č. 1/2016

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 !!

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 těchto obcí. Jedná se zejména
o nepořádek v okolí autobusové zastávky, železniční zastávky, instalovaných košů na
odpadky, na hřišti, uliček, ostatních 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 kolem 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 byla
instalace kamerového systému na monitorování prostoru
kolem těchto kontejnerů a navýšení stávajícího počtu
kontejnerů o 1ks na sběr plastů (i v obci Dolní Černůtky)
v období od měsíce května do měsíce října. V těchto souvislostech rovněž obecní úřad oslovil
několik desítek občanů, kteří využívají své nemovitosti sporadicky v katastru obce
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(„chalupáři“) a prakticky se všemi vyřešil nebo zná způsob sběru jejich komunálního odpadu.
Dále, po výzvě obecního úřadu se do jarního úklidu zapojili i děti Základní školy v Jeřicích,
které shromáždili několik pytlů odpadu z katastru obce. Navíc, pokračuje i sběr
nepotřebného papíru a kovového odpadu. Doufám, že tato opatření výrazně přispějí
k čistotě a ochraně životního prostředí obce. Chraňme si a neznehodnocujme to, co je již
v obci vybudováno a co dlouhodobě funguje ve prospěch nás všech. V tomto smyslu vydala
obec za poslední rok několik důležitých obecně závazných vyhlášek, které byly zveřejněny na
elektronické obecní desce. Věnujte proto potřebnou pozornost této legislativě a náležitě ji
respektujte. Podílejte se, prosím, svým zodpovědným přístupem nejenom na dodržování
pořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad a k udržování čistoty v okolí dětského hřiště
resp. za hřbitovní zdí, ale i k zamezení znečišťování obecní kanalizace, tvorby nepovolených
skládek, volného pobíhání psů a problémů s jejich exkrementy. Úklid obcí má primárně na
starosti p. Rygl, kterého lze upozornit na konkrétní místa nepořádku, nebo informujte přímo
telefonicky obecní úřad. (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 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. (Páldi)

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Zpravidla každé první pondělí v kalendářním 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. Kteréhokoliv zasedání zastupitelů se mohou občané zúčastnit.
Místa konání jsou upřesňována na pozvánkách, které jsou pravidelně zveřejňována na
elektronické úřední desce obce Jeřice a na obecní vývěsce. Zastupitelům obce nejsou
lhostejné konkrétní problémy občanů a rádi bychom je, i v rámci těchto zasedání, s Vámi
v neformální atmosféře prodiskutovali a dle možností obce i vyřešili. (Páldi)

Výdaje obce
Zastupitelé obce na svých zasedáních odsouhlasili realizaci 2 finančně náročných
stavebních projektů s využitím úvěru. Měla by to být rekonstrukce Mateřské školy v Jeřicích
a budovy víceúčelového zařízení („hasičárny“) v Dolních Černůtkách. Přípravu
a předpokládanou realizaci těchto akcí vnímají zastupitelé nadále jako svoji prioritu pro
zlepšení kulturního vyžití občanů a dětí v obou obcích. Věřím, že občané ocení úsilí
zastupitelů nejenom pro realizaci těchto akcí, ale i dalších, rovněž nákladných oprav nebo
údržby infrastruktury obou obcí (např. kanalizace, opravu vjezdů, udržování čistoty ostatních
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komunikací, instalaci silničního bezpečnostního zrcadla, opravu břehu vodního toku/náhonu,
atd.), obecních bytů, zkrášlování prostor obce (např. instalace nových odpadkových košů,
péče o plochy na návsi, atd.), péči o stromovou zeleň (těžba a prořezávky „na Vrších“, kácení
a výsadba stromů kolem dětského hřiště v Jeřicích, likvidace náletových křovin v okolí
památníku Jana Husa v Černůtkách, atd.), o stav památek, místního kostela (např. příspěvek
obce na opravu lavic a vstupních dveří), péči o místní hřbitov a jeho okolí cestou p. Salače
(např. příspěvek obce při opravě plotu před vchodem na hřbitov), dětských hřišť, dokončení
modernizace Víceúčelového zařízení v Jeřicích, řádného fungování obecního veřejného
osvětlení (např. pokládka zemní kabeláže v Jeřicích a příspěvek obce na prodloužení
osvětlení k železniční zastávce v Třebověticích), rozhlasu, pořádání kulturně-sportovních akcí,
podporu provozu Mateřské školy a Základní školy, činnosti dobrovolných hasičů a dalších
nevýdělečných, dobrovolných nebo obecně prospěšných spolků (např. příspěvky obce pro
spolek „Život bez bariér“, zřízení „Babyboxu“ v Rychnově nad Kněžnou, atd.). Nákladnou
rekonstrukcí za účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím prochází i hasičárna
v Jeřicích. Významným finančním počinem pro obec bude i pořízení traktoru, kontejnerového
nosiče, kontejneru pro potřeby odvozu sutě, dřeva, trávy a různého stavebního materiálu
nejenom ve prospěch obce, ale i pro využití občanům. Přehled poskytovaných služeb obce ve
prospěch občanů za úplatu je uveden na konci tohoto občasníku. Nemalé finanční náklady
obec vynakládá i pro dotování nákladů služeb ve prospěch občanů např. v rámci sběru
tříděného odpadu, za držení psů, ale i tím, že dlouhodobě nezvyšuje cenu stočného, výši
odměn zastupitelů, atd. (Páldi)

Některé problémy obce
Začátkem tohoto roku byl v obci snad nejvíce diskutován problém zachování poštovních
služeb. Starosta obce v rámci jednání se zástupci České pošty i zastupitelé obce na svých
zasedáních potvrdili, že jejich prioritou zůstává zachování poštovních služeb ve prospěch
občanů obce v jejich stávající kvalitě a dostupnosti. Nicméně podmínky, za kterých by
provozování poštovních služeb cestou projektu „Pošta Partner“ do budoucna v pravomoci
obce fungoval, jsou ekonomicky neperspektivní a pro obec nevýhodné. Z těchto důvodů
zastupitelé obce jednohlasně tento projekt v obci Jeřice odmítli realizovat. Česká pošta je
prozatím ze zákona povinna tyto poštovní služby provozovat i nadále, ale pro jejich zajištění
může oslovit podnikatelské subjekty nebo může přistoupit k omezení otevírací doby pošty.
Dalším problémem občanů, který zastupitelům není lhostejný, je provozování prodejny
potravin v obci (ukončen koncem října 2015). Obecní úřad sice zajistil pro občany možnost
nákupu základních potravin cestou pojízdné prodejny, ale tyto služby považují občané za
nedostatečné a zejména v zimních měsících nespolehlivé z důvodu častého zpoždění při
příjezdu vozidla se zbožím. Momentálně se tedy naplňuje myšlenka zastupitelů obce vzkřísit
provoz obchodu s potravinami v obecní budově hasičárny v Jeřicích. Je nutné upravit dle
projektové dokumentace a vyjádření příslušných institucí prostory hasičárny a vybavit
potřebným zařízením. Ačkoliv víme, že podnikání v oblasti provozování prodejny potravin
v Jeřicích je pro kohokoliv výdělečně velice nejistá volba, věřím, že odměnou za společné úsilí
zastupitelů bude spokojenost občanů obce. Obecnímu úřadu se nepodařilo prosadit projekt
výstavby obecního rybníka podél silnice směrem na Černůtky ani vybudování obslužní
komunikace od kostela nad bývalým JZD s vyústěním na silnici III. třídy směrem na obec
Votuz. Tyto stavby by určitě přispěly ke zlepšení kvality života občanů a rozvoji venkova. Tyto
projekty byly posuzovány Státním pozemkovým úřadem v Jičíně a Povodím Labe jako
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.

neefektivní a neúčelové… Obec Jeřice měla nemalý finanční a technický „problém“
i s protržením koryta mlýnského náhonu, který ústí jako pravostranný přítok do řeky
Bystřice. Okolí náhonu je zarostlé vzrostlými stromy a jeho koryto je po mnoha letech
zanešené bahnem, což způsobuje prosakování vody na okolní pole. Obec na řádné udržování
tohoto toku nemá dostatek finančních prostředků ani odborně vyškolený personál.
O nabídku obce na bezúplatný převod tohoto toku ve prospěch Povodí Labe, jako garanta
dohledu na veškeré vodstvo na území Královéhradeckého kraje, nebyl zájem. Dále se
obecnímu úřadu dlouhodobě nedaří dokončit výstavbu obecní kanalizace v obci Jeřice část
„Ovčín“, ve kterém 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 předložil v minulosti majiteli tohoto pozemku
již návrh na jeho odkup a v měsíci květnu t.r. i návrh na uzavření smlouvy o zřízení břemeneobslužnosti při užívání těchto pozemků. Bohužel, zdárný výsledek nepřineslo ani osobní
jednání za účasti právních zástupců dne 27. června t.r. na obecním úřadě. K ochraně
bezpečnosti občanů bych rád připomněl i výzvu Městské policie a Policie ČR v Hořicích při
důsledném respektování dopravních značek situovaných na veškerých železničních
přejezdech a dodržování klidu v obci. V rámci ochrany životního prostředí bych Vás poprosil
o důsledné dodržování zákazu pálení odpadu (kromě suché dřevné hmoty) na otevřených
prostranstvích, provádění revizí provozu používaných kotlů na tuhá paliva v domácnostech a
spalinových cest kouřovodů, a to dle zákona odborníkem. Pro někoho z Vás jsou možná
některé tyto záležitosti řešené na obecním úřadě nepodstatné, možná někdy až úsměvné.
Nicméně, ujišťuji Vás, že jakýmkoliv podnětem nebo stížností občanů se obecní úřad
zodpovědně zabývá. Tak tomu bylo např. i u jednání se zástupci Sociálního úřadu Hořice,
Policie ČR a MÚ Hořice v rámci řešení složité sociální situace občana hlášeného na obecním
úřadě, při přemnoženém výskytu nutrií, při řešení citlivých mezilidských sousedských vztahů,
při konfliktu užívání hrobových míst na místním hřbitově, přítomnosti a obtěžování občanů
zatoulanými psi, atd.

Příchod jara
S příchodem jara k nám přiletěli nejenom první vlaštovky, ale i pýcha
Černůtek a okolních chalupářů – párek čápů. Tento pták je zakotven
v myslích lidí jako symbol rodinného štěstí a pohody. První zmínka o
jejich hnízdění je v kronice obce zmíněna již z r. 1959. Většinou vyvedli
každý rok 2-3 mláďata. Za poslední 3 roky se tak však nestalo
a zdálo se, že čápi již na Černůtky zanevřeli. Tento rok však čápi do
Černůtek přiletěli, ale vypadá to, že pravděpodobně vyvedli pouze
1 mládě. Bohužel, čápi nejsou zákonem chráněný živočišní druh a
škody, které napáchali např. chovateli drůbeže v obci, řešil i obecní úřad v součinnosti se
zástupcem záchranné stanice v Jaroměři. (Páldi)

Koncert v kostele
Dne 16. 4. 2016 proběhlo v kostele sv. Máři Magdalény v obci Jeřice houslové vystoupení
paní Natálie Zhovtobriukh, které se podařilo zorganizovat obci v součinnosti
s Římskokatolickou farností v Hořicích. Tento ojedinělý a akusticky mimořádně vydařený
hudební zážitek si nenechalo ujít cca 40 spokojených diváků. Krásný proslov o významu
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hudby a jejího smyslu v životě člověka pronesl
správce kostela a děkan farnosti p. Mgr. Depa. Již
tradičními akcemi pořádanými v tomto církevním
svatostánku
se
stávají
zejména
koncerty
k Evropskému dni hudby a adventní vystoupení.
(Páldi)

Slet čarodějnic v Jeřicích a v Černůtkách
Dne 30. 4. 2015 se zahájila sezóna venkovních obecních akcí tradičními „slety
a pálením“ čarodějnic, jak v Jeřicích pod patronátem TJ SOKOL JEŘICE, tak v Černůtkách.
Ocenění nejhezčího čarodějnického ošacení a z reje divokých masek
si odnesly místní děti; „dospělých čarodějnic“ však bylo na akci také
dostatek… Příjemné posezení za mimořádně hezkého počasí ve
spojení s chutným občerstvením si pochvalovalo několik desítek
občanů (tradičním sponzorem masových specialit byly opět
manželé Varadiovi). V Černůtkách bylo k vidění i odkrytí sochy J.
Husa od náletových křovin. Obecní úřad hodlá okolí tohoto
památníku nadále zkulturňovat a tuto historickou sochu náležitě
zrestaurovat. Poděkování za přípravu a organizaci akcí zaslouží např. pí. Pozlerová, pí.
Pařízková, pí. Jahelková, bratři Šorfovi včetně dalších občanů a zejména zastupitelů obce.
(Páldi)

Připomínka padlých občanů obce v boji proti fašizmu
Obec si pravidelně připomíná své hrdiny z válečné
historie. Mediálně je velice známý např. příběh padlého
četníka (strážmistra) Lžičaře,
hrobníka Šulce a dělníka Skály
těsně před koncem 2. světové
války dne 6. května 1945 u
staré kovárny v Jeřicích. Dne 26.
5. 1947 byla těmto hrdinům,
kteří společně bojovali proti
německé okupaci České republiky, odhalena na č. p. 8 v Jeřicích
pamětní deska. Výročí jejich hrdinských činů si zástupci obce uctili
pietní vzpomínkou při položení věnců a kytic dne 4. 5. 2016 na
těchto památných místech v obci. Stavu památníků věnuje obec
náležitou péči a např. okolí památníku obětem války, který je situovaný podél silnice směrem
na Třebnouševes i nedaleký památník J. Nepomuckého byl na náklady obce vhodně upraven.
(Pozlerová, Rygl, Páldi)
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Setkání s důchodci obce Jeřice a Dolní Černůtky
Dne 13. 5. 2016 proběhlo za účasti cca
30 seniorů z obou obcí ve víceúčelovém
zařízení v Jeřicích setkání se starostou,
místostarostou a zastupitelem p. Ryglem.
Obecní úřad si touto akcí připomněl 40.
výročí administrativního sloučení obcí
datovaného ke dni 28. 4. 1976. V rámci
programu se pohovořilo o historii obcí,
současnosti, stávajících projektech pro
údržbu infrastruktury obce, stavu
zajišťování služeb ve prospěch občanů,
plánovaných obecních akcích a činnosti zastupitelů včetně jednotek Sboru dobrovolných
hasičů obcí. Senioři si náležitě užili i vystoupení dětí a žáků za dohledu ředitelky Mateřské
školy (pí. Širocká) a Základní školy (pí. Mgr. Tomášková). Některými připomínkami a podněty
občanů se bude zastupitelstvo obce zabývat na svých zasedáních (např. nefunkčním stavem
příkopů za obcí Jeřice směrem na Březovice, špatným stavem chodníků a komunikací v obou
obcích, dodržováním pracovního klidu, atd.). Starosta navrhl seniorům zřídit v obci Jeřice
Klub důchodců, pro jehož činnost by obecní úřad poskytl zdarma vhodné prostory v rámci
rekonstruovaného VÚZ. Zorganizováním této
akce dal obecní úřad najevo, že se aktivně
zajímá i o názory a podněty starší generace,
které mohou přispět ke zlepšení podmínek
života veškerým občanům v obci. Starosta pobyl
s přítomnými seniory v několikahodinové
neformální diskusi při vhodném občerstvení a
rozdal jim pamětní listy obce včetně kytiček
seniorkám u příležitosti Dne matek. Možnost
občanů si v klidu pohovořit, zavzpomínat,
prohlídnout Pamětní knihu ochotnického
divadla ve Velkých Jeřicích, Pamětní knihu
jednotek SDH, kroniky obcí a spousty historických fotografií přispěla k příjemné atmosféře,
na jejíž přípravě se významnou měrou podílela zejména pí. Pozlerová, dále zastupitel Rygl, pí.
Kurucová a částečný sponzor občerstvení akce pí. Salačová. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu
občanů se uvažuje výhledově o opakování této akce i v roce příštím. (Kulturní komise obce +
Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 9. 1. 2016 proběhla za účasti cca 30 osob Výroční valná hromada jednotky SDH obce
Jeřice. Programem valné hromady byla volba členů Mandátní komise, projednání Revizní
zprávy činnosti hasičů, zhodnocení Plánu činnosti za rok 2015, plánování
své činnosti na r. 2016, atd. Velitel jednotky SDH obce p. Rygl zhodnotil
činnost hasičů, jejichž hlavním zájmem je účast a dosažení důstojných
výsledků na okrskových požárních cvičeních, obstát při přezkoušení svých
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znalostí v rámci konání velitelských dnů hasičů a pokusit se o pořádání námětového cvičení
hasičů. V zimních měsících věnovali hasiči pozornost opravám a údržbě hasičské zbrojnice
nebo techniky. SDH má v regionu Jičínska evidováno cca 6500 členů. Starosta ve svém
proslovu potvrdil, že činnost jednotek SDH v Jeřicích i v Dolních Černůtkách bude dle
možností i nadále podporovat nákupem potřebné hasičské výstroje a výzbroje. Dobrovolné
hasiče považuje za zdroj požární bezpečnosti v obci, ochrany občanů při prevenci požáru a
při tvorbě příslušné legislativy např. Požární řád obce, Provozní řád hřiště, aktualizace
Manipulačního řádu řeky Bystřice, apod. Hasiči se významně rovněž
podílejí svou přítomností a pomocí na pořádání většiny akcí kulturní
komise obce (Dětský den, Rozloučení s létem,…).
Dne 7. 5. 2016 proběhl nácvik družstva žen na místním hřišti, jako
příprava na Okrskové cvičení dne 14. 5. na Chloumku, kterého se
zúčastnilo i družstvo mužů. Na tomto cvičení se soutěžilo v požárním
útoku a štafetě. Muži skončili na třetím místě; ženy na čtvrtém místě.
Významné hasičské úspěchy mají v obci dlouholetou tradici, která se
předává mezi občany z generace na generaci. Pro mnoho občanů obce je i dnes prestižní ctí
úspěšně reprezentovat tuto hasičskou komunitu. (Rygl+Páldi)

Jízdy parním vláčkem
V loňském roce 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,
zejména děti, možnost projížďky vláčkem včetně
prohlídky parní lokomotivy s historickými vagóny.
Provoz historických parních výletních vlaků
provozuje společnost Železniční výtopna Jaroměř a
na její činnost obec Jeřice přispěla finančním
příspěvkem. Bohužel, tento rok jízdy těchto vláčků
z důvodu výluky na trati z Jaroměře do Hradce
Králové nebudou v Jeřicích k dispozici a tak pro zájemce bych doporučil návštěvu
Železničního muzea „VÝTOPNA“ v Jaroměři umístěné ve více než 100 let staré výtopně
parních lokomotiv. V blízkosti železniční stanice Jaroměř si tak můžete připomenout dobu,
kdy na železnici ještě vládla pára. (Páldi)

Den dětí
Dlouho očekávaná
a
snad
jedna
z nejdůležitějších akcí
roku, tedy alespoň
pro děti, bylo pořádání „Dne dětí“
konaného dne 18. 6. 2015 ve prospěch obce
Dolní Černůtky a Jeřice na hřišti v Jeřicích
pod patronátem Kulturní komise obce a TJ
SOKOL JEŘICE. Sportovní zápolení dětí,
zajímavé soutěže, možnost vidět hasičskou
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výzbroj, střílet ze vzduchovky, vyzkoušet si jízdu na koni, ocenění dětí medailemi, sladkostmi,
dětská atrakce „Skákací hrad“, hudba, velice příznivé počasí a chutné občerstvení
(poděkování za tuto část sponzorství patří zejména pí. Chládkové, Skálové, Monice Pourové a
Pozlerové) přispělo k všeobecně dobré náladě všech účastníků této akce. Poděkování za
aktivní přípravu a bezproblémový průběh dětského dne patří všem zastupitelům obce,
hasičům a dalším občanům obce. Bohužel pedagogický sbor ze základní a mateřské školy měl
dlouhodobě zamluvené pracovně-soukromé aktivity a nemohl se tak této akce zúčastnit.
Poděkování patří i za zajištění možnosti svézt děti na koňském hřbetu (p. Pour z Jezdeckého
klubu TJ Jeřice) a možnost si zastřílet ze vzduchovky (za dohledu p. Zvoníčka). Všem dětem i
jejich rodičům přejeme hezké prázdniny. (Kulturní komise + Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obec Jeřice se po dlouhé době snad letos dočká od tohoto sdružení bezúplatného
převodu hřiště zahrnující plochu tenisových ploch (kurtů) do majetku obce. 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. Škoda že se těchto turnajů nezúčastňuje více mladých lidí.
Tenisový turnaj ve čtyřhře se zajištěným
občerstvením se uskutečnil např. i dne 4. 6. 2016.
Tenisti jsou aktivní i při pomoci pořádat obecní
akce, zlepšují prostředí hřiště, příkladnou péči
věnují i úklidu okolí a stavu tenisového hřiště,
pořádají i silvestrovské turnaje v ping-pongu, který
však nemohl být z důvodu rekonstrukce
víceúčelového
zařízení
v Jeřicích uskutečněn. Dne 30.
1. 2016 vyhrál zastupitel Pour
Miroslav turnaj v ping-pongu
konaný v Třebnouševsi. Dne 27. 4. 2016 tenisti s některými svými
rodinnými příslušníky za velice chladného počasí fandili českým
tenistkám na turnaji Prague Open v Praze (viz foto). V době prázdnin
resp. v září t.r. se očekává pořádání alespoň jednoho tenisového zápolení; účast občanů je
vítána. (Páldi)
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Fotbalová mládež
V pátek dne 17. 6. 2016 zakončila Starší přípravka TJ Jiskra Hořice vele úspěšnou sezónu na
hřišti v Jeřicích, kde uspořádala POSLEDNÍ KOP, při kterém se část týmu loučil s kategorií
Starší přípravky a od nové sezóny se bude snažit o stejně dobré výsledky v kategorii Mladších
žáků. Jedním z nejlepších hráčů je i náš spoluobčan Lukáš Rathovský, který se na úspěšné
sezóně podílel 21 brankami a 25 asistencemi, co se týká jarní části Finálové skupiny
krajského přeboru, kde obsadil se svými spoluhráči celkové 8. místo z 25 týmů z celého
Královehradeckého kraje. V zimní části se podílel 22 brankami na čtyřech prvních místech a
třech druhých místech v halových turnajích, taktéž přispěl několika brankami k postupu
okresního výběru z druhého místa na mezikrajský turnaj v Pardubicích a v neposlední řadě
přispěl svými výkony k prvenství ve vyhlášení Sportovce roku 2015 v Hořicích v kategorii
kolektiv roku. Stejně jako v podzimní části vypomáhal v kategorii Mladších žáků, kde si
připsal 5 branek a 3 gólové přihrávky. Další kluci z naší obce se taktéž úspěšně presentovali
v kategorii Mladších žáků, kde obsadili ve své skupině 3. místo
a celkově 12 z 24 týmů. V zimním období obsadili jedno
z prvních třech míst na několika turnajích a největším
úspěchem bylo 2. místo na turnaji v Polském městě Strzegom, kde jim na
celkové prvenství scházeli tři branky. Na těchto úspěších se podílela trojice Tomáš Rathovský,
Ondra Pácalt a Vašek Chládek, kteří taktéž vypomáhali kategorii Starších žáků. (Rathovský)
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 a dostupných
fotek ve „Fotbalové kronice“ obce a dle vyjádření občanů vyplývá, že tyto akce se, bohužel,
z důvodu nezájmu, chybějících financí a vůle je připravit přestaly pořádat cca před 10 lety.
(Páldi)
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Aktivity Základní školy Jeřice
CVIČÍM, CVIČÍŠ, CVIČÍME

Řeknete si, co je to za vědu, takový tělocvik? Můžu vám odpovědně říct, že to věda je,
dokonce čím dál větší. Děti se nerady hýbají. „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, bruslíme, když je kde, turistíme na
škole v přírodě. Během loňských 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, navštěvujeme divadla, muzea
či koncerty všude tam, kam dojedeme vlakem
či autobusem.
Letos jste nás viděli už dvakrát uklízet
obec – loni na podzim jsme se zase účastnili
projektu „72 hodin – ruku na to“. Během
jednoho týdne jsme všichni dohromady
odpracovali 72 hodin při úklidu v obci, kolem
školy a na zahrádce u školy. Letos na jaře
jsme sbírali odpad po obci při příležitosti Dne Země (24. dubna).
Všichni se už opravdu těšíme na prázdniny. Musíme si odpočinout od učení i od sebe
navzájem. Jsme spolu ve velmi úzkém kontaktu celých deset měsíců a nastala doba, kdy je
potřeba hledat nové kamarády. A sebereme tolik sil, abychom se dobře připravili na nový
školní rok. (Tomášková)
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“.
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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 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. (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Léto je teprve na začátku a to je čas na ohlédnutí za prožitky dětí. Příležitostně pořizujeme
z akcí školky fotografie, které jsou dostupné na webových stránkách školky www.msjerice.cz.
V lednu jsme uspořádali Mistrovství světa v zimních sportech. Vůbec nevadilo, že nebyl sníh,
my jsme si zazávodili ve školce. Děti krasobruslily, hrály hokej, běhaly na lyžích a největší
úspěch měl biatlon. Diváci mávali českými vlajkami a
povzbuzovali závodníky. Samozřejmě ve všech sportech
zvítězili Češi. Nakonec všechny děti vybojovaly medaile a
poslechly si českou hymnu. V březnu jsme zajeli do
Miletína na pohádku „O malé hastrmance“. V dubnu
jsme navštívili planetárium v Hradci Králové, kde mají
pro mateřské školy připraven program „Poprvé ve
hvězdárně“. Tam
jsme zjistili, proč se
střídán den a noc, prohlédli si planety Sluneční soustavy
a prolétli Saturnovým prstencem. Nakonec jsme
sledovali pohádku. Koncem dubna jsme se všichni
převlékli do čarodějnických masek a v nich si zasoutěžili,
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zatančili a zařádili. O zábavu a dobrou náladu nebyla nouze. V květnu jsme navštívili divadlo
v Hořicích a shlédli zábavné představení „Krejčík Honza“. Užili jsme si návštěvu ZOO ve Dvoře
Králové. Zaujala nás různá zvířata, ale nejvíc skákající a předvádějící se opice. Pro maminky
k svátku jsme nakreslili přáníčka a připravili besídku. Na ní se děti proměnily ve zvířátka,
zpívaly o nich veselé písničky, přednášely básničky a předváděly je. Nakonec zahrály hudební
pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Velkou radost maminkám udělala vlastnoručně vyrobená
sluníčka z keramické hlíny a kytička kopretin. Nás nejvíc potěšil potlesk a poděkování rodičů.
O zvířátkách jsme zpívali i jeřickým seniorům na jejich setkání se zastupiteli obce. V červnu
jsme jeli vlakem do Hořic na Pohádkový park. Ve Smetanových sadech už na nás čekaly různé
pohádkové bytosti, u kterých děti řešily rozličné
úkoly. Za vyřešení dostaly děti drobné odměny
(korálky, samolepky, zlaté kamínky) a nakonec diplom
pro každé dítě. Zpět do Jeřic jsme se vrátili opět
vlakem. Pro děti to byl velký zážitek. V průběhu
května a června se děti zúčastnily plaveckého kurzu
v bazénu v Hořicích. Po překonání počátečního
ostychu z vody se na každou lekci těšily. Ve vodě se
vždy dostatečně vydováděly. Nakonec nás čekají hry
na indiány, společné zpívání s kytarou, opékání buřtů a indiánský výlet. Teď se už těšíme na
prázdniny. Přejeme všem spoustu krásných letních zážitků. (Širocká)

Prošli jsme školami v Podchlumí
Evropský projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice (dále jen projekt MAP
Hořice), který realizuje MAS Podchlumí, mapující potřeby škol v jednotlivých regionech se
posunul do další etapy. Mapujeme všechny školy a školky v naší oblasti. A protože je třeba
získávat informace přímo u zdroje, navštívili jsme všechny paní ředitelky a pány ředitele výše
zmíněných zařízení přímo ve školách. Řediteli jsme tím nechali výhodu „domácího hřiště“.
Pokud se měl vyjadřovat k nějakým potřebám či problémům, mohl je popisovat, popřípadě je
přímo ukázat. Pojmenovat fakta přímo na místě. To se nám nakonec ukázalo jako velmi
šťastné řešení, protože ředitelé se chovali zcela otevřeně a tipovali, co by se mohlo v jejich
škole zlepšit, co je reálné.
Pohybovali jsme se tedy v oblasti Podchlumí. Tato oblast je oblastí venkovského typu.
Největším městem jsou Hořice. Zbylé školy a školky jsou v okolních městech a vesnicích.
Prostorově se jedná o území mezi Milovicemi a Miletínem a na druhé straně mezí Cerekvicí a
Vojicem. Jde o sedm škol základních úplně organizovaných, pět škol malotřídních a patnáct
škol mateřských, které jsou velmi často organizačně spojeny se školou základní. Patří sem i
jedna škola speciální, která má ale zřizovatele jiného než konkrétní obec (speciální školy
zřizuje kraj).
Chceme-li mít opravdový přehled o prioritách jednotlivých škol, musíme se bavit právě s
řediteli. Máme-li vypracovat studii rozvoje regionu ve vzdělávání, musíme zmapovat
současný stav co možná nejpřesněji. Ukázalo se, že ředitelé velmi trefně umějí pojmenovat
silné i slabší stránky své školy. Dovedou definovat potřeby a nebojí se sdělit i „vize snů“, na
12
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.

které škola prostě nemá peníze. Dle našeho posouzení to ukazuje na hluboké podfinancování
českých škol, protože spousta oněch „snů“ by teoreticky sny být vůbec neměla, pokud
chceme mluvit o zkvalitnění vzdělávání. Navíc jsme pozvali ředitele, aktivní učitele i další
zájemce (rodiče, veřejnost) ke spolupráci, k aktivní účasti v projektu MAP Hořice.
Postupně jsme tedy v měsících březnu a dubnu navštívili všechny školy. Při studiu výstupů
jsme zjistili, že školy potřebují všechny takřka bez výjimky investiční pobídky. Protože je
zřizují malá města a obce, nelze se divit, že prostě nemají dostatek peněz na rekonstrukce
léta zanedbávaných školních budov. Obce dělají dílčí úpravy, řeší havarijní situace, o které
není ve starých budovách nouze. Mnohé školy mají nové zateplené fasády, opravená sociální
zařízení, vyměněná okna pro zlepšení tepelných vlastností budovy. Některé budovy dokonce
prošly celkovou rekonstrukcí, přesto se stále bavíme o základní údržbě. Školkám chybí
moderní zázemí pro venkovní činnosti dětí, školám chybí prostory pro odborné učebny.
(….kdo by zaplatil půdní vestavby….).
Z rozhovorů vyplynulo, že ředitelé často na úkor vlastní pedagogické práce v té které škole
sledují všemožné možnosti získání grantů, dotací a projektů pro dovybavení své školy.
Projekt na získání tabletů? Do něj! Příspěvek na kroužky a mimoškolní činnost? Sem s ním.
Peníze pro čtenářskou gramotnost? Vše podle toho, co se zrovna nabízí bez možnosti nějaké
dlouhodobé koncepce, protože nabídka se už nebude opakovat a kdo se opozdil nyní, ten má
prostě smůlu. Ředitelé jsou schopni se v této nepříliš přehledné situaci orientovat a získat
peníze na dovybavení školy, které by měl mít automaticky od státu. Všem je jasné, že děti v
kroužku zaměstnané mají méně možností páchat nepravosti. A že chceme-li mít žáky
technicky vzdělané, musí tu techniku školám někdo dodat bez toho, že by se ředitel musel
vzdát své hlavní činnosti – totiž vést svůj pedagogický tým po odborné stránce vpřed.
A jak vypadají ony vize v mateřských školách? Rekonstrukce zahrady s funkčními a
bezpečnými hracími prvky. Centra aktivit uvnitř heren, která by umožnila malým školáčkům
realizovat se v různých činnostech a rozvíjet manuální zručnost a fantazii. Čtenářské koutky
pro práci s knihami. Knihovničky vybavené knihami vhodnými pro tuto věkovou kategorii.
Logické hry a stavebnice pro rozvoj myšlení a zlepšení jemné motoriky dětských prstíků.
Vybavení učebny interaktivní technikou pro řádnou přípravu předškoláků. Programové
vybavení pro tuto techniku. Logopeda pro práci s dětmi, které mají těžkosti s mluvením – a
že je jich čím dál více. Chůva ke dvouletým dětem, kterými se naše školky začnou stále
rychleji plnit. Lektorku pro seznamování dětí s cizím jazykem. Dostatek materiálu pro
pracovní a výtvarné činnosti dětí. Tak vypadají přání a sny ředitelek (v naší oblasti nepracuje
ve školce žádný mužský pedagogický pracovník). Jistě nám dáte za pravdu, že všechno tohle
by mělo být samozřejmostí, pokud chceme posouvat kvalitu předškolního školství někam výš
a dál.
Základní školy mají také sny a vize. Čtyři muži ředitelé a tři ženy ředitelky by uvítali více
prostoru a vybavení odborných učeben pro předměty jako chemie, fyziku či na výuku cizího
jazyka. Prostor pro dílny či kuchyňku na výcvik pracovních návyků a dovedností. Doplnění
knižního fondu. Možnost práce se žáky ve čtenářských kroužcích či v kroužcích
matematických a logických dovedností. Rodilého mluvčího ve výuce cizího jazyka.
Modernizaci vybavení počítačových učeben. Rekonstrukce zahrad pro výuku pracovních
činností. Venkovní učebna pro přírodovědné předměty. Nákup pomůcek pro všechny
předměty. Více interaktivní techniky do tříd. Školní psycholog pro řešení problémů v
mezilidských vztazích. „Ajťák“ – samozřejmost ve všech oblastech kromě školství.
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Zdají se vám požadavky přehnané? Ale jak jinak mají být naplněny požadavky na moderní
vzdělávání? Tabule a křída dnes naše děti opravdu nezaujme. Ano, záleží na osobnosti učitele
či učitelky. Ale ani ten nejlepší se dnes neobejde bez kvalitních podmínek a přípravy.
Některé z těchto „snů“ zrealizují školy pomocí evropských dotací. O jiných budou jen snít a
poslouchat kritiku českého školství, která je slyšet od nespokojených a nepoučených.
Zdravotníci jsou slyšet, jsou razantní a každý se strachuje o svoje „zdravíčko“. Musejí se
pracovníci školství také stát takovými křiklouny, aby se konečně něco pohnulo kupředu?
(Místní akční skupina Podchlumí, zapsaný spolek).

CO VÁM NABÍZÍ „ŽIVOT BEZ BARIÉR“ Z NOVÉ PAKY
V Nové Pace působí od r. 2004 nezisková organizace zaměřená na osoby se zdravotním
postižením a seniory „Život bez bariér“, z.ú. Lidem, organizacím nebo firmám, kteří se na nás
obrací se žádostí o pomoc, nebo podporu nabízíme registrované sociální služby – odborné
sociální poradenství, sociální rehabilitaci a denní stacionář v postupně rekonstruovaném
areálu bývalého kláštera. Lidé po úrazech, nemoci či senioři mohou využít půjčovnu
kompenzačních pomůcek, která nabízí širokou škálu pomůcek, usnadňující rekonvalescenci a
péči osobu se zdravotním postižením v domácím prostředí. Život bez bariér také nabízí
pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením – v rukodělné keramické a textilní dílně a
na provozních či administrativních pozicích. Výrobky z chráněných dílen – užitkovou i
dekorativní keramiku, textilní a jiné výrobky nabízíme ke zhlédnutí i koupi na pravidelných
jarmarcích a dnech otevřených dveří. Přijďte si i Vy prohlédnout naše výrobky a podívat se,
jak a kde pracujeme a jaké jsou naše služby – během Dní otevřených dveří a předvánočního
jarmarku, 27. – 28. listopadu 2016 v novopackém Centru bez bariér.
Život bez bariér pořádá řadu rozmanitých sportovních a kulturních akcí, které jsou
otevřené i veřejnosti. V nadcházejícím období je to divadelní festival Hraní bez hranic a
besedy v rámci projektu Prevence proti úrazům, určené především žákům základních a
středních škol. Besedy vedou lidé s různým typem zdravotního postižení a jejich cílem je
upozornit žáky na rizika úrazů a jak jim předcházet, seznámit je zblízka se životem lidí se
zdravotním postižením a používání některých kompenzačních pomůcek v běžném životě
(invalidní vozík, chodítka, drobné
pomůcky). Více informací o besedách,
včetně možnosti objednání besedy pro
školy Vám sdělí lektorka projektu pí
Marie Vokurková (tel: 720 994 024).
Podrobné informace o dění v Životě bez
bariér naleznete na www.zbb.cz.
Stěžejní aktivitou Života bez bariér je
poskytování výše uvedených sociálních
služeb. Co jednotlivé služby nabízejí?
Odborné sociální poradenství
Tato služba je určena osobám se
zdravotním postižením, seniorům a
osobám o ně pečujícím a nabízí pomoc a
radu v záležitostech, s nimiž si tito lidé
nevědí rady. Jedná se především o
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pomoc s vyřizováním žádostí o dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním
postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, zprostředkování zápůjčky kompenzačních
pomůcek nebo zprostředkování kontaktů na další specificky zaměřené organizace či
instituce.
Sociální rehabilitace
Aktivity v rámci služby jsou určeny osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením či duševním onemocněním a jejich cílem je posílení samostatnosti, soběstačnosti
a nezávislosti uvedené skupiny osob. Služba zahrnuje činnosti, týkající se péče o vlastní
osobu, vzdělávací, výchovné aktivizační činnosti, vedoucí k začlenění do společnosti a získání
pracovního uplatnění. Pracovnice sociální rehabilitace aktivně spolupracují i s Úřadem práce
ČR za účelem nalezení vhodné práce pro naše klienty.
Denní stacionář
Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné
osoby. Klientům služby je poskytována pomoc a podpora při péči o vlastní osobu a hygienu,
je jim zajišťována strava a jsou pro ně připraveny různé vzdělávací a sociálně terapeutické
činnosti.
Klienti našich služeb se mohou zapojit do různých rukodělných aktivit, jezdit na společné
výlety, navštěvovat kina nebo se účastnit divadelního festivalu pořádaného životem bez
bariér, sportovat nebo se účastnit vzdělávacích kurzů. Konkrétní nabídku aktivit v rámci
poskytovaných služeb naleznete v našich letácích. Neváhejte se na nás obrátit, rádi
pomůžeme i Vám! (Vokurková)
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Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Jak trávíme poslední měsíce v jezdeckém klubu? V zimních měsících jsme si mohli občas
dopřát vyjížďky do zasněžené přírody, pokud to počasí umožňovalo, pilně jsme trénovali.
Drezurní koně jezdili na pravidelné tréninky
vedené Jiřím Kotyzou, ostatní jezdili a skákali
doma. Sportovní sezonu jsme zahájili koncem
dubna na závodech v Dolním Přímu, kdy
Donatela se Šárkou Dědinovou v úloze stupně
S zvítězila. Dále pak startovala v Nových
Zámcích u Mohelnice, kde absolvovala svou
první úlohu Sv. Jíří a skončila na druhém místě.
Kateřina Savinkovová má letos až na jednu
výjimku „čistý štít“, v parkurech do 120 cm se jí
s její Coockie velmi daří, v Hořicích také
dokázaly porazit všechny soupeře a zvítězit. Doufejme, že se bude sezona vyvíjet podobně i
nadále. Ve stáji běží vše podle zaběhnutých pořádků, řada jezdců se připravuje na budoucí
sportovní kariéru nebo si jen užívají volné chvilky v sedle. V dubnu se narodilo první letošní
hříbátko, hřebeček po linii „Homburg“. Po stejném hřebci očekáváme v červnu ještě jeden
přírůstek… (Dědinová)

Historická fakta
V občasníku je pravidelně nabízeno našim
čtenářům i několik zajímavostí z historie naší
obce. Je pokaždé velice příjemné listovat a nalézt
něco
takového
v historicky
vzácných
písemnostech
uložených
v archivu
obce.
Mnohokrát se ale stane, že nám i občané
přinesou ukázat např. vzácné archivní fotografie.
V dubnu t.r. tímto způsobem obdržel obecní úřad
od p. Skálové z Jeřic vzácnou archiválii o činnosti
ochotnického divadla datovanou z r. 1887, ve
které se objevilo mnoho informací o činnosti
tohoto dobrovolného spolku. Jakým způsobem
byly tištěné v té době pozvánky na tzv. „večírky“
při zpívání sborových písní dokazuje foto
pozvánky z r. 1913. Další historicky vzácnou
relikvií je i Pamětní kniha stručných dějin Sboru
dobrovolných hasičů ve Velkých Jeřicích z r. 1889
se spoustou fotografií členů tohoto sdružení.
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Tyto zajímavé publikace jsou k nahlédnutí i pro Vás na obecním úřadě. Zajímavé údaje a
informace o obci lze najít rovněž na internetu v rámci otevřené encyklopedie obcí (tzv.
„wikipedie“), ale i v rámci prohlížení úřední desky obce, v kronikách obce a dále na stránkách
písemností věnovaných regionu královéhradeckého kraje. Pár historických fotografií obce
bylo umístěno i v zasedací místnosti víceúčelového zařízení v Jeřicích. Dnes bych Vám touto
cestou ještě rád sdělil pár historických faktů ke znaku obce Jeřice.
Kronikáři vedli oficiální záznamy o obci Jeřice již od r. 1350, podle
kterých se původní podoby znaků (erbů) obce vázaly k majitelům
okolních statků. Byla to např. šachovnice, panna, korouhve, štíty,
hradby, atd. Ta dnešní, víceméně moderní podoba znaku obce, má
rovněž historické pozadí. Z rozhodnutí Parlamentu České republiky byl
obci Jeřice udělen dne 9. ledna 2003 oficiální znak a vlajka obce, které
představují na červeno-zeleném podkladě bílou vlnovku se symbolem
dózy a radlice. Dle doložených písemných podkladů a historických
záznamů se mají tyto heraldické znaky vázat k tradici šlechtického
rodu Paarů z 18. století, který ovládal rozsáhlé pozemky v okolí Hořic,
Hradce Králové a Chlumce nad Cidlinou. Vlnovka ve znaku obce má představovat tekoucí
vodní koryto, zlatá krytá dóza schránku na vonné masti sv. Máří Magdalény (které je
zasvěcen zdejší kostel) a čelně sklopená zlatá radlice je vyjádřením tradičního zemědělského
symbolu obcí hořického regionu. Jakousi „územní propojenost“ některých obcí
Královéhradeckého kraje dokazuje např. i skutečnost, že obec Nepolisy má ve svém znaku
identický znak dózy, který má ve svém znaku i obec Jeřice. (Páldi)

Jubilea:
leden: Jarmila Vacková, Ladislav Řada
únor: Marta Pražáková
březen: Ludmila Lulková, Vítězslava Minaříková
duben: Helena Pourová, Věra Arnoštová, Josef Fidranský
květen: Jana Fikarová, Pavel Minařík, Pour Jaromír
červen: Josef Glazar, Anna Zajíčková

Narodili se:
leden: Dominik Šepek
duben: Štěpán Smolík

Úmrtí:
březen: Marie Trnovská
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červen: Milan Šepek, Božena Kopáčová

Plánované kulturně-společenské akce
Léto je zejména obdobím dovolených, v rámci kterého však obecní úřad hodlá připravit
pro své občany další zajímavé akce. V Jeřicích to bude akce „Pouťový fotbálek“ dne 23.7. t.r.
– turnaj v minikopané fotbalových veteránů ukončený posezením u ohně a 27.8. akce „Ahoj
léto“ – pouťové atrakce pro děti a taneček s posezením pro dospělé při poslechu živé hudby
ukončený ohňostrojem. Rovněž koncem měsíce srpna je plánován Dětský den spojený
s posvícenským rybařením v Černůtkách. Jak bylo již zmíněno dříve, předpokládá se
organizování alespoň jednoho tenisového turnaje s občerstvením cestou TJ Sokol Jeřice na
hřišti v Jeřicích. Kulturní výbor obce dále uvažuje i o nějakých novinkách, a to uspořádat ve
prospěch dětí a jejich rodičů „Jeřický festival“ v rámci kterého by se představilo loutkové
divadlo spojené s přenocováním dětí s dospělými ve stanech pod širým nebem na hřišti.
V září se snad povede zorganizovat vítání nově narozených občánků v obci. No a podzim
bude opět ve znamení „Dýňování“, „Lampionového průvodu“ a tradičních akcí v rámci
adventu. Zajímavou se zdá i návštěva moravského vinného sklepa spojená s ochutnávkou
vín.
Rádi bychom Vám opětovně touto formou laskavě připomněli, že občané mají rovněž
možnost si pronajmout za nevysoký poplatek prostory zrekonstruovaných a vhodně
zařízených prostor víceúčelového zařízení v obci Jeřice při pořádání svých soukromých oslav,
jubileí, setkání ze školy, firemních seminářů, apod. Pokud mají občané zájem pomoct 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. (Kulturní komise obce +
Páldi)
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Ceník služeb
poskytovaných obecním úřadem Jeřice pro občany
Obecní zastupitelstvo Jeřice projednalo na svém řádném zasedání konaném dne 24. září
2013 rozsah a ceny služeb poskytovaným občanům obce. Ceny byly stanoveny pouze jako
provozní náklady spojené s údržbou a provozem zapůjčovaného zařízení. U mechanismů,
které je možné zapůjčit pouze s obsluhou pověřeným pracovníkem obecního úřadu je do
ceny služby zahrnuta cena a mzda pracovníka. Požadovanou službu je nutno předem
projednat se starostou obce. Práce pro obecní úřad jsou upřednostněny. U úkonů
s hodinovou sazbou se do výše úhrady započítává každá započatá čtvrthodina.

Zařízení OÚ
Výsuvný žebřík

Půjčovné
108,- Kč / den

Za práce mechanizačními prostředky:
(poskytováno pouze s obsluhou)
Travní traktor
Travní sekačka
Zahradní nůžky
Křovinořez
Pila motorová

144,- Kč / hod.
72,- Kč / hod.
60,- Kč / hod.
60,- Kč / hod.
96,- Kč / hod.

K těmto sazbám je počítána mzda obsluhy ( 1 pracovník) :
120,- Kč / hod. v pracovní době
150,- Kč / hod. po pracovní době
180,- Kč / hod. sobota, neděle, svátek

Ostatní služby :
Kopírování jednostranné
Kopírování oboustranné
Vyhlášení informací obecním rozhlasem
Pronájem VÚZ v Jeřicích

3,- Kč /A4
6,- Kč /A4
50,- Kč / jedno hlášení
300,- Kč / jaro, léto
500,- Kč / podzim, zima

Tento ceník vstoupil v platnost dne 1. 10. 2013
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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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