č. 3/2015

Vážení občané,
Obecní úřad Jeřice si Vás opět dovoluje informovat, a to 3. vydáním ,,Jeřického
občasníku“, o událostech v obci Jeřice a Dolní Černůtky za období 2. poloviny 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 jakékoliv 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
Obecní úřad se dlouhodobě snaží o dodržování pořádku a čistoty v obci Jeřice i Dolní
Černůtky vlastními prostředky, ale žádá o to samé i občany obce. Jedná se zejména
o nepořádek v okolí autobusové zastávky, železniční zastávky, obecních košů, na hřišti, uliček
a místních komunikacích obce, atd. Upozorňuji ale i na nutnost úpravy travnatých porostů na
soukromých pozemcích. Samostatným a neustále diskutovaným problémem je situace
s tříděným odpadem. Občané si často stěžují, že kontejnery na tento odpad jsou neustále
plné. Může se stát, že v některém období se prostě kontejnery na plast a papír naplní rychleji
než obvykle, zejména v letním období nebo okolo vánočních svátků. Položme si však otázku –
vkládají všichni z nás do těchto kontejnerů to, co tam správně patří? Jsou papírové kartony
resp. krabice pečlivě složené na sobě, plastové láhve zmačkané na minimální velikost,
atd.??? Řešením obce bude navýšení stávajícího počtu kontejnerů o 1ks na sběr plastu, a to
jak v obci Jeřice, tak v obci Dolní Černůtky v průběhu kalendářního období od 1. května do
30. září. Věřím, že i instalace kamerového systému na sledování prostoru přispěje k navýšení
pořádku v okolí kontejnerů. Náklady na tyto dodatečné služby ve prospěch občanů bude
obec dotovat ze svého rozpočtu. Chraňme si a neznehodnocujme to, co je již v obci
vybudováno a co dlouhodobě funguje ve prospěch nás všech. Podílejte se, prosím, svým
zodpovědným přístupem nejenom k přispění pořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad
a k udržování čistoty v okolí dětského hřiště resp. za hřbitovní zdí, ale i k zamezení znečištění
obecní kanalizace, tvorby černých skládek, volného pobíhání psů a problémů s jejich
exkrementy. (Páldi)
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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)
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 k řešení naléhavých případů nebo těch, které nesnesou časové
prodlení. Místa konání jsou upřesňována na pozvánkách, které jsou pravidelně zveřejňována
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)
Čistota životního prostředí
Obecní úřad navázal na úspěšné akce obce v rámci čistoty životního prostředí, kdy se
shromažďoval a následně odevzdal nepotřebný železný odpad od občanů. Výtěžek z této
akce byl věnován ve prospěch hasičů z Jeřic. Podobnou akci, a to již od léta t.r., provádí obec
i nyní při shromažďování nepotřebného papíru a kovového odpadu, jehož celkový výtěžek za
r. 2015 bude věnován ve prospěch dětí obce Jeřice a Dolní Černůtky. Ve prospěch dětí
poputují rovněž finanční výtěžky z kulturních akcí obce. Úklid obcí má primárně na starosti
p. Rygl a pí. Chládková, které lze kdykoliv ústně upozornit na konkrétní místa nepořádku
nebo lze informovat přímo telefonicky o těchto skutečnostech obecní úřad.
(Pozlerová+Rygl+Páldi)
Dětský den a posvícenské rybaření v Dolních Černůtkách
Této, dlouze očekávané akce se dne 22.8. v Černůtkách zúčastnilo
asi 20 soutěžících a asi stejný počet diváků. Soutěž se uskutečnila
na místní vodní nádrži, kterou dal vstřícně k dispozici její majitel - p.
Hlavatý. Ačkoliv bylo k vidění množství kvalitního rybářského náčiní,
někteří soutěžící např. zastupitel Dušek se držel klasického „klacku“
s historickým háčkem…. Rybám se z vody moc nechtělo, ale nakonec
vítěz (Matěj Juríček) rybaření chytil několik krásných kaprů. V okolí
vodní nádrže bylo k dispozici, a to za asistence p. Jakische
a zastupitele Rygla, nápojové občerstvení. Tradiční kofola pro děti
byla zdarma. Při zakončení této akce večerním posezením v hasičárně,
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na návsi nebo u ohně starosta obce diskutoval o budoucnosti obce Černůtky s místními
občany. Starosta obce poděkoval všem zastupitelům a občanům, kteří se aktivně
a zodpovědně podíleli na přípravě a realizaci této zajímavé akce. Poděkování za sponzorství
včetně podávání vynikajících lahůdek a různých dobrot patří zejména zastupitelce pí. Černé a
pí. Pařízkové. (Páldi)
Rozloučení s létem v Jeřicích
Dne 29.8. se na hřišti v Jeřicích konalo rozloučení s létem a letními prázdninami. Malování
na asfalt, barvení omalovánek a zejména představení loutkového divadla „KOZLÍK“ přispělo
k veselé náladě nejenom dětí, ale i dospělých. Na této organizátorsky
skvěle připravené akci s vynikající obsluhou, hudbou, výborným
občerstvením včetně mražených výrobků, sladkostí, večerního
opékání buřtů, dárkovým oceněním pro děti a pyrotechnickou atrakcí
se podílelo několik zastupitelů a občanů obce. (Páldi)
Dýňování v Jeřicích
Této akce se dne 24.10 zúčastnilo za krásného slunečného počasí snad 60 dětí a dospělých
nejenom z Jeřic a Černůtek, ale např. i z Jeřiček, Hradce Králové, Prahy a okolí. Soutěžní klání
v tvorbě nejhezčí dýně bylo velice zajímavé a některé skutečně pohledné výtvory
po několik týdnů v uličkách naší obce připomínaly tuto zdařilou akci. Pro zdařilý
průběh akce a pohodlí i zábavu občanů byla připravená veselá hudba, mnoho
koláčků, zákusků, uzenin, sladkých dobrot, dýňová polévka,
palačinky od starosty, výborná grilovaná kýta (odborně připravil p. Hejna)
a samozřejmě něco k pití. Všechny děti dostaly za svoji snahu na památku
dřevěné medaile. Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na přípravě,
tak na úklidu prostor v okolí hřiště a také sponzorům, kteří tuto akci svými
výrobky zdarma podpořili. Jedná se zejména o pí. Korešovou, která je
neúnavným motorem a zdrojem nápadů v rámci příprav podobných akcí. Rád bych vyzvedl
i nezanedbatelné sponzorské dary nejmenovaných občanů obce, ale zejména manžele
Váradiovi z Černůtek. Veliký dík patří organizátorům, zejména členům Kulturní komise obce
vedenou p. Ryglem a dalším zastupitelům např. p. Pourovi M. a p. Chládkovi s manželkou.
Obecní úřad dbá na soustavný úklid v okolí hřiště a zajistil rovněž pro pohodlí občanů
pokládku nové dlažby pod přístřeškem na hřišti, kterou svépomocně zrealizovali zastupitelé
M. Pour, Rygl a Chládek. (Páldi)
Aktivity jednotek Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 7. 11. proběhl na požární stanici v Jičíně Velitelský den pro velitele jednotek Sdružení
dobrovolných hasičů, který pořádal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
územní odbor Jičín. V rámci této akce si dobrovolní hasiči vyzkoušeli své
znalosti, požární dovednosti a současně proběhla i odborná příprava velitelů
jednotek a družstev s osvědčením „V-40“. Této akce se zúčastnil zastupitel
Rygl. Obecní úřad podporuje aktivity jednotky Sdružení dobrovolných hasičů
a průběžně zajišťuje jejich potřebnou výstroj protože spoléhá v rámci požární
bezpečnosti obce na jejich připravenost a profesionalitu při případných
zásazích. Hojná účast hasičských dobrovolníků z Jeřic a Černůtek na různých okrskových
3
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.

hasičských cvičeních pouze znásobuje fakt, že v našem regionu se tato významná
a dlouholetá hasičská tradice předává mezi občany z generace na generaci. Pro mnoho
občanů je čest reprezentovat tuto aktivní komunitu, která je i pro obecní úřad něco jako
„poradní zdroj“ při zpracovávání různých návrhů obecně závazných vyhlášek (např.
Manipulační řád řeky Bystřice, Požární řád obce, Provozní řád hřiště, apod.) a ochrany
občanů při prevenci požáru. (Rygl+Páldi)
Jízdy parním vláčkem
V průběhu tohoto roku zajišťoval obecní úřad
v součinnosti s jednotkami SDH Dolní Černůtky
a Jeřice pro občany obou obcí, zejména dětí, možnost
projížďky vláčkem včetně prohlídky parní lokomotivy
s historickými vagóny. Tato úspěšná akce proběhla
i za výrazné organizační pomoci pí. Jahelkové,
Pařízkové a Pozlerové. Provoz historických parních
výletních vlaků provozuje společnost Železniční výtopna z Jaroměře. Služby této společnosti
mohli využít občané obcí i v 2. pololetí t.r., a to dne 31. 7. a 2. 8. 2015. Obecní úřad v případě
některé projížďky tohoto vláčku v r. 2016 přes Jeřice hodlá dětem opět uhradit jízdné,
zakoupit jim menší občerstvení a podpořit provozovatele těchto akcí jednorázovým
finančním příspěvkem. (Páldi)
Dámská jízda
Pro potěšení, kulturní vyžití a také proto, aby si dámská část Sboru dobrovolných hasičů
z Černůtek dokázala, že se chvilku bez svých chlapů obejdou, se realizoval dne 23. 10. výlet
do matičky Prahy. V Praze 14 našich dam shlédlo muzikál Mamma mia, který se musel všem
aktérům výletu líbit. Závěrečná píseň zvedla diváky v sále ze židlí a za stálého tleskání diváci
tančili společně s účinkujícími. Obecní úřad sponzoroval pohonné hmoty vozidlům, které
účastnice výletu na svůj přesun do Prahy použily. Bylo super, že naše ženy se mohly alespoň
trošku odreagovat od svých každodenních starostí. Všechny se šťastně vrátily – žádná z nich
se ve velkoměstě neztratila… Snad se podobná akce podaří zopakovat i do budoucna.
Hasičky z Černůtek jsou vůbec aktivnější než muži, což také zrekapitulovaly v rámci svých
aktivit na výroční schůzi dne 4.12. (Černá)
Adventní kouzlení v Dolních Černůtkách
V sobotu dne 21.11. se konalo kouzlení dětí a občanů
z Černůtek, při kterém se vyráběla pro radost všech adventní
výzdoba. Tato akce měla v loňském roce mimořádný zájem ze
strany občanů, a to takový, že zájemci o účast na tomto
„experimentu“ se nemohli vejít do zasedačky víceúčelového
zařízení (hasičárny). Stejné to bylo i tento rok. Věříme, že se
Černůtky dočkají větších a kulturnějších prostor včetně
řádného hygienického zařízení nejenom pro pořádání příštího ročníku adventního kouzlení,
ale i dalších akcí. Každoročně krásné adventní trhy se konají na Kuksu – doporučuji se tam jít
podívat. (Černá)
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Rozsvěcení stromečku v Dolních Černůtkách
Dne 27.11. se v Černůtkách rozsvítil vánoční stromeček
a samozřejmostí byla i účast Mikuláše a čertů. Byla spousta dárků pro
děti, které tuto tradiční akci v Černůtkách očekávají v průběhu
2. poloviny roku snad nejvíce. Již 4. ročník této akce skvěle připravily
hasičky z Černůtek za asistence pí. Jahelkové a Pařízkové. Až zhruba 40
přítomných slyšelo krásnou hru dětí na hudební nástroje a zpívání
vánočních koled, podával se svařák, výborný punč, perníčky, koláčky,
preclíky, trubičky, uzené, guláš, chleba se sádlem
a domácími škvarky. Starosta a místostarosta
pohovořili s místními občany o přítomnosti
a budoucnosti obce Černůtky. Dámy většinou diskutovaly o svých
přípravách na Vánoce, a to kolem cukroví a dárků pro své nejbližší.
(Černá+Páldi)
Lampionový průvod v Jeřicích
Ze strany dětí další, velice lákavá, akce k účasti byl lampionový průvod, který se konal dne
7.11. Mimořádně příznivé počasí umožnilo hojnou účast dětí i jejich rodičů. Zahájení průvodu
bylo před místním kostelem a pokračovalo uličkami obce až na hřiště, které
byly lemovány svíčkami. Překvapením večera pro děti byl příchod svatého
Martina na koni, který jim přinesl „poklad“ ve formě dárečků. Rozdalo se
bezmála 40 dárků dětem, kterým svítily oči spokojeností. Opékání párků,
svařené víno a svatomartinské koláčky přispěly k dobré náladě všech, co se
této akce zúčastnili. Poděkování při zajištění akce patří tradičně členům
Kulturní komise obce – rád bych zde vyzvedl opět pí. Korešovou, pí.
Pozlerovou a p. Rygla, ale i další zastupitele a některé významné sponzory
obce např. pí. Salačová, p. Pour Jaromír. (Páldi)
Adventní koncert a rozsvícení stromečku v Jeřicích
Poslední obecní akcí ve prospěch občanů
proběhlo dne 28. 11. v kostele sv. Máří Magdalény
a na návsi v Jeřicích. Byl to adventní koncert
pořádaný ve vzájemné součinnosti mezi Základní
uměleckou školou v Hořicích, Obecním úřadem
Jeřice a Římskokatolickou farností v Hořících. Na
koncertě účinkovaly i děti z Černůtek a Jeřic. Tento
ojedinělý a akusticky mimořádně vydařený hudební
zážitek si nenechalo ujít cca 70 spokojených diváků,
kteří po dlouhé době vyplnili prostory kostela do
posledního místečka. Je předpoklad, že tyto koncerty se budou v místním kostele pravidelně
opakovat. Obecnímu úřadu není lhostejný stav zařízení ani okolí tohoto církevního
svatostánku. Proto věnuje např. čistotě a úklidu hřbitova patřičnou pozornost – zde je nutno
pochválit p. Salače. Dále, obec opakovaně odsouhlasila finanční příspěvky na opravu zařízení
kostela např. na výměnu vstupních dveří do kostela, zprovoznila nefunkční lavice a uvažuje
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i o opravě schodů za farou. Navázala tím na své štědré příspěvky farnosti z minulosti např.
opravu fasády kostela nebo nákup lustrů. Starosta obce vnímá kostel sv. Máří Magdalény
jako prospěšný a dlouholetý kulturní stánek nejenom ve prospěch občanů obce Jeřice, ale
i z okolí. Záležitosti provozu a potřeb kostela byly opakovaně projednány při osobním setkání
s děkanem farnosti v Hořicích – s Mgr. Depou. Na adventní koncert volně navázalo rozsvícení
vánočního stromečku na návsi, které se nejvíce líbilo dětem. Možnost ochutnat svařené víno
a sladké koláče v nevlídném a deštivém počasí přispělo k dobré náladě všech přítomných.
Abych nezapomněl na důležité doplnění – dne 5. 12. chodil i po Jeřicích Mikuláš s čertem
a rozdával dárky dětem v obci. Závěrem ještě pro zajímavost připojuji pár snímků
z adventního kouzlení žen v Jeřicích. (Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obec Jeřice se v blízké době dočká od tohoto sdružení bezúplatného
převodu hřiště a tenisového kurtu v obci Jeřice. Obec činnost tohoto sdružení
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. Tenisový turnaj ve čtyřhře se
zajištěným občerstvením se uskutečnil např. i dne 25. 7. a 26. 9. 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. (Páldi)
Fotbalová mládež v Jeřicích
Ačkoliv v naší obci kopaná stagnuje, tak se úplně mimo
dění nenachází. Naši obec úspěšně reprezentuje několik
občanů v sousedních Hořicích. V právě
ukončené
podzimní
části
nás
reprezentovalo v krajských soutěžích pět
našich mládežníků. V mladším dorostu
Michal POUR, v mladších a starších žácích Tomáš
RATHOVSKÝ, Vašek CHLÁDEK, Ondra PÁCALT a ve starší
přípravce Lukáš RATHOVSKÝ, který taktéž nastoupil
v několika utkáních mladších žáků. Kluci hrající v mladších
žácích obsadili celkově 5. místo. Svými výkony se řadili
k jedněm z nejlepších hráčů. Hru týmu jistil z pozice
středního obránce Tomáš RATHOVSKÝ autor tří branek
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a o útočnou snahu se starali Vašek CHLÁDEK (14 branek) a Ondra PÁCALT (19 branek). Ve
starší přípravce nastupující Lukáš RATHOVSKÝ pod vedením Zdeňka RATHOVSKÉHO obsadil
se svým týmem 2. místo, na čemž se podílel 38 brankami a patřil k jedněm
z tahounů týmu. Obecní úřad podporuje jakoukoliv sportovní aktivitu ve
prospěch občanů obce a v r. 2016 by opět rád v součinnosti s některými
občany např. p. Havlík, Šorf, Rathovský vzkřísil zájem o pořádání velice
oblíbených setkání amatérských družstev v minikopané pro seniory nebo pro
žáky případně i o 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.
(Rathovský+Páldi)
Činnost Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Jezdecký klub byl založen v roce 1971 při Státním statku Hořice. V té době vedení statku
plně podporovalo činnost JK a tak bylo možno nejen se účastnit jezdeckých soutěží, ale
i závody, „Hubertovy jízdy“ atd. pořádat. V Jeřicích se pořádalo i krajské mistrovství
v jezdeckých disciplínách. V roce 1987 byl Státní statek zrušen a chov koní spadl pod JZD
Třebnouševes. Tyto změny se podepsaly na velkém úpadku chovu, k jehož úplnému zrušení
došlo po revoluci. Poslední 4 klisny byly zakoupeny Jaromírem Pourem a činnost JK
pokračovala dál. Klisny se postupně připouštěly a došlo
k rekonstrukci bývalého teletníku na stáje pro koně. Bohužel,
zde nebyla možná dohoda s majitelem okolních pozemků a tak
byl firmou Diamant HIPO, s.r.o. zakoupen a zrekonstruován na
prostorné stáje bývalý kravín v objektu zemědělského družstva.
Na přilehlých pozemcích byla vybudována písková a travnatá
jízdárna a výběhy pro koně. Zde Jezdecký klub v současné době
působí. Od doby, kdy koně přešli do soukromého vlastnictví, se
podařilo odchovat několik kvalitních koní, kteří se následně ve
sportu účastnili oblastních i republikových mistrovství
v parkurovém skákání a v drezuře. Například v letech 2004 a
2005 se Šárka Pourová umístila s koněm Diamant na 6. místě
na MČR v kategorii mladých jezdců. V poslední době můžeme
zmínit 4. místo klisny Donately se Šárkou Dědinovou
(Pourovou) na Šampionátu ČR v drezuře 2014. Letos se podařilo zvítězit v Mistrovství
Královehradeckého kraje juniorů Kateřině Savinkovové s koněm Coockie, a to v parkuru
i v drezuře. Kromě chovu, výcviku mladých koní a sportování se věnujeme i výcviku
začátečníků a jejich přípravě na Základní zkoušky výcviku, které každoročně několik jezdců
z našeho JK úspěšně absolvuje a následně se může účastnit závodů. V současné době se
staráme o 25-30 koní a Jezdecký klub má okolo 25 aktivních členů. Noví zájemci o jezdecký
sport nebo rekreační ježdění jsou u nás vítáni. (Dědinová)
Aktivity Základní školy v Jeřicích
Neztratili jsme se – Naše škola byla vidět na mezinárodní konferenci, která se tentokrát
konala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jak jsem posledně informovala, je jeřická škola
zapojena do projektu „Voices“, kde spolupracují univerzity, učitelé a pochopitelně děti ze
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14 zemí Evropy. Náš hlavní referát o naší škole jsem přednesla v Barceloně v únoru tohoto
roku a získali jsme skupinu spolupracujících zemí, kde si naši žáci posílají (anglicky)svá drobná
dílka a pozdravy. Vše probíhá díky moderním technologiím dneška – jde o texty, prezentace,
drobná videa apod. Z České republiky pracuje v tomto projektu 6 škol různé velikosti a druhu
(velká, malá, vesnická, městská). Zástupci škol se
potkávají 2x ročně v některé univerzitě Evropy. Tam
probíhají odborné semináře – jistě nikoho nepřekvapí,
že hlavní témata tohoto setkání se hodně týkala
uprchlictví, zkušeností jednotlivých zemí se vzděláváním
dětí uprchlíků a jejich začleněním. Vznikají také
pracovní skupiny učitelů, které připravují náplň
spolupráce pro samotné žáky.
Loučení, loučení… – Každý rok se to koncem června opakuje. Každý rok je to stejné a
přesto vždy jiné. O čem to mluvím? O loučení s našimi páťáky. Když přišli, byli maličcí a
chyběli jim vpředu „prvňácké“ zuby. Pak vyrostli oni i zuby a najednou nás opouštějí. Jdou
dál. Co jsme mohli, to jsme je naučili. Někdy jsme se spolu radovali, někdy jsme se museli i
zazlobit. Naši milí – Jasmino a Tomáši – tak se mějte a vzpomínejte. My každopádně budeme.
Hodně štěstí v Hořicích.
CVIČÍM, CVIČÍŠ, CVIČÍME – Po prázdninách nastal další školní rok a před námi je učení, učení
a učení. Kromě předmětů naučných máme i předměty výchovné, kam patří výtvarná,
hudební, pracovní a tělesná výchova. No jo, řeknete si, a co je to za vědu?
Můžu vám
odpovědně říct, že to věda je, dokonce čím dál větší. Děti nemají rády tělocvik. „A to máme
běhat? A proč? A to půjdeme pěšky? To tam nic nejede? Mě bude píchat v boku! Mě bolí
nohy!“ – tohle slyšíme čím dál častěji. Dokonce
jsme dopadli tak, že české děti patří
k nejobéznějším v Evropě. Ministerstvo vymýšlí
třetí hodinu tělocviku ve formě sportovních her (tak
to u nás funguje už řadu let) – děti se prostě hýbat
musí. Naše škola sportuje ráda. Jsme pyšní na to, že
naši školu nikdy neopustil neplavec – plaveme
všichni od září do prosince ve Všestarech, kde
máme celý bazén pro sebe. Prvňáci a druháci se přestanou bát vody, pak se začnou
nacvičovat plavecké styly, které do páté třídy vypilujeme tak, že páťáci plavou opravdu
dobře. V zimě sáňkujeme (děkujeme Zajíčkovým, kterým v zimě proudí dvorem skupina
sáňkařů na kopeček vzadu a potom zpět), bruslíme, když je kde a provádíme turistiku na
škole v přírodě. Během letošních prázdnin jsme opravovali tělocvičnu. Pan malíř Leština se
zapotil, ale výsledkem jsme všichni nadšeni – posuďte sami, přijďte se podívat.
Nezanedbáváme ani ostatní výchovy – mnoho dětí navštěvuje kroužek hry na flétnu, míváme
výtvarné dílny se zaměřením na keramiku, Vánoce a Velikonoce, navštěvujeme divadla,
muzea či koncerty všude tam, kam dojedeme vlakem či autobusem. Letos nás na podzim
zase uvidíte uklízet obec – opět se budeme účastnit projektu „72 hodin – ruku na to“.
MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL – Aby byly naše děti zdravé – to je argument, který dal vzniknout
dvěma projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Oba projekty fungují už několik let,
naše škola je v nich zapojena, i když ze strany odborníků padají výstražná „ale“. Mléko do
škol – vzpomínejte, i my jsme denně měli svůj čtvrtlitr mléka, někde ve skleněné lahvičce,
jinde v sáčku s brčkem. Dnes jde opět o čtvrtlitr mléka, doba se však posunula. Mléko je
v krabičce s brčkem – vzniká nový odpad. Dnešní děti vesměs obyčejné mléko nepijí, takže to
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naše „školní“ je oslazeno a dochuceno (vanilkově, čokoládově, banánově nebo jahodově).
Abych byla spravedlivá, existuje i varianta bez příchuti,
je dokonce levnější. Ale děti ho skoro nechtějí. Proti
této slazené formě zdraví však protestují zubaři
i odborníci na výživu. Všem vadí přidaný cukr. Toto
mléko hradí rodiče, krabička ochuceného stojí 5,-Kč
a toho bez ochucení stojí 4,-Kč. Druhý projekt Ovoce
do škol je také odborníky přijímán s rozpaky. Naše děti
prý nejedí ovoce a zeleninu. Tak k nám jedenkrát za
týden až dva přijede auto a přiveze nám zadarmo 1 až 2 kusy nějakého ovoce či zeleniny pro
každého žáka. Nevím, zda to přispěje k tomu, že budou žáci zdravější a budou mít rádi mrkev
či rajčata. Naše jeřické školní děti mají obrovskou výhodu. My jsme to totiž vyhráli s paní
kuchařkou Černou, která umí uvařit jídla s ovocem i zeleninou tak, že to dětem moc chutná,
a co v tom jídle je, to neřeší. Dušená mrkvička? Špenát? Zelí? Luštěniny? – u nás žádný
problém. Saláty či syrová zelenina jako příloha – všechno děti rády jedí, chodí si přidávat
a paní kuchařce zbývají prázdné hrnce. Aby byly naše děti zdravé – tím jsme začali, tím taky
končíme. Tak snad se nám to podaří. (Mgr. Tomášková)
Aktivity Mateřské školy v Jeřicích
Začátek září znamenal pro děti opět návrat do školky, a pro některé byl začátkem něčeho
nového, neznámého a přesto tolik očekávaného. Potěšilo nás, že ještě naposledy si
předškoláci před vstupem do první třídy přišli „užít“
školky, že se k nám s chutí vracejí a navštěvují nás stále.
I my učitelky a personál mateřské školy jsme se na děti
už velice těšily. Poté, co jsme načerpaly nové síly
a pečlivě se připravily na nový školní rok, jsme rovnýma
nohama vstoupily do vod, v kterých jsme už mnohokrát
byly, ale přece jsou každý rok jiné. Nové děti, noví
rodiče, nové situace. Děti, jež prvně nastoupily do
mateřské školy, se
musely vyrovnat s odloučením od rodičů, zvykaly si na režim
a pravidla mateřské školy, zvykaly si na nás a poznávaly, že
jsme těmi, na které se mohou s důvěrou obracet. V letošním
školním roce je zapsáno do mateřské školy 22 dětí. I když
bylo přijato 8 nových dětí, 3 místa jsou stále ještě volná a lze
je v případě zájmu obsadit. Snažily jsme se dětem nástup do
mateřské školy co nejvíce usnadnit. Zpočátku měly možnost
pobývat ve školce s někým blízkým, odloučení od rodičů tak
lépe snášejí. Lze konstatovat, že tento školní rok ukáplo slziček jen velmi málo, nové děti si
zvykly velice brzy. Možná i proto, že školka „nepraská ve švech“, zde panuje radostná,
přátelská atmosféra a pohoda. Předškoláci pomalu přijímají svou novou roli, jsou nyní naší
pravou rukou a jsou na ně kladeny vyšší nároky. Každý den nabízíme dětem činnosti vedoucí
k jejich rozvoji, vytvořily jsme školní vzdělávací program, který se snažíme přizpůsobit dětem
na míru. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a motivujeme je na cestě za poznáním.
Program mateřské školy doplňujeme dalšími zajímavými činnostmi jako například
seznámením s hrou na flétnu, základy angličtiny, kurzem plavání, návštěvou divadelních
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představení, oslavou tradic, svátků (Barbora, Hry s čertíky, Vánoční besídka) aj. Příležitostně
pořizujeme z těchto akcí fotografie, které jsou dostupné na webových stránkách školy
www.msjerice.cz. Všem dětem i rodičům přejeme příjemný, úspěšný školní rok. Snažíme se,
aby školka byla místem radosti, přátelství, zábavy i vědění, aby nám všem bylo společně
dobře. (J. Dušková)
Měsíc plný kouzel ve školce - prosinec je pro děti plný očekávání a kouzel, která jim
přinášejí Barbora, Mikuláš s čertem a andělem a nakonec i Ježíšek. Začátkem prosince
zavítala do naší mateřské školy Barbora, která zjišťovala, jak jsou děti poslušné. Děti jí potom
zazpívaly písničky, přednášely básničky a za odměnu si mohly
utrhnout bonbón z jejího kouzelného koštěte. Zazněly i
některé prosby, například „Paní Barboro, prosím Tě,
nenaděluj už tatínkovi uhlí, on už je opravdu hodný. Přines
mu kuličky do polívky, on je
má rád“. Barbora nakonec
vyčarovala pro každé dítě
pytlíček plný sladkostí. Hned
další den přijel klaun „TÚTÚ“
se svým zábavným dopravně-preventivním programem. Děti
si zahrály scénky, které je učily správnému chování
v dopravním provozu. Společně s klaunem zjistily, proč
používat pásy v autě, proč mít helmu při jízdě na kole, jak se chovat na parkovišti, jak fungují
reflexní prvky jak přecházet vozovku, jak se chovat na přechodu pro chodce. Že děti v naší
mateřské škole mají v těle čertíka, to dobře víme. Proto si na čertíky každý rok hrajeme.
Postavili jsme si peklo i s ohništěm a kotlem. Do pekla děti zhotovily pavouky, pavučiny a
myši, hledaly ztraceného čertíka, čerty kreslily i
vystřihovaly. Tak jako každý rok jsme na hry s čertíky
pozvali děti, které ještě nechodí do školky i děti ze základní
školy. Ty se hned zapojily do společných her a ty starší
zjišťovaly, co se ve školce změnilo, jaké přibyly nové hračky
a hry. Společně jsme si zazpívali čertovské písně a zatančili
čertí tance. Zahráli jsme si několik zajímavých her
s čertovskou tematikou. Blížící se Vánoce jsme si
připomněli koledami a básničkami. Nakonec se všichni
čertíci radovali z balíčku s ovocem a perníkovým Mikulášem. Přichází sváteční čas, doba
vyprávění pohádek, světel ze zářících svíček, radosti z dárků, vlídnosti a odpuštění. Všichni
zaměstnanci mateřské školy Vám přejí, aby do vašich domovů pronikla vánoční atmosféra a
vydržela po celý rok. (Širocká)
Rekonstrukce budovy Mateřské školy v Jeřicích
Budova mateřské školky v Jeřicích, s maximální kapacitou 25 dětí, je objektem občanské
vybavenosti obce a plní funkci mateřské školy s kuchyní, přičemž na provoz tohoto zařízení je
vyhrazeno každoročně z rozpočtu obce cca 300-350 tis. Kč. Objekt mateřské školy byl
vyprojektován v roce 1974, kdy obvodový plášť tvoří nosné stěny z betonových bednících
tvarovek s betonovou zálivkou a původní plochá střecha byla nahrazena současnou střechou
sedlovou. Obvodové konstrukce včetně výplní otvorů odpovídají stáří objektu, v současnosti
jsou již nevyhovující a nemají jakékoliv tepelně izolační schopnosti. Objekt byl původně
10
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.

vybaven stropním elektrickým vytápěním TERMOTEX, avšak toto zařízení bylo vyřazeno
z provozu na základě častých poruch a hrozícího nebezpečí vzniku požáru od tohoto systému
elektrického vytápění. V současnosti je objekt vytápěn pomocí elektrických přímotopů
a akumulačních kamen, větrání je zajištěno přirozené okny mimo prostoru kuchyně, kde je
podtlakové vzduchotechnické větrání bez rekuperace a příprava teplé užitkové vody je
zajištěna velkokapacitním zásobníkem s elektrickým ohřevem. Interiér mateřské školy
vyžaduje vyšší pokojovou teplotu pobytových místností a zároveň vyšší hodinovou výměnu
vzduchu a to ve výši 20 m³ na jedno dítě, proto je provoz mateřské školy ekonomicky pro
obec finančně náročný a opotřebené stavební výrobky a zařízení objektu stěžují
bezproblémové užívání tohoto předškolního zařízení. Na základě výše uvedeného se Obecní
úřad Jeřice rozhodl, za souhlasu zastupitelstva obce, realizovat rekonstrukci mateřské školy
a v rámci přípravných a projekčních prací usilovat o zajištění dotace na rekonstrukci ve výši
40% z uznatelných nákladů plánované rekonstrukce. Žádost o udělení dotace z dotačního
titulu Ministerstva životního prostředí musí být podána do 15. dubna 2016 a dotace je
čerpána na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Předpokládaná celková investice
včetně daně z přidané hodnoty bude činit cca 5 mil. Kč, kdy zbývající část finančních
prostředků na plánovanou rekonstrukci ve výši 60% bude obec hradit z úvěru, který Obecní
úřad Jeřice uzavřel s Českou spořitelnou, a.s. s roční úrokovou sazbou 1,09%. V rámci
rekonstrukce bude zateplen a sanován obvodový plášť budovy včetně kompletní výměny
výplní otvorů, bude navržen nový ekonomicky přijatelný systém vytápění se zdrojem
v podobě plynového kondenzačního kotle s přidruženou přípravou teplé užitkové vody a
budou realizovány nezbytné stavební úpravy v objektu. Průběžně Vás budeme informovat,
jak se nám tento investiční záměr daří v kalendářním roce 2016 realizovat. (Pařízek)
Z historie památníku mistra Jana Husa v Dolních Černůtkách
První zmínka o uctívání památky mistra Jana Husa v obci, se dle
vyprávění pana Aloise Hátleho, uskutečnila v r. 1905. Od té doby
byly
oslavy
pořádány
vždy
5.
července
až
do
1. světové války, neboť poté byly veškeré oslavy zakázány. Po
válce se slavnosti stupňovaly a začali se jich účastnit zástupci i
občané z okolních obcí – z Cerekvice, Třebovětic a Hněvčevse. V r.
1925 se k oslavám přidala i obec Boháňka a Skála. Tehdy bylo na
schůzce pokrokových spolků obcí, která se konala v hostinci
v Cerekvici, usneseno, aby byl na „Pískovci“ vytvořen Husův hájek
s památným kamenem. Ale až v r. 1927 dne 17. července se
podařilo tento záměr uskutečnit a kámen byl položen za účasti
velkého počtu lidí i z okolních obcí; byli zde i zástupci z Hořic.
Slavnostním řečníkem byl učitel p. Hynek z Cerekvic a za naši obec
mluvil starosta Václav Dušek. Součástí oslav byl jarmark, zazněly
dobové písně a hymna. Pokračování proběhlo na pozemku paní Bílkové (nynější zahrada
manželů Pourových), kde hrála hudba, a tančilo se. Dne 9.4.1928 bylo zahájeno kopání pro
postavení památníku a 6. července byl památník předán veřejnosti. V r. 1937 po povodni,
komité pro udržování Husova památníku pod vedením V. Duška, zorganizovala úpravu okolí a
cest a byly vysázeny keře. V tomto roce se neuskutečnil 5. července při oslavách průvod, zato
byla zapálena hranice a proběhl hodinový koncert. Oslavy se pak konaly každoročně až do
roku 1953, ale už ta poslední byla zaznamenána jako chudší. V roce 1954 se pro moc práce
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na polích oslava již neuskutečnila. Od r. 1955 upadá i kulturní činnost v obci, ale postupně se
začaly pořádat jiné kulturní akce – převážně zájezdy, ale k obnovení oslav již nedošlo. Po
dlouhé odmlce je zmínka o památníku až v r. 1978, kdy Občanský výbor obce zajistil po
velkém přívalu vody, úklid pro zvelebení obce a tak se dostalo i na úklid okolo pomníku
mistra Jana Husa. O další průklest okolo pomníku se starali místní hasiči, proběhl v r. 2002,
2006 a 2007. Tímto krátkým připomenutím historicky významného místa předků naší obce,
bychom chtěli toto místo opět vyzvednout a pokusit se navázat na tradice. (Pourová Helena).
Obecní úřad předpokládá, že v okolí pomníku bude náležitě vykácen porost, který brání
ve výhledu na pomník i výhledu na okolní krajinu z pomníku tak, aby si toto místo uchovalo i
nadále svoji historickou důstojnost. Vhodným doplňkem tohoto místa by bylo instalování
informační tabule obsahující výše popsané historická fakta o předmětném pomníku. (Páldi)
Co se nám nedaří ??
Obecnímu úřadu se ani po několika složitých jednáních nepodařilo zajistit pokračování
provozování místní prodejny potravin v Jeřicích, jejíž provoz dnem 31.10. skončil. Dnešní
podnikání tohoto druhu přináší sebou riziko ve formě citelných finančních ztrát. Fyzickým
osobám, ale ani velikým prodejným řetězcům se proto do Jeřic podnikat nechtělo.
Poděkování za dlouholetý provoz prodejny ve prospěch zejména starších občanů patří pí.
Pilařové. Obecní úřad zajistil služby pojízdné prodejny společnosti BABULA z Kacákovy Lhoty,
která svým sortimentem a cenami příjemně překvapila místní občany. V této souvislosti
sdělujeme občanům, že z důvodu uzavření prodejny smíšeného zboží v Jeřicích byla
přemístěna krabice na elektroodpad na přízemí chodby budovy obecního úřadu. Zde bude
možné po dobu provozních hodin pobočky České pošty nebo úředních hodin obecního úřadu
odkládat vybité a nepotřebné baterie. Zároveň zde bude umístěna krabice, kam bude možné
odkládat víčka z plastových lahví.
Minulý občasník psal i o tom, že se dlouhodobě nedaří dokončit výstavbu obecní
kanalizace v části „Ovčín“, ve které je nadále nepřipojeno několik obydlí občanů. Současně
zde chybí ve prospěch občanů veřejné osvětlení. Starosta obce koncem měsíce listopadu t.r.
opětovně projednal tyto záležitosti s majitelem přilehlé místní komunikace resp. pozemku,
pod kterým by prodloužená větev kanalizace a veřejné osvětlení mohlo pokračovat s tím, že
navrhl tyto pozemky odkoupit obcí. Vstřícnost majitele pozemku vyřešit tyto záležitosti jsou
však podmíněné splněním takových požadavků, které obec nemůže akceptovat. Prozatím
tedy nebyl nalezen kompromis ke vzájemné dohodě jakým způsobem tento problém vyřešit.
Dále považuji za velice důležité Vás informovat o záměrech České pošty, s.p., které se
týkají převodu stávajících poštovních poboček na smluvní partnery v rámci tzv. projektu
„Pošta Partner“. Ideálními smluvními partnery jsou obecní úřady, přičemž do tohoto
projektu je zahrnuta i pobočka pošty v naší obci. Na obecním úřadě již proběhlo první
jednání o změně formy poštovní obsluhy. Nehodlám tento projekt předem zatracovat, ale
myslím si, že provozování poštovních služeb obcemi nejenom že zatíží obecní úřady složitou
administrativou, ale i výrazným navýšením finančních nákladů již beztak napnutých rozpočtů
malých obcí. Obecní úřad nemá rozhodně v úmyslu bez náhrady zrušit pobočku pošty, ale
krok a podmínky pro udržení poštovních služeb obsažených v projektu „Pošta Partner“ si
musí zastupitelé obce velice pečlivě promyslet. (Pozlerová+Rygl+Páldi)
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Jubilea
září: Zdeňka Vestfálová
říjen: Marie Dušková
listopad: Bohuslava Řadová

Narození
září: Ondřej Dědina

Úmrtí
září: Jiří Šepek a Miluše Šulcová

Plánované kulturně-společenské akce
Konec tohoto roku máme za dveřmi a dá se říct, že opět „utekl jako voda“. Léto
a prázdniny, podzimní práce a zazimování zahrádek je za námi a čekají nás Vánoce,
silvestrovské veselí a Nový rok. Obecní úřad hodlá navázat na organizování svých kulturněspolečenských akcí ve prospěch občanů až na jaře r. 2016 tradičním sletem čarodějnic. Další
očekávané akce bude oblíbené posvícenské rybaření, dětský den, loučení s létem,
lampionový průvod a opět předvánoční aktivity. Dle možností by obecní úřad zařadil i nějaké
novinky při pořádání těchto akcí např. setkání starosty s důchodci obou obcí v rámci
připomínky 40. výročí sloučení obce Jeřice s obcí Dolní Černůtky, „Jeřický Festival“,
„Bramboriádu“, apod. Věříme, že pořádáním a úrovní organizace všech kulturních akcí byli
občané tento rok spokojeni a že obdržený titul „Živá obec“ pro rok 2015 si Jeřice svými
službami a činností ve prospěch občanů právem zasloužila. (zastupitelé obce, členové výborů
a komise obce, pí. Pozlerová, pí. Korešová, pí. Pařízková, pí. Jahelková a další)
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. Tato nabídka platí i pro pronájem různých služeb ve prospěch občanů.
V příštím roce hodlá obecní úřad pořídit zánovní traktor, který budou moct za poplatek
využívat i občani na odvoz a přepravu svého nepotřebného odpadu, sutě, větví, zařízení,
nářadí, nábytku, ale i např. pro čištění prostorů vhodným doplňkovým zařízením. Pokud mají
občané zájem pomoci při přípravě kulturních akcí pořádaných obecním úřadem, jsou srdečně
vítáni. Pořádání veškerých akcí se vyhlašuje na vědomí občanům rozhlasem; plakáty resp.
pozvánky se zveřejňují na jak na elektronické desce úřadu, tak na obecních vývěskách
(tabulích) a jsou i součástí zápisů z veřejných zasedání zastupitelů obce. Budeme rádi za
jakékoliv náměty a podněty občanů, co se jim v obci líbí nebo naopak, co by chtěli napravit
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a co je trápí. Na obecní stránky je na vědomí všech pravidelně zveřejňována i různá
fotodokumentace. Na všechny akce jsou srdečně zvaní nejenom občané Jeřic, obce Dolní
Černůtky, ale i z okolních vesnic. (Pozlerová+Rygl+Páldi)

VESELÉ VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM VŠEM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD JEŘICE.

_________________________________________________________________

Občasník je nutné vnímat jako neautorizovanou písemnost, který neprošel odbornou
jazykovou úpravou.
Zpracoval a vydal Obecní úřad Jeřice v měsíci prosinci 2015
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