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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
Konec roku 2017 a uplynulé období roku stávajícího se neslo zejména v duchu dohledu nad
několika důležitými stavebními počiny obce, údržby nebo rozvoje obecní infrastruktury a tím i ke
přispívání spokojenosti občanů obce. Rád bych úvodem tohoto článku připomněl čtenářům, že
stálou 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 si
jsou vědomi, že z důvodu splácení mnohamilionového úvěru je nutné přihlížet k čerpání
finančního rozpočtu obce a k realizaci veškerých stavebních akcí a nákupu služeb nebo majetku
s velikou obezřetností. Rekonstrukce Mateřské školy v Jeřicích byla sice dokončena již začátkem
loňského září, ale toužebně očekávanou dotaci Evropské unie cestou MŽP ČR obec prozatím do
dnešního dne oficiálně neobdržela… Ukončení stavebních aktivit na budově hasičské zbrojnice
v Dolních Černůtkách se oproti původním předpokladům protáhla až do měsíce června t.r.
Nicméně, věřím, že obě stavby svým pojetím splní své očekávání, a to, že zkvalitní podmínky
předškolní výchovy dětí resp. zlepší kulturní vyžití občanů. Rekonstrukce místní komunikace za
bývalou prodejnou potravin v Jeřicích, na kterou někteří občané obce čekali mnoho let, se rovněž
stala skutečností. I zde obdržela obec významnou finanční dotaci od státu. V letošním roce se
vyměnily i poškozené, nefunkční a bezpečnost ohrožující okna + vstupní dveře ve víceúčelovém
zařízení včetně autodílny+bytu, základní školy a opraví se i plocha za kovárnou v Jeřicích. Bohužel,
u těchto staveb se nepodařilo získat státní dotaci, a tak náklady na tyto stavby se uhradí
z rozpočtu obce a školy. Obecní úřad ani do budoucna nehodlá upustit od nastaveného trendu a
pozornosti postupné údržby své infastruktury. Na měsíc září se naplánovalo rozšíření místní
komunikace a pokládka asfaltového recyklátu od hlavní silnice směrem k bytovce; zpevnění
vjezdu podél obecní budovy zámkovou dlažbou zastupitelé obce neschválili a doporučují se
zaměřit na opravu chodníků v obci Jeřice. Chodníky jsou však v obci Jeřice a v Dolních Černůtkách
z cca 85 % majetkem HK kraje a tak nejdříve musí dojít ke geodetickému zaměření pozemků pod
nimi a následnému schválení jejich bezúplatnému převodu obci. V rámci kvalitnější údržby
místních komunikací se provádí pravidelná údržba mechanizace a používaného nářadí, opravil se
malotraktor a pořídila se nová sekačka na údržbu hřbitovní plochy, zakoupil se i sběrný koš
k mechanickému koštěti anebo vysavač listí. Obec již dlouhodobě čeká na převzetí zánovního
traktoru, ke kterému by se pořídil vhodný kontejnerový nosič. Náročný pravidelný servis čističky
odpadních vod a soustavy obecní kanalizace v Jeřicích zahrnující obměnu zrezivělých nebo
nefunkčních 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 příštím období občanům obce ponechat výši tohoto
správního poplatku v nezměněné částce tj. 25,-Kč/m3. V letošním roce se 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 vůči loňskému roku
prozatím nezvýšily. Některé stavební plány se stávajícímu zastupitelstvu obce splnit nepodařilo.
Je to zejména úkol alespoň 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. Tato náročná
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a „provizorní“ oprava představuje odhadem náklady v řádu několik set tisíc korun, ale
komunikace by alespoň po dobu 10 let plnila řádně svůj účel ve prospěch občanů obce. Dalšími
úkoly zastupitelů by měla být výstavba dětského hřiště v Černůtkách včetně doplnění prvků
hřiště v Jeřicích, výměna oken + vstupních dveří na budově obecního úřadu v Jeřicích, a to buď
s přispěním státní dotace, nebo plně na náklady obce a potřebná údržba chodníků v Jeřicích.
Možnost investovat obecní finance je např. i ve vybudování multikulturní budovy na hřišti
v Jeřicích. Náročná finanční péče se věnuje i stromové zeleni a okrasných ploch. Je plánovaná
další likvidace náletových křovin v okolí památníku Jana Husa v Černůtkách. 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, postřik plevele, odstranění klestí, prořezávky a vyžínání. I v těchto
souvislostech obec opakovaně požaduje návratnou finanční dotaci od Královéhradeckého kraje.
Koncem měsíce ledna se bezplatně umožnila ve prospěch občanů těžba náletových dřevin kolem
oboustranného břehu náhonu a od měsíce června několik souší na obecním pozemku „Na Vrše“.
Obecní prostory tj. místní komunikace, okrasné plochy, dětské a fotbalové hřiště, okolí
kontejnerů na tříděný odpad, kulturních památek, místního hřbitova se v letošním roce dařilo
udržovat dle možností v pořádku zásluhou p. Rygla, p. Salače a několika osob na dohodu
o provedené práci. Po dvou letech se podařilo na žádost občanů obnovit i farské schody pod
lávkou spojující Ovčín s hřbitovem a před VÚZ se vybudovala okrasná plocha. Obecní úřad řešil
i stížnost mladých maminek a přijal příslušná opatření vůči nepořádku v okolí dětského hřiště
v Jeřicích. Je nutné si však uvědomit, že ve prospěch údržby veškerých obecních prostor
disponuje obecní úřad pouze jediným stálým zaměstnancem… Obec Jeřice z obecních peněz tak,
jako každý rok, podporuje nejenom provoz Mateřské školy a Základní školy v Jeřicích, činnost
Jednotek požární ochrany resp. Sboru dobrovolných hasičů obou obcí (např. PHM, výstroj,
náhradní díly 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, Jezdecký klub v Jeřicích, Římskokatolickou farnost v Hořicích, 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 a dětí
navštěvující 1. ročník základní školy. Někdy je však druh sponzorství obce i zneužíván… např.
činnost Klubu mládeže v Jeřicích v budově VÚZ při plánovaném rozvoji sportovních dovedností
mládeže např. v ping-pongu, šachách nebo zájmově-uměleckých osobností, pořizování
společenských her a pravidelné občerstvení bylo ukončeno z důvodu trvalého nepořádku
v prostorách VÚZ, nebezpečí užívání alkoholických nápojů a požáru. Prozatím se obecnímu úřadu
z důvodu nezájmu seniorů nepodařilo vzkřísit myšlenku pravidelné činnosti Klubu důchodců
v Jeřicích a tak obecní úřad hodlá pořádat ve prospěch důchodců alespoň jednou za pololetí
nějaké společné setkání se starostou obce nebo zorganizovat pro seniory nějakou zajímavou akci.
Od měsíce června je možnost pro občany obce se 2x týdně zúčastnit pravidelných neformálních
diskusí občanů obce nebo projednávání otázek rozvoje obce se zastupiteli, konání besed a
společenských her (např. vědomostní, šachové nebo karetní soutěže) v zasedací místnosti VÚZ
v Jeřicích včetně občerstvení, kterou má pronajatou p. Pavel z Jeřic. Zatím funguje v obci i pošta
a také obchod se smíšeným zbožím. Obecní úřad bude vždy hájit zájmy občanů poskytováním
svých prostorů pro tyto služby. Funguje i autobusová a železniční doprava (v letošním roce se
očekává instalace světelného zabezpečovacího zařízení na přejezdu směrem na Hořice) a snad
dojde i k výměně části poruchového vodovodního řádu od nádražáckých bytovek směrem k silnici
III. třídy před okrasnou plochou. Občané obce Jeřice se začátkem roku stěžovali 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
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vybudovaného vodovodního napojení obce Jeřice na úpravnu vody v Březovicích by se měly snížit
ve vodě vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů a naopak navýšit kvalita i čistota vody.
Vodohospodářská obchodní společnost Jičín již obdržela stavební povolení a dle sdělení
provozního ředitele má k zahájení výstavby vodovodu dojít ještě letos. Obecní úřad v součinnosti
s vodaři zajistil bezplatně dodávání balené vody pro děti z MŠ, kojence a těhotné ženy z Jeřic z
důvodu zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodě. Nicméně, VOS informovala obecní úřad, že
konzumace vody z vrtu JE-1 (západní část obce směrem k toku řeky Bystřici) ohrožuje zdraví
dospělých osob výjimečně. Samostatnou kapitolou finanční nákladovosti obce je pořádání
kulturních akcí. Obecní úřad se snaží, opět dle finančních a personálních možností, organizovat
takové akce, které by svým pojetím vyhovovaly jak mladší, střední a starší generaci. Proto bych
požádal občany, aby nám nejenomže sdělovali své podněty nebo nápady k pořádání těchto akcí,
ale i pomáhali je realizovat. 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, dodržování
klidu v obci po 22.00 hod (kromě výjimek stanovených vyhláškou) a dle vzájemné občanské
tolerance i omezení používání sekaček, traktorů, cirkulárek, pálení odpadu apod. v době
pracovního klidu tj. v neděli. V měsíci červenci hodlá obecní úřad pro bezpečnost občanů
instalovat 2 ks silničního dopravně bezpečnostního zrcadla v Jeřicích u čp. 75 a čp. 29. Obecní
úřad zajistil dnem 15. 6. zdarma ve prospěch občanů obce Jeřice a Dolních Černůtek cestou
Technických služeb Hořice (Čelakovského 1457) sběr (likvidaci) nebezpečného
a velkoobjemového odpadu kam patří plasty, železo, sklo, papír, elektrospotřebiče-ledničky,
počítače, mikrovlnné trouby, tiskárny, zářivky,… oleje, mazadla, tuky, textil, barvy, ředidla,
pesticidy, kyseliny, sedací soupravy, koberce a kusy nábytku. 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. Obecní úřad se snaží zabývat a věnovat patřičnou
pozornost každému podnětu, návrhu nebo stížnosti občanů. Dle stanovené agendy řeší tyto věci
buď stálý zaměstnanec obce, nebo přímo starosta, místostarosta, ale i další členové
zastupitelstva. Úřední administrativa kladená na činnost samosprávných celků tj. na obce
neustále a dramatickým způsobem narůstá. Neskutečná byrokratická zátěž a administrativa
spočívá např. v získávání dotací státu, způsobu sociálního zajištění a bezdomovství místního
občana, odprodej resp. pronájem obecních prostor a obecních pozemků, řešení
mezilidských/sousedských vztahů a realizace výběrových řízení. Na obecním úřadě funguje od
měsíce května také certifikovaný pověřenec na ochranu osobních údajů. Jeho stěžejní povinností
je dohlížet na zabránění úniku nežádoucích osobních dat. Na jedné straně chápu, že i občané si
musí být jistí, že s jejich místem trvalého bydliště, rodnými čísly, daty narození, atd. se bude
zacházet dle zákona. Abychom se ale báli pořídit z veřejných akcí fotodokumentaci, báli
zveřejňovat údaje ze zápisů dětí do škol, zavazovali si zhotovitele veškerých veřejných zakázek i
občany při zveřejňování záměrů písemnou mlčenlivostí, hlásili na Úřad pro kontrolu osobních dat
ztrátu klíčů, vedli evidenci těchto „incidentů“, zpracovávali složitá hlášení, atd. pod pohrůžkou
vysokých finančních sankcí vede k tomu, že starostové jsou již otráveni a znechuceni
byrokratickou zátěží, kterou musí denně vyřizovat. Očekávané administrativní změny a náležité
opatření obcí mají přinést i předpokládané novely zákona o odpadech, školského zákona
a zákona o sociálním bydlení. Možná si ministerští úředníci nebo páni poslanci vůbec
neuvědomují, že tyto změny se ve stávajících počtech zaměstnanců obecních úřadů, na kterých
vykonávají svoji činnost často neuvolnění starostové a zastupitelé, prostě není možné zvládnout.
Tyto záležitosti jsou velice často náročné na čas, pohotovost, pečlivost, vstřícnost, někdy až na
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pokoru, zvolený takt, volbu slov a přístup při jednání pro jejich úspěšné vyřešení. Současný objem
úkolů řešených obecních úřadem a s nimi spojená úřednická byrokracie může do budoucna
způsobit zanedbání nebo nepozornost při vyřešení mnoha důležitých problémů obce anebo
požadavků občanů. (Páldi)

Výzva obce k dodržování pořádku a čistoty
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. 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 pravidelně navyšuje počet
plastových kontejnerů o 1 nádobu v období měsíců květen-říjen
v obou obcích. Bohužel někteří nezodpovědní občané, a to
i z jiných obcí, vkládají tento odpad do kontejnerů v pytlech,
papírové krabice vcelku, nezmačkané anebo dokonce házejí do
těchto kontejnerů komunální odpad…!! Nezapomínejme, že
použitý olej resp. ztuhlé tuky z našich domácností lze rovněž
soustřeďovat do pet lahví a odkládat do žluté popelnice
situované u ČOV. Tento odpad 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. K úklidu
obecních prostor vyzval obecní úřad i děti ze Základní školy v Jeřicích, které shromáždili několik
pytlů odpadu z katastru obce. Pomoc při úklidu obecních prostor i lesních porostů obce nabídl
zdarma i myslivecký spolek Bystřice Třebnouševes. Tato pomoc byla využita obecním úřadem ve
formě jejich účasti a několika zastupitelů a občanů z Jeřic v rámci výstavby okrasné plochy
v blízkosti ČOV dne 21.4. Asi 30 nadšenců vykonalo nezištně a dobrovolně kus práce pro rozvoj
obce. Vzhledem k tomu, že obecní úřad nedisponuje vysokým počtem zaměstnanců, věřím, že
takovéto akce budou i do budoucna aktivně občany podporovány. Je vidět, že sice dobrovolníci
na pomoc obci ještě „nevymřeli“, ale akce, kdy se s nadšením a svépomocně v obci běžně stavěly
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 projektové dokumentace při
získání potřebných povolení. Jsme i více zaneprázdněni, řešíme své každodenní starosti, pracovní
a osobní záležitosti pod časovým tlakem, prostě není na nic čas… Pokračuje i sběr nepotřebného
papíru a kovového odpadu. Doufám, že i tato činnost výrazně přispěje k čistotě a ochraně
životního prostředí obce a prevenci proti nedovoleným skládkám. Obecní úřad bude trvat i na své
žádosti adresované Povodí Labe o vybagrovaní nahromaděného bahna v korytě řeky Bystřice
a zpevnění uvolněného břehu v blízkosti budovy základní školy. Chraňme si a neznehodnocujme
to, co je již v obci vybudováno a co dlouhodobě funguje ve prospěch nás všech. Věnujte prosím
náležitou pozornost i zamezení volného pobíhání psů a znečišťování ovzduší, což musel obecní
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úřad řešit v nedávné době správním řízením cestou MÚ Hořice. 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 1 mládě.
Bohužel, čápi nejsou zákonem chráněný živočišní druh a škody, které páchají
např. chovatelům drůbeže, je nutné řešit v součinnosti se zástupci záchranné
stanice v Jaroměři. (Páldi)

Masopustní veselice
Když opomenu setkání starosty se zastupiteli obce a s jejich partnery dne 5.1.2018 na VÚZ
v Jeřicích, tak obecní úřad oficiálně zahájil kalendář pořádání svých letošních akcí vskutku
netradičně, a to pořádáním „Masopustní veselice“ dne 10.3.2018 v kulturním sále obce Rašín.
Obecní úřad hodlal navázat na tradiční lidové zábavy z minulosti a poskytnout tak občanům
možnost si v přátelské atmosféře, v příjemném prostředí zatančit a na chvíli u písniček a sklenky
vínka zapomenout na jejich každodenní pracovní shon
nebo starosti. Úroveň profesionální obsluhy p. Svatoně a
spol. z Milovic při zajištění občerstvení, výkon hudebního
tria KV Band z Pardubic, chutnou večeři a bohatou
tombolu hodnotných cen ocenila většina z cca 55 osob
v sále. Obecní úřad i v tomto roce velice pečlivě
naplánoval veškeré své kulturní akce a nebude litovat
ani vynaloženého úsilí při jejich přípravě, ani nemalých
finančních prostředků k tomu, aby maximálně vyšel
vstříc přáním a potřebám všech věkových kategorií
občanů obce. Zde je důležité zmínit, že ještě pořád je mezi námi dost osob, které se nezištně, s
nadšením něco dokázat a s vůlí dotáhnout věci do úspěšného konce podílejí na přípravě obecních
akcí. Těm je nutné vždy a s respektem poděkovat,
protože bez nich by se žádné kulturní akce nikdy
neuspořádaly. Tímto bych proto chtěl jménem
obecního úřadu velice poděkovat za perfektní
přípravu a zajištění této veselice členům kulturní
komise, jmenovitě pí. Pozlerové, p. Ryglovi, a také pí.
Páldiové. Poděkování patří i zhruba 40 sponzorům za
jejich poskytnuté dary a také starostce pí. Kučerové,
která nám laskavě pronajala prostory obce Rašín.
Věřím, že ohlasy na pořádání této akce budou z řad
občanů pouze pozitivní a že se zopakuje i v roce
příštím. (Páldi)
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Slet čarodějnic v Jeřicích a v Černůtkách
Dne 30. 4. 2018 zahájila sezóna venkovních obecních akcí tradičními
„slety a pálením“ čarodějnic, jak v Jeřicích pod patronátem TJ SOKOL JEŘICE
a SDH JEŘICE. Ocenění nejhezčího čarodějnického ošacení a z reje divokých
masek bylo velice obtížné, protože místní děti byly skutečně velice vkusně
nastrojené. Bohužel, „dospělých čarodějnic“ bylo poskrovnu a tak 1. místo
obsadila suverénně pí. Hanka Smolíková z Jeřic. Dětským čarodějnicím i
dospělé čarodějnici obecní úřad předal na památku dárečky. Příjemné
posezení u ohně ve spojení s chutným občerstvením (tradičním sponzorem vanilkových věnečků
byla opět pí. Hanyšová) si v Jeřicích pochvalovalo kolem 60 osob. Podobně probíhala tato tradiční
akce i v Dolních Černůtkách, kde se po zažehnutí ohně u památníku J. Husa místní občané v počtu
cca 35 osob sešli u nově rekonstruované budovy hasičské zbrojnice. Různé sladké a slané
občerstvení včetně podávání točení piva zajistili zejména místní zastupitelé v součinnosti
s občany a dlouho do noci se probírala problematika dalšího rozvoje obce. Starosta obce byl na
obou akcích přítomen a v rámci diskuse s občany slíbil i nadále hájit jejich zájmy a rozvoj obce
Jeřice a Dolní Černůtky. Poděkování za přípravu a organizaci těchto akcí zaslouží zejména členové
Kulturní komise obce, zejména pí. Pozlerová, pí. Eva Pourová, pí. Hana Černá, p. Rygl, zastupitelé
obou obcí, p. Šorf Zdeněk, p. Heligr Zdeněk a mnoho dalších. (Páldi)

Připomínka padlých občanů obce v boji proti fašizmu
Obec si pravidelně připomíná své hrdiny z válečné historie. Mediálně je velice známý např.
příběh padlého četníka (strážmistra) Lžičaře, hrobníka Šulce a dělníka Skály těsně před koncem
2. světové války dne 6. května 1945 u staré kovárny v Jeřicích. Dne 26. 5. 1947 byla těmto
hrdinům, kteří společně bojovali proti německé okupaci České republiky, odhalena na č. p. 8
v Jeřicích pamětní deska. Výročí jejich hrdinských činů si zástupci obce uctili i letos pietní
vzpomínkou při položení věnců a kytic dne 4. 5. 2018 na památných místech v obci. Stavu
památníků věnuje obec náležitou péči. (Kulturní komise, Páldi)

Návštěva seniorů obce Dolní Černůtky a Jeřice na zámku v Častolovicích
Dne 26. 5. 2018 navštívilo 22 seniorů z Jeřic a Černůtek za asistence zástupců kulturní komise
a starosty renesanční zámek v Častolovicích. Historie zámku patřící rodu Šterberků, který jim byl
v r. 1992 navrácen v rámci restitucí, sahá až do 13. Století. Dnes je uzavřenou stavbou kolem
téměř čtvercového nádvoří, v jehož středu stojí barokní kašna s rodovými emblémy a plastikami
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ryb. Senioři postupně navštívili zámeckou oboru, zámecký zvěřinec, rozlehlý park a zhlédli
i nádherné interiéry zámku. Zejména Rytířský sál s hodnotnými kazetovými stropy, barokní
a renesanční umělecké díla jako obrazy, sochy, nábytek, koberce, gobelíny, lustry, kachlová
kamna, krby, oltáře, arkádové chodby, zábradlí, atd. datované až ze 16. století jsou ve vynikajícím
stavu a zaslouží skutečný obdiv návštěvníků za jejich mistrovské zpracování. Pár seniorů dokonce
prohodilo několik slov s nynější majitelkou zámku – pí. Dianou
Sternbergovou. Výprava z Jeřic a Černůtek si vychutnala i výborné
kafíčko se zákuskem ve vyhlášené zámecké cukrárně, zastavilo se
v roubence u Týniště nad Orlicí na oběd a kolem 15.00 hod. dorazila
domů. Poděkování za vynikající organizaci této obecní akce zaslouží
pí. Pozlerová a p. Rygl. (Páldi)

Den dětí
Dlouho očekávaná a snad jedna z nejdůležitějších akcí roku, tedy alespoň pro děti, bylo
pořádání „Dne dětí“ konaného dne 16. 6. 2018 na hřišti v Jeřicích pod patronátem obecního
úřadu, TJ SOKOL JEŘICE a SDH obce Jeřice. Dovednostních soutěží např. při ovládání hasičské
výzbroje, jízdě na koloběžce mezi překážkami, střílení ze vzduchovky, chůzi na chůdách, atd. se
účastnilo více než 60 dětí. Možnost jízdy na koni, pohladit několik roztomilých kůzlátek,
přítomnost nafukovacího skákacího hradu, přelet
letadla, ze kterého padaly dětem bonbóny, chutné
občerstvení a mimořádně vlídné počasí přispělo
k příjemné atmosféře této akce. Zpestřením akce bylo
rovněž sponzorství drobných dárků dětem a zajímavá
ukázka asi 10 členů Mysliveckého spolku Bystřice
Třebnouševes při výcviku loveckých psů s ústním
doprovodem. Děti nejvíce ocenili dárečky a sladkosti,
které obdrželi za své výkony v soutěžích. Poděkování za
organizační přípravu a průběh této akce patří tradičně
členům
kulturní
komise
obce,
zejména
p. Ryglovi, zastupitelům obce včetně jejich poloviček (pí. Chládková), hasičům SDH Jeřice
a z ČEPRO a.s. Cerekvice, provozovateli Autodílny Jeřice p. Václavíkovi, zapůjčiteli lavic
a slunečníků p. Firkušnému z Jeřiček, předsedovi JK Jeřice p.
Pour Jaromírovi, zástupcům TJ SOKOL Jeřice, zástupcům
mateřské školy a základní školy Jeřice (pí. Tomášková, pí.
Černá a pí. Dušková), ale i mnoha občanům obce např.
manželé Šorfovi, Heligrovi, p. Jenčovský Lukáš, p. Zvoníček,
atd. Nezištné sponzorství akce svým občerstvením nebo
zajištěním stanovišť podpořila již tradičně pí. Hanyšová a pí.
Salačová. (Kulturní komise + Páldi)
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Fotbalový zápas v Jeřicích a vystoupení skupiny Manuál
Dne 23. 6. 2018 se na hřišti v Jeřicích uskutečnilo
přátelské fotbalové utkání zástupců mladší a starší
generace z Jeřic. Šlo pouze o možnost si trošku zaběhat,
zasportovat a rozhýbat tělo. Hřiště a vůbec přípravu
tohoto utkání, které rozhodoval p. Havlík z Jeřic,
připravili zejména kluci z TJ Sokol a p. Rygl. Počasí
tomuto zápasu bez záludností a zbytečných faulů moc
nepřálo a účast diváků byla proto minimální. 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 podobné akce zopakovat i příští rok
za účasti mužstev z okolí nebo přemýšlí např. i o
pořádání nohejbalové turnaje amatérů. Večer na
hřišti zahrála roková kapela Manuál na kterou se
odhadem přišlo podívat cca 60 osob. Poděkování
za přípravu této obecní akce patří Kulturní komisi,
zejména pí. Pozlerové a v rámci obsluhy diváků p.
Samkovi z Jeřic. (Kulturní komise+Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů
Dne 19.1.2018 se konala Výroční valná hromada SDH Jeřice za účasti
23 osob; delegátem byl starosta SDH z obce Dolní Černůtky a přítomný
byl i starosta obce. Valnou hromadu řídil velitel SDH Jeřice p. Rygl –
nejdříve proběhla volba mandátové komise, zpráva o činnosti SDH na r.
2017, plán činnosti na r. 2018, usnesení z valné hromady. Novým členem
SDH Jeřice se stal starosta obce a Monika Pourová ml., v rámci diskuse se
řešila příprava a účast na letošním okrskovém cvičení požárního sportu a
námětovém cvičení (podzim 2018) v Třebnouševsi. Starosta obce poděkoval hasičům za jejich
zodpovědnou práci a slíbil, že i nadále bude hájit zájmy
SDH a podporovat nákup potřebných součástí jejich
výstroje a výzbroje. Vyzval hasiče k další pomoci při
organizování obecních akcí, k důsledné ochraně životního
prostředí při pálení nedovoleného odpadu a likvidaci
černých skládek, požádal je o uchovávání hasičských tradic
mladší generaci, o užší a efektivnější mezi obecní
součinnost hasičů, o poradenství při tvorbě požární
legislativy dle platných zákonů, o pomoc při údržbě obecní
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infrastruktury např. kanalizace a o připravenost při řešení mimořádných událostí (požáry,
povodně,…). Závěrem obdržel p. Plíska a p. Jenčovský od velitele SDH Jeřice ocenění za
dlouholetou práci ve prospěch hasičů. Starosta obce
předal SDH Jeřice i Dolních Černůtek pamětní listy
s medailí obce Jeřice. Podobný průběh měla i Výroční
valná hromada SDH Dolní Černůtky, která se konala
z důvodu rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
začátkem letošního roku v garáži p. Poura ml. Naši hasiči
se na Okrskovém cvičení požárního sportu dne 12.5.
v Třebnouševsi neztratili a důstojně reprezentovali obě
obce. Při účasti silné konkurence 9 hasičských družstev
mužů a 4 družstev žen získali hasiči z Dolních Černůtek
celkově 1.místo; hasiči z Jeřic celkově 3. místo a hasičky z Jeřic 1. místo v kombinaci útok +
štafeta. Na tyto výsledky můžou být nejenom dobrovolní hasiči, ale i občané obce Jeřice a
Dolních Černůtek náležitě pyšni. Obecní úřad děkuje všem hasičům za jejich vzornou reprezentaci
!! (Rygl+Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Toto sdružení příkladně pečuje o obecní pozemek zahrnující tenisový kurt.
Obec činnost tohoto sdružení proto 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)

Jak si vedla fotbalová mládež – jeřičtí kluci v jarní části sezóny 2017/2018
Jeřičtí kluci mají za sebou další sezónu v týmech starších a mladších žáků TJ Jiskra Hořice. Ve
starší kategorii se předvedl Vašek Chládek a Tomáš Rathovský. Oba hráči patřili k tomu
nejlepšímu ve svém týmu. Po nadstavbě, ve které skončili na třetím místě své skupiny obsadili
konečné 9. místo z 11. účastníků. V mladší kategorii hrající Lukáš Rathovský obsadil se svým
týmem 1. místo krajského přeboru sk. E., když z domácího hřiště vytvořili nedobytnou tvrz, kdy
v osmi utkáních nepoznali hořkost porážky, pouze jednou remizovali, což jim vyneslo 22 bodů a
skóre 25 : 0, v celé soutěži z dvaceti utkání prohráli pouhá dvě a dvě remizovali, celkový počet
bodů měli 50 při úctyhodném skóre 53 : 9, což bylo v obdržených brankách nejlepší z celého
kraje. Lukáš se na tomto skóre podílel třinácti brankami, což znamenalo prvenství ve svém týmu a
8. místo v celé soutěži. Na závěr vydařené sezóny, ve dnech 16. - 17. 6. 2018 se Lukáš zúčastnil
společně s Tomášem mezinárodního turnaje v Polském městě Strzegom, pod názvem
„STRZEGOM CUP 2018“ pro ročník narození 2003 a mladší. Na turnaji byli bezkonkurenčně
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nejmladším účastníkem, když v týmu měli pouhé 3 hráče ročníku 2003, 2 ročníku 2004, 5 ročníku
2005 a 3 ročníku 2006. Turnaj sehrálo celkem 12 týmů, a to 4 týmy z Ukrajiny, 7 týmů z Polska
a TJ Jiskra Hořice. Celkově obsadili 5. místo s bilancí 7 bodů, při skóre 4 : 4. Druhý den odehráli
ještě jeden miniturnaj s dvěma účastníky z Ukrajiny a jednoho z Polska a zde obsadili 2. místo.
(Rathovský)

Aktivity Základní školy Jeřice
Jak nám ten školní rok zase uběhl….. Dovolte mi malé zamyšlení nad letošním školním rokem.
Když jsem začínala učit, řekla mi moje uvádějící učitelka: „Pamatuj si, co nenaučíš do dubna, to
jako bys neučila vůbec“. Proto se hned se začátkem září dáváme
pilně do práce, abychom vše důležité zvládli. V září začala i výuka
plavání – letos v bazénu Hořicích. Ošklivé počasí nám naštěstí vše
usnadnilo. Hned zkraje bylo deštivo a nevlídno, takže na běhání
venku nebylo ani pomyšlení. Pilné učení jsme proložili několika
kulturními akcemi. Nejdříve jsme jeli do Všestar na exkurzi do
Archeoparku. Naše děti se velmi ochotně proměnily v pralidi a
zkoušely si pravěké dovednosti. Potom jsme navštívili Hrádek u
Nechanic a v předvánočním čase hradecké loutkové divadlo Drak.
Společně jsme si zazpívali a zarecitovali u rozsvěcení vánočního
stromku na návsi. Až do prosince trvala každotýdenní výuka
plavání. Podzim se přehoupl do vánočních svátků. Vánoce byly
tradičně na blátě, tak jsme si udělali sněhuláky pro radost ze starých ponožek aspoň ve škole. Pak
začalo i sněžit a mrznout, už to vypadalo, že zima je tu, ale nic z toho nebylo. Tak jsme se učili
češtinu, matiku a všechno ostatní, co osnovy přinášejí. Na konci ledna děti dostaly vysvědčení za
první pololetí. Někdo se radoval, někdo ne. Padala předsevzetí, jak to v druhém pololetí zlepšíme.
Někomu se podařilo, jinde zůstalo jen u slov. Pak začala útočit chřipka, které se v letošní ziměnezimě moc dobře dařilo. Zkosila skoro úplně všechny, některé dokonce opakovaně. Tak jsme se
v poloprázdné třídě střídali, vždycky ráno jsme čekali, kdo se uzdravil a naopak kdo onemocněl.
Toto období naštěstí ukončily jarní prázdniny, přes které se uzdravili všichni, a tak jsme se mohli
společně pustit do další práce. Jarní učení jsme si zpestřili spíše sportovními akcemi. Nejdříve
jsme – jako každý rok – jeli do Aquaparku v Hradci Králové. Vodní radovánky si užijí vždycky
všichni. Potom jsme jeli společně s dětmi z mateřinky na výlet na hrad Pecka spojený
s pohádkovým příběhem o princi Bajajovi. Pohádka přímo na hradě se dětem moc líbila. No a do
třetice jsme se podívali v rámci vlastivědy do Pardubic. Obdivovali jsme historické centrum i
zámek a park okolo. Obrovskou výhodou Jeřic je dostupnost dopravy, takže se dostaneme
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vlakem nebo autobusem všude tam, kam potřebujeme.
Během letošního května jsem mnohokrát vzpomněla
ponaučení mojí uvádějící učitelky. Ano, měla pravdu. Letos o
to větší, že květen se tvářil jako převlečené prázdniny a dětem
se nechtělo dělat v tom vedru vůbec nic. Jenže do konce
školního roku zbývaly skoro dva měsíce, které je potřeba stále
věnovat učení. Počítali jsme dny, které musejí uběhnout, aby
už byla škola v přírodě. Koncem května se konala každoroční
besídka pro maminky i tatínky. Recitovali jsme, zpívali a
tancovali. Novinkou letos byl divadelní kousek „O veliké řepě“.
Děti pohádku připravovaly s velikou chutí, i pro nás to byla
úplně nová zkušenost. Rodičům jsme připravili i drobné dárky pro radost. Taky jsme se setkali
s ostatními malotřídkami z okolí, tentokrát v Milovicích. Letošní soutěže byly netradiční- měly
dětem přiblížit život handicapovaných spoluobčanů. Děti házely na cíl se zavázanýma očima,
kreslily nohou, pohybovaly se s invalidním vozíkem. Objevovali jsme svět z úplně nové pozice a
bylo to zajímavé. V červnu jsme se konečně dočkali školy v přírodě. Letos jsme jeli do Špindlerova
Mlýna, kde jsme v krásné přírodě strávili jeden z posledních školních týdnů trochu učením, ale
především turistikou, hrami v přírodě a mnoha soutěžemi. I letos jsme se snažili zlepšovat
pracovní prostředí ve škole i v okolí školy. Máme nový koberec v učebně, relaxační koutek na
čtení i odpočinek. Chystáme výměnu oken a vstupních dveří. Tato akce má ekonomický i estetický
dopad. Uspoříme za topení, škola bude vypadat lépe. No a co chystáme od září? Něco se nemění.
Učení, plavání, nějaké to divadlo či muzeum. Ovoce do škol
a Mléko do škol pokračují také i v novém školním roce.
Nově jsme se zapojili do projektu dotovaného
z evropských finančních prostředků. Obnovíme výpočetní
techniku, nově budeme mít kroužek pro malé čtenáře či
kroužek deskových her. Děti, které mají smysluplnou
činnost, nemají čas zlobit. Rok utekl jako voda, my se
rozloučíme s páťáky, kteří se rozprchnou do různých škol, a
budeme se těšit na nové prvňáčky. A všechno zase začne
nanovo, protože co nenaučíte do dubna, jako byste nenaučili vůbec. (Tomášková)

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Čím budu?
Třeba vědcem nebo záchranářem. Vše si naše děti letos ve školce vyzkoušely. Začalo to dárkem
od Ježíška, knihou pokusů, která v dětech probudila zvědavost a touhu po poznání. Rázem se
z nás stali vědci. Zkoušeli jsme, co plave a co se potopí, ukázali jsme si, co je podtlak pomocí
hořící svíčky, sklenice a talíře s obarvenou vodou. Ze slepičího vajíčka jsme udělali gumové vejce,
z CD a balónku létající talíř. Pozorovali jsme, co provede kapka jaru s barvami v mléce, a nechávali
zmizet minci pod sklenicí vody. Zkusili jste někdy nafouknout balónek pomocí octa a sody nebo
vyrobit solný krápník? My ano a hra na výzkumníky nás velice bavila. Určitě budeme v našem
bádání pokračovat. Kdo ví, možná máme zrovna v naší školce budoucího vědce, který svým
objevem pomůže třeba i vám.
V dubnu nás navštívila zdravotnická záchranářka. Nad obrázky různých mimořádných událostí
s dětmi rozmlouvala, jak by se zachovaly, nebo měly správně zachovat při jejich řešení. Co mají
udělat, uvidí-li požár, dopravní nehodu, nebezpečnou překážku, zraněnou osobu či zvíře. Bylo
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zajímavé poslouchat, jak děti odpovídají. Některé ji svými
znalostmi překvapily, což nás samozřejmě těšilo. Všichni
víme, že je důležité, aby děti dokázaly na nepříjemné
situace správně reagovat a hlavně chránily samy sebe. Na
závěr setkání si malí záchranáři na panně vyzkoušeli masáž
srdce. A nejen to. Každý dostal obinadlo a obvazoval, co jen
bylo v dosahu, takže to ve školce chvíli vypadalo jak na
chirurgickém oddělení. (Dušková)
Společně na Pardoubek a Pecku
Tak jako v zimě, kdy jsme se vydali na výlet do vánočního
Hrádku u Nechanic autobusem, který nám sponzoroval
obecní úřad, i na jaře v květnu jsme vyrazili spolu se
základní školou na celodenní výlet na hrad Pecka. Cestou
jsme zastavili u rybníka Pardoubek v Lázních Bělohrad.
Prošli si stezku po jeho hrázi, prohlédli si krásné
vyřezávané dřevěné pohádkové sochy a seznámili se s
jejich příběhy. Poté jsme vyjeli směr Pecka a těšili se na
pohádku „O princi Bajajovi“. Netradičně pojatou pohádku,
kterou šašek humorně vyprávěl a princ, princezna a
pážata v ní hráli, jsme shlédli s velkým zaujetím. Měli
jsme možnost v pohádce zblízka pozorovat živého
koně, prince Bajaju v rytířském brnění při boji s
drakem i zachráněnou princeznu. Po pohádce pro nás
měli divadelní herci připravená stanoviště, na nichž
jsme si vyzkoušeli česat len, prát prádlo na valše
nebo třeba mlít obilí mezi dvěma kameny. Dozvěděli
jsme se, proč má kůň kopyta a jak se kovají podkovy,
také si zkusili rytířskou přilbu a jako princezny a
princové se posadili na královský trůn. Celodenní
výlet zvládly bez svých pelíšků na odpočinek všechny děti. Ač trochu unavení, přesto v pohodě a s
hezkými zážitky jsme nasedli do autobusu a rozjeli se k domovu. Zpáteční cestu už ale některé
děti prospaly a probudily se až u školky. Děkujeme obecnímu úřadu a už teď se těšíme na další
výlet v příštím školním roce. (Pokorná)
Besídka ve školce
Počátkem června jsme rodičům a všem, kteří se na nás přišli podívat, konečně mohli předvést
naše dlouho připravované závěrečné vystoupení. Letos na téma „Cestování po našem kraji“.
Cesta to nebyla vůbec lehká, protože udržet pozornost tolika věkově rozdílných dětí je mnohdy
jako jízda na horské dráze. O to větší radost jsme však z povedeného vystoupení dětí měly.
Naučily se spoustu nových písní, přednášely říkadla, tancovaly, hrály na flétny, „cestovaly“ po
zemi, po nebi i po vodě a zahrály pohádku „O Budulínkovi“. Celé pásmo máme zaznamenané na
DVD. Je to krásná památka, která za pár let oživí vzpomínky na toto období dětí i rodičů.
(Dušková)
Výlet za zvířátky
Kromě naší každoroční, dětmi oblíbené, dobrodružné indiánské výpravy po okolí jsme se koncem
školního roku vydali do ZOO do Dvora Králové. Z obavy mnoha dalších školních výletů jsme raději
nenechaly nic náhodě a posílily náš hlídací tým o babičku (jak ji děti oslovují). Přece jenom více
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očí více vidí. Děti byly úžasné. I za parného letního počasí
jsme prošli velkou část ZOO a se zaujetím pozorovali její
obyvatele. Každý si prohlédl své oblíbené zvíře, které jinak
zná jen z obrázkových knih nebo z televize. Svou okázalostí
nás překvapila žirafa, když si nás přišla omrknout hezky z
blízka. Na přilehlém stanovišti jsme pak měli možnost
prozkoumat její lebku, z několika částí kostí sestavit její
dlouhatánskou končetinu a dotknout se opravdové žirafí srsti. Výlet byl příjemným zakončením
školního roku a všichni jsme si ho společně užili. (Dušková)

Aktivity mysliveckého sdružení Bystřice Třebnouševes
Dne 24.3. t.r. proběhla v Kulturním sále obce Rašín za účasti 24 členů Výroční schůze
mysliveckého sdružení Bystřice Třebnouševes, kterého se jako delegáti zúčastnili i předsedové
mysliveckého sdružení Cerekvice nad Bystřicí, Hněvčeves, zástupce Školního statku Hořice
a starosty obce Jeřice. Byla vyslechnuta Zpráva o činnosti z r. 2017, finanční a hospodářská
zpráva, Plán činnosti na stávající rok, stav zvěře a ptactva včetně jejich úhynů, apod. V rámci
činnosti sdružení zazněly i slova kritiky směrem k některým málo aktivním členům. Sdružení se
potýká s permanentním nedostatkem peněz a za elán, kterým vykonává své poslání ochrany
životního prostředí si zaslouží právem pozornost a obdiv občanů ze širokého okolí. Starosta obce
Jeřice ve svém proslovu poděkoval sdružení za veškerou práci, kterou vykonalo ve prospěch
rozvoje obce. Potvrdil, že obecní úřad Jeřice bude, dle možností, i nadále aktivity tohoto sdružení
podporovat finančním příspěvkem a požádal předsedu sdružení o pomoc při výstavbě okrasné
plochy plánované dne 21.4. t.r. a o ukázku výcviku mysliveckých psů dne 16.6. t.r. v Jeřicích
v rámci obecní akce „Dětský den“ (Páldi).

Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Letošní rok jsme v jezdeckém klubu zahájili sérií skokových
i drezurních soustředění, kde se naši i cizí jezdci
připravovali na letošní sezónu. Tu jsme zahájili na
drezurních závodech v Dolním Přímu v polovině dubna,
kde se nejvíce dařilo Šárce Dědinové s Werbertem, kteří
obsadili třetí místo v úloze stupně L. Dále byla Šárka s
Donatelou v Praze na Přední Kopanině, kde startovaly v
drezurní úloze st. T a skončily druhé. Náš juniorský tým
startoval poprvé na hobby závodech ve Svobodě nad
Úpou, kde děvčata sbírala zkušenosti při svých prvních
startech, ale měla i pěkné výsledky okolo 6. místa. Začátek
června probíhal ve znamení námi pořádaných závodů v
Hořicích. Jednalo se o Mistrovství Královéhradeckého
kraje v drezuře, závody se jely jako součást Národního
drezurního poháru mládeže a zároveň jako Memoriál
JUDr. Bohuše Buchara, který dlouhá léta podporoval náš
JK i jezdecký sport jako takový. Závody se těšily velké
účasti jezdců všech věkových kategorií od pony jezdců až
po zkušené jezdce soutěžící v úloze stupně S. V dětské kategorii Královéhradecké oblasti byla
nejlepší „jeřická“ Barbora Juričková, v juniorech Marcela Čížková (obě s klisnou Doris) a v
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seniorech Šárka Dědinová s Donatelou. Hlavní soutěž ovládl Pavel Macek z Jezdecké společnosti
Javorník. Nejlepší jezdci byli za své výkony odměněni krásnými věcnými i peněžitými cenami díky
sponzorům akce – městu Hořice, obci Jeřice, Lesům ČR a Hasičské vzájemné pojišťovně. Týden na
to se naše děvčata účastnila skokových závodů v Josefově. Nejlépe si zde vedla Bára Juričková se
svým Edwardem, která byla v parkuru do 90 cm šestá a Majda Čížková s Dinou devátá. Dále jsme
byli s naším poníkem Timíkem na dětských hrách v Dolním Přímu. Svou vůbec první životní soutěž
jeli Lukášek Dědina (1 rok), Markétka Holečková (2 roky) a Ondrášek Dědina (2,5 roku). Děti si s
úsměvem projely jízdu zručnosti a dostaly za svou statečnost medaile :). Z chovatelské stránky
bylo letošní jaro také úspěšné. Nejprve se klisně Dixi narodila klisnička po Guidam Sohn, poté
jedné naší koze 3 kůzlátka a druhé koze 2 kůzlátka a nakonec jsme ještě přivítali u klisny Etienne
hřebečka taktéž po Guidam Sohn. Kozí stádečko si mohly jeřické děti pohladit i na dětském dnu
pořádaném na jeřickém hřišti, kde byli k dispozici i 2 koně a poník na svezení. (Dědinová)
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Jubilea:
únor: Marta Pražáková
březen: Vladimír Hlavatý, Jitka Smolíková
červen: Pavel Pozler

Narodili se:
leden: Sára Němcová
únor: Jan Patera
březen: Mikoláš Hejna

Do obce se nikdo nepřihlásil k trvalému pobytu
Z obce se trvale odstěhovali: Pavel Šepek a Ivana Šepková z čp.79, Libor Soukup z čp. 112
a Radek Linhart z čp.21.
Stav obyvatel obce ke dni 30. 6. 2018 je 388 osob – 191 mužů a 197 žen.
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Plánované kulturně-společenské akce
Léto je zejména obdobím dovolených, v rámci kterého však obecní úřad hodlá připravit pro
své občany další zajímavé akce. V obci Dolní Černůtky se již nyní připravuje dlouho očekávané
slavnostní otevření víceúčelového objektu/hasičárny (viz pozvánka na poslední straně občasníku)
dne 4. 8. 2018 na které obecní úřad a zastupitelé obce srdečně zvou občany z Jeřic, Černůtek a
okolí. K určitě chutnému občerstvení se přidá poslech kapely ČÍ TO JE VINA nebo IRON MAIDEN
REVIVAL. V Jeřicích to bude v rámci akce „Rozloučení s létem“ dne 25.8. t.r. možnost dovádění
dětí na pouťových atrakcích, ukázka drezury koní cestou Jezdeckého klubu Jeřice a taneček
s posezením pro dospělé při poslechu živé hudby skupiny „ONDRYS BAND“ ukončený
ohňostrojem. Jak bylo již zmíněno dříve, předpokládá se organizování alespoň jednoho
tenisového turnaje s občerstvením cestou TJ Sokol Jeřice na hřišti v Jeřicích. Ve dnech 8. - 9.9. t.r
se snad povede zorganizovat autobusem ve prospěch občanů návštěvu zámku v Lednici a
vinného sklípku v obci Bořetice. Koncem měsíce září je plánován Dětský den spojený
s posvícenským rybařením v Černůtkách. 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 od občanů pro návštěvu nějakého hezkého adventního trhu
spojeného se zhlédnutím vánoční atmosféry nebo návštěvu nějaké estrády příp. divadelního
vystoupení.
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 a v Černůtkách při pořádání svých soukromých oslav,
jubileí, setkání ze školy, firemních seminářů, apod. Pokud mají občané zájem pomoct při přípravě
akcí pořádaných obecním úřadem, jsou srdečně vítáni. Veškeré pořádané akce se vyhlašují na
vědomí občanům rozhlasem, plakáty resp. pozvánky (včetně fotodokumentace) 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)
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Závěrečný proslov starosty k ukončení činnosti stávajícího zastupitelstva
obce
Stávající zastupitelstvo obce pomalu, ale jistě končí své volební období a čekají nás
opět volby do samospráv ve dnech 5. - 6. října 2018. Mimořádně hojná účast občanů
v lednových prezidentských volbách ve výši cca 62 % mne velice potěšila a věřím, že ve
volbách v říjnu to bude něco podobného. Proto vás žádám, abyste se nadcházejících voleb
zúčastnili v co největším počtu – možnost volit a vyjádřit tím svůj názor je jedno ze
základních práv občanů zakotvených v Ústavě České republiky. Zvolte si takové
zastupitele, o kterých si myslíte, že nebudou vůči požadavkům občanů lhostejní a že
budou důsledně naplňovat politiku rozvoje obce. Myslím si, že obecní úřad má pořád
rezervy pro zlepšení a zdokonalení svého úsilí ve prospěch života občanů a rozvoje obou
obcí. Vždy záleží na přístupu, aktivitě a nadšení, jakým způsobem se problémy obcí nebo
jejích občanů řeší. Obětovat něco pro své okolí ze svého volného času, nezištně a nad
rámec své pohodlnosti je však nadále velice vzácný jev. Proto si velice važme těch
zastupitelů i občanů, kteří pro rozvoj obce něco tímto způsobem učinili. Za svého
působení se zastupitelé, zejména však místostarosta a starosta obce, snažili o vybudování
respektu a oprávněné důležitosti obecního úřadu jako správního úřadu nejenom v očích
občanů obce, veřejnosti, ale i vůči dalším starostům okolních obcí, zástupcům MÚ Hořice,
HK kraje, ministerským rezortům, součinnostním partnerům, při vydávání znění závažných
stanovisek, zajištění obecních služeb, evidence obyvatel, řádné přípravy a realizace voleb,
stavebních počinů, výběru zhotovitelů staveb dle zákona, organizování obecních akcí,
zasedání zastupitelstva obce, zveřejňování vyhlášek, protokolů o hospodaření obce,
zápisů a dalších obecních informací. Každý hodnotný resp. finančně důležitý obecní výdaj
byl vždy a řádně projednán a následně schvalován na veřejných zasedáních, obsah návrhů
vždy vycházel z potřeb obecního úřadu, ve prospěch občanů nebo samotné obce.
Místostarosta a starosta často s občany obce diskutovali, naslouchali a řešili dle možností
potřeby resp. podněty občanů, vnímali jejich problémy a starosti. Na obecním úřadě
existuje spousta skvělých návrhů, analýz a plánů, které by skutečně mohly pozitivně
ovlivnit život občanů obce, ale limitujícím faktorem je a nadále zůstane dostupnost
finančních resp. lidských zdrojů a samozřejmě časové hledisko něco naplánovat, vyřídit,
zabezpečit, vyžádat a dotáhnout do zdárného konce. Osobně jsem se v průběhu
rozhodování bezmála 4 let dopustil spousty chyb, mohl jsem věci vyřešit možná jinak,
efektivněji anebo rychleji, ale říká se „Kdo nic nedělá, nic nezkazí…“. Myslím si, že na
jména stávajících zastupitelů a na stovky jimi zpracovaných písemností se sice časem
zapomene, ale to, co po nich v obci zůstalo a na to, čeho svým úsilím dosáhli, nikoliv.
Vážení občané,
buďte i nadále v kontaktu se zástupci a zastupiteli obecního úřadu, nebojte se předkládat
své požadavky, poděkování, stížnosti anebo podněty, které by měly být vyřešeny ve Váš
prospěch.
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Obecní úřad Jeřice přeje občanům
hodně zdraví, spokojenosti, mnoho
slunečních dní a šťastné návraty z dovolené
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