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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, a to buď v budově obecního úřadu, nebo v zasedací místnosti víceúčelového zařízení
v Jeřicích. Je předpoklad, že tato zasedání se budou pravidelně konat i v nově rekonstruované
budově hasičské zbrojnice 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 3 finančně náročných stavebních projektů s využitím čerpání
několikamilionového úvěru a statisícových státních dotací resp. fondů Evropské unie. Dlouho
očekávaná rekonstrukce Mateřské školy v Jeřicích se rozeběhla v měsíci květnu t.r. a prozatím
jdou stavební práce dle stanoveného harmonogramu. Koncem měsíce června t.r. zahájily práce
i na budově hasičské zbrojnice v Dolních Černůtkách. Předpokládanou realizaci těchto akcí
vnímají zastupitelé nadále jako svoji prioritu při zkvalitnění podmínek předškolní výchovy dětí
a zlepšení kulturního vyžití občanů. Další neméně důležitým stavebním počinem obce by měla
být rekonstrukce místní komunikace za bývalou prodejnou potravin v Jeřicích, na kterou čekají
někteří občané obce již bezmála 10 let. Zastupitelé věnují patřičnou pozornost i údržbě další
obecní infastruktury např. obecní kanalizaci. Náročný pravidelný servis čističky odpadních vod
a čerpací soustavy obecní kanalizace v Jeřicích a obměna zrezivělých součástí obecní kanalizace
spolyká ročně desítky tisíc korun z rozpočtu obce. Provozní náklady kanalizační sítě, zvýšená cena
elektrické energie a zejména vysoké částky za odpisy v rámci životnosti tohoto majetku obce
dlouhodobě kalkulují výši stočného až kolem 60,- Kč/m3. Věřím, že rozpočet obce umožní
i v roce příštím občanům obce ponechat výši tohoto správního poplatku v nezměněné výši tj. 25,Kč/m3. Předpokládám, že i 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. Zastupitelé hodlají do
konce svého volebního období rovněž provizorně opravit resp. řádně odvodnit místní komunikaci
směrem k požární nádrži, která dlouhodobě znepříjemňuje život občanům v Černůtkách.
Problémem se však jeví situování vodovodního řádu pod touto komunikací, který není majetkem
obce Jeřice a při stavebních pracích může dojít k narušení jeho řádné funkcionality. Náročná
finanční péče se věnuje i stromové zeleni. Opakované kácení dřevní hmoty z důvodu prevence
proti kůrovci např. v obecním porostu „Na Vrších“ a směrem na obec Votuz sice přináší obci zisk
v podobě odprodeje dřeva, ale obec musí rovněž zabezpečit jeho náročné zalesnění, odstranění
klestí, prořezávky a vyžínání. V těchto souvislostech obec také bude opakovaně požadovat
návratnou finanční dotaci od Královéhradeckého kraje. Obecní úřad v rámci vzdělávání
předškolní a školní mládeže při péči o zeleň zorganizovala dne 4.5. t.r. ukázku sázení chybějící
břízy na místním hřišti s odborným výkladem společnosti Green and Steel z Hořic. Bohužel bříza
z důvodu velikého jarního sucha vyschla, ale bude opět zasazená na podzim letošního roku. Lze
konstatovat, že obecní prostory 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.
Byly instalovány nové herní prvky na dětském hřišti v Jeřicích, nezapomíná se ani na úpravu
prostor kolem historických památek a bude se pokračovat i v likvidaci náletových křovin v okolí
památníku Jana Husa v Černůtkách. Obec Jeřice v průběhu letošního roku z obecních peněz
masívně podporovala nejenom provoz Mateřské školy (od 1.8. t.r. je ve funkci ředitelky nově pí.
Dušková z Cerekvice n.B.; bývalé ředitelce pí. Širocké byl zástupci obce osobně předán dárek
a vyjádření poděkování za její dlouholetou práci při výchově dětí a za nezištnou aktivitu při
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rozvoji obce) a Základní školy v Jeřicích (byl vyhlášen Školský obvod, realizována Dohoda
o přednostním příjmu dětí z Rašína, zabezpečily se obědy zdarma všem školákům v 1. třídě), ale
i činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce (např. nákupem slavnostních uniforem, PHM,
pořízením náhradních dílů do hasičské techniky, atd.), ale i činnost dalších nevýdělečných nebo
obecně prospěšných spolků (např. Hospic DUHA v Hořicích, TJ SOKOL Jeřice, Myslivecký spolek
Bystřice Třebnouševes, Kombinovanou školu PROINTEPO v Hradci Králové, ZŠ v Cerekvici nad
Bystřicí, atd.). Obecní úřad přispívá nemalou finanční částkou i na zmírnění nákladů při zajištění
obědů ve prospěch seniorů obce. Pro rozvoj sportovních dovedností např. v ping-pongu, šachách
nebo zájmově-uměleckých osobností místní mládeže obecní úřad podporuje i činnost nově
zřízeného Klubu mládeže v Jeřicích, kterému se pořídily hry pro mládež, pravidelné občerstvení
a hřiště se doplní o fitness prvek při možnosti posilování a rozvoji břišních resp. zádových svalů.
Prozatím se nepodařilo vzkřísit myšlenku pravidelné činnosti Klubu důchodců v Jeřicích a tak
obecní úřad hodlá pořádat ve prospěch důchodců alespoň jednou za čtvrtletí společná setkání se
starostou obce nebo zorganizovat pro seniory nějakou zajímavou akci. Pokračující přijatelné ceny
obecních služeb, pronájmu obecní nemovitosti (např. zasedačku v budově VÚZ) a organizování
zajímavých kulturních akcí je považováno za dlouhodobé naplňování věrnosti slibu zastupitelů ve
prospěch zájmů obce a jejich občanů. Tento slib byl snad nejvíce viditelný při vyhovění žádosti
a odsouhlasení výrazné finanční 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. Zastupitelé obce důsledně dohlíží i na pokračování
provozování obchodu se smíšeným zbožím, kde se předpokládá změna nájemce v osobě pí.
Pleskotové z Jeřic. 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. I na základě výzvy obecního úřadu k zachovávání bezpečnosti občanů obce byla
realizována cestou provozovatele železniční dráhy (SŽDC, s.o.) oprava povrchu místní zastávky
tak, aby se zamezilo případným úrazům osob při nástupu a výstupu ze železničních vozů. V první
polovině roku 2018 se má instalovat světelné přejezdové zabezpečovací zařízení i na silnici
směrem od Jeřic na Hořice. 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 provádění pravidelných revizí 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. Občané obce Jeřice se
občas stěžují na nekvalitní stav užitkové a pitné vody, který je dle zdůvodnění zástupce VOS Jičín,
provozní středisko Hořice způsoben náhlým a velikým odběrem vody z vodovodního řádu.
Předpokládá se, že z nově vybudovaného vodovodního napojení obce Jeřice na úpravnu vody
v Březovicích by se měly snížit ve vodě vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů, kvalita i čistota
vody. Výstavba vodovodu však bude záležet na obdržení výše finančního příspěvku státu
a vstřícnosti majitelů pozemků je pro potřeby vodovodu poskytnout. Rád bych závěrem této části
svých informací zmínil také pár vět a žádost obce směrem k občanům k jejich účasti na blížících se
parlamentních volbách. Na obecním úřadě se kromě výše popsaných záležitostí řeší spousta
jiných důležitých záležitostí např. způsob sociálního zajištění a bezdomovství místního občana,
což je velice složitá a citlivá věc, kterou nehodlá obecní úřad v žádném případě podcenit, ne-li
zanedbat. Obecní úřad se zabývá zodpovědně každým podnětem, návrhy nebo stížností občanů.
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Složitou a dlouhodobou záležitostí bude např. i způsob vypořádání stanovených hranic pozemků
v rámci obnoveného katastrálního operátu obce. Zde upozorňuji občany na nutnost podání
daňového přiznání na příslušný finanční úřad při jakékoliv změně rozlohy svých pozemků, a to
nejpozději do 31. ledna 2018. (Páldi)

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, místních komunikacích, instalovaných košů na
odpadky, na hřišti, u hřbitova, 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.
Obecní úřad navýšil počet plastových kontejnerů o 1
nádobu v období měsíců květen-říjen v obou obcích.
Bohužel někteří nezodpovědní občané vkládají tento odpad
do kontejnerů v pytlech, papírové krabice vcelku,
nezmačkané anebo dokonce házejí do těchto kontejnerů
komunální odpad…!! Tyto kontejnery byly dále obecním
úřadem doplněny o žlutý kontejner určený na vhazování a
odvoz plastových lahví s použitým potravinářským olejem.
Tato služba byla zřízena cestou společnosti ABSHouse Srch.
Použitý olej resp. ztuhlé tuky v kanalizaci vytváří hrudky, postupně nabalují a zachycují na sebe
další odpad, který ucpává a přispívá k vysoké poruchovosti kanalizačních čerpadel. Tříděním
tohoto odpadu tímto novým ekologickým trendem dnešní doby zabráníme škodám nejenom na
obecní kanalizaci, ale budeme chránit před devastujícím a škodlivým vlivem i odpadní systém
svých domácností. Jarní úklid pečlivě provádí, dle možností, zejména p. Rygl, který dohlíží na
pořádek v okolí tříděného odpadu, památníků, hřiště a likviduje nebo upozorňuje i na existenci
nepovolených černých skládek odpadů. K jarnímu úklidu obecních prostor vyzval obecní úřad i
děti ze Základní školy v Jeřicích, které shromáždili několik pytlů odpadu z katastru obce. Úklid
lesních porostů obce nabídl zdarma i myslivecký spolek Bystřice Třebnouševes v rámci účasti
starosty obce na Výroční schůzi spolku dne 25.3. t.r. v Milovicích. Obecní úřad dne 22.4. t.r. navíc
zorganizoval velice ojedinělou akci – vyzval občany k dobrovolnému úklidu obecních prostor,
který zahrnoval vyčištění a jarní úpravu zeleně na návsi, za bývalým obchodem potravin a u
stávajícího obchodu se smíšeným zbožím. Dále se kompletně vyklidila půda na OÚ od
nepotřebných resp. nefunkčních věcí a vysbíraly se odpadky do dvou 100 litrových pytlů
z příkopů podél silnice směrem na Březovice. Elán dobrovolníkům učinit něco prospěšného pro
obec neubralo ze začátku ani velice nevlídné počasí. Obecní úřad by tímto chtěl poděkovat za
účast všem účastníkům této akce, a to jmenovitě pí. Hanyšové, pí. Pourové Haně, manželům
Polákovým s dcerou, p. Havránkovi a p. Holišovi se synem, které samozřejmě doplnila účast
obecného úřadu cestou starosty, pí. Pozlerové s p. Rygla. Závěrem dobrovolného úklidu pomohl
likvidovat nepotřebné věci i p. Samko, který byl o pár dní později ukončen úpravou okrasných
keřů před Kampeličkou a následně i u železniční zastávky. V průběhu této akce bylo nostalgicky
4
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.

jejími účastníky konstatováno, že sice dobrovolníci na pomoc obci ještě „nevymřeli“, ale akce
typu „Z“, kdy se s nadšením a svépomocně v obci v 60. letech běžně stavěly za účasti několika
desítek lidí přístavby školek, škol, JZD, víceúčelové zařízení, opravovaly se chodníky nebo střechy
obecních nemovitostí, atd. jsou již nenávratně pryč… Ano, doba se velice změnila; dnes není
možné postavit jednoduchou kůlnu bez odborného dohledu a bez složité administrativy při
získání potřebných povolení. Jsme i více zaneprázdněni, řešíme své každodenní starosti, pracovní
a osobní záležitosti pod časovým tlakem, prostě není na nic čas… Obecní úřad si proto velice váží
jakékoliv nezištné pracovní iniciativy nebo pomoci všech občanů obce. 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 platí několik
důležitých obecně závazných vyhlášek, které byly zveřejněny na elektronické obecní desce.
Věnujte proto potřebnou pozornost této legislativě a náležitě ji respektujte např. zamezení
volného pobíhání psů je v poslední době veliký problém… Podílejte se, prosím, svým
zodpovědným přístupem na dodržování pořádku v obci a informujte o vzniklých problémech
osobně nebo telefonicky obecní úřad. (Páldi)

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 vyvádí každý rok mláďata. Tento rok čápi na
Černůtky opět nezanevřeli a vyvedli 3 mláďata. Bohužel, čápi nejsou
zákonem chráněný živočišní druh a škody, které napáchali chovateli
drůbeže, řešil minulý rok i obecní úřad v součinnosti se zástupcem
záchranné stanice v Jaroměři. (Páldi)

Slet čarodějnic v Jeřicích a v Černůtkách
Dne 30. 4. 2017 zahájila sezóna venkovních obecních
akcí tradičními „slety a pálením“ čarodějnic, jak v Jeřicích
pod patronátem TJ SOKOL JEŘICE
a SDH, tak v Černůtkách. Ocenění
nejhezčího čarodějnického ošacení
a z reje divokých masek si odnesli
místní děti; „dospělých čarodějnic“
však bylo na akci také dostatek…
Příjemné
posezení
za
vcelku
přijatelného
počasí ve
spojení
s chutným občerstvením si v Jeřicích pochvalovalo několik
desítek občanů (tradičním sponzorem vanilkových věnečků
byla opět pí. Hanyšová). Poděkování za přípravu a
organizaci této akce zaslouží zejména pí. Pozlerová, p. Rygl, Šorf Zdeněk a manželé Chládkovi.
(Páldi)
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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. 2017 na památných místech
v obci. Stavu památníků věnuje obec náležitou péči. (Pozlerová, Rygl, Páldi)

Fotbalový turnaj mládeže
Dne 17. 6. 2016 se na hřišti v Jeřicích uskutečnil „Fotbalový turnaj mládeže“ ročník narození
2004, kterým obec navázala na oblíbené setkávání mužstev v minikopané organizované
v minulosti a zejména na loňský turnaj fotbalových veteránů. Turnaje se zúčastnilo 50 mládežníků
z klubu JISKRA HOŘICE, TJ SOKOL DOHALICE, FKM JAVORKA a TJ SOKOL HOŘÍNĚVES. Asi 70 diváků
a organizátorů akce shlédlo v poměrně chladném
počasí velice pohlednou kopanou v duchu fair play
tj. bez záludností a zbytečných faulů. Ve finále
turnaje nakonec zvítězilo mužstvo FKM Javorka.
Jednotlivé mužstva obdržely hodnotné ceny,
poháry, diplomy a každý účastník včetně
nejlepšího hráče turnaje (Kulhánek) obdržel
medaili. Opět se ukázalo, že pokud se pár
nadšenců dá dohromady, jde skutečně pro občany
uspořádat něco zajímavého. Obecní úřad podporuje zájem mládeže o
sportovní vyžití a hodlá tuto akci zopakovat i příští rok za účasti vyššího počtu mužstev nebo
přemýšlí např. i o pořádání nohejbalové turnaje amatérů. Prostřednictvím těchto řádků bych rád
poděkoval za kvalitní zabezpečení a realizaci této akce Kulturní komisi obce (pí. Pozlerová, p.
Rygl), ale i nezištnou pomoc řediteli turnaje p. Rathovskému při organizaci celého turnaje.
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Poděkování za poskytnutí občerstvení a pomoc při obsluze diváků patří zejména pí. Kozlové a pí.
Jahelkové z Hradce Králové, pí. Páldiové a p. Samkovi z Jeřic, který zajistil i sponzorství této akce
cestou společnosti NOPEK Hořice. Mimořádné a opakované poděkování za poskytnutí
sponzorského daru ve formě sladkého občerstvení patří i pí. Hanyšové z Jeřic. (Kulturní
komise+Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 14.1.2017 se ve VÚZ Jeřice konala Výroční valná hromada SDH Jeřice za účasti cca 30
osob. Velitel hasičů p. Rygl přednesl Zprávu o činnosti sdružení za r. 2016, účast
a výsledky hasičů na loňském okrskovém cvičení a Úlibickém poháru (3.
místo žen), pomoc při organizování obecně prospěšných akcích obce
Jeřice, výsledcích sběru papíru a nepotřebného kovového odpadu.
Cílem hasičů pro r. 2017 by měla být opět důstojná reprezentace při
účasti na Okrskové výroční schůzi SDH v Chloumku dne 27.1. t.r., na
květnovém Okrskovém cvičení r. 2017 na Boháňce-Skále a na
podzimním Námětovém cvičení na Boháňce-Skále. Starosta obce Jeřice
ve svém proslovu zdůraznil nejenom význam hasičských sborů pro
občany obce jako zdroj požární prevence, ale i uchovávání hasičských
tradic mladé generaci v obci Jeřice a Dolní Černůtky. Poukázal však i na
nutnost užší a efektivnější hasičské spolupráce mezi těmito obcemi
(např. při zkrášlování nebo úklidu prostor obcí), což by přineslo i šanci pro šetření finančních
zdrojů obce. Dále připomněl, že obecní úřad bude i nadále podporovat, dle možností, pořizování
potřebné výzbroje a výstroje (např. slavnostních uniforem) pro dobrovolné hasiče, kteří
z hlediska svého charakteru a působnosti patří mezi neziskové organizace. Starosta obce
v neformální diskusi požádal členy SDH o pomoc při dodržování zákona o ochraně životního
prostředí a ochraně ovzduší v obci tím, aby hasiči upozorňovali občany na nepálení
komunálního/tříděného odpadu ve svých domácnostech nebo na otevřených prostranstvích a na
ochranu proti zřizování tzv. černých skládek. Dále potvrdil, že hasiči se významně podílejí svou
přítomností a pomocí na pořádání většiny kulturních akcí obce (Dětský den, Rozloučení
s létem,…).

Na Okrskovém cvičení požárního sportu dne 13.5. t.r. na Boháňce-Skále při účasti silné
konkurence 9 hasičských družstev mužů a 4 družstev žen soutěžil i SDH Jeřice a Dolní Černůtky.
Muži SDH Jeřice získali 1. místo v požárním útoku; hasičky z Jeřic vyhrály soutěž v požární štafetě.
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Na tyto výsledky můžou být nejenom dobrovolní hasiči, ale i obec Jeřice, náležitě pyšni.
(Rygl+Páldi)

Den dětí
Dlouho očekávaná a snad jedna z nejdůležitějších akcí roku, tedy alespoň pro děti, bylo
pořádání „Dne dětí“ konaného dne 10. 6. 2017 na hřišti v Jeřicích pod patronátem obecního
úřadu, TJ SOKOL JEŘICE a SDH obce Jeřice. Sportovní
zápolení 53 dětí v dovednostních soutěžích např.
při ovládání hasičské výzbroje, jízdě na koloběžce
mezi překážkami, střílení ze vzduchovky, chůzi na
chůdách, možnost jízdy na koni, ale i malování na
tvář, přítomnost „Skákacího hradu“, vystoupení
loutkového divadla KATKA, přelet letadla,
ze kterého padaly dětem bonbóny, chutné
občerstvení a vlídné počasí přispělo k příjemné
atmosféře této akce. Děti nejvíce ocenili dárečky a
sladkosti, které obdrželi za své výkony v soutěžích.
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Večerní část akce, které bylo doplněno vystoupením rokových skupin ATLANTIS a PENTAWER,
navštívilo odhadem až 150 osob, což je skutečně jedna z největších účastí na obecní akci za
poslední léta. Poděkování za dlouhodobou organizační přípravu a průběh této akce patří tradičně
členům kulturní komise obce pí. Pozlerové,
p. Ryglovi, zastupitelům obce včetně jejich
manželek (pí. Chládková, pí. Pourová
Monika), hasičům, zástupcům TJ SOKOL
Jeřice, zástupcům mateřské školy Jeřice (pí.
Černá a pí. Dušková), ale i mnoha občanům
obce
např.
manželé
Šorfovi
a Heligrovi, p. Jenčovský Lukáš, atd.
Nezištné
sponzorství
akce
svým
občerstvením nebo zajištěním stanovišť
podpořila i pí. Jenčovská z Jeřic, pí. Romana
Pozlerová z Hořic, p. Pour Jaromír,
p. Zvoníček, p. Václavík, p. Samko a pekárna
NOPEK Hořice, p. Vlášek z Votuze a p. Firkušný z Jeřiček. Všem dětem i jejich rodičům přejeme
hezké prázdniny. (Kulturní komise + Páldi)
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Činnost TJ Sokol Jeřice
Toto sdružení po bezúplatném převodu svého majetku, zahrnující plochu tenisových ploch
(kurtů) pod pravomoc obce, příkladně pečuje. 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 27. 5. t.r. Tenisti
jsou aktivní i při pomoci pořádat obecní
akce, zlepšují prostředí hřiště, příkladnou
péči věnují i úklidu okolí a stavu tenisového
hřiště, pořádají i turnaje na VÚZ v pingpongu (např. 18.2. t.r.) nebo se zúčastňují
podobných turnajů v okolních obcích a
v Hořicích. Dne 4.5. t.r. tenisti s některými
svými rodinnými příslušníky za velice
chladného počasí fandili českým tenistkám
na turnaji Prague Open v Praze. V době letních prázdnin dne 5.8. t.r resp. v měsíci září t.r. se
očekává pořádání dalšího tenisového zápolení – účast občanů je opět velice srdečně vítána.
(Páldi)

Fotbalová mládež
JEŘIČTÍ KLUCI SE V UPLYNUÉ SEZÓNĚ VE SVÝCH TÝMECH NESTRATILI - opět tu máme ohlédnutí
za skončenou sezónou v krajských soutěžích, ve které byli všichni Jeřičtí kluci ve svých týmech
více než platnými hráči, v některých utkáních i naprosto nepostradatelní. Ve starších žácích se
presentovali Vašek CHLÁDEK, Tomáš RATHOVSKÝ a Lukáš RATHOVSKÝ. Vašek
s Tomášem se v průběhu jarní sezóny potýkali se zdravotními problémy, což se
v některých utkáních projevilo jako citelné oslabení, zejména post Tomáše
RATHOVSKÉHO byl nejvíce pozorovatelný. Vždy po odstoupení z levého obránce
přišel herní útlum týmu a z této strany soupeři nejvíce trestali chyby. Přes vzniklé
problémy nakonec kluci uhráli výtečné 6. místo v Krajském přeboru starších žáků. V mladších
žácích se představil Lukáš RATHOVSKÝ, který se se svým týmem umístil na druhém
místě Krajského přeboru mladších žáků. Se svým týmem se presentoval pohlednou
útočnou hrou, podpořenou výtečnou obranou, kdy ve dvaceti utkáních obdrželi
pouhých osm branek, což bylo z celého kraje nejméně. Celkové skóre nakonec bylo
40 : 8, na kterých se podílel 4 brankami a především 13 asistencemi. Na závěr celé
jarní sezóny odehráli mladší žáci turnaj v Jeřicích, za podpory obecního úřadu, za což mu patří
velké poděkování. Turnaje se zúčastnili čtyři týmy a to Jiskra Hořice, FKM Javorka Lázně Bělohrad,
TJ Sokol Hořiněves a TJ Sokol Dohalice, kde se umístili na druhém místě za FKM Javorka.
(Rathovský)
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Aktivity Základní školy Jeřice
Letos i pro tatínky - Květen je každoročně signálem, že se
blíží prázdniny, ale i měsícem, kdy slaví svůj svátek
všechny maminky. Ve stínu Dne matek zcela zůstal fakt,
že začátkem června existuje také Den otců. Proto jsme se
rozhodli s dětmi posunout chystanou besídku o dva
týdny a připravit ji pro maminky i tatínky současně. A
zase jsme nacvičovali básničky, přání, písničky s tanečním
doprovodem, vystoupení flétnistů a četbu úryvků
z našich slohových prací. Vyráběli jsme dárečky pro oba
rodiče. Veškerý čas hudební i literární výchovy a pracovních činností jsme po dva týdny pilně
věnovali přípravě a nácviku. Ve výtvarné výchově děti nakreslily a napsaly pro rodiče pozvánky.
Třídu jsme přeměnili na sálek pro diváky. Celá akce vypukla v úterý 29. května odpoledne. A ani
nevadilo, že venku bylo vedro. U některých „umělců“ se dostavila tréma, ale přesto jsme se
snažili všichni o co nejlepší výkon. Dostavili se pozvaní
tatínkové i maminky, taky tety či babičky a dědové. Děti
se snažily, publikum tleskalo dětským výkonům a
fandilo těm méně odvážným. Je zvláštní pozorovat, jak
„zlobilům“ najednou scházejí slova a někteří méně
průbojní naopak zcela statečně a spolehlivě odříkali
svoje texty bez chybičky. Snažili jsme se potěšit všechny
a doufáme, že se nám to podařilo. Na konci vystoupení
předaly děti rodičům připravené dárky a pomalu jsme
se rozešli do svých domovů.
Slavili jsme Den dětí - Letošní školní rok se blížil ke svému konci a my jsme opět přemýšleli, jak
oslavit letošní Den dětí. Nakonec jsme se rozhodli pro aktivně pohybový a sportovní obsah.
Pohybu dětem ubývá, proto jsme zvolili právě tuto náplň. V květnu jsme vyrazili do Prachovských
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skal, kde jsme společně s dětmi z mateřské školky prošli procházkou celé skalní město. Autobus
nám zaplatila obec Jeřice – děkujeme. Někteří poněkolikáté, někteří poprvé, všichni jsme si užili
výlet. Počasí nám přálo – nebylo vedro, ale nepršelo. Kamenné schody nahoru a dolů, chodby a
prolézačky. V mnohých se probudili průzkumníci a horolezci. Nakonec došlo i na svačiny a cestu
zpět. Ve škole jsme pak nakreslili, co nám utkvělo v paměti nebo co se nám líbilo nejvíc. Přesně
na 1. června vyšla Olympiáda malotřídních škol, která se konala v Hořicích na hřišti vedle nové
sportovní haly. Sešli se závodníci ze všech malotřídních škol z okolí Hořic (Je nás celkem pět).
Vylosovali jsme si zelenou barvu, naše dresy byly tedy zelené. Nejdříve jsme slavnostně
nastoupili, pak začali závody a my jsme se rozešli na jednotlivé závodní disciplíny. Probíhaly
soutěže proložené dalšími sportovními aktivitami. Závodilo se v pěti disciplínách – sprint na
krátkou trať, skok daleký, skok z místa, hod míčkem a štafetový běh. Celkem 150 dětí se rozdělilo
na chlapce, dívky v kategoriích starší a mladší. Kromě závodních disciplín si děti vyzkoušely i další
sportoviště. Hrály přehazovanou, petank, košíkovou, kuželky. Celý den sice svítilo sluníčko, ale
protože pofukovalo, tak i sportování bylo velmi příjemné. Všechny děti se zapojily jako závodníci i
diváci. Na závody jsme dopředu pilně trénovali běhy, hody i skoky. Každý se snažil připravit se na
soutěže podle svých možností a schopností. Samotné závody přinesly skutečné sportovní souboje
všech malých závodníků. Naše škola přivezla 5 medailí. Malí medailisté jsou Viktorka Smolíková,
Honza Dospěva a Lucka Havránková. Na závěr jsme poděkovali organizátorům za výborně
zvládnutou organizaci a možnost si zazávodit na pěkném sportovišti a vypravili jsme se na vlak.
Pokud se chcete podívat na více obrázků, navštivte naše facebookové stránky s názvem Základní
Škola Jeřice. (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Proč bychom se báli na Prachovské skály – po několika letech
jsme s radostí uvítali nabídku z obce, abychom obnovili tradici a
společně se základní školou uskutečnili výlet. Autobus i s
řidičem panem Ryglem jsme měli k dispozici, stačilo jen vybrat
termín, místo a jelo se. V noci před výletem nás trochu vyděsil
déšť, ranní počasí nám však přálo a nabízelo k cestování a
turistice přímo ideální podmínky. V půl deváté jsme vyrazili
směr Prachovské skály. Děti se nemohly dočkat, kdy budeme
na místě, o kterém cestou zpívaly. Naše výprava začala od
Turistické chaty. Se školáky jsme se rozloučili, neboť jejich
tempu by malé děti nemohly stačit. Během cesty jsme se však
několikrát setkali a prohodili pár přátelských slov. Naše skupina
se domluvila na tři a půl kilometrovém okruhu po zelené
turistické značce. Možná se to někomu může zdát málo, ale věřte, že v kombinaci s několika
prudkými výstupy a sestupy to bylo někdy docela náročné. Děti byly úžasné, s nadšením a
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odhodláním pochodovaly vpřed, hledaly zelené značení, vlajky a skoby, které ve skalách zanechali
horolezci, se zájmem pozorovaly skalní útvary, přírodu a kochaly
se výhledy do okolí. I ty, co se trochu bály, překonávaly překážky
s odvahou a sebezapřením. Bezpečnost dětí byla pro nás na
prvním místě, takže jsme měli všichni dospělí oči na stopkách a
plné ruce práce. Někdy zase měly plné ruce práce děti, když
třeba zvedaly z lavičky paní kuchařku, která stávkovala, že
nepůjde dál. S humorem prohlásila, že takovéto výlety koná
jednou za třicet let, takže má do důchodu vybráno. My však
věříme, že objevila kouzlo turistiky a těší se na další.
Překvapením bylo, že ač byla na některých dětech patrná únava,
na otázku kdo půjde ještě jednou, se většina hlásila a
připravovala na další okruh. Nakonec je však zlákala vůně toustů,
jež nám paní kuchařka s paní Černou na cestu připravily.
Společně se školáky jsme se u Turistické chaty občerstvili, pak se
ještě zašli podívat na skřítka Pelíška, ochránce tamní přírody,
který každého škodila, potrestá nějakou lumpárnou. Plní dojmů a radosti z krásně prožitého dne
jsme vyrazili k domovu. Děkujeme zastupitelům obce, že nám tento nádherný výlet umožnili.
Novinky ze školky – letošní školní rok byl ve znamení klidu a pohody. Týden po týdnu plníme
naše úkoly v rámci různých témat a práce je to příjemná, neboť méně dětí a přátelské vztahy v
kolektivu vytvářejí téměř rodinné prostředí. Abychom si ale té pohody neužívali až moc, nahlásila
se nám počátkem března na kontrolu Česká školní inspekce. Co jen říci, i když se snažíte pracovat
a plnit vše jak nejlépe dovedete, z každé kontroly máte určitou obavu a cítíte napětí. To z nás
však opadlo již první den. Inspektorky byly se vším nadmíru spokojené, neshledaly žádné
nedostatky a chválily paní ředitelku i všechny zaměstnance. S chutí u nás pobyly celé tři dny,
neboť jak samy řekly, cítily se zde příjemně a takovou kontrolu vykonávají s radostí. Úsměvné
bylo loučení se slovy: „Až pojedete kolem, zase se stavte.“ Chtěla bych podotknout, že pro paní
ředitelku Širockou je toto hodnocení odměnou za její dlouholetou práci, kterou v mateřské škole
vykonávala, neboť čas jejího působení se naplnil a odchází na zasloužený odpočinek. Poděkování
jí náleží i za všechny zaměstnance.
V květnu začala rozsáhlá a tolik očekávaná rekonstrukce budovy. Těšíme se, že prostředí, ve
kterém děti tráví první roky svého školního života „dostane nový kabát“, bude útulnější, teplejší
a ještě ušetříme za energie. Zatím probíhají úpravy, které umožňují běžný, i když méně komfortní
provoz. Snažíme se, aby děti tato situace příliš neomezovala, a jsme rádi, že nám bylo umožněno
v budově pobývat až do letních prázdnin, kdy bude zahájena rekonstrukce interiéru. Děkujeme za
pochopení rodiče i okolí. (Dušková)

Činnost Domácího Hospicu DUHA Hořice
Hospicová péče vlastně vůbec není o smrti – Hospicová péče je něco jako příběh. Je poskytována
onkologicky nemocným pacientům, kteří již nemají naději na vyléčení nebo alespoň zastavení
progrese nemoci. Řečeno tvrdě a bez obalu – umírajícím. Je to příběh, který vlastně nechceme
slyšet, protože víme, že nemůže mít šťastný konec. Ale přesto můžeme říci, že může mít dobrý
konec. Hospice nejsou ústavy, kam by nemocného převezli do postele, aby tam bezduše čekal
v tichém nebo naopak hlasitém utrpení na svoji smrt, která by skutečně asi byla jen
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vysvobozením.

Hospicová

péče

vlastně vůbec není o smrti a umírání. Je
o přinášení života do zbývajícího času. Podstatou je,
aby byly u nemocného zvládnuty a odstraněny
všechny bolesti. Prvoplánově se jedná o bolesti
fyzické, které ošetřují zdravotní sestry po odborné
konzultaci s lékařem. Využívají k tomu léků,
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Bolesti však
mohou být i sociální a duševní. Nemocný může toužit
např. narovnat některé špatné vztahy v rodině,
bilancovat svůj život nebo hledat hodnoty, které
přesahují hranice smrti. Hospicovou péči proto nelze
srovnávat s pečovatelskou službou. Její záběr je mnohem širší a při léčbě bolestí poskytuje
všestrannou podporu nejen pacientovi, ale i jeho nejbližším. Na ty je třeba myslet obzvláště
v období po pacientově smrti. Někdy pozůstalí potřebují sociální péči hospice ještě celé měsíce,
v určitých případech i roky.
Domácí hospicová péče je specifická v tom, že se pacienti nestěhují do hospicové budovy.
Hospicoví pracovníci za ním dojíždějí domů. Nejbližší domácí hospic je Domácí hospic Duha, o.p.s.
Sídlí v Hořicích v Podkrkonoší, kde vybudoval Centrum domácí hospicové péče. Za svými pacienty
dojíždí do vzdálenosti 30 km od Hořic. Toto Centrum poskytuje vedle hospicové péče také služby
Sociální poradny a provozuje Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, které jsou ve
většině případů pro onkologicky nemocné pacienty
nezbytné (zahrnují např. kyslíkové koncentrátory,
polohovací postele, toaletní židle ad.). Hospicovým
pacientům je zapůjčuje zdarma. Ostatní pacienti si je
mohou zapůjčit s měsíčním půjčovným. Samotné
platby pacientů za péči jsou úměrné cestovním a
provozním nákladům, bez jakéhokoliv zisku pro
hospic. Domácí hospicová péče není hrazena
zdravotními pojišťovnami, proto hospic existuje
pouze díky štědrým dárcům a získaným grantům.
Domácí hospic Duha provozuje svoje služby od roku 2009. Protože se na něj stále častěji obraceli
i pacienti z oblasti Krkonoš, kam nebylo technicky možné dojíždět, zřídila Duha v roce 2016 další
kontaktní místo ve Vrchlabí. To poskytuje domácí hospicovou péči místním obyvatelům, opět v
dojezdové vzdálenosti do 30 km. Součástí činnosti hospice je i pravidelné šíření hospicových
myšlenek a prosazování hospicové péče v naší společnosti. Domácí hospic Duha spolupracuje
s řadou lékařů, účastní se přednášek po celé ČR a vyměňuje si zkušenosti s ostatními týmy
z jiných hospiců… Především však usiluje o to, aby hospicová péče dále zůstala službou, navzdory
všem kladným i negativním změnám, které v českém zdravotnictví probíhají. A to službou
dostupnou všem, kteří ji budou kdy potřebovat. (Jakub Holman)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
V první polovině roku 2017 naše jezdkyně trénovaly i závodily a narodila se nám
3 hříbátka.
CHOV - Koncem dubna se narodilo první hříbě po Warness, bohužel druhý den klisna uhynula a
tak jsme museli začít hřebečka krmit každé dvě hodiny umělým koňským mlékem. Jako kamarády
jsme mu pořídili kozy a s jednou z nich prvních pár dnů bydlel. Asi po týdnu jsme ho zkusili
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seznámit s 29 letou klisnou ze stáda, která ho ihned přijala a „adoptovala“. Nyní spolu chodí do
výběhu i bydlí ve stáji a oba vypadají spokojeně. Na začátku května se narodila klisnička po
Caruso a v polovině června její polosestra po stejném hřebci. Stádo se nám tedy během 2 měsíců
DREZURY - Závodní sezonu jsme zahájili na drezurních závodech v Dolním Přímu, kde Donatela se
Šárkou Dědinovou zvítězila ve stupni S. Dále jsme byli v Chlumci nad Cidlinou
v Hřebčíně Kněžičky, kde Werbert byl 4.
v L a Donatela 3. v ST (úloha Sv. Jiří). V
Josefově se našim jezdkyním také
dařilo, kdy Jana Bubeníková s Lussem
byla 1. a 2., Barbora Jelínková s Fankym
3. v hobby soutěžích. Další závody jsme
absolvovali opět v Dolním Přímu, kde
byl Werbert 1. v Z a 2. v L, Donatela v ST
zvítězila. Zatím poslední závody bylo
Oblastní mistrovství Královehradeckého
kraje v Hořicích, které náš JK pořádal.
Pozvali jsme nestranné rozhodčí z
Polska a závody díky našim členům
proběhly hladce. Poděkování patří i
sponzorům závodů – Lesy ČR, městu Hořice, oblastnímu výboru Královehradeckého kraje ČJF –
díky kterým si jezdci odvezli pěkné věcné i finanční ceny. Dařilo se i našim jezdkyním, kdy Barbora
Jelínková byla druhá v oblastním mistrovství dětí, Kateřina Savinkovová byla taktéž druhá v OM
juniorů. Šárka Dědinová byla s Werbertem čtvrtá v L úloze a s Donatelou zvítězila v obou
nejvyšších soutěžích dne (v S i ST).
PARKURY - Skokovou sezonu otevřela Katka Savinkovová s Coockie v Pardubicích, kde šly ZL i L
čistě a v L skončily šesté. Dále pak v Litomyšli zvládly také oba parkury bez chyb a na Oblastním
mistrovství Královehradeckého kraje juniorů ve Svobodě nad Úpou skončily třetí. Začátkem
prázdnin se chystají na Mistrovství České republiky juniorů do Hořovic. Úspěšně začala sportovní
kariéru i klisna Doris z našeho chovu, která na svých prvních závodech byla 2. a 3. Nyní se těšíme
na druhou polovinu závodní sezony a na prázdniny, kdy budou děti z JK dále získávat nové
zkušenosti v sedle i při starání se o koňské kamarády… (Dědinová)
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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 na obecním úřadě. Mnohokrát se ale stane, že nám i občané přinesou ukázat např.
vzácné fotografie, články z novin nebo kopie jiných archiválií. Studnicí informací jsou zejména
kroniky obce, které jsou po domluvě volně k nahlédnutí občanům 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, a dále i na stránkách písemností
věnovaných regionu Královéhradeckého kraje nebo v Státním okresním archivu v Hradci Králové
a Jičíně. Pár historických fotografií obce bylo umístěno i v zasedací místnosti víceúčelového
zařízení v Jeřicích. Dnes bych Vám touto cestou rád popsal pár faktů o památkách situovaných
v obci Jeřice a Dolní Černůtky. Dle mého názoru zaslouží naší pozornost, protože je lze zařadit
mezi zajímavé a historické dědictví Mikroregionu Podchlumí.
1) Socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci – se nachází na volně přístupném
svahu v západní části obce Jeřice při levé straně komunikace ve směru na Hořice. Na přední
straně je špatně čitelný nápis “Oroduj za nás patrone náš svatý Jene Nepomucký“. Socha byla
vytvořena v r. 1776 a opravena v r. 1856 na náklady obce Velkojeřické.
2) Pomník padlým ve světových válkách – je umístěn v obci Jeřice po pravé straně silnice ve
směru od Hořic. Na přední straně je nápis „Obětem světové války“ a na soklu jsou jména devíti
obětí 1. světové války a čtyři jména padlých v 2. světové válce. Sochu zhotovil sochař J.F.Kraus
z Podhorného Újezda a byla zrestaurována v r. 2009.
3) Socha mateřství – se nachází v Jeřicích na návsi uprostřed křižovatky a je obklopena zelení. Na
podstavci je plastika znázorňující schoulenou postavu ženy. Socha byla provedena cestou SPŠKS
Hořice v r. 1973; obnovena byla v r. 2009.
4) Socha sv. Floriána na kamenném podstavci – stojí na malé návsi před farou a kostelem sv.
Máří Magdalény v Jeřicích. Na přední straně jsou nápisy „Nově postaveno nákladem počestné
obce Jeřické 1870“ a „Floriane svatý reku, chraň nás ohně, prudkých vzteků“. Sochu vyhotovil F.
Lukeš ze Skály a byla obnovena v r. 2009.
5) Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého – se nachází u vchodového portálu hřbitova v Jeřicích;
původně socha stála na návsi. Na soše jsou z přední i zadní strany velice špatně čitelné polské
nápisy.
6) Rozcestník – je umístěn na křižovatce z Jeřic na obce Cerekvice nad Bystřicí a Votuz.
Starodávný kamenný rozcestník ukazující směr do Josefova a do Jičína stával při staré silnici zvané
„Josefovská spojovací cesta“, zbudované v letech 1839-1844. Ve vrchní části sloupu jsou dvě
nápisová pole se špatně čitelnými údaji v němčině a češtině.
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7) Pamětní kovový křížek s kamenným podstavcem – stojí po pravé straně silnice východním
směrem od obce Jeřice směrem na Votuz. Na přední straně je v rámečku nápis „Dokonáno jest“.
Na zadní straně dříku jsou letopočty 1848, 1864, 1872 a 1888.
8) Zámek v Jeřicích a sloup sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci v zámeckém parku
– původně to byla tvrz ze 14. století. Po r. 1665 byla tvrz přestavěna rytířským rodem
Hillebrandtů na čtyřkřídlý barokní zámek s arkádovým nádvořím a šestibokou věží. Za Paarů
proběhla pozdně barokní přestavba v letech 1760-80. Dnešní podoba zámku je z opravy po
požáru v r. 1886. Sloup sv. Jana Nepomuckého, který je dominantou zámeckého parku má na
přední straně nápis v polském jazyce; na zadní straně je znak rytířů Hillebrandtů. Socha byla
postavena v 18. století na náklady majitelů jeřického velkostatku. Zámek byl v rámci restitučních
nároků v 90. letech minulého století vrácen rodině původního majitele a prochází průběžnou
rekonstrukcí. V současné době, bohužel, žádná z jeho částí není přístupná široké veřejnosti.
Zámek i jeho přilehlý park včetně sloupu je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních
památek České republiky.
9) Pomník padlým v 1. světové válce – je umístěn v malém upraveném parčíku na návsi v Dolních
Černůtkách. Na podstavci je vytesán nápis „Nezapomínejme těch, kteří život za svobodu položili“.
Pomník nákladem místní osvětové komise zhotovil hořický sochař Josef Deyl v r. 1931.
10) Kamenný kříž s korpusem Krista na podstavci s reliéfem světce – se nachází uprostřed návsi
obce Dolní Černůtky. Na zadní straně dříku je nápis popisující letopočet postavení posvátného
pomníku občany obce za časů představeného obce Vácslava Švába 22.10.1868.
11) Pomník mistra Jana Husa – stojí v lesíku na vyvýšeném místě jižně od obce Dolní Černůtky.
Na přední straně pod reliéfem knihy je nápis „Pravda vítězí“. Pomník byl postaven r. 1928 péčí
pěti okolních obcí a hořického okresu. Pomník graficky navrhl profesor hořické sochařskokamenické školy Antonín Mára a v kameni provedl sochař Josef Holeček ze Skály.
12) Zvonička v obci Dolní Černůtky – k této památce se nedochovala žádná historická
dokumentace. Dle místních občanů její zvonění sloužilo k účelům např. sdělování konání svateb,
veselic, pohrom, úmrtí nebo k dalšímu důležitému svolávání občanů obce. Byla instalována
pravděpodobně na začátku 20. století a v průběhu desetiletí několikrát restaurována.
V bezprostřední blízkosti zvoničky je lípa, která byla vysázena v r. 1913.
13) Kostel sv. Máří Magdalény – nejstarší zmínka o založení kostela pochází z registru
papežských desátků a váže se k období let 1415-1433. Původně byl zasvěcen sv. Martinovi. Nápis
z r. 1499 na zvonu dokládá, že kostel byl v té době již zasvěcen sv. Máří Magdaléně. K veliké
přestavbě kostela došlo v r. 1787. Kostel má 3 oltáře: Velký, sv. Máří Magdalény, z pravé strany
malý sv. Františka Serafinského, a z levé strany sv. Josefa. Hřbitov okolo kostela je obehnán
kamennou zdí. Východně od kostela stojí zvonice se třemi zvony. Vlastníkem kostela a zvonice je
římskokatolická církev. Vlastníkem hřbitova je obec Jeřice. Z důvodu nízkého zájmu veřejnosti se
do budoucna v kostele uvažuje o konání pouze 3-4 bohoslužeb ročně. Kostel bývá i místem
setkání občanů obce při pořádání kulturních akcí (např. žáků Hudební školy Hořice, vystoupení
houslových mistrů, adventních vystoupení, atd.). Kostel je zapsán ve Státním seznamu
nemovitých kulturních památek České republiky (Páldi)
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Jubilea:
leden: Václav Dušek, Hana Strnadlová, Marie Šepková, Marcela Šorfová
únor: Marta Pražáková, Zdeňka Langšádlová, Blanka Fikarová
březen: Ludmila Ondráčková, Pavlína Pavlová
duben: Helena Otmarová, Jaroslav Jireš, Miroslav Sucharda, Miroslava Paroboková, Martin
Báša
květen: Jaroslav Vrabec, Milena Vašková, Ján Baláž, Evžen Miller
červen: Zdeňka Fidranská

Narodili se:
leden: Lukáš Dědina
Do obce se přihlásili k trvalému pobytu (stav obyvatel obce ke dni 30. 6. 2017 je 405 osob
– 198 mužů a 207 žen)

Suzana Felgrová na čp. 92
Z obce se trvale odstěhovali
Tomáš Vaníček ml., Tomáš Vaníček st., Matěj Vaníček, Jana Vaníčková, Ivana Vaníčková

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 v rámci akce „Rozloučení s létem“ dne 26.8. t.r.
možnost dovádění dětí na pouťových atrakcích 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. Dne
9.9. t.r se snad povede zorganizovat autobusem ve prospěch občanů návštěvu historického
centra města Kutná Hora a pivovaru ve Velkých Popovicích. No a podzim bude opět ve znamení
„Dýňování“, „Lampionového průvodu“ a tradičních akcí v rámci adventu. Kulturní výbor obce
hodlá pravděpodobně v měsíci listopadu t.r. zorganizovat i vítání nově narozených občánků
v obci. Zajímavý podnět dostal obecní úřad pro návštěvu adventních trhů a zhlédnutí vánoční
atmosféry např. v německých Drážďanech nebo v polském Krakově.
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
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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 okolí. (Kulturní komise obce + Páldi)

Obecní úřad Jeřice Vám všem
přeje hodně zdraví, spokojenosti, mnoho
slunečních dní a šťastné návraty z dovolené

_________________________________________________________
Zpracoval a vydal Obecní úřad Jeřice. Tuto písemnost je nutné vnímat jako neautorizované
periodikum, které neprošlo odbornou jazykovou úpravou.
20
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.

