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Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Jeřice si Vás opět dovoluje informovat dalším vydáním Jeřického občasníku
o událostech v obci Jeřice a Dolní Černůtky za uplynulé pololetí tohoto roku. Občasník
považujte za jednu z forem nenucených a někdy i vtipně podávaných informací na vědomí
občanům. Pokud máte zájem, můžete nám zasílat své příspěvky nebo zajímavé fotografie.
Budeme rádi za vaše podněty, názory a ohlasy, na které bude možné následně v rámci
činnosti obecního úřadu nebo veřejných zasedání zastupitelů obce reagovat
a následně přijmout adekvátní opatření. Prostě, Jeřický občasník je tu pro Vás !!

Sdělení obce
VEŠKERÉ OBECNÍ INFORMACE O ČINNOSTI A AKCÍCH POŘÁDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM
JEŘICE, ZNĚNÍ POZVÁNEK, ZÁPISŮ A USNESENÍ Z VEŠKERÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VČETNĚ JEJICH DLOUHODOBÉ ARCHIVACE LZE NALÉZT NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE
www.obecjerice.cz. NA OBECNÍM ÚŘADĚ JEŘICE JE JIŽ DLOUHODOBĚ ZŘÍZENA
ELEKTRONICKÁ SLUŽBA „CZECH POINT“, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ LZE ZA PŘÍSLUŠNÝ
POPLATEK ZÍSKAT DOSTUPNÉ VÝPISY (ÚDAJE) V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA č. 111/Sb.,
O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH např. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ, REGISTRU TRESTŮ,
ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRU, BODOVACÍHO HODNOCENÍ OSOB V RÁMCI SILNIČNÍHO
PROVOZU, ATD. (Páldi)

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Zpravidla každé první pondělí v kalendářním měsíci se konají veřejná zasedání zastupitelů
obce, zpravidla na obecním úřadě nebo v zasedací místnosti víceúčelového zařízení v Jeřicích
nebo v Dolních Černůtkách. Veřejnými zasedáními jsou v souladu se zněním zákona o obcích
i mimořádná zasedání, která svolává starosta nebo místostarosta obce v rámci řešení
naléhavých případů nebo těch, které nesnesou časové prodlení. Kteréhokoliv zasedání
zastupitelů se mohou občané zúčastnit. Místa konání jsou upřesňována na pozvánkách, které
jsou pravidelně zveřejňována na elektronické úřední desce obce Jeřice a na obecní vývěsce.
Zastupitelům obce nejsou lhostejné konkrétní problémy občanů a rádi bychom je, i v rámci
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těchto zasedání, s Vámi v neformální atmosféře prodiskutovali a dle možností obce i vyřešili.
(Páldi)

Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Rád bych úvodem tohoto článku připomněl čtenářům, že již více než 40 let je
administrativní součástí obce Jeřice i její část – obec Dolní Černůtky. K údržbě a opravám
majetku této části obce, ale zejména k potřebám a podnětům jejich občanů je nutné tudíž
přistupovat ze strany zastupitelů stejně zodpovědně, jako pro obec Jeřice. Zastupitelé obce
na svých zasedáních již dříve odsouhlasili realizaci 2 finančně náročných stavebních projektů
s využitím čerpání několikamilionového úvěru. Měla by to být rekonstrukce Mateřské školy
v Jeřicích a budovy víceúčelového zařízení („hasičárny“) v Dolních Černůtkách.
Předpokládanou realizaci těchto akcí vnímají zastupitelé nadále jako svoji prioritu při
zlepšení kulturního vyžití občanů a zkvalitnění podmínek předškolní výchovy dětí. Obě akce
by se měly zrealizovat v letních měsících příštího roku. Zastupitelé věnují patřičnou
pozornost i údržbě další obecní infastruktury např. obecní kanalizaci. Náročný servis čističky
odpadních vod a čerpacích soustav v Jeřicích, ale i oprava části obecní kanalizace
v Černůtkách v bezprostřední blízkosti nemovitostí čp. 25 a čp. 26 spojená s vyčleněním
povinných finančních rezerv na údržbu kanalizační sítě spolkl z obecního rozpočtu statisícové
částky. Provozní náklady kanalizační sítě, zvýšená cena elektrické energie a zejména vysoké
částky za odpisy v rámci životnosti tohoto majetku obce dlouhodobě kalkulují výši stočného
kolem 50,- Kč/m3 a zastupitelé obce budou muset v těchto souvislostech v rámci tvorby
rozpočtu rozhodnout i o výši tohoto správního poplatku v r. 2017 (letos ve výši 25,-Kč/m3).
Předpokládá se, že výše dalších správních poplatků (např. za držení psů, svoz komunálního
odpadu, služby obce), výše daňové zátěže občanů (např. za nemovitý majetek) ani výše
odměn zastupitelů obce se vůči letošnímu roku příští rok nezvýší. Opravy místních
komunikací obce budou pokračovat i příští rok. Snad se povede zabezpečit finanční příspěvek
z vyhlášeného dotačního titulu MMR ČR a Královéhradeckého kraje pro opravu komunikace
od bývalé prodejny směrem k čp. 33 (Zajíčkovi) v Jeřicích a zastupitelé hodlají do konce
svého volebního období rovněž opravit resp. řádně odvodnit místní komunikaci směrem
k požární nádrži, která dlouhodobě znepříjemňuje život občanům v Černůtkách. Finančně
náročným počinem byla i instalace 2 osvětlovacích těles na místní komunikaci v Černůtkách
a uložení kabeláže části veřejného osvětlení obce v Jeřicích, kterým obec reagovala na
moderní trend dodávek elektrické energie občanům cestou společnosti ČEZ. Náročná
finanční péče se věnuje i stromové zeleni. Opakované kácení dřevní hmoty z důvodu
prevence proti kůrovci např. v obecním porostu „Na Vrších“ a na Votuzi sice přináší obci zisk
v podobě odprodeje dřeva, ale obec čeká náročné odstranění klestí, prořezávky lesa a jeho
zalesnění. V těchto souvislostech obec již obdržela jednou krajskou dotaci a pokusí se
o získání další. Obecní úřad v rámci vzdělávání mládeže při péči o zeleň hodlá zorganizovat
ukázku sázení chybějící břízy na místním hřišti s odborným výkladem společnosti Green and
Steel z Hořic. Lze konstatovat, že obecní prostor včetně dětského hřiště, okolí kontejnerů na
tříděný odpad a místního hřbitova se v letošním roce dařilo udržovat v pořádku zásluhou
p. Rygla a p. Salače. Obec např. obdržela výraznou dotaci pro nákup nového kontejneru na
bio odpad. Snad se povede získat dotaci i na kontejnerový nosič, který by tak vhodně
doplňoval v r. 2017 předpokládané pořízení traktoru na odvoz sutě a dalšího odpadu obce,
ale i ve prospěch občanů. Obecní úřad nezapomíná ani na postupné zkrášlení svých
historických památek a bude tak pokračovat v likvidaci náletových křovin v okolí památníku
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Jana Husa v Černůtkách. To, že se masívně z obecních peněz podporuje nejenom provoz
Mateřské školy a Základní školy (kde začíná být velikým problémem nedostatek žáků…!!)
v Jeřicích, ale i činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce a dalších nevýdělečných
nebo obecně prospěšných spolků (např. „Život bez bariér“, zřízení „Babyboxů“, TJ SOKOL
Jeřice, příspěvky na údržbu majetku Římskokatolické farnosti, fyzických osob, atd.), ale
i nízké ceny obecních služeb a organizování zajímavých kulturních akcí je považováno za
naplňování věrnosti slibu zastupitelů ve prospěch zájmů obce a jejich občanů. Tento slib byl
snad nejvíce viditelný při vyhovění žádosti a odsouhlasení výrazné pomoci obce občanům v
Jeřicích, kteří byly nuceni za velice nevýhodných až likvidačních podmínek odkoupit nejenom
pozemky v okolí svého bydlení, ale i část pozemku pod místní komunikací obce. S majitelem
těchto pozemků dlouhodobě jednal i obecní úřad a bez úspěchu předkládal návrhy pro jejich
odkup, pronájem nebo zřízení věcného břemene při výstavbě chybějící obecní kanalizace
v části obce Jeřice „Ovčín“. Zastupitelé vyslyšeli a splnili přání občanů obce i při zajištění
obchodu se smíšeným zbožím v Jeřicích, jehož zřízení stálo více než 350 tis. Kč. A pouze pro
úplnost uvádím, že prozatím není nutné vyvolávat paniku ani nad osudem zajištění
poštovních služeb v Jeřicích – obecní úřad bude vždy hájit zájmy občanů poskytováním svých
prostorů pro poštovní služby, ať již budou zajišťovány cestou České pošty nebo jiným
podnikatelským subjektem. Obecní úřad dále vyzval provozovatele železniční dráhy (SŽDC,
s.o.) o příslušnou opravu povrchu místní zastávky tak, aby zamezil případným úrazům osob
při nástupu a výstupu ze železničních vozů. Dle sdělení SŽDC dojde příští rok k rekonstrukci
této zastávky a na přelomu let 2017/2018 se má instalovat světelné přejezdové
zabezpečovací zařízení na silnici směrem od Jeřic na Hořice. Obecní úřad v roli silničního
správního úřadu aktualizoval pasportizaci svých místních komunikací a vydal rovněž nový
Požární řád obce, která vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci, přehled o zdrojích vody k hašení požárů, povinnosti jednotek požární ochrany, jejich
vybavení, způsob ohlašování požáru (ohlašovnou je obecní úřad) a dalších mimořádných
událostí. K ochraně bezpečnosti občanů obce bych rád připomněl také výzvu Městské policie
a Policie ČR v Hořicích při důsledném respektování dopravních značek situovaných na
veškerých železničních přejezdech v okolí Jeřic a Dolních Černůtek a dodržování klidu v obci
po 22.00 hod (kromě výjimek stanovených vyhláškou). V rámci ochrany životního prostředí
bych občany poprosil o důsledné dodržování zákazu pálení odpadu (kromě suché dřevné
hmoty) na otevřených prostranstvích a provedení revize provozu používaných kotlů na tuhá
paliva v domácnostech (které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu) a spalinových
cest kouřovodů, a to dle zákona odborníkem. Povinnost zajistit první kontrolu kotlů se týká i
těch, které byly zakoupeny v letošním roce, tj. jsou pořád v záruce. Nedodržení znění zákona
o kontrole kotlů se občané vystavují pokutě až do výše 20 tis. Kč. Na obecním úřadě je
k dispozici občanům spojení na autorizovanou společnost, se kterou lze odbornou kontrolu
kotlů servisním technikem za příznivou cenu domluvit. Občané obce Jeřice by se měli dočkat
i kvalitnější užitkové a pitné vody z nově vybudovaného vodovodu z její úpravny
v Březovicích, čímž by se měly snížit ve vodě vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů. Výstavba
vodovodu však bude záležet na obdržení výše finančního příspěvku státu a vstřícnosti
majitelů pozemků je pro potřeby vodovodu poskytnout. Ještě pár informací o průběhu voleb
do zastupitelstva krajů a části Senátu Parlamentu ČR, které se konali ve dnech 7. – 8. 10. t. r.
– účast voličů obce byla ve výši 29,6 %. V 2. kole senátních voleb ve dnech 14. – 15. 10. t. r.
bylo volit pouze 8 % občanů obce. Novým senátorem obvodu Jičín se stal p. Czernin
s politickou příslušností ke straně TOP 09; současným hejtmanem Královéhradeckého kraje
je p. Štěpán z ČSSD. Momentálně obecní úřad sestavuje svůj rozpočet tj. příjmy a výdaje na
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příští rok a do konce měsíce ledna 2017 bude probíhat náročná inventarizace majetku a
pohledávek obce za letošní rok. Tyto záležitosti jsou velice hlídané skutečnosti, protože
řádné a efektivní hospodaření obce v roli samosprávných celků je předmětem finančních
kontrol (auditů) z Královéhradeckého kraje. Zejména pečlivostí a důsledností účetní obce –
pí. Pozlerové, se za poslední dva roky neobjevily v zápisech jakýchkoliv kontrolních orgánů
žádné závažné nedostatky při hospodaření obce. Na obecním úřadě se však řeší někdy i
velice citlivé záležitosti nebo pro někoho 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 Policie ČR a MÚ Hořice v rámci řešení složité sociální situace
občana hlášeného na obecním úřadě, při přemnoženém výskytu nutrií v řece Bystřici, holubů
na místním hřbitově, při řešení mezilidských sousedských vztahů, při konfliktech užívání
určených hranic pozemků (bude řešeno i v rámci tzv. „námitkového řízení“ při vydání návrhu
digitální mapy intravilánu obce Jeřice na jaře r. 2017 cestou Katastrálního pracoviště v
Jičíně), užívání hrobových míst na místním hřbitově, přítomnosti a obtěžování občanů
zatoulanými psi, atd. Velice úspěšnou součinnost provedla obec se Střediskem probační a
mediační služby v Jičíně při realizaci dohody o výkonu trestu občana z obce Dolní Černůtky ve
formě 35 hodin obecně prospěšných prací, které zahrnovaly úklid zarostlé plochy pod
hřbitovem, v okolí bývalého mlýna, sběr odpadků, srovnání nařezaného dřeva, apod. Obec
tímto počinem dala šanci odsouzenému svůj trest řádně ukončit. (Páldi)

Přehled aktivit obecního úřadu Jeřice
Pouťový fotbálek
Dne 23. 7. 2016 se na hřišti v Jeřicích uskutečnil fotbalový turnaj starší generace „Pouťový
fotbálek“, kterým se obec snažila navázat na oblíbené setkávání amatérských mužstev
v minikopané organizované zhruba před 10 lety. Očekávala se sice účast vícero mužstev, ale
nakonec pouze fotbalisti z obce Rašín, Třebnouševes a Jeřice svedli
spolu zajímavé sportovní zápasy, které se líbily i fandícím divákům.
Ve vyčerpávajícím vedru a velikém nasazení turnaj nakonec těsně
vyhrálo mužstvo Třebnouševse, na druhém místě skončily domácí
Jeřice a třetí místo obsadilo mužstvo Rašína. Hráče starší generace
vhodně doplnili hráči mladších ročníků a na kvalitě hry to bylo znát.
Hrálo se v pohodové atmosféře, v duchu fair-play, nikdo se naštěstí
nezranil a opět se ukázalo, že pokud se pár nadšenců dá dohromady,
jde skutečně uspořádat něco zajímavého. Starosta obce v rámci
vyhodnocení turnaje rozdal kapitánům mužstev hodnotné ceny a diplomy.
Medaile s diplomy obdržel i nejstarší a nejlepší hráč turnaje. Večerní
posezení cca 40 osob u reprodukované hudby do pozdních večerních
hodin přispělo k celkově příjemně strávenému odpoledni. Obecní úřad
hodlá tuto akci příští rok zopakovat za účasti alespoň 5 mužstev.
Prostřednictvím těchto řádků bych rád poděkoval všem zastupitelům obce
(např. p. Pour Mirek, Chládek, Rygl) za přípravu a zajištění průběhu této
zajímavé akce. V této souvislosti patří dík i některým občanům obce např.
p. Rathovský a p. Havlík za přípravu hřiště, zapůjčení sportovní výstroje a
organizaci turnaje, p. Hejna za bezplatné zapůjčení grilu a přípravu uzenin,
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pí. Salačová a p. Samko za sponzorství turnaje pochutinami, pí. Pozlerová, pí. Páldiová, pí.
Chládková a sl. Jahelková za logistické zázemí a zajištění občerstvení, atd. (Páldi)

Rozloučení s létem
Pro děti velice očekávanou a vydařenou akcí obce bylo
rozloučení s létem konané dne 27. 8. 2016 na hřišti v Jeřicích pod
patronátem Kulturní komise obce. Pouťové atrakce jako řetízkový
kolotoč,
trampolína,
houpačky, dále možnost
jízdy na koni, umělecká
tvořivost, omalovánky tváře, krásné teplé počasí,
příjemná obsluha s chutným občerstvením (mimo jiné
cukrová vata, trdelník, nanuky, apod.) přispěly
k všeobecně dobré náladě všech účastníků odpolední
části této akce věnované zejména dětem. Bohužel,
pedagogický sbor ze základní a mateřské školy měl
dlouhodobě zamluvené pracovně-soukromé aktivity
a nemohl se tak této akce zúčastnit. Večerní část akce zahrnovala i asi 10 minutový
ohňostroj, taneček pod širým nebem za doprovodu hudební skupiny UNISTAR z Hradce
Králové, opečenou kýtu a dobře vychlazené pivo. Poděkování za sponzorství této akce z Jeřic
patří zejména pí. Salačové, Hanyšové, p. Samkovi, Hejnovi, Jaromíru Pourovi, pí. Kozlové
a Jahelkové s dcerami z Hradce Králové, p. Jáklovi z Vřešťova, p. Vláškovi z Votuze a pekárně
NOPEK z Hořic. Poděkování za přípravu a bezproblémový průběh rozloučení s létem patří
také již tradičně členům Kulturní komise obce (pí. Pozlerová, Korešová a p. Rygl), dalším
zastupitelům a občanům obce. (Kulturní komise + Páldi)
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Posvícenské rybaření v Černůtkách
Už je téměř tradicí pořádání našeho posvícenského rybaření. Letos se uskutečnilo 3. září
2016 u vodní nádrže v Dolních Černůtkách. Přišly rodiny s dětmi z Dolních Černůtek i z Jeřic.
Sešli jsme se brzo po poledni, v „nerybářský“ čas, již ve 14 hodin. Počasí nám na ryby moc
nepřálo, bylo velké horko, a tak jsme dlouhé minuty čekali na první pohnutí splávku. Trvalo
opravdu dlouho, než první úlovek zabral. Všichni netrpělivě očekávali, jaký kousek to do
podběráku bude nabrán. Ale kdepak, ani podběrák nebyl potřeba, ten kapitální kousek měl
jen 12 cm! Po dvouhodinovém nahazování a čekání konečně trpělivost přinesla růže…. Pěkní
kapříci, kolem 40 cm, se nechali nakonec zlákat. Lovilo se na položenou, na plavanou se
splávkem i bez splávku. Jako návnadu jsme použili kukuřici, rohlík, chleba, červy a v tom
horku i žížaly jsme nasbírali. Vítězství za největší délku ryb si odnesli Bára a Matěj Juričkovi.
Poté jsme se přesunuli na náves, opekli jsme si buřty, klobásy, popili jsme pivečko,
poklábosili a spořádaně odešli se tmou domů. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kdo svou ruku přiložil k dílu. Děkujeme všem, kdo se zúčastnil, a doufáme, že se akce líbila
a příští rok se sejdeme znovu. Hlavní poděkování patří Jardovi Hlavatému, který nám umožnil
takto si zpříjemnit jedno sobotní odpoledne! (Pařízková)
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Vítání nových občánků
Dne 2. října proběhlo po delší časové pauze v zasedací místnosti víceúčelového zařízení
v Jeřicích uvítání 9 nejmladších občánků (z důvodu nemoci 1 chyběl…) obce. V obci se ke
konci měsíce listopadu evidovalo více než 400 trvale přihlášených obyvatel. Hezké
vystoupení dětí z mateřské školy a program žáků ze základní školy za asistence ředitelek
těchto institucí podtrhly příjemnou atmosféru této slavnostní akce. Proslov starosty taktně
připomněl rodičům těchto děťátek i nutnost dát jim potřebnou rodičovskou lásku, péči,
maximální pohodlí a rozvíjet jejich osobnost k samostatnosti. Připomněl rovněž své přání,
aby z těchto nevinných stvoření vychovali rodiče čestné a nesobecké občany, jimž by nebyly
lhostejné ani problémy svého blízkého okolí. Zástupci obecního úřadu závěrem předali
rodičům děťátek hodnotné dárky, požádali je o zápis do kroniky obce a popřáli jim prožití
mnoho šťastných a radostných chvil v rodinném kruhu. (Pozlerová+Páldi)

Návštěva vinného sklípku
Dne 28.10. zorganizoval obecní úřad v režii členů Kulturní komise a pí. Páldiové pro 40
občanů obce Jeřice a Dolní Černůtky návštěvu pravého vinného sklípku „Pod Křížkem“
v moravské Lednici. Dobrá nálada účastníků „zájezdu“ byla zjevná již po odjezdu z Jeřic
v pronajatém autobusu, ve kterém došlo i na zpívání a taneček. Pořádáním této netradiční
akce mohli občané obce alespoň na chvíli zapomenout na své každodenní starosti a hektický
způsob života. Ohlasy na možnost si vzájemně popovídat u sklenky dobrého moku, chutného
občerstvení a v klidu vyslechnout rady sklepmistra pro způsoby pěstování vína byly velice
kladně hodnoceny. Z těchto důvodů hodlá podobnou akci obecní úřad zorganizovat i v roce
příštím. (Páldi)
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Lampionový průvod v Jeřicích
Dne 11.11. zorganizoval obecní úřad pod patronátem Kulturní komise
lampionový průvod, kterého se zúčastnilo asi 20 dětí s rodiči.
Očekávané dýňování se v měsíci říjnu neuskutečnilo z důvodu
náročné přípravy na volby a pracovní vytíženosti organizátorů
této akce. Lampionový průvod byl zahájen pod hřbitovními
schody a pokračoval místními uličkami až na hřiště. Děti se
předem těšily na Martina na bílém koni, který skutečně přicválal a dovezl
jim spoustu dárků. Spousta obecních překvapení se našlo pro děti i v kouzelné truhle, zdarma
se podával čaj, opékané špekáčky, chutné vanilkové věnečky a perníčky, které opakovaně na
obecních akcích sponzoruje pí. Hanyšová z Jeřic. V rámci nezištného sponzorství této akce
bych rovněž vyzdvihl nezištnou pomoc p. Poura Jaromíra z Jezdeckého klubu v Jeřicích.
Docela příjemné počasí dopřálo posedět účastníkům této akce až do pozdních večerních
hodin. Za příkladnou přípravu a realizaci této akce je nutné pochválit pí. Pozlerovou a p.
Rygla. (Páldi)

Adventní kouzlení v Černůtkách
Příroda ulehla ke spánku a nastal čas adventu. V Dolních Černůtkách dne 20.11.2016 bylo
v hasičské zbrojnici napilno. Maminky s dětmi si uspořádaly adventní tvoření. Především děti
zkoušely své umění při výrobě vánočních dekorací. Za pomoci maminek děti vytvářely
adventní věnce a jiné ozdoby ke zkrášlení svých domovů. Každý přece chce přivítat nejhezčí
svátky v roce co nejdůstojněji a s plnou parádou. Drobný rostlinný materiál jsme posbíraly na
svých zahradách, ale základ nám již druhý rok dodal Bohouš Dvořák. Ostatní zdobné prvky
jsme měly k dispozici z minulých let. Naďa Jahelková dětem napekla perníčky, které si pak
samy zdobily. Rozzářené oči nejmenších s vlastnoručně zhotovenými dekoracemi hovořily za
vše. Příští rok zase na shledanou! (Pařízková)
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Vystoupení dětí v kostele, rozsvícení vánočního stromečku a čerti
s Mikulášem v Jeřicích
Dne 26. 11. proběhlo v kostele sv. Máři Magdalény vystoupení 12 dětí ze Základní
umělecké školy (dále jen „ZUŠ“) v Hořicích, které se podařilo zorganizovat v rámci třístranné
dohody mezi obecním úřadem, školou a Římskokatolickou farností v Hořicích. Tento
ojedinělý a akusticky mimořádně vydařený hudební zážitek si nenechalo ujít cca 60
spokojených diváků. Děti nejenom zpívaly, ale i hrály na několik hudebních nástrojů. Krásný
proslov o významu hudby a jejího smyslu v životě člověka pronesla ředitelka ZUŠ pí.
Vaškovová. Správce kostela p. farář Janák promluvil v rámci blížícího
adventu i o nutnosti respektování životních hodnot jako je vzájemná úcta
a pomoc lidem, kteří to potřebují nejvíce. Starosta obce ujistil p. faráře, že
vnímá kostel jako prospěšný kulturní stánek občanů a dle možností
obecního úřadu pomůže i s jeho údržbou. Před přítomnými diváky starosta
konstatoval, že adventní vystoupení v kostele se těší velikému zájmu
občanů obce a podobné akce hodlá obecní úřad zopakovat. Již tradičními
akcemi pořádanými v tomto církevním svatostánku se stávají zejména
vystoupení k Evropskému dni hudby anebo houslové virtuosky. Na
vystoupení v kostele volně navázalo rozsvícení vánočního stromečku na
návsi, kterému předcházelo krátké vystoupení dětí ze školy za asistence
ředitelky pí. Tomáškové. Za chladného počasí potěšilo na těle i na duši
svařené víno a chutné koláčky od pí. Chládkové a Pozlerové. Starosta
popřál občanům v rámci adventních dní hodně zdraví, spokojenosti a
jejich prožití v kruhu svých nejbližších. Advent ve spojení s vánočními svátky je považován za
jedno z nejvhodnější období pro dobročinnost, jako prevence proti stresu a pro zvolnění
pracovního tempa, potřebný odpočinek a pohodu, což lidem v dnešním uspěchaném světě
často chybí.
Dne 5.12. chodil po vsi i Mikuláš s čerty a andělem, kteří navštívili děti v obci. U této
příležitosti věnoval obecní úřad již tradičně mikulášskou nadílku
těmto dětem, ale i dětem ve škole a ve školce. Těmito akcemi
ukončil obecní úřad kulturně prospěšnou činnost ve stávajícím
roce a chtěl bych vyjádřit můj veliký dík zejména členům
Kulturní komise (jmenovitě pí. Pozlerová a p. Rygl), ale i dalším
občanům obce, za jejich přípravu. Lidí, kteří v současné hektické
době obětují své pohodlí, prostředky a volný čas ve prospěch
občanů obce je skutečně velice málo – a tito bezesporu patří mezi ně. (Páldi)

Rozsvícení stromečku v Černůtkách, Čert a Mikuláš
V sobotu 3.12.2016 jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromeček na návsi v Dolních
Černůtkách. Děti, Barča a Dorinka Macháčkovy, Kristýnka Jakischová a Matěj Pařízek nám
zahrály něco málo koled. Nakonec jsme si společně zazpívali koledu „Nesem vám noviny“, to
už byla v hlavní roli Emička Pourová. Rozsvítil se vánoční stromeček a vyhlíželi jsme Čerta
s Mikulášem. Pro ně byl svítící strom znamení. Děti zazpívaly Čertovi písničku, přednesly
básničku a poté byly všechny Mikulášem obdarovány. Občerstvení zajistil Míra Varadi,
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připravil dětem skvělé hamburgery. Byly opravdu vynikající, ani dospělí neodolali. Točilo se
pivečko, svařáček a dětem bezalkoholový punč. Místní chalupáři, především z měst, si
pochvalovali jaké je to na vesnici pěkné! Takže příští rok se zase sejdeme! (Pařízková)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Jeřice
Družstvo žen se zúčastnilo dne 24.9. netradičního požárního závodu „Úlibický koláč“.
Tato soutěž spočívá v tom, že hasičský materiál na útočné vedení je narovnán ve vozíku na
požární stříkačku včetně sacího vedení a koš i s obsluhou čeká na ostatní soutěžící na druhé
straně vodní plochy. Po startu vybíhají dva členové družstva k lodičce, na které je umístěno
pouze jedno pádlo vyrobené
z lopaty, a jedou nalodit svého člena
družstva s košem. Při cestě
pro košaře musí udici s trojháčkem
chytit dva dřevěné kapry, po
nasednutí košaře se vrátí na výchozí
místo, kde uvážou lodičku,
běží na svoji základnu a po položení
koše vybíhá zbytek družstva
ke splnění úkolu. Všichni soutěžící, kteří
běží k terčům, musí prolézt
všechny překážky na trati; jako terče
jsou situované tři dřevěné
špalky. Ženy z Jeřic se v této soutěži
umístily na krásném 3. místě.
Sdružení dobrovolných hasičů obce
Jeřice podporuje čistotu obecních prostor např. aktivním sběrem odpadních kovů a podílejí
se i na sběru nepotřebného papíru. Neocenitelná pomoc hasičů je v jejich samotném poslání,
a to pomoc občanům při hašení požárů, řešení mimořádných událostí a upozorňování
občanů na dodržování prevence požárních rizik v období sucha. Obecní úřad oceňuje
i aktivity hasičů při přípravě a realizaci mnoha obecně prospěšných akcí např. v rámci Dne
dětí to jsou ukázky jejich činnosti, druhů výstroje, způsobu ošetřování výzbroje, atd. (Rygl,
Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Černůtky
Dne 2.12. se v budově hasičské zbrojnice v Černůtkách uskutečnila výroční členská schůze
dobrovolných hasičů, které se kromě 17 hasičů zúčastnil na pozvání i starosta obce a jako
delegát velitel SDH obec Jeřice (p. Rygl). Vyhodnocení roku zkonstatovalo činnost tohoto
sdružení, její účetní aktiva a pasiva, byl schválen Plán činnosti na příští rok, bylo projednáno
několik konstruktivních návrhů a závěrem se konstatovalo, že hasiči jsou schopni ustát úkoly,
které jsou na ně kladené v rámci požární ochrany obyvatelstva. Zazněly i velice příznivé
informace o výsledcích okrskového cvičení, které v měsíci květnu v obci Chloumek muži
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vyhráli. V rámci veřejného hlasování se novým starostou SDH Dolní Černůtky stal p. Dušek;
volba nového velitele tohoto sdružení se bude konat v měsíci lednu 2017 (kandidáty jsou p.
Hlavatý nebo p. Jakisch). Starosta i velitel SDH Jeřice ve svém
proslovu ujistili přítomné, že hasiči jsou považováni za důležitou a
historicky nedílnou součástí obce. Poděkovali za veškerou
vynaloženou snahu hasičů ve prospěch obce, která zahrnuje
zejména jejich úsilí při organizování kulturních akcí, ale i nezištnou
pomoc při údržbě resp. čištění místních komunikací a příležitostné
opravě části obecní kanalizace. Hasiči se považují i za garanty
protipožární ochrany v obci a zdroj informací při novelizaci příslušných požárních řádů.
Starosta dále zdůraznil, že bude činnost a aktivity hasičů podporovat i v roce příštím
nákupem potřebné hasičské výstroje. Nicméně, na oplátku požaduje jejich připravenost pro
pohotový zásah v případě potřeby a požádal hasiče, aby neustále upozorňovali občany na
prevenci proti vzniku požárů a mimořádných událostí např. důsledným dodržováním zákona
o ochraně ovzduší a životního prostředí. (Rygl+Páldi)
Nový studijní obor vyučovaný od září 2017: Požární ochrana vhodný pro absolventy
základních škol, pro chlapce i děvčata (čtyřleté denní studium zakončené maturitní
zkouškou)
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických
funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí
v rámci státního požárního dozoru. Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách
požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany
obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení
a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární
ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence.
Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu
na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského
oprávnění skupin B a C. Integrovaná střední škola v Semilech je jediná střední škola, kde je
možné tento obor studovat v rámci území Libereckého a Královéhradeckého kraje. (ISŠ
Semily)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obec Jeřice se po dlouhé době v měsíci říjnu dočkala bezúplatného
převodu pozemků od tohoto sdružení zahrnující plochu tenisových
ploch (kurtů), části hřiště, oplocený pozemek a stavební parcelu, na
které je situovaná telefonní ústředna a pozemků podél školky. Obec
činnost tohoto sdružení vždy podporovala 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. dne 6.8. a 17.9. Mezitím jeřičtí tenisti v měsíci srpnu doslova ovládli dobře
obsazený tenisový turnaj ve čtyřhře v obci Zábřezí u Miletína (1. místo p. Šorf+Heligr;
2. místo p. Chládek+Pour). Celoroční tenisové aktivity a ukončení sezóny proběhlo na hřišti
dne 15.10. Tenisti se o tenisový kurt a jeho okolí příkladně starají a obecní úřad doufá, že to
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tak zůstane i nadále. Jsou aktivní i v rámci pomoci obci při pořádání kulturních akcí např. při
pálení čarodějnic nebo dětského dne. Organizují nebo se zúčastňují i silvestrovských
turnajových klání v ping-pongu – letos to bude dne 30.12. v Třebnouševsi; další turnaj se
plánuje v měsíci lednu 2017 i ve víceúčelovém zařízení v Jeřicích. (Páldi)

Aktivity a malé ohlédnutí za aktivitou fotbalové mládeže z Jeřic
v podzimní části krajských soutěží v kopané.
Většina našich kluků, kteří hrají kopanou v různých mládežnických kategoriích v TJ JISKRA
HOŘICE, mají za sebou úspěšnou podzimní část ve svých soutěžích. Honza KOČÍ tahoun
starších dorostenců, kteří hrají krajský přebor Královehradeckého kraje, který se po podzimní
části drží na třetí příčce se stejným bodovým ziskem, jako druhá Nová/Stará Paka a bod
ztrácejí na vedoucí tým Olympia Hradec Králové/RMSK Cidlina Nový Bydžov. Tomáš
RATHOVSKÝ, Ondra PÁCALT a Vašek CHLÁDEK hrají krajskou soutěž Královehradeckého kraje
starších žáků, kde figurují po podzimní části na skvělé čtvrté příčce, když poznali hořkost
porážky pouze v jediném utkání a naopak byli jediní, kteří porazili vedoucí
velice silný celek Olympie Hradec Králové, který se pro letošní sezónu spojil
s RMSK Cidlina Nový Bydžov, čímž vytvořil ještě silnější celek oproti sezóně
minulé. Všichni naši kluci jsou tahouny svého celku, kdy zejména Ondra
PÁCALT tvoří hru středové řady a Tomáš RATHOVSKÝ drží defenzivu svého celku, při čemž se
oba několikrát postarali i o vítězné, nebo remízové branky, buď v základní hrací době, nebo
v následných pokutových kopech. V kategorii mladších žáků, který hraje krajský přebor
Královehradeckého kraje se opět velice dobře presentuje Lukáš RATHOVSKÝ,
který se svojí partou proháněl do posledního kola největší aspiranty postupu
do krajského finále a nakonec obsadil nečekané, ale zcela zasloužené 3. místo.
V kategorii ročníku 2004 je to velký úspěch,
protože jejich tým je tvořen převážně hráči o rok, dva
mladšími. Jeho výkony nenechali klidnými ani trenéry
okresního svazu a se svým spoluhráčem byl vybrán na
okresní přebory, kde se starali v největší míře o kvalitní
výkon Jičínského OFS a spolu s ostatními obsadili krásné
2. místo za suverénem těchto přeborníků a to týmem OFS
Hradec Králové. I v tomto týmu je to velký úspěch,
protože v krajských soutěžích hrají pouze tři týmy našeho
okresu, oproti soupiskám Náchodského, Trutnovského,
Rychnovského a Hradeckého okresu, kde mají všichni
mnohem větší výběr. V nadcházející zimní části se už
zúčastnil halového turnaje v Holicích, kde se svou partou
obsadil 2. místo po prohře s FK Kolín na pokutové kopy ve finále tohoto turnaje. A ještě
jeden hráč v TJ JISKRA HOŘICE pochází z naší obce a tím hráčem je Nikola NĚMCOVÁ, která
se připravuje v týmu mladší přípravky. (Rathovský)
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Aktivity Základní školy Jeřice
Setkání malotřídních škol: budeme spolu recitovat - Venku bylo počasí, že by každý raději
zůstal doma „za pecí“. My jsme ale opustili vyhřáté třídy a vyrazili na vlak. Pak ještě cesta
autobusem. Cíl cesty je jasný – Kulturní dům Milovice. Koná se tam setkání dětí
z malotřídních škol v naší oblasti. A abychom se pobavili, konala se soutěžní přehlídka dětí
v recitaci. Celý říjen jsme se připravovali, hledali vhodné texty. Děti si básničky hledali každý
sám pro sebe tak, aby recitace byla pro svého recitátora potěšením. Nejoblíbenějšími autory
dětí se ukázali básníci Jiří Žáček a Emanuel Frynta. Jejich poezie je vtipná, dětem se dobře
pamatuje a recitace nečiní velké potíže. Na konci října proběhlo celoškolní kolo, kde jsme
hledali ty, kteří nás budou reprezentovat v Milovicích. Nakonec jsme nominovali tři chlapce –
Adama Koreše, Prokopa Holiše a Adama Miškáře. Chlapci se v soutěži činili, všichni ale
poznali, jak svazující je tréma a vystoupení před početným publikem. A i když neobsadili
příčky nejvyšší, je to pro ně velmi cenná zkušenost.
Celkově jsme zažili velmi příjemné dopoledne ve
společnosti dětí ze škol stejného typu. Po soutěži
jsme se vypravili zase domů a všichni jsme se těšili
na oběd do školní jídelny. Budeme se těšit, že
vznikla nová tradice setkávání „malotřídek“, a že se
zase potkáme při nějaké podobné akci.
Už nás znají v Enschede - Další konference
evropských učitelů se konala v Holandsku. I tady
jsme se neztratili. Prezentovali jsme loňský
celoroční projekt, který se uskutečnil s katalánskou školou v Sabadelu. Připravovali jsme
postupně prezentace o naší škole, o naší zemi, o tom, jak slavíme svátky. Díky technologiím
dnes není problém posílat si i krátká videa a fotografie. A co naše děti zaujalo nejvíc? Škola
začíná ráno malým Španělům až v devět hodin. A jejich Vánoce? Na Štědrý večer dostávají
jen malé dárečky – jako u nás na Mikuláše. A jak je dostávají? No, na to se zeptejte jeřických
školáků. Nebo si najděte ve španělském překladači “ Caga Tio“. Ta hlavní dárková nadílka je
na svátek Tří králů. Jejich Velikonoce trvají celý týden, ale naši pomlázku a zvyk vyplácet
děvčata nepochopili. A nad čím kroutili hlavou ve Španělsku? Tak třeba naše výuka plavání.
Nic takového nemají. A i když jsou přímořským letoviskem, tak třetina lidí neumí plavat. Moc
se jim líbil sníh. Ten znají jen ty děti, které byly s rodiči v horách. Vloni moc sněhu nebylo, ale
sáňkovat jsme párkrát byli a sněhuláka jsme taky postavili. A nejvíc je udivila cena obědů,
kterou platí český rodič na jeden oběd ve školní jídelně. Když jsme jim vyčíslili, že u nás stojí
jeden oběd pro dítě méně než jedno euro, dostala jsem hned několik mailů, zda jsme se
nespletli. Ne, nespletli. Občas bereme jako samozřejmost něco, co zdaleka samozřejmé není.
Španělsko se ve svých ekonomických možnostech od Česka příliš neliší a oběd pro jedno dítě
stojí mezi čtyřmi a pěti eury. A když jsme jim poslali prezentaci, která vznikla na škole
v přírodě, tak nám prý i záviděli. Mezinárodní kontakty nám přinášejí radost a poznání. Tak
v nich budeme pokračovat.
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Vydali jsme se na věž - Státními svátky si připomínáme významná výročí, která se týkají naší
země. Vysvětlujeme si, co se přihodilo, proč je ten který den tak důležitý. Věřte, že se
nejednou zapotíme nad otázkami, které nám děti kladou. Pro ně je jasné to, co je nyní. „A jak
je možné, že to tak bylo?“ – a vysvětlujte. Proto je dobré najít chvíli i pro vlastivědnou
exkurzi, která nám v objasňování historických faktů pomůže. Vydali jsme se proto na Věž
samostatnosti v Hořicích. Spojili jsme výročí 28. října s turistickým pochodem. Počasí nám
přálo, vyjeli jsme vlakem z Jeřic. V Hořicích jsme prošli
náměstím a vyzvedli si klíče od věže. Vyšlapali jsme nahoru a
odměnou nám byla nejen svačina, ale i pěkný výhled
z ochozu věže. Pak jsme navštívili pietní místnosti se jmény
těch, kteří pocházeli z Hořicka a bojovali za první světové
války. Vysvětlili jsme si, co to znamená být legionářem. Děti
hledaly v seznamech ty, kteří byli z jejich vesnice, někteří
dokonce své dávné příbuzné. Když vidíte celé popsané zdi se
jmény, teprve pochopíte, jak velký zásah do života lidí taková
válka je. A je potřeba si občas takovou věc připomínat a
uvědomit si, že to není úplná samozřejmost, když po vás
nikdo nestřílí. My se snažíme rozvíjet děti ve všech směrech,
kulturu a historii nevyjímaje. Chystáme se do Hradce Králové
na koncert tamní filharmonie, chystáme vystoupení
k zahájení adventního měsíce, od ledna zase budeme
navštěvovat kurzy plavání.
Chceme, aby se děti ve škole nejen učily,
ale aby také získaly něco „navíc“, co se ve
velkých školách předat nedá právě proto,
že to jsou školy velké. My se můžeme bez
problému
přemístit
vlakem
nebo
autobusem, naplánovat si školu v přírodě,
návštěvu muzea či bazénu a uskutečnit ji.
Vejdeme se všude právě proto, že jsme
škola malá. A této výhody rádi využíváme,
však si nechejte od našich dětí povykládat,
co už jsme společně zažili! (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Prázdniny rychle uběhly a začátkem září jsme se všichni opět sešli ve škole. Paní učitelky
s ostatními zaměstnanci se už těšily na setkání s dětmi. Ty se musely pochlubit zážitky
z prázdnin. Někdo byl u babičky, jiný u moře, další spal ve stanu u rybníka. V letošním
školním roce je zapsáno 17 dětí. Nižší počet dětí nám umožňuje věnovat jednotlivým dětem
více péče a pozornosti. Ve třídě je klidná tvůrčí atmosféra, děti mají více prostoru pro hru a
klid na plnění úkolů pro přípravu na školu. Letošní teplý podzim nás lákal k procházkám, ke
hrám na zahradě. Každý den při pobytu venku děti pozorovaly změny v podzimní přírodě –
listí se barvilo do krásných žlutých, červených a hnědých barev. Na stromech a keřích
dozrávalo množství plodů, které děti sbíraly, ochutnávaly a využívaly při výtvarných
činnostech. Děti se seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny nejen podle vzhledu, ale i
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podle vůně a chuti. Se zavázanýma očima hádaly, co cítí nebo jedí. Na schůzku s rodiči jsme
společně upekli šátečky, plněné jablky. Listy ze stromů děti natíraly barvou a otiskovaly na
okno nebo na papírové čtvrtky, kreslily podzimní strašidýlka. Při zapouštění barev do mokré
čtvrtky pozorovaly rozpíjení barev a mísení barevných odstínů. Kromě užívání si krás
podzimu jsme se zúčastnili i kulturních akcí. Na vítání nových občánků jsme spolu se žáky
základní školy připravili krátké pásmo ukolébavek a dětských říkadel. V Miletíně jsme se
podívali na rodný domek Karla Jaromíra Erbena a prohlédli si ze dřeva vyřezané postavy
z jeho pohádek – ptáka Ohniváka a Polednici. Potom jsme v miletínském divadle shlédli
pohádku Kašpárkovy čertoviny. Na návštěvu cirkusu v mateřské škole jsme pozvali i žáky
základní školy. Předvedl nám některá cirkusová čísla i cvičená zvířata. U tohoto veselého
představení jsme se dobře pobavili. Po zábavném a poučném podzimu se už těšíme na zimu
a zimní radovánky. (Širocká)

Zmapování neformálního vzdělávání v Podchlumí
Pokud vás zajímá, co si člověk představí pod pojmem „neformální vzdělávání“, pak vězte,
že se nejedná o nic tajuplného. Jsou to všechna ta zařízení, spolky či skupiny, které se starají
o děti v jejich volném čase. MAS Podchlumí v rámci svého projektu mapuje nejen školky a
školy – tedy tzv. „formální vzdělávání“, ale také vše ostatní, kde děti smysluplně tráví svůj
volný čas. Pokud chceme tato zařízení nějak definovat, musíme použít různé úhly pohledu,
abychom došli k tomu, jaké je jejich poslání, organizace a funkce.
Historicky - Nejstarší spolky věnující se dětem a mládeži pracují desítky let. Jejich poslání se
nijak významně nezměnilo. Máme na mysli spolky Sokol a Junák. Pokud se řeknou tyto dva
názvy, je všem hned jasné, jakou činností se daná zařízení zaobírají. Historicky kratší dobu
pracují ZUŠky (základní umělecké školy). Ty pracují v naší oblasti dvě, jedna je státní a jedna
soukromá. Najdeme je nejen v Hořicích, ale mají odloučená pracoviště i v okolních školách.
Děti hrají, zpívají, kreslí, modelují, hrají divadlo. Nemůžeme zapomenout na hasiče, kteří
pracují s mládeží snad ve všech navštívených lokalitách, a to i v té nejmenší vsi. Pořádají
soutěže, tábory, cvičení pro své malé svěřence. No a samozřejmě tělovýchovné jednoty,
které děti prohánějí po všech možných sportovištích. S novou dobou se objevily nové
možnosti – Dům dětí a mládeže v Hořicích, nízkoprahový klub, kroužek pro mladé záchranáře
a kroužek malých horolezců. Nesmíme zapomenout ani na handicapované děti, které tráví
svůj čas v klubu „Klokánek“. Činnost těchto skupin je vázána pouze na konkrétní místo, tedy
tam, kde sídlí.
Profesionální nebo jiný - Existují zařízení, která jsou financována státem nebo nějak jinak
(třeba charitou). Pracují v nich odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako své zaměstnání.
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Ale je velká skupina klubů, spolků a skupin, kde pracují zadarmo dobrovolní vedoucí, trenéři
nebo instruktoři. Bez těchto obětavých lidí by to nešlo. Věnují této činnosti svůj volný čas,
často i kus dovolené. Nutno poznamenat, že uznání společnosti není vždy takové, jaké by si
zasloužili. Díky nim totiž dělají mladí něco smysluplného, něco se naučí navíc, získají nové
znalosti a dovednosti (mluvíme přece pořád o vzdělávání).
Masovost či exkluzivita - Náš pohled byl značně nepřesný, pokud jsme se snažili alespoň
typovat, kolik má která skupina neformálního vzdělávání členů. A je také pravda, že počty
zapojených dětí se razantně liší. Některá činnost je vykonávána stovkami dětí, jinde je členů
do desítky. Nelze ale říci, že by byly malé zájmové skupiny méně důležité. Je třeba si
uvědomit, že každé dítě podchycené v nějakém klubu či oddíle je přínosem nejen pro dítě
samotné, ale potažmo pro celou společnost. Zaměstnané dítě nemá čas vymýšlet nepravosti.
Za úplatu nebo zadarmo - Peníze až na prvním místě. Tato průpovídka naštěstí v tomto
ohledu neplatí. Ano, jsou skupiny a činnosti, které vybírají školné, příspěvky nebo nějaké
pravidelné poplatky. Z druhé strany jsme se potkali s celou řadou zájmových útvarů, které
nevybírají buď vůbec nic, nebo jen velmi symbolický peníz. Nutno dodat, že na činnost spolků
přispívají ze svých rozpočtů místní samosprávy. Podporují pravidelně a dlouhodobě různé
aktivity spojené s výchovnou a vzdělávací činností dětí a mládeže ve své působnosti.
Časová náročnost - Volnočasové aktivity si děti volí zpravidla na dobu jednoho školního roku,
tedy od září do června. Pravidelně v předem domluveném čase se účastní tréninku, schůzek,
nácviků. Ty probíhají nejčastěji v době pracovních dnů, ale mnohé zájmové činnosti zaberou i
víkendy – sportovní utkání, výlety, soutěže a vystoupení naplní nejednu sobotu a neděli
nejen dětem a jejich vedoucím, ale také rodičům, kteří své děti na tyto akce dopravují nebo
doprovázejí. Některé aktivity mají víceletou následnost (např. hudební školy), jiné lze
plánovat skutečně na jeden rok. Mnohé dětské skupiny mají i prázdninové aktivity, myslíme
tím tábory a různá soustředění.
Zaměření - V naší oblasti jsou děti hodně zaměřeny kulturně a sportovně. Oddílů
věnovaných těmto aktivitám je většina. Co téměř úplně schází, je volba volnočasových aktivit
technicky zaměřených. Snad jistým přechodem jsou dobrovolní hasiči, kde se kromě
fyzického výkonu vyžaduje i manipulace s hasící technikou a jen v hořickém DDM jsme našli
skupiny mladých modelářů, elektrotechniků, a programátorů. Dále jsme objevili kroužek
vaření a ručních prací a poměrně šířeji jsou zastoupené výtvarné kroužky a kroužky keramiky.
Technické kroužky jsou prostorem, který by bylo vhodné zaplnit širší nabídkou, umožňující
rozvoj dětí i v tomto směru. Sami žáci devátých ročníků definovali oblast technického
vzdělání, jistého kutilství jako zcela nedostatečnou ve vzdělávacích plánech základních škol. A
ani mimoškolní nabídka jim v tomto směru nic moc nepřináší. Děti ve vesnických školách
nemají tuto možnost, krom dojíždění do Hořic, vůbec. Přitom řemeslné technické dovednosti
byly dříve výsadou zejména „vesnických kluků a holek“. Vždyť každý si dříve uměl vyrobit
„motokáru“, koloběžku, opravit kolo apod.
Četnost - Mimoškolní činnost je dostupná všem dětem, které o ni mají zájem, i když dětem
z malých vesnic poměrně obtížněji než dětem z měst a vesnic, které mají školu. Největší
koncentrace je pochopitelně v Hořicích, ale nějaké aktivity jsou dostupné odkudkoli. Pravdou
zůstává, že rodiče fungují jako dopravci, pokud si dítě vyhlédne činnost hůře dostupnou. Ale
vzhledem ke vzdálenostem, které v naší oblasti jsou opravdu malé, a k poměrně dobré
dopravní obslužnosti by ani toto nemělo být na překážku rozvoji dětí v mimoškolních
aktivitách. Z předchozích odstavců je snadno odvoditelné, že téměř všechny děti na území
ORP Hořice mají možnost se věnovat ve svém volném čase aktivitám, které přispějí k jejich
rozvoji. Myšlení, manuální zručnost, nové poznatky, pevná vůle a soustavnost, fyzická
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zdatnost, sociální kontakty, pohybové dovednosti – to jsou bonusy, které si každé dítě
z takovéto činnosti odnáší. Mluvili jsme se zástupci všech možných dětských zájmových
skupin a kroužků, které jsme v území objevili. Z rozhovorů jsme sestavili analýzu, která je
jedním z výstupů realizovaného projektu MAP Hořice. Tímto se obracíme na ty, ke kterým
jsme se nedostali, protože jsme jejich činnost neodhalili a žádáme je, aby nám o své existenci
napsali. Rádi zveřejníme, co pro děti v území děláte. (MAS Podchlumí, z.s.)

Představení nového kněze ve farnosti
Jmenuji se Filip Janák a od 1. 8. 2016 jsem biskupem
Janem Vokálem poslán do Římskokatolické farnostiděkanství Hořice. Pocházím z Červeného Kostelce, který
leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Vystudoval
jsem Biskupské gymnázium v Hradci Králové, rok jsem se
připravoval na studium teologie v Teologickém konviktu
v Litoměřicích a dva roky jsem žil v komunitě Casa
Balthasar v Římě. V letech 2001-2006 jsem studoval
Katolickou teologickou fakultu University Karlovy v Praze. V roce 2006 jsem byl vysvěcen na
jáhna a rok jsem působil ve farnosti Pardubice. Následující rok jsem byl vysvěcen na kněze a
byl jsem poslán do farnosti Skuteč, Raná, Předhradí a Vrbatův Kostelec, kde jsem dělal první
kněžské krůčky. V roce 2011 mě tehdy nový biskup Jan Vokál poslal do Holic, které se staly
mým prvním samostatným kněžským místem. V Holicích jsem bydlel na faře, a měl na
starosti ještě farnost Ostřetín a Vysoké Chvojno. Nyní jsem již přestěhovaný na faře
v Hořicích a začínám se seznamovat s lidmi, kteří žijí na území hořické farnosti. Kněz není
poslán jen k lidem, kteří pravidelně nebo nepravidelně chodí do kostela, ale je poslán
vlastně ke všem. Přál bych si, aby se hořická fara stala místem, kde se scházejí nejen lidé,
kteří tvoří společenství farnosti, ale kam může každý člověk přijít a najde otevřené
a naslouchající srdce. Rád přijmu pozvání na společenské a kulturní akce, kde je možné se
setkat s lidmi. Chtěl bych přispět k tomu, aby lidé vnímali církve jako společenství lidí, které
je otevřené pro všechny a přítomné v různých oblastech lidského života. Budu se snažit o to,
aby naše společenství bylo nablízku zvláště lidem jakkoli potřebným. Na závěr stručného
představení bych byl rád, abyste věděli, že jsem jako kněz šťastný. Je to radostná služba
Bohu i lidem. Pro každého člověka jsou dveře fary v Hořicích otevřené! Prožívejte radostné
a pokojné dny! (p. Filip Janák)
Pouze pro úplnost těchto informací doplňuji, že obecní úřad již v měsíci říjnu zorganizoval
osobní jednání s panem Janákem a do budoucna ujistil tohoto zástupce Římskokatolické
farnosti o vzájemné součinnosti, která se bude týkat zejména pořádání akcí v místním
kostele a dle možností i o možné podpoře obce při využívání hřbitova nebo pomoci při
údržbě kostela. Z iniciativy farnosti opravil zdarma restaurátor p. Müller sádrové sošky
betlému, které jsou vystaveny v jeřickém kostele pouze v době vánočních svátků. Obec
přispěla i k medializaci a účasti občanů na mši v kostele a následné modlitbě na hřbitově za
zesnulé dne 2. 11. Začátkem ledna 2017 v rámci svátku Třech králů obec Jeřice pomůže Farní
charitě ze Dvora Králové nad Labem při organizaci dobročinné sbírky a nabídla tomuto
charitativnímu sdružení možnost inzerovat své články v občasníku. Závěrem ještě krátká
informace s předpokládaným konáním vánočních bohoslužeb v kostele sv. Máří Magdalény
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v Jeřicích, které se budou konat dne 24.12. od 22.00 hodin a dne 26.12. od 11.00 hodin.
(Páldi)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
V průběhu letošní sezony jsme pokračovali v tréninku i v závodění. V červnu startovala
Šárka Dědinová s Donatelou a Werbertem na závodech v Josefově a v Hořicích. Donatela
jednou zvítězila, dvakrát byla druhá a jednou třetí
v drezurních soutěžích stupně S a ST. Werbertovi se
také podařilo jednou zvítězit v nižší soutěži. Katka
Savinkovová s Coockie byla třetí v juniorském krajském
mistrovství v drezuře a čtvrtá ve skokové kategorii.
V druhé polovině sezony zvládla Katka s Coockie
přechod do vyšších soutěží a splnily si tak kvalifikaci na
MČR juniorů v příštím roce. Několik dalších koní
a jezdců z naší stáje startovalo na různých hobby
závodech a odvezli si také pár pěkných výsledků. Na konci září jsme uspořádali již tradiční
křtění hříbátek. Letos se u nás narodili 2 hřebečci po Homburg.
V průběhu odpoledne proběhly ukázky skokového
výcviku a jízdy zručnosti pro děti i dospělé. Nyní mají
sportovní koně zasloužený odpočinek a brzy se začnou
připravovat na novou sezonu. Výcvik jezdců začátečníků
však pokračuje i v zimním období. (Dědinová)
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Historická fakta
V občasníku je pravidelně nabízeno našim čtenářům i několik zajímavostí z historie naší
obce nebo okolí Hořic a Jičína. Je pokaždé velice příjemné listovat a nalézt něco takového
v historicky vzácných písemnostech uložených např. v archivu obce. Mnohokrát se ale stane,
že nám i občané přinesou ukázat vzácné archivní fotografie nebo jinou zajímavou
dokumentaci. Historicky vzácnou relikvií je i Pamětní kniha stručných dějin Sboru
dobrovolných hasičů ve Velkých Jeřicích z r. 1889 se spoustou fotografií z činnosti tohoto
sdružení. 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 rád sdělil pár
historických faktů z hasičské publikace
vydané v měsíci červnu r. 1978, která
obsahovala mnoho informací i kolem života
občanů. Částečně Vám byly některé z těchto
informací popsány cestou p. Moniky Pourové
z Jeřic v občasníku č.2/2015. Nová školní
budova obce byla dána do provozu
13.11.1855. Budova měla dvě třídy v 1. patře
a na přízemí se nacházel byt pro učitele a pro
pomocníka. Patronát školy do r. 1865 měl kníže Paar; pak převzala patronát nad školou obec.
Z důvodu vysokého počtu dětí se v měsíci srpnu r. 1879 zřídila třetí třída. V r. 1880 bylo ve
škole 214 žáků; v r. 1890 až 223 žáků…!! Přičemž školu navštěvovali děti z kromě Jeřic i děti
z Chloumku, Březovic, Votuze a Rašína. O vybudování mateřské školy v Jeřicích s kapacitou
třídy o 35 dětech v letech 1974-1975 se uvažovalo již v r. 1953, kdy byly v provozu tzv.
zemědělské žňové útulky pro děti rodičů pracujících v zemědělství. Výstavba školky za 14
měsíců byl nadšeným počinem v rámci akce „Z“ tj. na bázi dobrovolnosti práce občanů
z Jeřic, Březovic, Dolních Černůtek, Votuze a Chloumku. Projekt školky zpracoval národní
podnik Stavoprojekt Hradec Králové, odborné stavební práce prováděl podnik Školské stavby
Mladá Boleslav a budova školky byla považována za jednu z nejmodernějších v okrese Jičín
např. způsobem výstavby, vnitřním vybavením, ale zejména topným systémem pomocí
topných fólií na stropě místností. V rámci obecního zřízení obce byli do r. 1848 postaveni do
čela obce rychtáři, které jmenovala vrchnost a kteří spravovali obec společně s konšely.
Posledním rychtářem byl Josef Pour z čp. 9. Prvním zvoleným starostou se stal v r. 1848 Jan
Polér z čp. 41. Od r. 1880 byl strostou obce Jan Šporer z čp. 44, který byl také posledním
starostou pro společné obce Jeřice, Chloumek a Votuz. Po první světové válce do r. 1919 byl
starostou již v samostatných Jeřicích František Pour z čp. 43. Od r. 1919-1927 byl starostou
obce Josef Vrabec z čp. 20 a následně do r. 1946 Josef Stehlík z čp. 18. Po 2. světové válce
byli v čele obce předsedové národního výboru – od r. 1946-1966 to byl Jan Pour z čp. 29. Po
něm převzal tuto funkci Jan Pácalt z čp. 87, po uplynutí jeho volebního období pak již jako
předseda MNV Josef Jaroš z čp. 22. Po úmrtí p. Jaroše v r. 1971 byl předsedou MNV zvolen
opět Jan Pácalt. V r. 1976 se obec Jeřice a Dolní Černůtky administrativně sloučili (některé
záznamy tvrdí, že se tak stalo již v r. 1974…) a v čele sloučeného národního výboru obou obcí
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stanul opět Jan Pácalt. Tehdy tvořilo tzv. plénum 17 volených poslanců. Základ Sboru hasičů
byl položen v r. 1893, kdy stál v čele obce starosta František Pour z čp. 10. V té době byla
velice aktivní Občanská beseda, která svojí činností ovlivňovala společenský vývoj obce Jeřice
a z její podnětu byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Jeřicích. Jeřice byly na začátku 20.
století považovány za velice aktivní obec, ve které působilo mnoho středních rolníků,
chalupníků, drobných řemeslníků a dělníků dojíždějících do firem a podniků v Hořicích, Jičíně
a Hradci Králové. Toto obyvatelstvo z vlastních zkušeností a tvrdých životních podmínek
vidělo, že jedině vzájemným úsilím, snahou a společnou prací mohou docílit vylepšení
podmínek ve své obci. Z podnětu Občanské besedy tak byl založen např. 18.10.1903
spořitelní a záložní spolek pro Velké Jeřice a okolí tzv. Reiffeisenka, později jako Kampelička.
V r. 1911 byla založena řepařská organizace, která
zajišťovala úmluvy o pěstování a prodeji cukrové
řepy. V r. 1923 bylo založeno Elektrárenské
družstvo, čímž se zahájila elektrizace obce.
Nezapomínalo se ani na péči o veřejnou zeleň,
udržování čistoty o veřejné plochy obce a na sport
(sportovní hřiště bylo zrekonstruováno v r. 19691971). Víceúčelové zařízení obce v Jeřicích bylo
opět za svépomoci občanů vybudováno v r. 1978
a v něm byla situována bytová jednotka,
dlouhodobě zde působil kroužek mládeže „Svazarm“, Dětská poradna pro matky s dětmi,
klubovna, ubytovna a původně i požární zbrojnice. Z těchto řádků lze konstatovat, že
předkové občanů Jeřic a Dolních Černůtek nezůstali pozadu za všeobecným vývojem těchto
obcí. Na tyto odkazy a tradice by proto ani stávající generace neměla zapomínat a měla by
důsledně pečovat o kulturní dědictví obce, které i dnes slouží k prospěchu všech občanů
obce. (Páldi)
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Jubilea:
červenec: Miroslav Rygl, Magdalena Fileková
září: Vladimír Pavel, Zdeněk Ondráček, Miloš Polák, Miloš Plšek, Zdeňka Štěrbová
listopad: Naďa Květinská, Irena Černá
prosinec: Hana Pourová, Petr Malý

Narodili se:
červenec: Ivana Šepková, Krištof Vojtěch, Etela Mičková, Anna Paterová
srpen: Klára Jakischová
září: Tereza Soukupová
říjen: Jan Pilař
listopad: Colette Kniha, Štěpánka Strnadlová

Úmrtí:
srpen: Miroslava Koubíková, Zdeňka Vestfálová
říjen: Jarmila Vacková

Do obce se přihlásili k trvalému pobytu
Zuzana Holečková čp. 107, Eliška Strnadlová čp. 107, Pavlína Korandová čp. 78, Jan Koranda
čp.78, Lucie Jíšová čp. 78, Tomáš Vaníček čp. 77, Jana Vaníčková čp. 77, Matěj Vaníček čp.
77, Tomáš Vaníček čp. 77, Ivana Vaníčková čp. 77

Z obce se trvale odstěhovali
Tomáš Hégr čp. 74, Kateřina Hégrová čp.74, Klára Hégrová 74, Martin Pozler čp. 114, Věra
Zajíčková čp. 33, Přemysl Hlavatý čp. 42 Dolní Černůtky, Jana Hlavatá čp. 46, Julie Hlavatá čp.
46, David Fikar čp. 24
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Plánované aktivity obce v r. 2017
Jaro ve spojení s létem bude pro občany spojeno s obdobím dovolených a užíváním
sluníčka, ale i s možností se zúčastnit pravidelně opakujících se kulturních akcí obce.
Venkovní sezónu obecních akcí již tradičně zahajuje slet čarodějnic, možné koncertní
vystoupení v kostele, pak den dětí a snad se zopakuje i pouťový fotbálek (opět buď starší
generace, nebo mládeže). Srpen bude ve znamení akce „Ahoj léto“ s pouťovými atrakcemi
pro děti, plánuje se opět i taneček s posezením pro dospělé při poslechu živé hudby – ale to
je ještě hodně daleko…. Kulturní výbor obce dále uvažuje pořád 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, návštěvu pivovaru spojenou se zhlédnutím nějakého zámku nebo ke konci
roku návštěvu adventních trhů v Drážďanech případně v Krakově.
Rádi bychom Vám opětovně touto formou laskavě připomněli, že občané mají rovněž
možnost si pronajmout za nevysoký poplatek zrekonstruované a vhodně zařízené prostory
víceúčelového zařízení v obci Jeřice včetně jeho zařízení (např. příbory, nádobí, talíře, mísy,
sklenice, lednice s mrazákem, trouba, mikrovlnka, rychlovarná konev, pípa na pivo, hudební
aparatura, atd.) při pořádání svých soukromých oslav, jubileí, narozenin, setkání ze školy,
firemních seminářů, výročí svateb, vánočních besídek, apod.
Rád bych v této části
občasníku
čtenářům
připomněl, že zájmem
obecního
úřadu
je
příprava a realizace těchto
akcí zejména ve prospěch
dětí a jejich rodičů, ale na
akce zve i starší generaci.
Pro děti hodlá obec
doplnit místní hřiště o
nějaký drobný hrací prvek
a sedačkový kolotoč. Myslí
se i na mládež, které by se,
dle zájmu, mohl pořídit
buď
venkovní
pingpongový stůl,basketbalový
koš nebo kovový posilovací „fitness“ stroj (např. hrazda). Veškeré pořádané akce se vyhlašují
na vědomí občanům rozhlasem, plakáty resp. pozvánky se zveřejňují na elektronické desce
úřadu, na obecních vývěskách (tabulích) a často jsou i součástí zápisů z veřejných zasedání
zastupitelů obce. Na všechny akce obecního úřadu jsou vždy zvaní nejenom občané Jeřic,
obce Dolní Černůtky, ale i z okolních vesnic. Vzhledem k omezenému počtu osob Kulturní
komise obce je srdečně vítána i pomoc občanů při přípravě těchto akcí nebo jejich
sponzorská podpora v jakékoliv formě. Obecní úřad celoročně pokračuje ve sběru kovového
odpadu, jehož zisk vždy putuje ve prospěch místních hasičů na nákup potřebné hasičské
výstroje a výzbroje. Stejně tak veškerý zisk z nepotřebného papíru věnuje obec místním
dětem v podobě dárků. (Kulturní komise + Páldi)
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POŽEHNANÉ VÁNOCE, VESELÉHO SILVESTRA,
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM PŘEJE
OBECNÍ ÚŘAD JEŘICE

_______________________________________________________________
Občasník je nutné vnímat jako neautorizovanou písemnost bez odborné jazykové úpravy.
Zpracoval a vydal Obecní úřad Jeřice, prosinec 2016
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