisu, který by vyhovoval zájmům obce i nájemníkům. Odsouhlasením
navýšení nájmu podnikatelských prostor o cca 40 % a bytových prostor o cca 20 % obec
reaguje na srovnání výše obecních nájmů v okolí Hořic a na návratnost již dříve vynaložených
finančních prostředků v rámci rekonstrukcí některých obecních bytů. Pouze upřesňuji, že
nájem pro podnikatelský subjekt nebyl navyšován více než 15 let; fyzickým osobám od r.
2009. Obec bude i nadále pokračovat v údržbě obecních bytů a dalšího obecního majetku,
snaží se šetřit svůj finanční rámec a efektivně jím nakládat ve prospěch občanů např. i tím, že
dlouhodobě nezvyšuje cenu stočného, služeb za odvoz odpadu, za držení psů, výši odměn
zastupitelů, atd. Ačkoliv si obec pečlivě hlídá své výdaje, hodlá i nadále investovat čas
i peníze do zkulturnění a zkrášlení prostor obce, památek, místního hřbitova a jeho okolí,
dětských hřišť, dokončení modernizace Víceúčelového zařízení v Jeřicích, řádného fungování
veřejného osvětlení, rozhlasu, do pořádání kulturně-sportovních akcí, masivně podporuje
příspěvky provoz Mateřské školy, Základní školy, dobrovolné hasiče a další nevýdělečné
spolky nebo pro obce prospěšné organizace. Je předpoklad, že současný přebytkový
rozpočet obce bude využitý i na investice většího charakteru, a to do hodně diskutované
opravy Víceúčelového zařízení v obci Dolní Černůtky, celkové rekonstrukce budovy Mateřské
školy v obci Jeřice a oprav místních komunikací v těchto obcích. Z nedávné minulosti vyplývá,
že investice podobného charakteru ve prospěch svých občanů již Obecní úřad nejednou
realizoval např. plynofikaci a kanalizaci. Obec na takovéto výdaje nemá dostatek vlastních
prostředků a tak řešením je složité vyřizování dotací nebo výhodného úvěru. A pokud se týká
dotazů na opravu Víceúčelového zařízení v obci Dolní Černůtky nevidím důvod, proč by i tato
obec nemohla mít po dlouhé době čekání a slibů Obecního úřadu Jeřice důstojné místo
k pořádání kulturních resp. veřejných akcí ve prospěch občanů. (Páldi)
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Úklid obce
Ačkoliv jarní úklid obecních prostor v Dolních Černůtkách
a Jeřicích plynule přešel do úklidu letního, není to v některých
částech těchto obcí např. na chodnících nebo bočních uličkách,
moc vidět. Zejména pohozené odpadky, osudu ponechané psí
exkrementy, rozházený netříděný odpad u kontejnerů, ale
i pálení mokrého listí, větví nebo domácího odpadu zbytečně
znechucuje prostředí obce občanům. Žádáme občany, aby
tříděný odpad pečlivě selektovali do příslušných sběrných
nádob, neházeli odpad do těchto nádob v pytlích, sešlapovali
lahve z umělé hmoty i papírové krabice, a to z důvodu rychlého
přeplnění těchto nádob.
Úspěšná akce obce v rámci čistoty životního prostředí se
konala dne 19. 6. t.r., kdy byl shromážděn a odevzdán
nepotřebný železný odpad od občanů a výtěžek věnován ve prospěch hasičů z Jeřic.
Podobnou akci hodlá obec zopakovat ve prospěch dětí shromážděním a odevzdáním
nepotřebného papíru občanů kolem konce letních prázdnin. Chtěli bychom tímto apelovat
na občany, aby udržovali pořádek nejenom na svých, ale i na veřejných prostranstvích obcí.
Úklid obcí má primárně na starosti p. Rygl a pí. Chládková, které lze ústně upozornit na
konkrétní místa nepořádku, nebo informujte přímo telefonicky Obecní úřad.
(Pozlerová+Rygl+Páldi)
Údržba zeleně v Černůtkách na jaře pokulhávala – ve vsi zůstaly některé příkopy zarostlé.
Sekáči se dohadovali tak dlouho, až pár úseků zarostlo úplně plevelem a pak je nechtěli
sekat. Po připomínce nastoupil zaměstnanec Obecního úřadu a uvedl příkopy do slušného
stavu. V loňském roce upravená náves nám letos krásně vykvetla a výsadbě se daří. (Černá)

Slet čarodějnic v Jeřicích a v Černůtkách
Dne 30. 4. 2015 se uskutečnila tradiční akce „Slet a pálení
čarodějnic“ v Jeřicích. Ocenění nejhezčího čarodějnického ošacení
a z reje divokých masek si odnesly místní děti; oceněny byly však
i některé „dospělé“ čarodějnice. Příjemné posezení při vhodném
občerstvení v hojném počtu občanů přispělo ke zdárnému průběhu
této akce. Poděkování za přípravu a zdárné organizování akce zaslouží např. pí. Pozlerová
a zastupitelé p. Rygl a p. Chládek. (Páldi)
Tradiční slet čarodějnic se konal nejen v Jeřicích, ale i v Dolních Černůtkách. Sice měl
trošku hořký nádech, ale děti za nic nemohou a tak si tento večer užívaly při ohni
a radovánkách. Veškerá organizace této akce byla v režii pí. Pařízkové a p. Duška, kteří se
této povinnosti zhostili po náhlém odchodu starosty; ten tyto akce pro děti podporoval a čím
více akcí, tím byl spokojenější, že držíme při sobě. (Černá)
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Máme myslet na nejhorší…?
Čápi se pro většinu černůťáků i jejich chalupářů a širokého okolí stali
naším symbolem. První zmínka o jejich hnízdění u nás je v kronice z r.
1959. Od té doby každý rok vyvedli nejméně 2 mladé; většinou však
vychovali 3 krásné potomky. Za ta léta pouze dvakrát, při nepříznivém
počasí, se toto nestalo. Ovšem – za poslední 3 roky se z této anomálie
stala skutečnost! Letos opět samice „seděla“ nějakou dobu na hnízdě a
vypadalo to, že po dvou špatných letech budeme zase pozorovat výuku
v létání mladých čápat. Zase se nezadařilo a je s podivem, že po tři roky za sebou… Jsme
z toho smutní a jenom panují obavy, aby příští rok nedopadl stejně nebo k nám čápi přestali
létat a hnízdit úplně. Černůtky by přišly o svoji pýchu a symbol štěstí a pohody. (Černá)

Den matek v Základní škole Jeřice
První květnová neděle je malým svátkem pro každou maminku. I když se oslava „Dne
matek“ vrátila porevolučně, nahradila do té doby preferovaný „Den žen“. I my každoročně
připravujeme pro maminky našich dětí malý dárek. Nacvičíme písničky i básničky, hrajeme na
flétny, tancujeme. Letos jsme připravili i malou novinku – videopřání každého žáčka právě
a jenom jeho mamince. Děti vyrobily dárečky a přáníčka, pilně nacvičovaly ve škole i doma.
Výsledek jsme prezentovali na vlastní besídce, která se konala 19. května 2015 ve škole.
Přináším obrázek pro potěšení malých i velkých. Více fotografií naleznete na naší
facebookové stránce. (Tomášková)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 9. 5. 2015 proběhlo v obci Třebovětice Okrskové hasičské cvičení, na
kterém celkově zvítězilo družstvo žen z obce Jeřice a družstvo mužů z obce
Dolní Černůtky. Cvičení obsahovalo disciplíny „Štafeta 4x100 metrů“
a „Požární útok“. Pochvalu za účast si zaslouží zejména pí. Pourová, p. Rygl, p. Dušek, p. Pour
Miloš a p. Pour Miroslav. Největší podíl na organizaci účasti a výsledku mužstva žen na této
akci patří pí. Tobolkové a pí. Pourové. Tyto významné hasičské
úspěchy mají v našich obcích dlouholetou tradici, která se předává
mezi občany z generace na generaci. Pro mnoho občanů je čest
reprezentovat velice aktivní hasičskou komunitu, která je i pro Obecní
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úřad Jeřice něco jako „poradní zdroj“ při zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek
(např. Manipulační řád řeky Bystřice, Požární řád obce, Provozní řád hřiště, apod.) a ochrany
občanů při prevenci požáru. (Rygl+Páldi)

Jízda parním vláčkem
Dne 3. 5. 2015 zajistil Obecní úřad Jeřice
v součinnosti se Sborem dobrovolných hasičů Dolní
Černůtky a Jeřice a za výrazné pomoci paní
Jahelkové z obce Dolní Černůtky pro občany obou
obcí, zejména dětí, možnost projížďky vláčkem včetně prohlídky parní lokomotivy s
historickými vagóny. Provoz historických parních výletních vlaků provozuje společnost
Železniční výtopna Jaroměř. Služby této společnosti mohli a mohou využít občané obcí i ve
dnech 21. 6., 28. 6. resp. 31. 7. a 2. 8. 2015. Obecní úřad Jeřice dětem v měsíci květnu uhradil
jízdné, zakoupil občerstvení a zastupitelé obce provozovatele těchto akcí podpořili
jednorázovým finančním příspěvkem. (Páldi)

V Základní škole
Jeřice „VOICES“
znamená HLASY
Byli jsme jako škola
osloveni
univerzitou
Palackého v Olomouci a
vstoupili
jsme
do
mezinárodního projektu,
který spojuje univerzity,
učitele a žáky evropských
zemí. Pracujeme ve skupině
malých vesnických škol,
protože podobný typ malotřídek najdete i ve Švýcarsku, Rakousku, Slovensku… Jednacím
jazykem je angličtina a němčina, což umožňuje v nejnižší úrovni najít nové kamarády dětem
pro mailovou korespondenci. Připravili jsme pro naše zahraniční kamarády krátké prezentace
či videa, které společně sdílíme na facebookových stránkách. Seznamujeme je s naší zemí,
s naší školou – to vše v angličtině. Je velmi zajímavé sledovat, jak se dětem přeměnila
angličtina z „předmětu ve škole“ v živý jazyk, se kterým se vzájemně dorozumíváme. Zapojili
jsme všechny děti – i druháci mají angličtinu, aby se sami prezentovali. Tuto naši aktivitu
velmi vysoce ocenila i školní inspekce, která nás navštívila 9. – 11. června 2015. Škola byla
hodnocena velmi pozitivně. (Inspekční zpráva bude k nahlédnutí ve škole). Celá tato činnost
děti moc baví, nutí nás učit se nové věci a mezinárodně se prezentovat. Naše aktivity i
výstupy ze spřátelených škol najdete na našich facebookových stránkách. (Tomášková)
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Koncert v kostele
Dne 20. 6. 2015 proběhl v kostele sv. Máři Magdalény v obci Jeřice koncert k Evropskému
dni hudby pořádaný Základní uměleckou školou (dále jen „ZUŠ“) v Hořicích, v rámci kterého
účinkovaly i děti z obce Dolní Černůtky a Jeřice. Tento ojedinělý a akusticky mimořádně
vydařený hudební zážitek si nenechalo ujít cca 60 spokojených diváků. K celkové
spokojenosti všech zúčastněných
však chyběla jakákoliv účast
zástupce církve… Je předpoklad, že
podobný koncert se uskuteční
i v letošním období adventu.
Ředitelka ZUŠ a několik občanů
v rámci diskuse se starostou
několikrát poukázali na špatný stav
kostela včetně jeho zařízení. Jedná
se zejména o nevyhovující lavice
k sezení, rekonstrukci obrazů
„Křížová
cesta“,
odstranění
vlhkosti kostela, obnovu maleb,
funkčnost varhan, apod. Obec již
v minulosti několikrát finanční příspěvek kostelu poskytla např. na opravu fasády nebo nákup
lustrů. Obecní úřad Jeřice vnímá kostel jako prospěšný kulturní stánek občanům obce
a v současné době vynakládá nemalé finanční prostředky a úsilí na údržbu jeho okolí (např.
sekání trávy na hřbitově, čistění schodiště včetně odstraňování plevele a odpadků, oprava
schodů a osazení nového zábradlí za budovou fary směrem do „Ovčína“). Starosta slíbil
projednat možný finanční příspěvek na provoz kostela. Nicméně, u výše a u způsobu
příspěvku je nutné dodržet regule momentálně platné legislativy (písemná žádost se
zdůvodněním, projednání příspěvku na zasedání zastupitelstva, smluvní ujednání, atd.).
Obecní úřad by rád tyto záležitosti projednal předem se správcem kostela z Římskokatolické
farnosti v Hořících a zjistil záměry církve o budoucnosti tohoto kostela. (Páldi)

Den dětí
Dlouho očekávaná a snad jedna z nejdůležitějších akcí
roku, tedy alespoň pro děti, bylo pořádání „Dne dětí“
konaného dne 27. 6. 2015 ve prospěch obce Dolní Černůtky a
Jeřice na hřišti v Jeřicích. Sportovní zápolení dětí, zajímavé
soutěže, možnost vidět hasičskou výzbroj, střílet ze
vzduchovky, vyzkoušet si jízdu na koni, ocenění dětí, dětská atrakce, hudba, docela příznivé
počasí a chutné občerstvení (zajištěné zejména pí. Chládkovou, pí. Heligrovou a p. Chládkem)
přispělo k všeobecně dobré náladě všech účastníků této akce. Poděkování patří všem
zastupitelům obce, kteří se aktivně podíleli na přípravě této akce, a to včetně paní Pozlerové
z Obecního úřadu, zástupců Základní školy (pí. Tomášková, pí. Sosnová), zástupců Mateřské
školy (pí. Černá, pí. Dušková), tenistů a dalších občanů z Jeřic (např. p. Heligr, Pozler,
Jenčovský, pí. Pourová, p. Zvoníček, atd.). Poděkování patří i sponzorům této akce v osobě pí.
Salačové a p. Jaromíra Poura z Jeřic. Všem dětem, včetně jejich rodičům, přejeme hezké
prázdniny. (Pozlerová+Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obec Jeřice se v blízké době dočká od tohoto sdružení bezúplatného převodu hřiště
a tenisových kurtů v obci Jeřice do majetku obce. Obec činnost tohoto sdružení podporuje
a vítá zejména možnost rekreačního hraní tenisu při pořádání tenisových turnajů, které jsou
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příjemným zpestřením a možností sportování zejména přes víkendy pro
všechny občany obce. Tenisový turnaj ve čtyřhře se zajištěným
občerstvením se uskutečnil např. i dne 6. 6. 2015. Na přípravě těchto akcí
včetně zvelebení místa jejich konaní (umístění „mobilních“ záchodů, úklid
prostoru buňky, instalace modernější kuchyňské linky, atd.) se iniciativně
podílí několik zastupitelů (např. p. Chládek, p. Miroslav Pour) a pár
obětavých občanů obou obcí (např. p. Heligr, p. Fikar, p. Jenčovský, bratři Šorfovi a další).
V době prázdnin se očekává pořádání alespoň jednoho tenisového zápolení; účast občanů je
vítána. (Páldi)

Fotbalová mládež
Dne 13. 6. 2015 proběhlo ukončení fotbalové sezóny starší přípravky chlapců
z fotbalového klubu „JISKRA HOŘICE“ na hřišti v Jeřicích. Mládež si v hojném počtu zahrála
svůj oblíbený fotbálek a zavzpomínala na uplynulou sportovní sezonu při grilovaných
dobrotách za dohledu p. Rathovského z Jeřic, který se dlouhodobě a aktivně věnuje
sportovnímu růstu mládeže. Obecní úřad Jeřice podporuje jakoukoliv sportovní aktivitu ve
prospěch občanů obce a v r. 2016 by opět rád v součinnosti s některými občany (např.
p. Havlík a p. Šorf) vzkřísil zájem o pořádání velice oblíbených setkání amatérských družstev
v minikopané např. pro seniory nebo pro žáky případně pořádání nohejbalového turnaje.
Z článků, z dostupných fotek ve „Fotbalové kronice“ obce a vyjádření občanů vyplývá, že tyto
akce se, bohužel, z důvodu nezájmu, chybějících financí a vůle je připravit přestaly pořádat
cca před 10 lety. (Páldi)

Další aktivity Základní školy Jeřice
Když školáci z Jeřic vyjedou do Prahy
Návštěva našeho hlavního města bývá pravidelně
součástí školního plánu. Ta letošní byla podmíněna
šikovností kameníků našeho kraje, kteří se podílejí
na opravě Národního divadla. A právě tam
působícímu tatínkovi sourozenců Holišových
děkujeme za exkurzi, která by se nám jinak
nepodařila. Vidět Národní divadlo od sklepa – se
základními kameny z českých i světových luhů a
hájů – až po trigy skoro na střeše, to všechno jsme
zvládli. Viděli jsme prezidentskou lóži i nejvyšší
sedadla skoro pod stropem. Víme už, jak se vymění
prasklá žárovka v tom obrovském lustru, proč je
nad jevištěm nápis „Národ sobě“ a kolik je tam
opon. Z Národního divadla jsme zamířili na Staroměstské náměstí – orloj a apoštolové – a
hromady turistů všude kolem. Děti si všimly, že Jan Hus pražský a ten hořický jsou si opravdu
podobní. Sochař Ladislav Šaloun nejdříve potrénoval v Hořicích a pak načisto hurá do Prahy.
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Prošli jsme se po Karlově mostě, ukázali si potok Čertovka, kde vznikl populární seriál s
chobotničkami. Vyfotografovali jsme se se svatým Václavem zepředu i pod ocasem. Počasí
nám přálo, a tak došlo i na nanuk. Když byly snědeny svačiny od maminek, museli jsme zase
na vlak, který nás dovezl domů, do Jeřic. Plni zážitků jsme se vrátili zpět a shodli se na tom,
že Praha je krásná, ale klid Jeřic je k nezaplacení. Takže za rok, Praho, ahoj. (Tomášková)

Vzpomínka na Jana Husa
Šestisté výročí smrti Jana Husa se nyní připomíná snad ve všech sdělovacích prostředcích.
Víte ale, že celý český národ byl uveden v omyl? Jan Hus byl menší, bezvousý a zavalitější
pán. Ten, kterého jsme zvyklí vidět – vysoký,
štíhlý a vousatý – byl Jeroným Pražský, který
byl v Kostnici upálen o deset měsíců později.
Věděli jste to? Pro nás to byla nová
informace. Pravdy, které Jan Hus prosazoval,
ale žijí dodnes a je dobré si je občas
připomenout. My je máme přilepené na
podlaze v učebně, abychom nad nimi mohli
přemýšlet. A pro vás jsme je vyfotili také.
(Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Kromě našich běžných činností jsme vzdělávání obohatili o další akce:
Duben – Zavítali jsme do cerekvické školky na hudební pohádku „Zvířátka na farmě“. Před 1.
májem jsme se převlékli na čarodějnický rej a pěkně si zarejdili.
Květen – Poučili jsme se u Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové. Shlédli jsme dvě
divadelní představení v Hořicích „Povídejme si, děti“ a „Krejčík Honza“. Proběhl zápis do MŠ,
bylo přijato všech sedm přihlášených dětí. Zatím nám zůstávají ještě tři volná místa. Besídka
pro rodiče se vydařila, pro maminky k svátku děti nakreslily přáníčko a ozdobily skleněný
šperk. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu „Zdravá pětka“. Děti se zábavnou formou
seznámily se zdravým životním stylem a zásadami zdravé výživy.
Červen – Dětský den ve školce byl plný her, plnění zábavných úkolů i mlsání. Vydařený výlet
vlakem do Archeoparku Všestary byl odměnou za celoroční práci dětí. Všichni jsme si užili
tradičního indiánského dne. Nakonec jsme se rozloučili s dětmi odcházejícími do školy,
popřáli jsme jim hezké prázdniny a úspěšný start do školy, předali knížky na památku.
Fotografie z akcí Mateřské školy můžete shlédnout na www.msjerice.cz (Širocká)

Výlet dětí ze školky v Jeřicích do Všestar
Na výlet do „Archeoparku“ Všestary jsme se
předem připravovali. Vyprávěli si o životě pralidí,
prohlíželi ilustrace a četli encyklopedie. Ve středu 17.
června jsme jeli vlakem do Všestar. Bylo ideální
počasí, tak jsme si celou expozici archeoparku
prohlédli venku. Nejdříve jsme se podívali do stanu
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pralidí postaveného z klacků a kůží. Děti zaujalo, že kůže jsou úplně tvrdé a mají na sobě
kopyta i zbytek rypáku. Po prozkoumání stanu děti lovily mamuta dřevěným kopím, byly
opravdu silné a tak se jim ho podařilo zapíchnout. Dále se seznámily s kamennými nástroji,
se kterými zkoušely pracovat. S kamenným nožem přeřezávaly kůži, seškrabovaly z ní tuk,
kostěným šídlem kůži propichovaly. Vyzkoušely si přeseknout kmen kamennou sekerou,
drtily kamenem obilí, brousily kameny do špičky a snažily se kopat motykou ze zahnuté
větve. Protože jim šla práce pěkně od ruky, dostaly za odměnu celozrnné placičky upečené
na kameni nad ohněm. Prohlédli jsme si i dům lidí zabývajících se sběrem a pěstováním
některých plodin, seznámili jsme se i s bůžky, které uctívali. Nakonec jsme si prohlédli lodě
vytesané z kmene stromu. Pak jsme se odebrali na nádraží a vlakem odjeli zpět do Jeřic. Děti
expozice o našich předcích z dávné minulosti velmi zaujala vzhledem možnosti si činnosti
vyzkoušet, i díky poutavému programu přizpůsobenému pro malé děti, i pěkným přístupem
průvodce. (Širocká)

Indiáni ve školce v Jeřicích
V červnu jsme se ve školce všichni proměnili
v Indiány. Hráli jsme indiánské hry, vyrobili si
čelenky, náramky přátelství, korále z keramické
hlíny, ozdobili si trička a nastříhali na nich třásně,
zdobili kamínky pro štěstí, vyrobili a namalovali
totem. Zjistili jsme, kdo byl Kryštof Kolumbus a jak
objevil Ameriku. Prohlíželi jsme si knížky o
Indiánech, vyprávěli si, jak žili, co jedli. Děti
poslouchaly indiánské pohádky a příběhy,
vymýšlely pro sebe indiánská jména. Naučili jsme se několik indiánských písní, hráli různé hry
ve školce i venku.
Pak už nás čekal celodenní indiánský výlet. Připravili jsme ven špekáčky a další potraviny.
Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme přišli na hřiště a vše bylo pryč. Indiáni se hned
dovtípili, že to byli bandité a začali ukradené potraviny hledat. Ke svému zklamání ale našli
jenom chléb a kečup. V tom už přibíhala paní kuchařka, že bandity vypátrala, přemohla je a
opečené špekáčky jim sebrala. Indiáni se do nich hned pustili a moc si pochutnávali. Pak už
začala indiánská hra. S pomalovanými obličeji vyrazila skupina Indiánů, zvaná Rychlé
mokasíny, na dlouhý pochod. Cestu značili šipkami a pro skupinu Stopařů schovávali psaníčka
se vzkazy a úkoly. Za Jeřicemi se schovali, ale Stopaři je brzy vypátrali. Pak už šli všichni
společně na indiánské území na Vrších v lese. Tam zjistili, že bandité kradli Indiánům kukuřici,
fazole, zlato i drahokamy, ale všechno našli a sesbírali do svých váčků. Dokonce každý ulovil i
několik zvířat (na obrázku) v lese. Cestou zpět do Jeřic jsme se prodírali vysokou trávou,
trhali jahůdky, zpívali a těšili se na indiánskou kuchařku. Ta tentokrát přijela na kočáru
taženým koňmi na hřiště vedle školky. Pomohli jsme jí při čarování vynikajících buchet, na
kterých jsme si moc pochutnali. S plnými žaludky jsme se ještě svezli v koňském povoze.
Nakonec zbývalo najít ukrytý poklad. Den rychle uběhl a my už se těšíme na další indiánské
zážitky. (Širocká)
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Historická lípa v Jeřicích
Začátkem měsíce dubna byla pokácena lípa na pozemku u čísla popisného 52 (Pourovi),
která byla vysazena dne 7. 3. 1919, údajně k ukončení 1. světové války. Bohužel, musela být
odstraněna z důvodu jejího špatného stavu, kterým ohrožovala okolí. Při kácení se můj strýc
Jaroslav Pour zmínil, že při vysazování lípy by měl být uložen jakýsi odkaz. Tuto informaci měl
od svého tatínka, tedy mého dědy Jaroslava Poura. V této informaci nás ještě utvrdil Jaromír
Pour, který to věděl z vyprávění od svého dědy Stanislava Poura (z kovárny), který lípu
vysazoval. Díky tomu, že byla lípa dutá až ke kořenům, se odkaz skutečně podařilo nalézt.
Nacházel se asi v hloubce jednoho metru v kamenném korýtku, zakrytým ocelovým plátem.
Kvůli nedokonalé těsnosti ocelového plátku bylo kamenné korýtko plné hlíny, což zapříčinilo
znehodnocení uložených věcí. Nalézala se tam podkova, žulová destička, na které byl vytesán
přesný datum vysazení lípy a jméno S. Pour. Dále devět kusů mincí, které byly uloženy do
skleněné lahvičky, bohužel však bez uzávěru, který se zřejmě za ty léta rozpadl. Po
odstranění kořenů zde bude vysazen nový strom, zatím neurčitého druhu.
(M. Pour+M. Pourová, ml.)
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Historická fakta
Nabízím našim čtenářům několik zajímavostí z historie naší obce. Jedná se o záznamy,
které jsou dochované v kronikách a pamětích obce Jeřice. Archiv okresu Jičín má o Jeřicích 32
knih, 9 krabic a korespondencí z let 1776-1980.
1677: vystavěn byl zámek rodem Hylprachtů dle jejich rodového znaku nad vstupními dveřmi
o zámku, a to v barokním slohu
1792: byla postavena zvonice
1887: vybudovaná zastávka ČSD Jeřice, která byla zřízena za sedm let po vybudování trati;
nynější budova zastávky v Jeřicích včetně bytové jednotky byla vybudovaná v roce 1951
1848: bylo právo volit si starostu. Prvním voleným starostou v Jeřicích byl Jan Pozler č. p. 41.
1855: vystavěna nová školní budova na návsi, která měla 2 třídy v 1. poschodí a byt pro
učitele a pomocníka. Patronát školy měl až do roku 1865 kníže Paar a v tomtéž roce přešel
patronát na obec. Původně stála škola v Jeřicích vedle kostela u nynějšího hřbitova a to u
cesty vedoucím k Březovicům. Dne 10. března 1849 vypukl v dřevěné školní budově požár a
obrátil ji v prach a popel
1878: měly Jeřice 67 domů a v nich bydlelo 573 katolíků a 7 židů
1893: zřízení sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Jeřicích, přihlásilo se 20 členů a zvolen
byl zatimní výbor
1910: bylo zavedeno veřejné osvětlení. Zpočátku bylo pouze petrolejové, ale šest svítilen již
osvětlovalo v noci veřejná prostranství
1913: založení tělovýchovné jednoty Sokol, přihlásilo se 54 členů, z toho 22 členů mužského
odboru, 14 členek ženského odboru a 12 členů přispívajících. Prvním starostou jednoty byl
zvolen Jaroslav Pour č. p. 43
1913: vstoupila v život poštovna v Jeřicích
1922: uvedena četnická stanice a byly postaveny telefonní sloupy v Jeřicích, linka vedena z
Hořic do Cerekvic.
1923: elektrizace v celé obci Jeřice
1946: vybudovaná hlavní kanalizační síť
1950: vybudovány chodníky
1954: vybudován veřejný vodovod
1958: veřejné osvětlení elektrickými výbojkami, jako jedno z prvních na okrese Jičín
(Monika Pourová)
Zajímavé údaje a informace o obci lze najít na internetu v rámci otevřené encyklopedie
(tzv. „Wikipedie“), ale i v rámci prohlížení úřední desky obce, ve zveřejněné Kronice obce,
dále na stránkách různých časopisů nebo lze čerpat z archivních materiálů, které jsou např.
uložené v budově „hasičárny“ v obci Jeřice. Dnes bych Vám touto cestou rád sdělil pár
dalších zajímavých historických faktů. Kronikáři vedou oficiální záznamy o obci Jeřice již od r.
1350. Stejně tak jeřický kostel, nejdříve dřevěný, byl zasvěcen sv. Martinu a měl svého faráře
již od r. 1384. Příznivá poloha obce, vlídné podnebí, úrodná půda, hojnost vody, lesů a luk
vybízely obec k trvalému osídlení obyvatelstvem. Mezi první oficiální budovy v obci se
považuje tvrz, kde se později nacházel „panský statek“ resp. v novodobé době „státní
statek“; nyní je soukromým majetkem. První majitelé této tvrze měli v r. 1379 ve svém erbu
šachovnici a pannu. Jeřice byly v minulosti také svojí polohou důležitou součástí obchodních
aktivit řemeslníků a živnostníků, kteří v dobách Českého království využívali silnice směrem
na Jaroměř, Náchod a dále na východ. Západní částí obce probíhá železniční trať. Zajímavé
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fakta si lze dočíst i o dějinách zřízení a činnosti dobrovolných
hasičů např. nákup první hasičské stříkačky se 100 metrovou
hadicí se odsouhlasil na sezení obecního výboru dne 20. 2.
1889 a při sestavování rozpočtu obce se na její pořízení
vyčlenilo 800 zlatých. Z té válečné historie je mediálně velice
známý např. příběh padlého četníka (strážmistra) Lžičaře,
hrobníka Šulce a dělníka Skály těsně před koncem 2. světové
války dne 6. května 1945 u staré kovárny v Jeřicích. Dne 26. 5.
1947 byla těmto hrdinům, kteří společně bojovali proti
německé okupaci České republiky, odhalena na č. p. 8 v Jeřicích
pamětní deska. Jejich hrdinské činy si každoročně obec
připomíná položením kytic na památná místa. (Páldi)

Dotace na zateplení stávajících rodinných domu a výměnu hlavního
zdroje tepla
Je zřejmé, že ceny energii se v letech budoucích neustálí ani nedojde k jejich poklesu.
Spotřeba energii na vytápění a
přípravu teplé vody pro domácnost ve zdrojích s vysokou emisní třídou má vliv na množství
emisí skleníkových plynů v ovzduší. Rovněž cena za měrnou jednotku energie stále roste.
Z výše uvedeného se dá usuzovat, že opatření vedoucí k úsporám energii v budovách a
efektivní využívání zdrojů energie bude stále více aktuální téma. Pokud sledujete při koupi
spotřebičů do domácnosti jejich energetickou třídu, víte, že rodinný dům s původními okny a
bez zateplení má běžně energetickou třídu F nebo G? Nezoufejte! Níže v textu se dozvíte, jak
snížit energetickou náročnost vašeho objektu s finanční podporou z dotačního programu
Nová zelená úsporám.
Nejvhodnějším způsobem zajišťující razantní snížení energetické náročnosti objektu je
celková rekonstrukce objektu. Při celkové rekonstrukci objektu lze běžně dosáhnout úspor
energii na vytápění 40 – 60 %, avšak investiční náklady jsou značně vysoké a technicky
náročné. Z tohoto titulu nebude v článku celkové rekonstrukci objektu věnována pozornost.
Dotační program Nová zelená úsporám umožňuje poskytnutí dotace i pro dílčí opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Jedná se například
o zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelně izolačních materiálů nebo
výměnu výplní stavebních otvorů (okna a dveře). Opatření musí být prováděna na obálce
budovy rodinného domu schváleného k užívání před 1. 7. 2007. V případě, že původní hlavní
zdroj na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu
nebo je na vybraná fosilní paliva, je nutné současně s provedením opatření provést výměnu
hlavního zdroje tepla. Na výměnu hlavního zdroje tepla je rovněž poskytována finanční
dotace. Celková maximální výše podpory je omezena na 50 % řádně doložených způsobilých
výdajů nebo 5 mil. Kč. Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky. Zvoleným
opatřením nebo kombinací opatření musí být dosaženo minimálně 20 % snížení výpočtové
měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření. V tabulce Tab. 1
jsou uvedeny výše finanční podpory, na provedení úprav dle typu konstrukce. V tabulce Tab.
2 jsou uvedeny výše finanční podpory na výměnu hlavního zdroje tepla – efektivní využití
zdrojů energie. Do tabulky Tab. 2 byly vybrány pouze nejběžněji využívané zdroje, dotační
program však nabízí širší výběr. (Pařízek)
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Tab. 1

Typ konstrukce

Tab. 2

Kč/m2

Obvodová stěna

500

Střecha

500

Výplně otvorů

2 100

Podlaha na terénu

700

Ostatní konstrukce, stropy

330

Typ zdroje

Kč/dům

Krbová kamna na biomasu s
teplovodním výměníkem s ruční
dodávkou paliva

40 000 - 50 000

Plynový kondenzační kotel

15 000 - 18 000

Tepelné čerpadlo

60 000 - 100 000

Splnění podmínek pro zařazení do programu Nová Zelená úsporám je nutné doložit
odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se vždy skládá
z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Na zpracování odborného
posudku a zajištění odborného technického dozoru je poskytována finanční podpora 25 000
Kč, avšak nejvýše 15 % z celkové dotace na energetické opatření.
Dalším programem, ze kterého lze čerpat dotace na výměnu hlavního zdroje tepla jsou
takzvané „kotlíkové dotace“. Jedná se Operační program Ministerstva životního prostředí,
který si klade za cíl snížení emisí z lokálních zdrojů vytápění v domácnostech. Na pořízení
nového kotle lze získat podporu v rozmezí 70-80 %. Operační program Ministerstva životního
prostředí má plánovaný příjem žádostí od 14. 8. 2015. (Pařízek)

Stavební úpravy víceúčelového objektu v Dolních Černůtkách
Stávající objekt hasičské zbrojnice v Dolních Černůtkách již neodpovídá současným
požadavkům obce a ani ze stavebně technického hlediska není v dobrém stavu. Z tohoto
důvodu se započaly objevovat myšlenky o úpravách a rekonstrukci objektu. V Dolních
Černůtkách víceúčelový objekt plní funkci hasičské zbrojnice, skladu obecního mobiliáře a
v neposlední řadě umožňuje setkávání občanů. Stávající objekt není napojen na vodovodní,
kanalizační ani plynovodní přípojku. Obvodové zdivo je degradováno zvýšenou vlhkostí, které
se projevuje vlhkostními mapami a solnými výkvěty.

Stávající víceúčelový objekt v Dolních Černůtkách
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Hlavním cílem rekonstrukce objektu je zajistit důstojný prostor pro konání společenskokulturních akcí v obci. Objekt by měl dále zajistit odpovídající hygienické zázemí, prostor pro
obecní kancelář, sklad obecního mobiliáře, prostor pro tříděný odpad obce a sklad
hasičské techniky. První návrh na rekonstrukci objektu byl zpracován v září roku 2014. Návrh
splnil všechna výše uvedená kritéria,
avšak byl v rozporu s územním plánem
obce Jeřice a Dolní Černůtky. Územní
plán neumožňuje umístění letní verandy
na obecním pozemku směrem k řece
Bystřici, protože tento pozemek je
v územním plánu určen jako komunikace
a nelze na něj umísťovat stavby
zamýšleného charakteru
Prvotní architektonický návrh z 09/2014

Z výše uvedených skutečností je
zřejmé, že bylo nutné zpracovat
nový návrh, který respektuje
požadavky platného územního
plánu. Nový návrh již byl
zastupitelstvem obce schválen a
proto
započnou
přípravné
projektové práce na akci s názvem:
„Stavební úpravy a přístavba
víceúčelového objektu v obci Dolní
Černůtky“.
Přepracovaný architektonický návrh z 02/2015

V novém návrhu je v objektu uvažováno se společenskou místností s příručním
kuchyňským koutem a kapacitou přes 30 míst k sezení, kanceláří obce, odpovídajícím
hygienickým zázemím s úklidovou komorou, dvoupodlažním skladem pro obecní mobiliář a
hasičskou techniku, venkovním prostorem pro tříděný odpad obce a skladem dřeva.
Nedílnou součástí projektu je i návrh nové opěrné stěny, nové objektové čistírny odpadních
vod, nových zpevněných ploch a nové přípojky technické infrastruktury. Aktuálně se
připravuje dokumentace pro umístění nové objektové čistírny odpadních vod, která je
bezpodmínečně nutná pro další kroky vedoucí k získání stavebního povolení. Pro umístění
čistírny odpadních vod bylo nutné nejprve zajistit pasportizaci stávající obecní kanalizace a
povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající obecní kanalizace do vodoteče. Nový návrh
objektu byl rozeslán správcům sítí technické infrastruktury k vyjádření.
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Půdorys nového stavu včetně přehledného zobrazení vnitřní dispozice

Objekt bude důstojně dotvářet architektonický ráz návsi a tím i celé obce. Koncepce
řešení splňuje veškeré funkční požadavky, které byly stanoveny jako cíl rekonstrukce. Snahou
návrhu bylo najít rovnováhu mezi provozními a pořizovacími náklady a co nejvíce se přiblížit
bezúdržbovému provozu. Předpokládáme, že rekonstrukcí objektu stávající hasičské
zbrojnice dojde k významnému oživení společenského života v obci a setkávání občanů se
stane pravidelným koloritem a nikoliv pouze ojedinělým fenoménem. V případě, že všechny
přípravné a projekční práce budou dokončeny v tomto kalendářním roce 2015, lze
předpokládat dokončení stavby na podzim 2016, avšak v předstihu je třeba zajistit úvěr
a výběrové řízení na zhotovitele díla. (Pařízek)

Co se nám nedaří ??
Obecnímu úřadu se dlouhodobě nedaří dokončit výstavbu obecní kanalizace v obci Jeřice
část „Ovčín“, ve které je nadále nepřipojeno několik obydlí občanů, což nebylo do dnešního
dne umožněno majitelem přilehlé místní komunikace resp. pozemku, pod kterým by
prodloužená větev kanalizace měla pokračovat. Obecní úřad Jeřice několikrát majitele
pozemku vyzval ke konstruktivnímu dialogu při řešení tohoto problému včetně písemné
nabídky na odkup předmětného pozemku za výhodných podmínek. Bohužel, vstřícnost
majitele pozemku vyřešit tento problém je podmíněna splněním dalších požadavků, které
zastupitelé obce nemohou akceptovat.
Obecnímu úřadu Jeřice se rovněž nelíbí přístup stejného majitele pozemků kolem bydliště
rodiny p. Štěrby a p. Pavla v obci Jeřice. Zde, v rámci vypovězení dlouholeté nájemní smlouvy
(s platností nyní do konce tohoto roku) při užívání pozemků kolem obydlí těchto rodin jejich
majitelem dochází k veliké nejistotě o budoucnost bydlení těchto občanů. Tento problém
řešil Obecní úřad na příslušném Katastrálním úřadě a i se zástupcem Státního pozemkového
úřadu v Jičíně.
Obecní úřad na základě provedených jednání a posouzení dostupných písemností
akceptuje, že není v jeho pravomoci ovlivnit stávající stav věcí v prospěch občanů
a respektuje vlastnický vztah resp. právo majitele výše popsaných pozemků nakládat s nimi
dle svobodné vůle. Nicméně, opětovně tímto apeluje na majitele těchto pozemků o souhlas
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při užívání pozemků cestou zmiňovaných rodin za stejných nebo alespoň přijatelných
finančních podmínek i v roce příštím. Předpokládám, že i v této záležitosti zvítězí zdraví
rozum, humánní přístup a ochota nedělat si vzájemné naschvály. (Páldi)

Jubilea
duben: Věra Zajíčková – 50 let
květen: Stanislava Kočová – 50 let

Úmrtí:
duben: Jaroslav Jahelka ve věku 57 let
V osobě bývalého dlouholetého starosty Jaroslava Jahelky ztrácí nejenom jeho rodina,
ale i Obecní úřad Jeřice mimořádně obětavého člověka, který do poslední chvíle žil
a pracoval ve prospěch občanů obce Dolní Černůtky a Jeřice. Jeho přítomnost, zkušenosti
z řízení samosprávního celku a životní optimizmus nám na Obecním úřadě citelně chybí.
Poslední poctu panu Jahelkovi vyjádřili zastupitelé a mnoho občanů obce svou účastí na
jeho pohřbu dne 7. 5. 2015. Čest jeho památce ! (Páldi)

Plánované kulturně-společenské akce v Jeřicích
Léto je zejména obdobím dovolených, v rámci kterého Obecní úřad Jeřice žádné
konkrétní kulturně-společenské akce neplánuje. Nicméně se předpokládá organizování
alespoň jednoho tenisového turnaje s občerstvením cestou TJ Sokol Jeřice na hřišti v Jeřicích.
Kulturní výbor obce dále navrhuje koncem měsíce srpna 2015 uspořádat ve prospěch dětí,
jejich rodičů, ale i občanů obcí novinku – „Jeřický festival“, v rámci kterého by se
pravděpodobně představilo dětem a dospělým loutkové divadlo, případně i pronajaly stany
k přenocování pod širým nebem na hřišti, zajistilo občerstvení včetně koláčků od občanů
a výrobků dětí.
Obecní úřad rovněž hodlá zpestřit nabídku akcí občanům pořádáním další novinky
„Bramboriády“, která by koncem měsíce září t. r. asi představovala soutěž o vypěstování
největší brambory nebo soutěž o nejchutnější bramborák, jejich opékání včetně uzenin
u táboráku případně i soutěž v pojídání těchto dobrot se zajímavými cenami, hudbou
a dodatkovým občerstvením. Koncem měsíce října t. r. nás pak čeká tradiční „Dýňování“,
které se v loňském roce těšilo velikému zájmu občanů. Uprostřed měsíce listopadu t. r. se
předpokládá realizace „Lampionového průvodu“, který si v r. 2014 užívaly zejména děti. No
a pak by nás v našich domovech opět navštívil Mikuláš s čertem a andělem a rozsvítili
bychom společně vánoční stromeček na návsi v Jeřicích. Opět budou k ochutnání koláčky,
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svařené víno a další dobroty. Je to možné, jak ten čas letí a že začínáme již nyní uvažovat opět
o Vánocích….  ?? (Korešová+Pozlerová+Páldi)

Plánované kulturně-společenské akce v Dolních Černůtkách
V letošním roce plánujeme spojit „Dětský den“ a „Posvícenské rybaření“ v jednu akci, která
se pravděpodobně uskuteční koncem měsíce srpna t.r. Rozsvěcení stromečku je
samozřejmostí – snad pí. Pařízková k sobě najde vhodného parťáka, který ji ochotně pomůže;
tato akce nemůže být závislá na jednom člověku. (Černá)
Rádi bychom Vám připomněli, že občané mají rovněž možnost si pronajmout za
symbolický poplatek prostory zrekonstruovaných a vhodně zařízených prostor Víceúčelového
zařízení v obci Jeřice při pořádání svých soukromých oslav, jubileí, setkání ze školy, firemních
seminářů, apod. Pokud mají občané zájem pomoc při přípravě akcí pořádaných Obecním
úřadem, jsou srdečně vítáni. Veškeré pořádané akce se vyhlašují na vědomí občanům
rozhlasem, plakáty resp. pozvánky se zveřejňují na elektronické desce úřadu, na obecních
vývěskách (tabulích) a jsou i součástí zápisů z veřejných zasedání zastupitelů obce. Na
všechny akce Obecního úřadu jsou srdečně zvaní nejenom občané Jeřic, obce Dolní
Černůtky, ale i z okolních vesnic. (Pozlerová+Páldi)
Obecní úřad Jeřice Vám všem přeje hodně zdraví, spokojenosti, mnoho slunečních dní
a šťastné návraty z dovolené.

_________________________________________________________
Občasník je nutné vnímat jako neautorizovanou písemnost, který neprošel odbornou
jazykovou úpravou.
Zpracoval a vydal Obecní úřad Jeřice
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