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

Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Rád bych úvodem tohoto článku opět 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. Po dlouhé době se v obci realizovaly
za mnohamilionové náklady 3 velice důležité stavební počiny ve formě rekonstrukce budovy
mateřské školy v Jeřicích, budovy hasičské zbrojnice v Černůtkách (tato stavba bude pokračovat
cca do konce měsíce dubna 2018) a rekonstrukce místní komunikace za bývalým obchodem
v Jeřicích. Zastupitelé obce si váží toho, co starší generace svépomocně v potu své tváře dokázala
v minulosti postavit. Tyto
skutečnosti dokazují dnes
již vzácné a několik desítek
let
staré,
vybledlé
fotografie v albech nebo
kronikách obecního úřadu.
Zub času však na majetku
obce zapracoval a bylo
nutné nějak zareagovat.
Věřím, že tyto počiny
výrazným způsobem zlepší
kulturní vyžití občanů
a
zkvalitní
podmínky
předškolní výchovy dětí. Je
zřejmé, že pouze z vlastních
zdrojů by obec tyto stavby
nebyla schopna financovat
a
proto
si
vzala
několikamilionový
úvěr.
Dále se podařilo na stavbu
mateřské školy zabezpečit i státní dotaci ve výši cca 1,2 mil. Kč z evropských fondů poskytovanou
MŽP ČR. Dotace ve výši 644 tis. Kč cestou MMR ČR a ve výši 87 tis. Kč od Královéhradeckého
kraje se povedlo získat na stavbu místní komunikace v Jeřicích. Tyto částky jsou jistě
nezanedbatelnou pomocí při výstavbě obecní infrastruktury. Nicméně, neskutečné množství
požadované administrativy, dohovorů se zástupci dotačních titulů a řešení nesrovnalostí nebo
neočekávaných změn v předkládaných písemnostech způsobilo zejména starostovi,
místostarostovi a zastupitelům obce nejednu vrásku na čele…. Pouze doplním, že obec Jeřice
získala po loňském roce další finanční dotaci od HK kraje ve výši cca 12 tis. Kč na zalesnění svého
lesního porostu situovaného „Na Vrše“. Bohužel, kácení obecního porostu bude pokračovat i
v okolí obce Votuz, a to z důvodu aktivit lýkožrouta smrkového. OÚ se však ani s těmito
příznivými výsledky nehodlá spokojit a pustí se do uplatnění dalších žádostí při získání finančních
dotací státu např. při obnově dětského hřiště v Dolních Černůtkách a dalšího doplnění dětských
prvků v Jeřicích. Obecní úřad sestavil svůj rozpočet tj. příjmy a výdaje na příští rok a do konce
měsíce ledna 2018 bude probíhat náročná inventarizace majetku a pohledávek obce za letošní
rok. Je zřejmé, že v příštích letech bude mít obec omezené zdroje na stavební akce zejména
z důvodu splácení úvěru. Ale ještě v r. 2018 se uvažuje o realizaci opravy plochy za starou
kovárnou resp. před čp.52 v Jeřicích a předpokládá se pořízení traktoru. Uvažuje se i o výměně
stávajících nevyhovujících oken případně i drobné údržby a obnovy nátěru fasády na budově OÚ
– pro tyto stavební aktivity hodlá obecní úřad opět získat nějaké finanční dotace
z Královéhradeckého rozpočtu. Vysoké finanční částky se investují např. do pravidelné údržby
součástí ČOV a čerpacích stanic, které jsou pomalu, ale jistě za zenitem svého provozu a nákupu
náhradních dílů (mimo jiné došlo k poruše míchací vrtule na ČOV, dosluhuje dmychadlo a mělo
by se pořídit náhradní/záložní…). Nápadů, jakým způsobem peníze investovat je spousta, mimo
jiné, např. by bylo potřeba opravit střechu na autodílně v Jeřicích, k traktoru pořídit kontejnerový
nosič, opravit cestu za bytovkami v Jeřicích, instalovat osvětlení od pí. Kornfeldové k manželům
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Chládkovým, opravit resp. odvodnit cestu v Černůtkách k vodní nádrži, upravit okolí a
zrestaurovat sochu J. Husa v Černůtkách, atd. A to jsem opomněl na vyčlenění zhruba 600 tis. Kč
pro provoz školy a školky, platby za tříděný odpad, elektrickou energii, dotování poplatků za
stočné (v Jeřicích zůstává i pro r. 2018 ve výši 25,- Kč/m3; v Černůtkách tento poplatek občané
neplatí vůbec), organizování kulturních akcí, finanční dotace obce hasičům a dalším neziskovým
organizacím a spolkům, atd. Občané obce v r. 2018 nepocítí navýšení poplatků ani za nabízené
obecní služby, za držení psů a v rámci šetření zdrojů si zastupitelé obce ani letos (od r. 2010 je to
pátý případ navyšování odměn) neschválili navýšení svých vyplácených měsíčních odměn.
Nezapomíná se ani na péči a zkrášlování obecních ploch – je předpoklad, že na jaře r. 2018
vyroste oproti budově VÚZ okrasný parčík a náležitě se upraví i prostor u autodílny, kde se po
vichřici vyvrátil stávající strom. K čistotě obecních ploch výrazným způsobem nepřispívá svoji
činností pouze obecní zaměstnanec p. Rygl, ale nově i p. Minařík a svým zodpovědným
přístupem mnoho dalších občanů obce. Ačkoliv realizace některých stavebních akcí nebo nákup
služeb provází mnoho byrokratických těžkostí a přílišná administrativa, mám pokaždé velikou
radost, když se něco ve prospěch občanů obce povede. Ať už je to maličkost ve formě předání
upomínkových balíčků pro děti, organizace obecních akcí nebo složité výběrové řízení veřejných
zakázek. I dnes platí, že bez nadšení, vůle něco dokázat a vzájemné důvěry zastupitelů bychom se
nikdy k žádnému zdárnému výsledku nedopracovali. Povedlo se např. jako prevence při stékání
bahna, vody a nečistot na náves a do zahrádek občanů v součinnosti se SÚS Hořice pročistit
kanalizační vpusti v Jeřicích směrem na Březovice (bylo přislíbeno, že frézování příkopů a
pročistění těchto kanalizačních bude provedeno každý rok). Po dohovoru s předsedou
mysliveckého sdružení Bystřice Třebnouševes bude obci poskytnuta zdarma „brigádnická“
pomoc při čištění prostor obecního lesa a okolí obce, což přispěje také k ochraně obecních lesů
od různých škůdců a nemocné zvěře. Budou se likvidovat i náletové křoviny na obou březích
vodního toku-náhonu směrem na obec Březovice – dřevo bude nabídnuto k těžbě zdarma
občanům obce. Jsem potěšen, že nadále funguje obchod se smíšeným zbožím vedený pí.
Pleskotovou. 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
v rámci výzvy obecního úřadu došlo k urychlené opravě povrchu místní železniční zastávky tak,
aby zamezil případným úrazům osob při nástupu a výstupu ze železničních vozů a je předpoklad,
že v r. 2018 se bude instalovat světelné přejezdové zabezpečovací zařízení 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 dopravního značení situovaného na
tomto přejezdu a směrem na obec Rašín. V rámci ochrany životního prostředí bych občany
poprosil o důsledné dodržování zákazu pálení odpadu (kromě suché dřevné hmoty) na
otevřených prostranstvích, dodržování klidu po 22.00 hod. stanovené vyhláškou a provádění
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. Obecní úřad
řešil několik týdnů s PS VOS v Hořicích špatnou kvalitu vody v obci, kterou se doposud nepodařilo
úplně odstranit. Tento neutěšený stav urgoval písemně obecní úřad až na vedení VOS v Jičíně,
žádal opakované odběry vody v domácnostech občanů, vyzval občany ke spolupráci a náprava
v kvalitě vody se dostavila… Občané obce Jeřice by se měli dočkat kvalitnější užitkové a pitné
vody z nově plánovaného skupinového vodovodu z Březovic, který by měl zahrnovat i obec
Jeřice, čímž by se měly snížit ve vodě vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů. Termín realizace
výstavby tohoto vodovodu, pro který vydal již stavební úřad v Hořicích územní rozhodnutí, však
bude záležet na obdržení výše finančního příspěvku státu. Ještě dílčí informace o průběhu voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterých se zúčastnilo historické maximum občanů obce
ve výši 62 %. Za tuto účast patří občanům obce mé poděkování za jejich zodpovědný přístup.
Pouze připomínám, že ve dnech 12.-13.1.2018 se koná volba prezidenta ČR (případné druhé kolo
voleb v termínu od 26.-27.1.2018). V letošním roce dále došlo k vypořádání situování pozemků
po obnovení katastrálního operátu obce Jeřice a Dolní Černůtky prozatím u 5 pozemků a další
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budou následovat začátkem příštího roku. Sliboval jsem zastupitelům i občanům obce, že
dohlídnu na vyřešení těchto mnoho desetiletí starých nesrovnalostí a budu se snažit do konce
svého volebního období vyřešit ještě těch pár zbývajících pozemků. Toto je dlouhodobá a složitá
záležitost vzhledem ke schvalovacímu procesu pro odprodej pozemků, zveřejňování záměrů,
zpracování kupních smluv a návrhů na vlastnické vklady, atd. Při určování ceny za odprodej
obecního pozemku zastupitelé pokaždé přihlíží k charakteru pozemků (zahrada, ostatní plocha,
atd.) přičemž stanovená cena pozemku je pro každého občana stejná. V těchto souvislostech
upozorňuji ještě na nutnost podat na finančním úřadě v Hořicích daňové přiznání z nabytí
pozemků nebo úbytku plochy pozemků po výsledku obnoveného katastrálního operátu obce
Jeřice a Dolní Černůtky, a to nejpozději do 31.1.2018. Obecní úřad se za poslední 3 roky snažil
vyhovět a konat tak, aby vyhověl většině požadavků a podnětům občanů obce. Jeho pravomoci
nebo možnosti jsou však omezené i počtem zaměstnanců, narůstající administrativou,
dodržováním zákonné legislativy, přípravou na audity k hospodaření obce a pokaždé prostě nelze
přání občanům ihned a plně vyhovět. Jsou to zejména ty citlivé mezilidské a sousedské vztahy,
do kterých zasahuje starosta pouze dohovorem nebo vůbec. Velice mě mrzí, když vidím
nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, když v neděli večer cítím ve vzduchu pálení
plastových lahví nebo spatřím pobíhat bez dozoru psi po obci. Takovéto věci přece musí vadit
každému z nás! Jakékoliv negativní jevy v obci se snažím řešit domluvou, a to i opakovaně nebo
osobním dopisem. Nejednou jsem si pozval k projednání problémů občany obce i na obecní úřad.
Umím hodně věcí pochopit a jsem vždy otevřen konstruktivnímu dialogu pro vyřešení
jakéhokoliv problému. Ode mne uslyšeli občané pro své počiny již mnoho chvály, ale umím být i
kritický, a to tehdy, když si občané nevšímají svého okolí a nepochopitelně ignorují nařízení nebo
platné vyhlášky obce. Nenuťte mě prosím k tomu, aby obecní úřad využil svého práva o vyřešení
těchto záležitostí v rámci správního řízení cestou Městského úřadu Hořice…. Obecnímu úřadu se
nadále nedaří v roli opatrovníka zajistit adekvátní sociální péči svému občanovi z důvodu
nedostatku vhodných míst v příslušných sociálních zařízeních. Tato situace je o to složitější, že
ačkoliv se obecnímu úřadu podařilo za složitých administrativních podmínek pro tohoto občana
vyřídit platby měsíčních sociálních dávek, tento občan veškerou pomoc obce odmítá a
momentálně se ani neví, kde se nachází… Obecnímu úřadu se dále nedaří efektivně komunikovat
s majitelem místního zámku při odkupu jeho pozemků v intravilánu obce např. za účelem
prodloužení obecní kanalizační sítě nebo výstavby parkovacího místa u bývalé „nádražácké“
bytovky – veškeré pozemky jsou obecnímu úřadu nabízeny za nereálných 800,-Kč/m2… (Páldi)

Přehled detailních aktivit obecního úřadu Jeřice
Rozloučení s létem

Pro účast více než 40 dětí a jejich rodičů, občanů obce a okolí se stala velice očekávanou
a vydařenou akcí „Rozloučení s létem“ konaná dne 26. 8. 2017 na hřišti v Jeřicích pod
patronátem Kulturní komise obce. Zajištění pouťových atrakcí (houpací hrad, trampolína,
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houpačkové sestavy lodiček, střelnice), umělecké tvořivosti, omalovánek na tvář, soutěží ve
spojení s teplým počasím a příjemnou obsluhou s chutným občerstvením (mimo jiné cukrová
vata, trdelník, nanuky, párek v rohlíku, guláš, koláčky, apod.) přispěly k všeobecně dobré
náladě všech účastníků této akce. Odpolední část byla korunována vytvořením hasičské pěny
cestou SDH Třebovětice ve které se vydováděli zejména ti nejmenší. Večerní část akce
zahrnovala i asi 10 minutovou pyrotechnickou podívanou, taneček pod širým nebem za
doprovodu hudební skupiny UNIDUO, opečenou kýtu a dobře vychlazené pivo. Poděkování
za sponzorství této akce z Jeřic patří zejména pí. Salačové, Hanyšové, Kazdové, p. Samkovi,
Hejnovi, pí. Kozlové a Jahelkové z Hradce Králové, pí. Holmanové ze Sendražic, pí. Pozlerové
z Hořic, p. Jáklovi z Vřešťova a p. Vláškovi z Votuze. Poděkování za přípravu a bezproblémový
průběh rozloučení s létem patří také již tradičně členům Kulturní komise obce (pí. Pozlerová,
p. Rygl), dalším zastupitelům a občanům obce. (Kulturní komise + Páldi)

Zahájení školního roku
Dne 4.9. zavítal starosta obce a předseda Kulturní komise obce (p.Rygl) mezi děti
Mateřské školy a Základní školy Jeřice. Velice
očekávaná situace s hrozbou řešení podlimitního
počtu dětí ve škole (tj. méně než 10 dětí) se zdá být
zažehnaná a starosta ve svém proslovu ujistil děti i
pedagogický sbor o podpoře obecního úřadu
v činnosti této vzdělávací instituce. Dětem byly
rozdány školní tabule s písmenky, starosta přivítal ve
škole několik prvňáčků, kteří mají své obědy hrazeny
cestou obecního úřadu, připomněl rodičům dětí
fungování a podporu Klubu mládeže v obci a popřál
všem úspěšný školní rok. Starosta konstatoval, že
hrozbě úbytku dětí na školách v obci je nutné
předcházet a požádal ředitelku školy i školky o
aktivní medializaci a předávání informací o činnosti
těchto institucí zejména rodičům dětí v širokém
okolí, o vhodně vytvořeném zázemí pro efektivní
vzdělávání, výuku a sportovní vyžití žáků, výchovu
a předškolní vybavení pro děti, možnostech a
důvodech proč navštěvovat právě školku a školu
v Jeřicích. V rámci dohovoru s ředitelkou školy a
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školky obecní úřad nabídl zdarma pro výlet dětí zajištění autobusu s řidičem dne 29.11. na
adventní návštěvu Hrádku u Nechanic. Návštěva školky se nesla v duchu prohlídky
rekonstruovaných prostor interiéru a exteriéru této budovy, kterou navštěvuje momentálně
kolem 19 dětí. Starosta i zde ujistil ředitelku o své podpoře při výchovném procesu dětí,
pomoci při plánování a realizaci výletů, sportovních aktivit, doplňování moderního vybavení
a vytvoření adekvátního zázemí školky. Ředitelka školky již dříve požádala obecní úřad o
realizaci dalších opravných prací na budově školky, které byly předmětem schválení
zastupitelů obce. (Páldi)

Obecní výlet do Kutné Hory a Velkých Popovic
Dne 9. 9. zorganizoval obecní úřad v režii členů Kulturní komise a pí. Páldiové pro 40
občanů autobusem návštěvu pamětihodností města
Kutná Hora a pivovaru ve Velkých Popovicích. Kutná Hora
přivítala účastníky zájezdu přívětivým počasím, kteří měli
možnost shlédnout a navštívit v rámci konání Dnů
Evropského kulturního dědictví nejznámější památky
tohoto historicky velice významného města. Kutná Hora
je přímo spjata s husitskými válkami a těžbou stříbra.
Dovolte mě pro ilustraci zmínit alespoň několik
nádherných památek města – monumentální Chrám sv.
Barbory, Jezuitská kolej, Vlašský dvůr, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Židovská synagoga a
Kamenná kašna. Odpoledne strávili
účastníci výletu již v pivovaře Velké
Popovice, kde vyslechli odborný
výklad průvodce o historii a způsobu
výroby piva, navštívili podzemní
prostory pivovaru, shlédli moderní
expediční linku, účastnili se školy
točení piva a setkali se i se
živým maskotem pivovaru – kozlíkem
Oldou. V okolí Velkých Popovic se
vařilo pivo již v 16. století, ale pivovar
byl
oficiálně
založen
rodem
Ringhofferů až v r. 1874. V současné
době pivovar vyrobí cca 1,7 mil.
hektolitrů piva ročně a vyváží jej zhruba do 40 zemí světa. Závěr návštěvy pivovaru se nesl ve
znamení ochutnávky tohoto znamenitého moku a vynikajícího jídla připraveného
pivovarskou restaurací. Dobrá nálada panovala v autobuse i v průběhu návratu do Jeřic, kdy
účastníci vyhodnotily celý výlet jako velice zajímavý. Kulturní komise přislíbila pořádání
podobné akce i v roce příštím a požádala občany obce o své podněty k místu jejího konání.
(Kulturní komise, Páldiová, Páldi)

Dýňování v Jeřicích
Této tradiční podzimní akce se dne 30. 9. zúčastnilo za
krásného slunečného počasí kolem 30 dětí a asi 20 dospělých
z Jeřic, Hradce Králové a Hořic. Soutěžní klání v tvorbě a
výběru nejhezčí dýně bylo velice zajímavé a některé skutečně pohledné
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výtvory po několik týdnů v uličkách naší obce připomínaly tuto zdařilou akci. V průběhu
dýňování obdrželo každé dítě hezký perníček od tradiční sponzorky této akce pí. Salačové.
Autoři prvních tří nejhezčích dýní byli za svoji snahu oceněni medailemi, no a nechyběla ani
veselá reprodukovaná hudba, chutné laskominy jako větrníčky (jejich výrobcem a obvyklým
sponzorem je pí. Hanyšová) nebo čokoládové košíčky (sponzorem byla pí. Hana Pourová
z Jeřic). Nabídka sladkostí byla obohacena pro děti i ve formě lízátek, chipsů, slaných tyčinek,
sušenek k čaji, párků v rohlíku, výborné dýňové polévky od pí. Pozlerové, palačinek od
starosty a na zahřátí se podávalo svařené víno. Jako šéf výčepu piva se skvěle prezentoval p.
Samko z Jeřic a organizačně vše na výbornou, včetně veškerého úklidu hřiště po této akci,
zvládl i zastupitel obce p. Rygl. (Páldi)

Vítání nových občánků
Dne 7. října proběhlo, skoro přesně po roce, v zasedací místnosti víceúčelového zařízení
v Jeřicích uvítání 4 nejmladších občánků obce za účasti rodičů, příbuzných a dalších hostů.
Milé vystoupení 3 žáků, za dohledu pedagožky základní školy pí. Sosnové, podtrhlo
příjemnou atmosféru této slavnostní akce. Proslov starosty taktně připomněl rodičům
nových občánků nejenom nutnost rozvíjet jejich osobnost k samostatnosti, dát jim
potřebnou rodičovskou lásku, péči, ale i přání, aby
z těchto nevinných stvoření vychovali čestné a nesobecké
občany, jimž by nebyly lhostejné ani problémy svého
blízkého okolí. Zástupci obecního úřadu závěrem předali
rodičům děťátek hodnotné dárky, popřáli jim
u přípitku prožití mnoho
radostných okamžiků a
požádali je o zápis do
kroniky
obce.
Žáci
základní školy obdrželi za své vystoupení sladkosti,
ředitelce školy a maminkám dětí byli předány kytičky.
Závěrem došlo i na pořízení několika památečních
fotografií šťastných rodičů a jejich dětí zejména
v historické dřevěné kolíbce, do které poskytla zdarma hezkou peřinku s polštářkem pí.
Maxmiliánová z Jeřic. (Kulturní komise+Páldi)

Setkání starosty s důchodci obce
Dne 13. 10. 2017 proběhlo za účasti 32 seniorů z obou obcí ve víceúčelovém zařízení
v Jeřicích setkání se starostou a zástupci Kulturní komise obce. V rámci programu se
pohovořilo o současných aktivitách obecního úřadu, hasičů a zavzpomínalo se i na historii
7
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obce. Některými připomínkami, návrhy a podněty seniorů se bude zastupitelstvo obce
zabývat na svých zasedáních (např. nefunkčním stavem příkopů za obcí Jeřice směrem na
Březovice, špatným stavem chodníků a komunikací
v obou obcích, dodržováním pracovního klidu, atd.
Senioři si se zájmem vyslechli zajímavé informace o
druzích a významu krojů, jejich způsobu nošení a
původu z různých regionů ČR cestou pí. Korandové
z Jeřic. Starosta během setkání opětovně navrhl
seniorům zřídit v obci Jeřice Klub důchodců, jehož
činnost by obecní úřad podporoval (podobně jako se
podporuje činnost
Klubu mládeže), a
mimo jiné, by poskytl zdarma i vhodné prostory v rámci
zasedací místnosti VÚZ. Zorganizováním této akce dal
obecní úřad najevo, že názory a podněty starší generace
mohou přispět ke zlepšení podmínek života veškerým
občanům v obci. Starosta zdůraznil, že dosažené výsledky
práce a aktivit seniorů ve prospěch obce si velice váží a
přislíbil
zorganizování
návštěvy
autobusem
nějakého
zajímavého
historického
místa
Královéhradeckého kraje (např. renesančního
zámku v Častolovicích). V průběhu večera měli
senioři při občerstvení možnost si poslechnout nebo
společně zazpívat písničky svého mládí za podpory
kláves a trubky v podání hudebního dua KV Band
z Pardubic. Senioři se v průběhu této akce skutečně
rozpovídali, uvolnili a závěrem došlo i na taneček.
Na průběhu této
poklidné akce s nenucenou atmosférou, na jejíž přípravě se
významnou měrou podílela zejména pí. Pozlerová a
zastupitel p. Rygl, byla možnost si prohlídnout i spousty
zajímavých fotografií z činnosti mateřské školy, kroniku obce
a historických materiálů o původu národních krojů. Vzhledem
k aktivnímu dohovoru pí. Pozlerové s pí. Korandovou se do
dnešního dne alespoň 2-3 krát měsíčně realizovalo posezení
za účasti okolo 5-6 osob (např. pí. Plísková, Řadová, Jirešová, Hana Pourová a další) při
háčkování, vyšívání nebo pletení. Mimochodem, pí. Korandová byla kandidátem na titul
„Žena roku“ a její vědomosti a dovednosti při veřejně prospěšné činnosti pro děti z Dětského
domova v Kladně u Prahy ve formě oblečení a hraček jsou obdivuhodné. Výrobky, které
nejenom dílensky vyrábí, ale i upravuje dle potřeby zákazníka, je možné shlédnout nebo
zakoupit na adrese Husova 10, Hořice (areál bývalé MILETY vedle nábytku). Takovéto aktivity
bude obecní úřad i nadále podporovat bezplatným poskytnutím zasedací místnosti VÚZ a
občerstvením. (Kulturní komise obce + Páldi)

Jízda parním vláčkem
Pouze pro úplnost těchto informací o akcích konaných v obci bych rád pár řádky
připomněl našim čtenářům, že po delší pauze projížděl obcí dne 15.10. t.r. opět historický
parní vláček. Tentokráte to byl parní „Císařský vláček“, který jel na trati Hradec Králové 8
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Turnov. Vzácnou možnost se projet historickými vagóny taženými majestátnou parní
lokomotivou a vychutnat si okolí královéhradeckého
regionu za krásného počasí využilo několik dětí se
svými rodiči i z Jeřic. Provoz historických parních
výletních vlaků provozuje společnost Železniční
výtopna Jaroměř a na její činnost obec Jeřice přispěla
svým finančním příspěvkem. Kdo by chtěl znát více o
činnosti této společnosti nebo z historie páry doporučil
bych návštěvu Železničního muzea „VÝTOPNA“
v Jaroměři umístěné ve více než 100 let staré výtopně
parních lokomotiv. V blízkosti železniční stanice
Jaroměř si tak můžete připomenout dobu, kdy na železnici ještě vládla pára. (Páldi)

Lampionový průvod v Jeřicích
Dne 11.11. zorganizoval obecní úřad pod patronátem Kulturní komise lampionový průvod,
kterého se v chladném a vlhkém počasí zúčastnilo 26 dětí se svými rodiči, prarodiči a
dalšími hosty v celkovém počtu 62 osob. Lampionový průvod byl zahájen dle
plánu v 17.00 hod. pod hřbitovními schody a pokračoval za svitu svíček
místními uličkami až na hřiště. Děti se předem těšily na sv. Martina na bílém
koni, který skutečně přicválal (sice na hnědém koni… ) a
dovezl jim dárečky připravené obecním úřadem ve velikém
bílém pytli. Kouzelná truhla pro děti tento rok nebyla z technických důvodů
bohužel k dispozici, ale kromě dárků se zdarma podával čaj, párky v rohlíku,
chutné vanilkové věnečky, perníčky a věnečky, které dlouhodobě a nezištně
na obecních akcích sponzoruje pí. Hanyšová z Jeřic. V rámci nezištného
sponzorství této akce bych rovněž vyzdvihl rovněž pomoc p. Poura Jaromíra
z Jezdeckého klubu v Jeřicích. Za příkladnou přípravu a
realizaci této akce je nutné pochválit pí. Pozlerovou, pí.
Páldiovou a p. Rygla. Pro zahřátí bylo k dispozici také
svařené víno a malý táborák, u kterého se diskutovalo
zejména o již blížícím se adventu a vánočních svátcích
zhruba do 20.00 hodin. Starosta v těchto souvislostech
pozval přítomné na předpokládané vystoupení dětí
v kostele dne 2.12. a dne 13.12. (Kulturní
komise+Páldi)

Adventní kouzlení v Jeřicích
Příroda ulehla ke spánku a pomalu nastává čas přípravy
na advent. V Dolních Černůtkách se letos z důvodu
rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice adventní kouzlení
neuskutečnilo, ale v Jeřicích si dne 17. 11. zejména
maminky s dětmi uspořádaly své adventní tvoření.
Výsledkem tvoření cca 20 osob byly skutečně velice hezké
vánoční dekorace ke zkrášlení svých domovů. Materiál na
výrobu dekorací si přivezl každý svůj a pak to byla pouze
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kreativita přítomných. Obecní úřad připravil zasedací místnost na VÚZ a lehké občerstvení,
které bylo doplněno domácími slanými a sladkými laskominami přítomných účastníků této
akce. Kvalita zákusků opět nezklamala zejména u pí. Hanyšové. (Kulturní komise+Páldi)

Rozsvícení stromečku a Čerti s Mikulášem v Černůtkách
Dne 1.12. proběhlo rozsvícení vánočního stromečku v obci Dolní Černůtky, kde se sešlo
cca 25 občanů s dětmi, kteří si společně zazpívali hezké koledy. Ačkoliv byla tma, kontury
nově rekonstruované budovy hasičské zbrojnice začínají mít již reálné tvary. Očekávám, že na
jaře příštího roku se uskuteční slavnostní kolaudace spojená s dnem otevřených dveří
a možností prohlídky prostorů budovy. Doufám, že kulturní komise obce zorganizuje
patřičnou veselici s hudbou a chutným občerstvením pro občany jak z Černůtek, tak z Jeřic.
Věřím, že tato budova nebude pouze důstojným místem pro konání obecních akcí ve
prospěch občanů obou obcí, ale i reprezentativním místem pro zasedání zastupitelů obce. Po
rozsvícení stromečku mohli občané ochutnat vánoční sladkosti např. vynikající perníčky pí.
Dvořákové, ohřát se u svařeného vínka nebo čaje v předzahrádce manželů Pourových.
Poděkování za přípravu této velice hezké a příjemné akce patří pí. Pařízkové, Dvořákové, Evě
a Miloši Pourovým, p. Duškovi a dalším občanům, zastupitelům nebo hasičům
z Černůtek.(Páldi)

Vystoupení dětí v kostele sv. Máří Magdalény, rozsvícení vánočního
stromečku na návsi a čerti s Mikulášem v Jeřicích
Dne 2. 12. proběhlo v kostele sv. Máři Magdalény
vystoupení 19 dětí ze Základní umělecké školy (dále jen
„ZUŠ“) v Hořicích, které se podařilo zorganizovat v rámci
třístranné dohody mezi
obecním úřadem, ZUŠ a
Římskokatolickou
farností
v Hořicích.
V jednu chvíli jsem
napočítal v kostele až 73 spokojených diváků, kteří si
nenechali ujít tento ojedinělý a akusticky mimořádně
vydařený hudební zážitek. 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. Alespoň v rámci adventu
a nastávajících vánočních svátků bychom měli respektovat životní
hodnoty jako je vzájemná úcta a pomoc lidem, kteří to potřebují
nejvíce. Obecní úřad vnímá kostel jako prospěšný kulturní stánek
občanů a dle možností pomáhal finančně v minulosti i s jeho údržbou.
Před přítomnými diváky starosta konstatoval, že adventní vystoupení
v kostele se těší velikému zájmu občanů obce a podobné akce hodlá
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obecní úřad zopakovat. Na vystoupení v kostele volně navázalo rozsvícení vánočního
stromečku na návsi, kterému předcházelo krátké vystoupení dětí ze školy za asistence
ředitelky pí. Tomáškové a pedagogického sboru. Za
chladného počasí potěšilo na těle i na duši svařené víno
čepované p. Samkem a chutné koláčky od pí. Salačové,
pí. Chládkové a pí. Hany Pourové. 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,
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 Mikuláš s čerty a andělem, kteří navštívili několik dětí v obci. U této
příležitosti věnoval obecní úřad již tradičně mikulášskou nadílku
dětem, ale i dětem ve škole a ve školce. Těmito akcemi obecní
úřad svoji kulturně prospěšnou činnost ve stávajícím roce
ukončil a chtěl bych vyjádřit můj veliký dík za jejich přípravu
zejména Kulturní komisi (předseda p. Rygl, členové pí.
Pozlerová, Korešová, Eva Pourová a Hana Černá), ale i dalším
občanům obce. Lidí, kteří v současné hektické době obětují své
pohodlí, prostředky a volný čas ve prospěch rozvoje obce je
skutečně velice málo – a tito bezesporu patří mezi ně. (Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Jeřice
Po velikém úspěchu dobrovolných hasičů
obce Jeřice na květnovém okrskovém cvičení
požárního sportu na Boháňce-Skále (muži získali
1. místo v požárním útoku; hasičky vyhrály
soutěž v požární štafetě) se velitel SDH Jeřice (p.
Rygl) zúčastnil další významné hasičské události,
a to slavnostního setkání při 120. výročí založení
SDH Hořice a 25. výročí vzniku HZS Hořice v
Domě kultury Koruna dne 15.9.2017. V rámci
této akce zaznělo mnoho příspěvků a prezentací
o činnosti a možnostech partnerských
hasičských sborů při jejich vzájemné součinnosti a zapojení do fungování stávajícího
integrovaného záchranného systému. Dále proběhla prohlídka a otevření nově
zrekonstruované
hasičské
zbrojnice,
kulturní program a u občerstvení
zavzpomínali živou diskusí přítomní hosté
a členové SDH a HZS Hořice na historické
milníky činnosti těchto organizací.
Dobrovolní hasiči z obce Jeřice, Dolní
Černůtky, Třebovětice, Rašín, Cerekvice
n.B., Votuz a Boháňka-Skála se sešli dne
14.10. t.r. na pravidelném námětovém
cvičení na Boháňce-Skále. Cvičení za účasti
cca 25 osob řídil náčelník okrsku Cerekvice
11
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.

nad Bystřicí p. Málek. Cílem těchto cvičení je vyslechnutí teoretických pokynů a praktická
ukázka likvidace krizových situací. Tentokrát si hasiči procvičili dálkovou přepravu vody
čerpadlem – motorovou stříkačkou PS12 za ztížených podmínek v terénu na čas. Dne 25.11.
t.r. se uskutečnil velitelský den velitelů jednotek kategorie požární ochrany dislokovaných
v obvodu okresu Jičín. Tohoto odborného hasičského školení, jehož tématem bylo proškolení
v oblasti odborné hasičské terminologie, legislativy a protipožární ochrany osob se zúčastnil i
velitel SDH Jeřice p. Rygl. Sdružení dobrovolných hasičů přispívá k celkové čistotě obecních
prostor např. aktivním sběrem odpadních kovů, podílejí se i na sběru nepotřebného papíru a
pomáhají i při odstraňování závad na obecní kanalizaci. Neocenitelná pomoc hasičů je v jejich
samotném poslání, a to v pomoci občanům při hašení požárů, řešení mimořádných událostí a
upozorňování občanů na dodržování prevence požárních rizik v období sucha. Obecní úřad
oceňuje aktivity hasičů i při přípravě a realizaci mnoha obecně prospěšných akcí např.
v rámci Dne dětí to jsou ukázky jejich činnosti, dovedností, druhů výstroje, způsobu
ošetřování výzbroje, atd. (Rygl, Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Černůtky
Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Dolní Černůtky
Schůzi konané dne 1.12. zahájil starosta hasičů Václav Dušek, ten poděkoval členům za účast na
okrskové soutěži na Boháňce. Schůze se zúčastnilo celkem 13 členů. Účast přijal i delegát Miroslav
Rygl (velitel SDH Jeřice). Povzbudil hasiče do další činnosti. Upozornil na novou registraci, kterou
bude nutno provést, ale v současnosti se odkládá z důvodu finanční náročnosti. Byli zvoleni 3 delegáti
na okrskovou schůzi (Přemysl Hlavatý, Jaroslav Hlavatý
a Jaroslav Jahelka, příp. Jan
Tobolka). Schůze bude probíhat
v novém objektu kulturního domu
na Boháňce. Ples v Rašíně se koná
10.2.2018. Starosta hasičů vyzval k
zajištění příspěvků do tomboly. Ing. Miloš
Pařízek vysvětlil, proč došlo
k posunu termínu dokončení stavby
víceúčelového objektu v Dolních
Černůtkách. Jednalo se především o
objektivní
příčiny
ze
strany
inženýrských sítí (přeložka), které nelze
ovlivnit a kapacitní důvody na straně
zhotovitele. V diskusi členové navrhli zaměřit se na akce pro starší občany a tvůrčí činnost pro děti,
zejména pak v již zmíněném víceúčelovém objektu. Jelikož jsme neměli, kde schůzi uspořádat,
musíme především poděkovat Milošovi Pourovi ml. za poskytnutí prostoru garáže. Taktéž všem za
příjemné občerstvení. (Pařízková)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obecní úřad činnost tohoto sdružení vždy podporoval 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. Jeřičtí
tenisti v měsíci srpnu t.r. doslova ovládli
dobře obsazený tenisový turnaj ve čtyřhře
v Hořicích (1. místo p. Šorf+Heligr; 2. místo p.
Chládek+Pour). Tenisový turnaj ve čtyřhře se
zajištěným občerstvením se uskutečnil např.
dne 4.8., 2.9. a dne 14.10. t.r. to bylo
vyhodnocení uplynulé sezóny na akci
„Poslední smeč“ s tenisovými utkáními a za
babího léta doplněno příjemným posezením
těchto sportovců se svými partnery a
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starostou obce. Tenisti o tenisový kurt a jeho okolí příkladně pečují - obecní úřad
předpokládá, že to tak zůstane i nadále. Dne 25.11. se opět sešlo 8 tenistů, kteří uklidili kurt
od listí, připravili jej na zimní odpočinek a vysbírali spoustu odpadků. Tenisti 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; v Jeřicích se plánuje turnaj v měsíci lednu 2017 ve
víceúčelovém zařízení v Jeřicích. (Páldi)

Aktivity a malé ohlédnutí za aktivitami fotbalové mládeže z Jeřic
v podzimní části krajských soutěží v kopané.
Starší žáci Vašek CHLÁDEK, Tomáš RATHOVSKÝ bojovali v DAHASL Krajském Přeboru
Královehradeckého Kraje, kde se jim bohužel vinou neproměňování vypracovaných šancí
tolik nedařilo, a obsadili poslední místo. Přes to zejména naši kluci patřili k oporám týmu.
Tomáš několikrát vypomohl i v mladším dorostu. Lukáš Rathovský se svými spoluhráči
nastupoval v ČP Krajském poháru mladších žáků - skupina B. Těm se dařilo o poznání lépe a
do posledního utkání bojovali o postup do finálové skupiny přeboru. Bohužel kýžený postup
se klukům nepodařil, protože hráči z Nového Hradce si v posledním utkání postup pohlídali a
v utkání se Slávií HK vyhráli 3 : 0 a odsunuli nás na 4. nepostupové místo. Ač nás kluci z
Nového Hradce ani jednou neporazili, tak si postup zasloužili. Už jen z pohledu naší největší
slabiny, a to proměňování vypracovaných vyložených příležitostí, kdy jsme za soupeři, kteří
postoupili, v tomto směru jednoznačně zaostávali.

Hodnocení na závěr
Před začátkem soutěže jsme tak nějak počítali s tím, že jako tým můžeme sehrát kvalitní
utkání, jen budeme mít problém s proměňováním šancí. Ať jsme si chtěli přiznat, nebo ne,
tak největší slabinu jsme cítili ve hře útočníků. Bohužel vše
se záhy projevilo a naše produktivita byla oproti soupeřům
žalostná, zejména když jsme postrádali některého hráče ze
záložní řady, taktéž jsme ztráceli, pokud nebyl zcela zdráv
Štěpán VALENTA v brance, kterého ve dvou případech
nahradil Kryštof KUBÍN ze starší přípravky, kterému jeho záskok zase neulehčili naši obránci.
Tento fakt nás stál ztrátu tří, čtyř utkání v rozmezí 3. - 4. kola. Po návratu všech hráčů
základní sedmičky jsme si připsali devět výher, dvě remízy a dvě prohry při skóre 20 : 4, což
nás z ničeho nic posunulo do bojů o postup, o který jsme se rvali doslova do poslední vteřiny.
Z tohoto pohledu nás můžou mrzet chyby, jako v prohraném utkání s Javorkou, kdy jsme
hráli 99% utkání na jednu branku, zbytečná remíza na Olympii, kdy to bylo úplně stejné,
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hloupá branka v sice dost protaženém závěru s Chlumcem, vyrovnávací branka na Novém
Hradci, ale o tom je přesně fotbal o chybách a jejich trestání, a právě v tom jsme zejména v
těch zmíněných utkáních zaostávali. A i přes to vše je potřeba kluky pochválit, ušli velkou
cestu, především je potřeba smeknout před celou obranou ve složení Tomáš VOJTÍŠEK,
Ondra LEJSEK, Šimon ŠUBRT a Ondrou BANGEM, kteří téměř neslézali z hřiště a odváděli kus
poctivé práce pro celý tým, taktéž Štěpán VALENTA, Lukáš RATHOVSKÝ, Vojta POUR, Michal
MORAVEC, Adam PODUBECKÝ patřili k tradičním oporám týmu, ale postupem času se k
těmto oporám přidávali i další hráči. Největší vzestup zaznamenal Honza SLEZÁK, ale i třeba
Tomáš DEML, ač branky nedával, tak alespoň bojoval a umožňoval lepší práci záložníkům.
Přes zimu máme na čem pracovat a doufejme, že se na jaře vrátíme zase o kus silnější.
(Rathovský)

Aktivity Základní školy Jeřice
Děti zlobí. A my?
Nikdy jsme se neměli lépe, než se máme dnes. Narodili jsme se v té šťastnější části světa. Ale
být dneska dítětem není zdaleka tak jednoduché, jak si to my, dospělí, myslíme. Dnešní
dětství není ideální. Děti jsou obrazem nás samých. Takže pokud se nám na nich něco nezdá,
měli bychom si my velcí udělat pořádek před vlastním prahem. Naše společnost nemá kladné
hrdiny. A s Husem nebo Masarykem dneska před žáky opravdu příliš neuspějeme. Chtělo by
to někoho současného, známého a mravně v pořádku. Hledáme, hledáme, no, moc se nám
to nedaří. Ten podvádí, ten něco někomu sebral. My ostatní, kteří nekrademe, zase nejsme
v televizi. Takže jsme nezajímaví. Naše společnost je konzumní. Už děti mezi sebou se
dohadují, kdo má lepší telefon, který tatínek či maminka si koupí ještě lepší a dražší, heč. My
máme to a vy to nemáte. Ujišťuji vás, že v naší malé škole se to děje v malém. Velké dětské
kolektivy jsou ještě vyhraněnější. Značka
oblečení či bot, to je to, co rozhoduje. Hlava?
Nezájem.
Rodina – přežitá instituce, která dneska
prostě nefunguje. U nás naštěstí většina dětí
má úplnou rodinu, kde čerpá jistotu a
bezpečí. Čím větší město, tím je to horší. Lidé
se scházejí a rozcházejí a za sebou vedou své
děti z jednotlivých vztahů. Hovoří se o „puzzle
family“ – skládací rodině, kde se dílek
vyloupne a nahradí dílkem jiným. Dětí se na
jejich názor nikdo neptá. A zůstat spolu „kvůli dětem“ se dneska nenosí.
Moderní technologie. Čím starší člověk, tím je nejistější. Děti v tom vyrostly, zvládají to
bravurně a snadno. Hodiny sedí před monitory a hledí. Ano, lze najít mnoho zajímavého.
Taky hloupého, nemravného, agresivního a nebezpečného. Který rodič ví, co zrovna „sjíždí“
jeho potomek na internetu? A který youtuber zrovna letí? A co říká? Programy těchto
„vychovatelů“ dneska působí na děti víc, než rodina. Tráví s nimi více času. Průměrně dvě
hodiny denně. Děti jsou takové, jaké jsme je vychovali. A proč to všechno píšu? Protože je
čas předvánoční, kdy se máme pozastavit a trochu bilancovat. Nikdy jsme se neměli lépe, než
se máme dnes…
A co to ta inkluze vlastně je?
Vtrhla k nám před dvěma lety za obrovského humbuku v tisku a televizi. Mluvili o ní všichni.
Někteří chytře, jiní hloupě a ti třetí byli úplně vedle. V jeřické škole máme děti s nějakým
postižením už léta letoucí. Víte, že nejlepší loňský sportovec Hořic, Jirka Hindr, chodil pět let
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k nám? Byl na paralympiádě, jezdí na mistrovství světa a občas nám pošle pohled. Napsaný
svou ochrnutou rukou. Neříkalo se tomu inkluze a nedostali jsme pro něj od státu ani
korunu. Asistenta neměl – kde bychom na něj vzali. A po něm byli další a další.
Rodiče vědí, že se všem dětem věnujeme. Že se snažíme je rozvíjet po všech stránkách, co to
jde. Máme žáky velké i malé, šikovné i méně šikovné. A do toho „ta“ inkluze. Přinesla
hromadu papírů navíc. Tabulky,
žádosti, výkazy. Pro nás zůstávají na
prvním místě děti a jejich potřeby.
V současnosti máme děti s autismem.
Je to dneska populární, v televizi
aktuální. Děti zavřené ve vlastním
světě, odkud neumějí vystoupit. Proč
to tak je, to vlastně nikdo neví. Jejich
vzdělávání je specifické. Díky inkluzi
máme asistentky, což nám velmi
usnadňuje práci. Stát platí asistentky
a případně i nějakou tu pomůcku navíc. Pracujeme metodami navazujícími na různé druhy
pedagogiky – waldorfskou, daltonskou, montessori. Vždy podle toho, co se jeví jako
nejlepší cesta. Důležitý je výsledek. Pro nás stále hledání nových postupů, získávání
zkušeností.
Čekáme na jméno nového ministra školství a přemýšlíme, co to přinese. Některý ministr
škrtá vše předchozí, jiný předělá, co se dá. A za čtyři roky znovu. Jaký bude další osud
nastoupené cesty s inkluzí opravdu netušíme. Praxe ukáže. A my tady dál zůstaneme a
budeme se v klidu věnovat našim dětem (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Nový začátek v nové školce
Čas ubíhá jako voda a než jsme se ve školce
rozkoukali, máme tu zimu. Letošní školní rok posílilo
naši sestavu dvanácti dětí sedm dvouletých. Každé
nově příchozí dítko se vyrovnávalo s odloučením od
rodičů jinak. Některé pláčem, jiné bez slziček, ale
přesto s nejistotou a obavami z nového prostředí.
Začátek školního roku nebyl jednoduchý ani pro nás.
Běžné přípravy nám zkomplikovala protahující se
rekonstrukce budovy. Na poslední chvíli jsme
stěhovaly, uklízely, přebíraly, rovnaly… Byly jsme rády,
že rodiče měli pro tuto situaci pochopení a ti jež
mohli, si nechali děti do poslední chvíle doma. Ani
zasvěcení do ředitelské praxe neproběhlo
očekávaným způsobem. Skočila jsem do neznámé
vody a snažím se plavat. Současně se zajištěním
běžného chodu a řešením provozních problémů se
prokousávám hromadami dokumentů a směrnic.
Nechci šidit ani práci učitelky, proto školce věnuji
téměř všechen svůj čas. Mám ohromnou výhodu, že
mě moje práce baví a naplňuje. Náš oslabený kolektiv
doplnila paní učitelka s dlouholetou praxí Zdeňka Pokorná z Horních Černůtek. Do nového
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prostředí ji doprovázel všudypřítomný chaos a shon. Zahájení jsme však úspěšně zvládly, za
což všem kolegyním moc děkuji. Jsem ráda za kolektiv, který drží za všech okolností při sobě
a navzájem si pomáhá. Ráda bych také poděkovala zastupitelům obce, jimž vděčíme za lepší
podmínky, které rekonstrukce mateřské školy přinesla. Děkujeme panu Pařízkovi i všem, jež
svou pomocí jakkoli přispěly. (Dušková)
Den otevřených dveří
Počátkem října jsme spolu s panem
starostou s radostí uvítali všechny,
jež projevili zájem prohlédnout si naši
nově
zrekonstruovanou
školku.
S dětmi jsme na tento den napekly
jablkové
koláčky
a
připravily
k nahlédnutí fotografie, které mapují
historii školy. Slavnostní okamžik

zahájil pan starosta a popřál, aby se nám i dětem
v nové budově líbilo a dařilo. Máme dobrý pocit
z příjemné atmosféry, která tu odpoledne panovala.
Děti lákaly hračky, dospělé prohlídka interiéru včetně
provozního zázemí. Velký zájem vzbudily fotografie,
u nichž někteří zavzpomínali na dobu, kdy do školky
přiváděli své děti. (Dušková)
Vánoce na Hrádku u Nechanic se základní školou
Pokud mám být upřímná, nabídku z obce, abychom společně se základní školou uskutečnili
výlet v podzimním období, jsme my učitelky přijaly s určitými obavami. Bezplatné poskytnutí
dopravy bylo lákavé, avšak představa, že vyrazíme na výlet v podzimní plískanici s dětmi,

které si sotva zvykly nebo stále ještě zvykají na režim mateřské školy a jsou zcela závislé na
pomoci dospělého, nás právem děsila. Nicméně na návrh učitelek základní školy, jet na
Hrádek u Nechanic, jsme nakonec přistoupily. I když byl konec listopadu, počasí nám celkem
přálo. Děti se na prohlídku zámku těšily. Pro některé to byla úplně nová zkušenost opředená
velkým tajemstvím. Zámecké komnaty vyzdobené vánočními dekoracemi nás uchvátily. Do
různých barev laděné stromečky s ručně vyráběnými ozdobami, prostřené stoly s tradičními
pokrmy, to vše působilo v tomto honosném prostředí téměř magicky. S nasáváním vánoční
atmosféry jsme pozorně sledovaly hemžící se děti, neboť jsme stále měly na paměti, že sahat
na vystavené exponáty je zakázáno. Trochu jsem litovala milého pana kastelána, který se
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snažil působivým vyprávěním přiblížit vánoční tradice a život na zámku. Ne všechny děti jsou
však natolik zralé, aby upozadily svou potřebu povídat, ale i tak vše proběhlo v pohodě.
Myslím, že každý si alespoň část té nádhery odnesl ve svém nitru. Děkujeme obci za
financování dopravy. (Dušková)
Pojďte s námi do Betléma
Výzva, zda letos přispějeme svým kulturním
programem k předvánoční atmosféře v obci,
mě přivedla na myšlenku, poprosit o
spolupráci paní režisérku Emu Zámečníkovou
z Horních Černůtek. Tato obec se může pyšnit
talentovanými hudebníky, kteří se při různých
příležitostech scházejí, hrají a zpívají. A také
proto, že odtamtud jsou i moje dvě milé
kolegyně, byl nápad na světě. Paní Ema
ochotně souhlasila, že nám s vánočním
vystoupením pomůže. Společné představy se
postupně proměňovaly v reálný obraz.
S dětmi jsme pásmo nacvičovaly zhruba od
poloviny října. Vystupujeme v roli pastýřek a
pastušků, kteří si hrají u jesliček. Přirozený
dětský projev je v příjemném kontrastu
s postavami anděla a tří králů, jež dodávají
celému vystoupení duchovní rozměr a
vánoční kouzlo. Krásné kostýmy jen doplňují
herecké a muzikantské umění našich
společných známých z Horních Černůtek. Už
jen prozradím, že premiéra, při které jsme se
v Horních Černůtkách všichni poprvé společně
sešli, dopadla výborně a sklidila velký úspěch.
Děkujeme rodičům, že se svými dětmi
převléknutými za pastušky ochotně přijeli.
Premiéra dne 13.12.
před reálným
obecenstvem cca 50 osob v jeřickém kostele
sv. Máří Magdalény se rovněž velice vydařila a
to podle dlouho trvajícího potlesku
obecenstva. Své adventní proslovy přednesla
pí. Zámečníková a správce kostela p. farář Janák. Závěrem starosta obce Jeřice poděkoval
všem účinkujícím slovem i hezkými kytičkami a pozornostmi obce pro účinkující a popřál
všem účinkujícím krásné svátky a do příštího roku hodně zdraví a spokojnosti. (Dušková)
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Rád bych tyto informace pouze doplnil, že dne 6.12. pozval pedagogický sbor a děti
z mateřské školy své sourozence a kamarády, kteří prozatím nenavštěvují předškolní zařízení,
aby se spolu zahráli na čerty. Těchto hrátek se zúčastnilo cca 10 dětí, které prožili společně
určitě příjemnou a nenucenou předvánoční atmosféru. Poděkování za pečlivou přípravu
a provedení všech výše popsaných akcí patří zaměstnancům a zejména ředitelce školky pí.
Duškové, která se ve své funkci od 1.8. letošního roku skvěle zapracovala, zvládá náročné
řízení této výchovné instituce, aktivně s obecním úřadem spolupracuje řešení vzniklých
problémů. (Páldi)

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Začátek prázdnin jsme strávili na závodech v
Josefově, kde se nejlépe dařilo Donatele s
Šárkou Dědinovou, která přivezla si druhé
místo ze soutěže stupně „S“. Týden na to
Šárka se dvěma koňmi byla na tréninku s
holandským trenérem (Remy Bastings), který
je posunul zase o kousek dále v přípravě a v
srpnu si Donatela odbyla premiéru v druhé
nejvyšší soutěži a to IM1 v Královickém dvoře
u Slaného. Dále jsme pokračovali menšími
závody jako např. ve Svobodě n. Ú., kde byla
Jana Bubeníková s Lussem 2x4. a děvčata z
jezdeckého klubu mezi svými prázdninovými
pobyty dle možností trénovala. Začátkem září byla Šárka s Werbertem 2. a 4. v Dolním Přímu, s
Donatelou ve Sv. Jiřím zvítězila. Donatela ukončila sezónu v Praze na Přední Kopanině, kde byla v IM1
pátá a Werbert se s letošními závody rozloučil v Chlumci n.C., kde byl v jedné L úloze druhý a druhé L
vyhrál. Dne 16.9. jsme v našem areálu uspořádali pro naše klienty, přátele a členy JK již tradiční
rozloučení se sezónou a křtění hříbat. Letos jsme oficiálně přivítali 3 nová hříbátka a připravili jsme
jízdy zručnosti, kdy mezi sebou závodili jak zdatní jezdci, tak malé děti na poníkovi. A v říjnu naše 3
svěřenkyně úspěšně absolvovaly zkoušky základního výcviku a budou se od příštího roku moci
účastnit oficiálních soutěží. Zimu strávíme sportovním odpočinkem, ale jak počasí dovolí, budeme se
pečlivě připravovat na sezónu 2018. (Dědinová)

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.
Tentokrát Vám však, milý čtenáři, vzhledem
k období adventu a času vánočního popíšu
symboliku a význam adventního věnce.
Prapůvodní adventní věnec vznikl na území
protestantského Německa začátkem 19. století
náhodou v jednom malém chudobinci, kam
docházel kněz, který se snažil vyhovět netrpělivým dotazům dětí o příchodu vánoc. Kněz tehdy
ozdobil svůj věnec 19 svíčkami červené barvy pro všední dny a 4 bílé barvy pro neděle. Často dochází
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k mylnému výkladu, čemu všemu jsme schopni říkat „adventní věnec“. Symbolikou věnce má být jeho
kulatost – je to tzv. kolo osudu, koloběh dějů a dějin, všechno se pořád točí a nic nemá konec,
protože tam, kde je pomyslný konec, je ihned nový začátek. Kolo je tedy základ. Dříve se používal
věnec slaměný a vůbec se nezdobil a i to mělo určitě své kouzlo. Pravý adventní věnec by měl mít na
sobě jehličí se šiškami nebo jinou stálezelenou rostlinu (vhodný je např. i mech, břečťan, apod.)
doplněný o plody cesmínu (subtropická dřevina). Adventní věnec je často doplňován biblickými
postavami nebo motivy (andělé, apoštolové, beránci, zvony, hvězdy, komety, atd.). Jehličí
symbolizuje věčnost, zdraví, život a odhání svými bodlinkami to zlé a nepříjemné. Počet svící na věnci,
které by měly být řazeny vždy do čtverce, nikoliv řádku či jiných nepochopitelných míst, je typicky
čtyři, i když dříve se přidávala i pátá svíce za Ježíše Krista. Čtverec svící značí symboliku čtyř ročních
období a čtyř světových stran, které tím pádem mezi sebou musí mít pravidelný rozestup. Zásadní je
taky barva, i když od té se upustilo už úplně. Pravou barvou adventu je fialová; je to barva duchovna
a spojení s Vesmírem. Třetí svíčka, která se zapaluje za přátelství, může být i růžové barvy. Svíčky se
zapalují vždy proti směru hodinových ručiček. První svíce se zapaluje o první adventní neděli (železná
neděle), letos připadla na den 3. 12. Tato svíčka symbolizuje Naději. Naději v lepší zítřky, ve zdravou
budoucnost, ve splnění přání a tužeb, která nosíme v srdcích. Další neděli (bronzová neděle)
zapalujeme druhou svíci; ta je za Mír – v sobě, v lidech kolem, v zemi naší i v těch za hranicemi. Třetí
adventní neděle se jmenuje stříbrná a o ní zapalujeme svíčku třetí, kterou zažeháváme za Přátelství.
Vyjadřujeme tím dík za všechny své blízké kamarády a známé, kolegy z práce, sousedy, a přejeme si,
aby se uzdravily všechny naše emocemi rozbourané vztahy s blízkými, se kterými si zrovna
nemůžeme přijít na jméno. No a poslední svíčka, svíčka Lásky, se zapaluje o čtvrté adventní neděli
(letos připadá přesně na 24. 12.) a která by měla být zlatá. A k lásce asi netřeba cokoliv dodávat. Ta je
jediná smyslem všeho tohoto bytí. Pátá svíčka, pokud tuto tradici dodržujete, je zasvěcena Kristu.
Adventní věnce jsou velice hezkým zpestřením domovů občanů obce a některé krásné výtvory
zasluhují náš obdiv. Do tvorby věnců lze zapojit i děti, které budou mít také radost ze svých výtvorů.
Ať již budou Vaše adventní věnce kulaté nebo do čtverce, se svíčkami nebo bez, s jehličím nebo bez,
zlaté nebo fialové, pouze jako zimní dekorace na dveře nebo na vyzdobení interiéru domácností nebo
štědrovečerního stolu, měli by všem symbolizovat pokojné a radostné vánoční svátky. Nezapomínejte
však, že i obyčejné a malé svíčky na adventních věncích bez patřičného dozoru mohou způsobit
devastující požáry…. (Páldi)

Jubilea:
červenec: Anna Magerová, Pavel Šorf
srpen: Eva Ryglová, Irena Heligrová, Věra Bubelínyová
září: Ivan Plíska
říjen: Miluška Smolíková, Jaroslav Haken
listopad: Jiří Rubek, Hana Poláková, Miloš Jenčovský, Jaroslava Pourová

Úmrtí:
červenec: Jaroslav Smolík
září: Dagmar Zapadlová
listopad: Růžena Fileková

Do obce se přihlásili k trvalému pobytu - Petra Zemanová čp. 97
Z obce se trvale odstěhovali
Lenka Míčková/Marian Mihok/Etela Mihoková/Matyáš Mihok z čp. 77, Jana Hosnedlová z čp. 69,
Robin Baláž z čp.21. V období posledního pololetí se nenarodil v obci žádný občan a ke dni
30. listopadu t.r. bylo hlášeno k trvalému pobytu v obci Jeřice včetně Dolních Černůtek 389 osob.
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Plánované aktivity obce v r. 2018
Jaro ve spojení s létem bude pro občany obdobím dovolených a užíváním sluníčka, ale i možností
se zúčastnit pravidelně opakujících se kulturních akcí obce. Venkovní sezónu obecních akcí již
tradičně zahajuje slet čarodějnic, možné koncertní vystoupení v kostele, pak dětský den plánovaný
s ukázkou drezúry honebních psů mysliveckého sdružení Třebnouševes, možná se zopakuje nějaký
ten pouťový fotbálek anebo prostě posezení občanů u táboráku. Srpen bude ve znamení akce „Ahoj
léto“ s pouťovými atrakcemi pro děti s tanečkem u 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 nějaké loutkové divadlo spojené s
přenocováním dětí s dospělými ve stanech pod širým nebem na hřišti, návštěvu vhodného zámku pro
seniory obce, návštěvu vinného sklípku případně nějakého zajímavého adventního trhu.
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, silvestrovského posezení, 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. Myslí se i na mládež, které by se, dle zájmu, mohl pořídit nějaký kovový posilovací
„fitness“ stroj (např. víceúčelová 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 vyzívá
k pokračování sběru papíru a kovového odpadu, jehož zisk z vrácení do sběrných surovin 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)

KLIDNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
VESELÉHO SILVESTRA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM VŠEM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD JEŘICE
(Vánoční mše v jeřickém kostele se koná dne 24.12.2017 od 22.00 hodin)

_________________________________________________________________
Jeřický občasník je nutné vnímat jako neautorizovanou písemnost bez odborné jazykové úpravy.
Zpracoval, vydal a distribuoval zdarma ve prospěch občanů obce Jeřice Obecní úřad Jeřice.
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