č. 2/2018

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

Co se děje v obci Dolní Černůtky a Jeřice
Snad nejočekávanější událostí druhého pololetí roku 2018 v Čechách a na Moravě byly
volby do obecních zastupitelstev. Musím občany obou obcí pochválit za zodpovědnou účast
v těchto volbách (kolem 60%), která vysoce přesáhla celorepublikový průměr. Bohužel,
v rámci složitého přepočtu preferenčních hlasů pro získání mandátu zastupitelů nebylo vždy
přáním občanů vyhověno…. Věřím, že tato skutečnost neodradí občany od příštích voleb
v obci. Složení zastupitelstva se z 1/3 obměnilo a je předpoklad, že jeho aktivity pozitivně
ovlivní zejména dvě osoby ženského pohlaví. Obecnímu úřadu se v obci tento rok povedlo za
mnohamilionové náklady realizovat 2 velice důležité stavby, a to výstavbu budovy hasičské
zbrojnice v Černůtkách a rekonstrukci místní komunikace za bývalou kovárnou v Jeřicích. Již nyní
je vidět, že tyto stavby přispěly výrazným způsobem ke zlepšení kulturního vyžití občanů
a bezpečnějšího přístupu ke svým nemovitostem. Ačkoliv tyto stavby vysály z obecního rozpočtu
nemálo finančních prostředků a obec je zatížena úvěrem, zastupitelé nehodlají nečinně sedět
v koutě a plánují další akce, které přispějí k rozvoji obce a vyhovění zájmům občanů. Možností
a návrhů, jakým způsobem toho dosáhnout, je samozřejmě mnoho a každý z nás upřednostňuje
něco jiného. V poslední době je velice poruchový až nefunkční stav veřejného osvětlení v Jeřicích,
v současné době probíhají složitá jednání o bezúplatném převodu pozemků pod chodníky obci
a jejich výhledová rekonstrukce, žádoucí je i oprava místní komunikace k vodní nádrži
v Černůtkách, atd. Obecní úřad již sestavil svůj rozpočet tj. příjmy a výdaje na příští rok a do
konce měsíce ledna 2019 bude probíhat náročná inventarizace majetku a pohledávek obce za
letošní rok. Vzhledem k již výše zmiňovanému úvěru, potřebám zajistit provozní činnost
mateřské/základní školy, svoz tříděného odpadu a fungování kanalizace je jasné, že obecní úřad
si výhledově nemůže stanovovat realizaci nereálných cílů. V roce příštím se předpokládá
výstavba dětského hřiště v Černůtkách a zastřešení pergoly, jako nedílné součásti VÚZ v této
obci. V Jeřicích se plánuje doplnění dětských prvků i o fitness prvek pro mládež a výměna
nefunkčních oken+dveří na budově Kampeličky – obě akce za podmínky získání finanční dotace
státu. V r. 2020 by se mohla opravit místní komunikace k vodní nádrži v Černůtkách a po vyřízení
potřebných stavebních povolení zahájit výstavba multifunkčního zařízení na hřišti v Jeřicích.
Vysokou finanční zátěž lze předpokládat v podobě pravidelných revizí a oprav součástí obecní
kanalizace např. výměnou vadných nebo opotřebovaných čerpacích stanic, jejich elektrického
přestrojení, rozsáhlé údržby čističky odpadních vod v Jeřicích a zjištění stavu stokové kanalizace
v Černůtkách, atd. Soustava kanalizační sítě je v Jeřicích již více než 12 let v provozu a vyžaduje
rok od roku větší péči. Rozpočet obce zatíží i dlouho očekávané pořízení traktoru a vhodného
kontejnerového nosiče pro obecní činnost nebo pro potřeby občanů. Nezapomíná se ani na
zkrášlování, péči o obecní zeleň, lesy a čistotu obecních prostor. K čistotě obecních ploch
výrazným způsobem nepřispívá svojí činností pouze obecní zaměstnanec p. Rygl, ale svým
zodpovědným přístupem i mnoho dalších občanů obce. Opakovaně se např. povedlo, jako
prevence při stékání bahna, vody a nečistot na náves a do zahrádek občanů, v součinnosti se SÚS
Hořice pročistit kanalizační vpusti a frézování příkopů v Jeřicích směrem na Březovice a instalace
vpusti před VÚZ pro lepší odtok dešťové vody. Povodí Labe přislíbilo na žádost obce v rámci
zimních měsíců odtěžit nahromaděné bahno brodu řeky Bystřice pod mostem a zpevnit nátrž
levého břehu pod budovou základní školy způsobený erozí vody resp. činností nutrií, a to
položením lomového kamene. Plánovaná je i úprava okolí památníku J. Husa v Černůtkách.
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Aktivity lýkožrouta smrkového přinutily obec opět vykácet a zalesnit cca 0,40 hektaru svého lesa
v okolí obce Votuz za několik desítek tisíc Kč. Obec i zde bude požadovat dotační pomoc státu.
Samostatnou kapitolou nákladovosti obecního rozpočtu je i zajištění služeb občanům a pořádání
kulturních akcí. Prioritou jsou akce ve prospěch dětí, ale nezapomíná se i na vyžití seniorů a
aktivně pracujících osob v obci. O některých zajímavých akcích se zmiňuji závěrem občasníku. Na
vědomí občanům doplňuji, že v Jeřicích byla zastupiteli pro r. 2019 mírně navýšena výše plateb
za stočné na 30,- Kč/m3; v Černůtkách tento poplatek občané neplatí vůbec, protože v této obci
obecní kanalizace není k dispozici. Důvodem tohoto navýšení je nutnost zmírnit vysoké obecní
náklady na údržbu a provoz součástí kanalizace. Pouze pro vaši informaci bych rád podotknul, že
skutečná výše stočného v obci Jeřice pro r. 2019 byla spočítána ve výši 83,- Kč/m3…!!, takže sami
vidíte, že více než 2/3 nákladů za stočné hradí ve prospěch občanů obec. Nemění se však vůbec
poplatek za odvoz smíšeného odpadu ani poplatky za držení psů. Nemění se ani výše nájmu
v obecních bytech, ačkoliv obec u některých z nich investovala nemalé finance na výměnu oken a
dveří. Obec podporuje finančními dotacemi hasiče, církev, myslivce, sociální služby města Hořice,
vzdělávací nebo výchovné instituce a další neziskové organizace nebo spolky, které navštěvují
děti z Jeřic nebo Černůtek. V rámci šetření finančních zdrojů obce si nově zvolení zastupitelé
obce nenavýšili vyplácení svých měsíčních odměn, ani jejich navýšení o 7%, což schválila vláda
s účinností od 1.1.2019 (od r. 2010 je to již šestý případ navyšování odměn). Nadále platí, že žáci
navštěvující 1. ročník základní školy v Jeřicích mají obědy zdarma a seniorům připlácí na každý
oběd obec 10,- Kč. Ačkoliv realizace některých stavebních akcí nebo nákup služeb provází mnoho
byrokratických
těžkostí,
finanční
zátěž
a přílišná administrativa, mám pokaždé velikou radost, když se něco ve prospěch občanů obce
povede. I dnes platí, že bez nadšení, vůle něco dokázat a vzájemné důvěry zastupitelů bychom se
nikdy k žádnému zdárnému výsledku nedopracovali. Jsem rád, že nadále funguje obchod se
smíšeným zbožím vedený pí. Pleskotovou. Nicméně, záměrem obecního úřadu je, aby obchod
svojí nabídkou zboží, otevírací dobou a cenovou hladinou splňoval nároky a potřeby občanů. Do
riskantního podnikání v malých obcích se nehrnou ani potravinové řetězce a dojednat vzájemně
výhodné podmínky nájmu obecních budov resp. způsobu provozování obchodu je dnes skutečně
velice složité. 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.
K významnému navýšení ochrany bezpečnosti občanů v rámci využívání pozemních komunikací
snad dojde příští rok výstavbou železničního světelného přejezdového zabezpečovacího 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 nebo plynovodů,
dle zákona odborníkem. Obecní úřad příležitostně řešil s provozním střediskem VOS v Hořicích
i několik případů špatné kvality vody v obci. 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 i vysoké hodnoty škodlivých dusičnanů.
Zahájení termínu realizace výstavby tohoto vodovodu je plánován v létě příštího roku. Obec
prozatím neúspěšně urgovala i výměnu zastaralé části vodovodního řádu vedeného od bývalé
„nádražácké“ bytovky směrem k VÚZ a silnici III. třídy v Jeřicích. Obecní úřad se snaží pomoci
vyhovět většině požadavků a podnětům občanů obce. Jeho pravomoci nebo možnosti jsou však
omezené, a „ihned“ to prostě není možné…. Limitujícími faktory je zejména omezená přítomnost
neuvolněného starosty a místostarosty v úřadě, počet stálých zaměstnanců obce, časová
náročnost řešení administrativních záležitostí s krajskými, okresními nebo městskými součástmi,
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neustále narůstající administrativa, dodržování zákonné legislativy, ale i náročná příprava
obecních akcí. Na některé podněty občanů, zejména ty citlivé mezilidské a sousedské vztahy,
reaguje starosta pouze dohovorem nebo vůbec. Nejednou jsem si však pozval k projednání
problémů občany obce i na obecní úřad. Velice mě mrzí, když vidím nepořádek kolem kontejnerů
na tříděný odpad, když v neděli odpoledne slyším cirkulárku, cítím ve vzduchu pálení plastových
lahví anebo 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. 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 svého okolí nevšímají, devastují obecní majetek
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 nebo dokonce Policie ČR…. Obecnímu úřadu, v roli opatrovníka, není
lhostejný ani osud zajištění adekvátní sociální péče jednomu opatrovanci, kdy za poslední 2 roky
oslovil, projednal a zajistil podání žádosti o jeho vhodné umístění do již více 10 sociálních
zařízení. Podpora ze strany obecního úřadu tomuto občanu je vyjádřena i pořízením alespoň
1xčtvrtletí nákupem vhodného oblečení a potravin, jednání se soudem ke zrušení exekučních
pohledávek, zdravotních nedoplatků, zajištění sociálních dávek a adekvátní zdravotní péče.
Situace je o to složitější, že ačkoliv se obecní úřad snaží tomuto občanu pomáhat v jeho nelehké
situaci, on tuto pomoc neustále odmítá… (Páldi)

Přehled aktivit obecního úřadu Jeřice
Slavnostní otevření víceúčelového objektu v Dolních Černůtkách
Stalo se 4.8.2018. Při této příležitosti byla uspořádána
„veselice“ s programem. Své slovo si na počátku vzali starosta
E. Páldi a místostarosta M. Pařízek. Svým poděkováním za
dokončení uvedli program do pohybu. Za Sbor dobrovolných
hasičů promluvil V. Dušek. Všichni zmínění vzpomněli i
bývalého starostu p. Jaroslava Jahelku, jehož sen byl tímto
splněn. Významnou součástí tohoto programu bylo seznámení
občanů Dolních Černůtek s nápadem manželů Evy a Miloše
Pourových, s vlajkou a znakem Dolních Černůtek. Tak tedy od
začátku….. nápad měli Pourovi, oslovili slečnu I. Hůlkovou,
která do této myšlenky vložila odbornost, zejména z oblasti
historie. Veškeré historické podklady, na základě kterých bylo čerpáno pro vznik tohoto
nápadu jsou k nahlédnutí. Dojemná část nastala, když za tónů skladby „Amazing Grace“ byla
vlajka vyvěšena. Zábava dále pokračovala vystoupením kapely „Čí je to vina“ (bicí nástoje M.
Pařízek ml.), večer pak vystoupením kapely „Iron Maiden
Revival“ (bicí nástroje: M. Pařízek). Ráda bych ze srdce
poděkovala Evě a Milošovi Pourovým, Haně Černé, Vláďovi a
Jakubovi Hlavatým, Václavovi Duškovi, Nadě a Pavlovi
Macháčkovým, Petře a Mírovi Váradiovým a mému
manželovi Milošovi Pařízkovi za to, že to „klaplo“, za
uspořádání takové akce, která se asi v historii naší obce
nebude opakovat. Děkuji Bohoušovi Dvořákovi za půjčení
výčepního zařízení. Děkuji též Janovi Tobolkovi za zpracování
prezentace, která mapovala průběh výstavby. Děkuji také
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ostatním spoluobčanům, kteří se podíleli, byť třeba jen tím, že přišli, mohli se zúčastnit a byli
spokojeni.
Ještě jednou díky všem za super sobotu, předpokládám, že jste se všichni dobře bavili…
Na závěr: Pokud máte někdo nějaké nezodpovězené otázky k této akci, prosím, kontaktujte
mne. Ráda Vám je zodpovím. (Pařízková)

Rozloučení s létem
Tato očekávaná akce, zejména dětmi,
jejich rodiči, ale i občany obce a okolí se z
důvodu chladného počasí moc nevydařila.
„Rozloučení s létem“ se konalo dne 25. 8.
2018 na hřišti v Jeřicích pod patronátem
Kulturní komise obce. Děti si užili pouťové
atrakce (houpací hrady, trampolína,
střelnice, stánek s občerstvením), jízdu na
koňském hřbetu a dospělí si mohli večer
posedět nebo i zatančit pod širým nebem
za doprovodu hudební produkce skupiny
ONDRYS BAND z Hradce Králové. Akce
byla doplněna o zajímavou ukázku drezury
koní cestou JK Jeřice. O všeobecně naladěné účastníky akce se postarala výborná obsluha a
chutné občerstvení (např. guláš od p. Minaříka). Svým nezištným sponzorstvím jízdy na koni
tuto akci již tradičně podpořil p. Pour Jaromír; sladké občerstvení zdarma opětovně dodala
pí. Hanyšová a pí. Salačová. Poděkování za přípravu a celkové zajištění této akce patří
zejména členům kulturní komise obce pí. Pozlerové a p. Ryglovi, za zapůjčení pódia pro
hudbu p. Vláškovi z Votuze a za obsluhu patří veliký dík pí. Jahelkové z Hradce Králové, pí.
Holmanové ze Sendražic a p. Samkovi z Jeřic. (Kulturní komise + Páldi)

Zahájení školního roku
Dne 3.9. t.r. zavítal starosta obce s členy Kulturní komise obce (pí. Pozlerová+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
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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 školky
obecní úřad nabídl zdarma pro výlet dětí zajištění autobusu s řidičem dne 29.11. na adventní
návštěvu Hrádku u Nechanic. Starosta pozval ředitelky obou škol včetně personálu na
společné předvánoční setkání v měsíci prosinci na obecním úřadě. Návštěvy škol se nesly
v duchu prohlídky rekonstruovaných prostor interiéru a exteriéru těchto budov. Starosta
ujistil ředitelky škol o své podpoře při výchovně-vzdělávacím procesu dětí, pomoci při
plánování a realizaci výletů, sportovních aktivit, doplňování moderního vybavení a vytvoření
adekvátního zázemí škol. (Páldi)

Návštěva lednického zámku a moravského sklípku
Ve dnech 8.-9. 9. zorganizoval obecní úřad v režii členů
Kulturní komise a pí. Páldiové pro cca 40 občanů autobusem
návštěvu renesančního zámku v Lednici a moravského sklípku
„U Jamborů“ v Bořeticích.
Krásné počasí, nádherné
interiéry a exteriéry zámku,
výborné jídlo, vínko a
možnost si zazpívat u
cimbálové muziky ve sklípku
přispěly
k dobré
náladě
účastníků této akce. Dobrá
nálada panovala v autobuse i
v průběhu návratu do Jeřic,
kdy účastníci vyhodnotili 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+ Páldi)

Dýňování v Jeřicích
Této další, tradiční podzimní akce se dne 20. 10.
zúčastnilo za docela slunečného, ale již chladného
počasí kolem 25 dětí a asi 20 dospělých z Jeřic, Hradce
Králové, Hořic i Prahy. Soutěžní klání v tvorbě a výběru
nejhezčí dýně bylo velice zajímavé a některé skutečně
pohledné výtvory po několik týdnů v uličkách naší obce
nebo v rámci zahrádek nemovitostí občanů připomínaly
tuto zdařilou akci. V průběhu dýňování obdrželo každé dítě hezký
perníček od tradiční sponzorky této akce pí. Salačové, která napekla
pro účastníky i výborný štrúdl. Nechyběla ani veselá reprodukovaná
hudba, další chutné laskominy jako větrníčky (jejich výrobcem a
obvyklým sponzorem je pí. Hanyšová) a tvarohové smaženky
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(sponzorem byla pí. Irena Heligrová z Jeřic). Výbornou dýňovou
polévku od pí. Pozlerové + svařené vínko nebo čaj podával za účasti
starosty na zahřátí p. Samko z Jeřic. Organizačně vše na výbornou
připravila
kulturní
komise obce a o
závěrečný úklid areálu
hřiště
se
postaral
zastupitel obce p. Rygl.
(Kulturní komise+Páldi)

Lampionový průvod v Jeřicích
Dne 9.11 zorganizoval obecní úřad pod patronátem Kulturní komise lampionový průvod,
kterého se již v chladném a vlhkém počasí zúčastnilo 25 dětí se svými
rodiči, prarodiči a dalšími hosty v celkovém počtu asi 45 osob.
Lampionový průvod byl zahájen dle plánu v 17.00 hod. pod hřbitovními
schody a pokračoval za svitu svíček podél hřiště a tenisového kurtu.
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 pytli. Kouzelná
truhla pro děti tento rok nebyla z technických důvodů bohužel k
dispozici, ale kromě dárků se zdarma podával čaj s 3 druhy chutných
rolád, které dlouhodobě a nezištně na obecních akcích sponzoruje pí.
Hanyšová z Jeřic. Jako doplněk laskomin, po kterých se úplně zaprášilo,
to byly velice oblíbené speciality pí. Salačové z Jeřic – tvarohové
a makové rohlíčky. V rámci nezištného sponzorství této akce bych
rovněž vyzdvihl rovněž pomoc p. Poura Jaromíra z Jezdeckého klubu v Jeřicích. Pro zahřátí
bylo k dispozici také svařené víno, i něco ostřejšího, a malý táborák, u kterého se diskutovalo
zejména o již blížícím se adventu, vánočních svátcích a akcích v roce příštím. Starosta v
těchto souvislostech pozval přítomné na předpokládané rozsvícení vánočního stromečku na
návsi s vystoupením dětí ze Základní školy Jeřice dne 1.12. a vystoupení ochotnického spolku
a dětí z mateřské školy Jeřice v kostele sv. Máří Magdalény dne 10.12. Za příkladnou přípravu
a realizaci této akce je nutné pochválit pí. Pozlerovou, zastupitelku pí. Smolíkovou s
manželem a zastupitele p. Rygla. (Kulturní komise+Páldi)

Beseda s mladými cestovateli v Jeřicích
Dne 24.11. obecní úřad zorganizoval ve víceúčelovém zařízení v Jeřicích pro občany
obce besedu s mladými cestovateli (Honza Zajíček + Vojta Tůma), kteří formou
videoprojekce, doplněné velice zajímavým vyprávěním a vtipnými monology, obohatili
znalosti asi 50 přítomných posluchačů. Cestovatelé v rámci 130 dní a ujetých 40 tisíc
kilometrů na motocyklech navštívili kolem 20 zemí a na vlastní kůži tak poznali maďarský
folklór, balkánské hory, řecko-turecké vztahy, gruzínskou pohostinnost, ukrajinskou hrdost,
kazašské stepi, mongolský způsob života a zejména život v daleké Rusi až po sibiřský
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Magadan. Čeští cestovatelé se
ani v daleké cizině neztratili;
neodradili je ani nesnáze
s poruchami motocyklů ani
drsné počasí nebo nepřející
lidé. Pokaždé našli řešení jak
pokračovat ve své cestě dále a
jejich vzácné zážitky z ciziny
jim již nikdo nikdy nevezme.
Obecní úřad bude ve prospěch
informovanosti občanů obce podobné akce vždy podporovat a pokud někdo z Vás má nějaké
zajímavé zkušenosti např. ze západní Evropy, rádi se o tyto zážitky podělíme. (Páldi)

Rozsvícení vánočního stromečku, Mikuláš a vystoupení dětí v kostele
sv. Máří Magdalény v Jeřicích
Dne 1.12. proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromečku na návsi, kterému
předcházelo krátké vystoupení dětí ze základní školy za asistence ředitelky pí. Tomáškové a
pí. Sosnové. Za chladného počasí potěšilo na těle i na duši svařené víno a punč nabízené pí.
Pozlerovou nebo pí. Smolíkovou včetně jejich jablečného štrůdlu a
makových rohlíčků. Starosta popřál občanům v rámci Adventu, vánočních
svátků a nového roku 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, prevenci 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 asi 16 dětí v obci. U této
příležitosti věnoval obecní úřad již tradičně
mikulášskou nadílku dětem, ale i žákům v základní
škole a těm nejmenším ve školce. Dne 10. 12.
proběhlo v kostele sv. Máří Magdalény velice
vydařené a s hojnou účastí diváků vystoupení
zástupců ochotnického spolku z Horních Černůtek a
dětí z Mateřské školy Jeřice (tuto akci detailněji
popisuje občasník v rámci aktivit mateřském školy).
Před přítomnými diváky
předseda
kulturní
komise
obce
konstatoval, že tyto
adventní
vystoupení
v kostele
se
těší
velikému zájmu občanů
obce a podobné akce
hodlá obecní úřad zopakovat. Tradičním poselstvím
církve pro občany je, aby se v rámci adventu a
nastávajících vánočních svátků respektovali životní
hodnoty jako je vzájemná úcta a pomoc lidem, kteří to potřebují nejvíce. Obecní úřad Jeřice
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vnímá kostel jako prospěšný kulturní stánek občanů a dle možností pomáhal finančně
v minulosti i s jeho údržbou a i tento rok věnoval ve prospěch kostela zdarma krásnou
kavkazskou jedli. 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. Smolíková, p. Pařízek), zástupci obecního úřadu pí. Pozlerové,
ale i dalším občanům obce např. pí. Salačové, Hanyšové, Pourové Haně, p. Samkovi, pí.
Pařízkové, Pourové, Černé s přítelem, Macháčkové, p. Duškovi, Pourovi ml. z Černůtek a
mnoho dalším. 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)

Posvícení a řízkobraní v Dolních Černůtkách
Dne 22.9.2018 jsme se pokusili obnovit tradici posvícení. A
vydařilo se! Sešlost byla velká, na zakousnutí vypečená
kachnička, zelí a knedlík, k tomu pivečko. Došlo i na dražbu.
Hasiči si totiž udělali pořádek ve svých pohárech a tak některé
kousky
mohly
být
vydraženy. A že jsme se
u toho nasmáli! Při této akci se místní muži dohodli na
další (říjnové) sešlosti, a to „řízkobraní“. Sami vyrobili
bramborový salát, bavili se tím už od čtvrtka, aby do
soboty salátek pěkně proležel. My ženy jsme nasmažily
řízky a opět bylo plno….. (Pařízková)

Adventní tvoření, rozsvěcení stromečku, a když přijde Čert, Mikuláš a Anděl
do Dolních Černůtek
Dne 25.11.2018 jsme se ženy a děti sešly, abychom si vytvořily
na dobu adventu s dětmi něco tematického. Nápadů bylo
spousta… však se podívejte, ani na fotku se to skoro nevešlo.
Rozsvěcení stromečku proběhlo 1. adventní neděli. Místní děti,
Barča a Dorinka Macháčkovy s Matějem Pařízkem zahrály něco
málo z vánočních koled. Pěkně to navazovalo, protože vzápětí přišli
ti tři…. Mikuláš, Čert a Anděl. Strachu bylo dost. Děti odříkaly
básničky a písničky, slíbily, že už budou hodné a odměněny byly
balíčkem. Tihle ti tři nám také pomohli rozsvítit vánoční stromeček, děti si pustily balónky
s přáním pro Ježíška a kromě počasí se nám to zase vydařilo. (Pařízková)
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Setkání starosty s ředitelkami a zaměstnanci Mateřské a Základní
školy Jeřice
Dne 4.12. pozval starosta obce ředitelky školy a školky včetně zaměstnanců na obecní
úřad k předvánočnímu posezení. V rámci tohoto setkání starosta poděkoval zástupcům škol
za jejich práci a úsilí při výchově resp. vzdělávání dětí. Starosta zdůraznil, že obecní úřad
bude, dle svých možností, i nadále podporovat činnost těchto institucí, a to financováním
jejich provozu, pořádáním akcí pro děti, výstavbou dětských hřišť, potřebnou údržbou
školních budov a zkrášlováním jejich okolí. Žádostí starosty však je, aby zejména ředitelky
medializovaly činnost obou škol, využívaly dotační možnosti státu ve prospěch dětí,
přispívaly svoji vstřícností k vyřešení jakýchkoliv žádostí rodičů dětí, zřizovaly nové projekty
a školní aktivity k zatraktivnění výuky pro další žáky a pro důvěru rodičů při rozhodování se o
místě předškolní výchovy svých dětí. Starosta považuje školu i školku za významné, tradiční a
již několik desetiletí neodmyslitelné nástroje rozvoje obce Jeřice. (Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Jeřice
Po velikém úspěchu dobrovolných hasičů obce Jeřice na
květnovém okrskovém cvičení požárního sportu (hasičky
celkově vyhrály; muži celkově získali 3. místo;) se velitel SDH
Jeřice (p. Rygl) zúčastnil námětového cvičení, které proběhlo
v obci Třebnouševes. Hasiči si v rámci tohoto cvičení dne 13. 10.
procvičili dálkovou přepravu vody (čerpadlem – motorovou
stříkačkou PS12) za ztížených podmínek v terénu na čas
z koupaliště na obecní úřad. Cílem těchto cvičení je nejenom
vyslechnutí teoretických pokynů, ale i realizace praktických
ukázek při likvidaci krizových situací. Dne 10.11. t.r. se uskutečnil velitelský den velitelů
jednotek kategorie požární ochrany dislokovaných v obvodu okresu Jičín. Tohoto
každoročního 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. Výroční valná hromada SDH Jeřice se bude konat dne 11.1.2019 ve
víceúčelovém zařízení v Jeřicích (Rygl, Páldi)

Aktivity Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Černůtky
Výroční schůzi hasičů konanou dne 30.11. v prostorách nového víceúčelového zařízení

obce zahájil starosta hasičů Václav Dušek, poděkoval členům za jejich účast a zejména za
vzornou reprezentaci hasičů při dosažení významného úspěchu na okrskové soutěži
v Třebnouševsi, kde muži získali při silné konkurenci celkové 1. místo. Schůze se zúčastnilo
celkem 23 osob. Na schůzi vystoupili pozvaní delegáti tj. velitel SDH Jeřice Miroslav Rygl
a velitel okrsku č. 22 Cerekvice nad Bystřicí (p. Málek). Oba jmenovaní povzbudili hasiče
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v jejich náročné činnosti a popřáli hodně úspěchů a spokojenosti.
Hasiči z obce Rašín pozvali přítomné na Hasičský ples dne
23.2.2019. V rámci schůze se zvolili 3 delegáti na výročnou schůzi
okrsku SDH, která se bude konat dne 25.1.2019 v Třebnouševsi,
zazněla zpráva finanční komise SDH, zhodnocení činnosti za rok
2018 a plánované aktivity v r. 2019. Starosta obce Jeřice ve svém
proslovu poděkoval hasičům za jejich práci v letošním roce, vyzval
je k důsledné ochraně životního prostředí v rámci prevence tvorby
černých skládek a upozorňování občanů na pálení nedovoleného odpadu. Dále vyzval hasiče,
aby dle možností, byli po ruce obci a složkám integrovaného záchranného sboru v rámci
řešení mimořádných událostí, požárů, povodní, havárií vodovodní a kanalizační sítě, atd.
Starosta obce rovněž hasiče ujistil o své podpoře na činnost jednotek požární ochrany a na
skutečnost, že v rámci rozpočtu obce Jeřice na r. 2019 se počítá s nemalou částkou na nutné
výdaje při pořizování výstroje a výzbroje hasičů. Vyjádři také přání, aby si hasiči z obce Jeřice
a Dolních Černůtek vzájemně pomáhali a stmelovali tak nejenom své odborné zájmy, ale i
občany obou obcí. Nepsaným posláním hasičů je i zachovávání hasičských tradic a jejich
předávání dalším generacím. Hasiči v Černůtkách jsou rovněž nedílnou součástí a pomocí
obecnímu úřadu při organizování obecních akcí. (Páldi)

Činnost TJ Sokol Jeřice
Obecní úřad činnost tohoto sdružení dlouhodobě podporuje a vítá zejména možnost
rekreačního nebo volnočasového hraní tenisu resp. v rámci pořádání tenisových turnajů,
které jsou příjemným zpestřením a možností sportování zejména přes víkendy pro všechny
občany obce. Jeřičtí tenisti se pravidelně a s velice dobrými výsledky umísťují i v rámci
kvalitně obsazovaných tenisových turnajích ve čtyřhře v Hořicích. Je škoda, že tenisových
klání se nezúčastňuje více mladých lidí z obce. Turnaje
ve čtyřhře v Jeřicích, pokaždé s občerstvením, se
uskutečnily dne 28.7. a 15.9. Babí léto letos tenistům
přálo hrát svůj oblíbený sport až do konce měsíce října,
akce „Poslední smeč“ s příjemným posezením těchto
sportovců se svými partnery a starostou obce proběhla
dne 13.10. Starosta poděkoval tenistům za příkladnou
péči o tenisový kurt a vzornou reprezentaci obce na
turnajích, což může být vzorem pro mládež obce. Dále
přislíbil tenistům projednání možnosti vybudovat na
hřišti novou multifunkční budovu cestou zastupitelstva obec Jeřice, která by byla do
budoucna užívána nejenom tenisty, ale i ve prospěch všech občanů v rámci pořádání
kulturních akcí. V měsíci listopadu provedli tenisti potřebný úklid hřiště a jeho zimní údržbu.
Vyhodnocení uplynulé sezóny proběhlo dne 8.12. 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. (Páldi)

Jeřičtí kluci mají za sebou další porci utkání v krajských soutěžích
Do další sezóny krajského přeboru v týmech TJ Jiskra Hořice vstoupili
Jeřičtí kluci, konkrétně Vašek Chládek a Tomáš Rathovský v mladším
dorostu U 17 (2002 – 2003) a Lukáš Rathovský ve starších žácích U 15
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(2004 – 2005). Starší kluci to měli ve všech směrech mnohem horší, protože klub
nedisponuje velkým počtem hráčů ročníku 2002 (2), a ani celkový počet hráčů nepřesáhl
jedenáct. Ve všech utkáních museli za tuto kategorii nastupovat nejméně čtyři hráči starších
žáků, což se samozřejmě podepsalo pod výsledky v průběhu celého podzimu. Nakonec kluci
obsadili po polovině soutěže předposlední 8.místo s devíti body, při skóre 12 : 65, na kterém
se podílel Vašek 3 brankami a Lukáš 1 brankou. Tomáš se ve všech utkáních pral s převahou
soupeřů jako obránce a patřil k tomu nejlepšímu co se na hřišti pohybovalo. O poznání lépe
se vedlo Lukášovi v týmu starších žáků, kdy podzimní sezónu zakončili na výborném 5. místě
s dvaceti čtyřmi body při skóre 32 : 31, což je nad očekávání. Do sezóny se vstupovalo
s pokorou, protože stejně jako kluci mladšího dorostu měli problém s malým počtem hráčů
staršího ročníku, tak i starší žáci v tomto o mnoho nezaostávali, protože i
hráčů ročníku 2004 je v Hořicích málo, konkrétně 4. Dalším negativem byl
přestup z poloviny hřiště (rozestavění 7+1) na již klasické velké hřiště
v (rozestavění 10+1), což se v úvodu soutěže projevilo, kdy narazili na dva
kvalitní týmy Broumov a Vrchlabí, kteří měli naopak převahu hráčů starší
kategorie, a takto hráli již v minulé sezóně. V obou případech odešli poraženi 6 : 2 a 6 : 1,
poté se štěstím vyhráli v Novém Městě 1 : 0, a pak přišla série tří výher, Červený Kostelec 2 :
1, Hořiněves/Předměřice 4 : 0 a Rychnov nad Kněžnou 3 : 2, což byl asi nejvíce ceněný
dosavadní výsledek. Záhy nečekaně, ale zcela zaslouženě prohráli s Javorkou 0 : 1, kdy
nehráli jako tým, aby v dalším kole dostali od nejkvalitnějšího týmu Vysokého Mýta 0 : 7. Ale
z této porážky se oklepali a zaslouženě porazili Nový
Hradec 3 : 2, pokračovali jednoznačnou, ale ne
jednoduchou výhrou 6 : 0 na Olympii a zaslouženou
výhrou 5 : 0 v nevlídném počasí nad Jičínem. Bohužel v
posledním kole přišla prohra s Kostelcem/Častolovicemi 2
: 4 po jednom z nejlepších výkonů, kdy ale neproměnili
spoustu vyložených příležitostí, až po závěrečné vítězství
v dohrávce nad ,,oblíbenou'' Jaroměří 3 : 2. Jak je vidět z
výsledků, tak se kluci a děvče posouvali a zlepšovali, až se
dostali tam, kde jsou. Za vším tím stojí týmová hra,
výborná tréninková a zápasová morálka a především chuť
se poprat o dobrý výsledek. V průběhu soutěže se museli
vypořádat se ztrátou spoluhráče po těžkém zranění a
výsledky ukazují, že to zvládli. Na všech výsledcích se
Lukáš podílel kvalitní hrou a ač se nakonec nezapsal mezi
střelce, tak své si odvedl a týmu pomohl. (Rathovský)

Aktivity Základní školy Jeřice
Nastala doba vánoční, kdy se bilancuje a hodnotí. Venku se chumelí. A protože vás
chceme seznámit s tím, co se událo ve škole, budeme hodnotit také. Letošní kalendářní rok
přinesl mnoho změn. Některé jsou vidět na první pohled, jiné jsou dobře ukryté. Loňská zima
byla zima-nezima bez sněhu a ledu. O to více se vyskytovaly chřipky mezi velkýmí i malými. I
školu to postihlo, pár dní jsme my, učitelky, měly ve škole přesilu. Pak ale přišlo jaro-nejaro,
které trvalo asi 10 dní a hned se přehouplo do léta. A to je pro školu pohroma, protože děti
chtějí běhat venku a my potřebujeme, aby se ještě tři měsíce učily. Občas jsme sice vyjeli
někam do divadla, na výlet či na koncert, ale jinak jsme se věnovali výuce. Pak se najednou
vyloupl květen a děti se začaly těšit na školu v přírodě. Letos jsme se vydali na kopce nad
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Špindlerův Mlýn, kde jsme strávili týden turistikou a hrami. V té době už bylo domluveno, že
se v budově školy vymění okna. Vlastní realizace se sice o měsíc zpozdila, ale výsledek stojí za
to (přijďte se podívat…). A tak se o prázdninách trochu bouralo, trochu budovalo, trochu
malovalo. Výsledek stojí za to. V budově panuje velmi příjemná tepelná pohoda, která začíná
hned za vstupními dveřmi. Už se nám neprohání v přízemí sněhové vločky a vítr. Ekonomický
přínos celé akce půjde zhodnotit až za pár let, ale pocitový a estetický dojem můžeme
potvrdit okamžitě. Po prázdninách začala zase škola. Páťáci nás opustili, přivítali jsme
prvňáky. Je nás žáků celkem 11. Funguje škola i družina, tak jako vždycky. Staráme se o
všechny děti, některé potřebují kvůli svým problémům asistentku. Ano, to je ta inkluze.
Nesnažíme se ji hodnotit. Snažíme se učit
všechny děti tak, aby dosahovaly svého maxima
a odnesly si co nejvíc dovedností, zkušeností,
vědomostí a zážitků. A aby s tím vším dokázali
jakž takž pracovat. V září byl zahájen projekt
Šablony II, v rámci kterého čerpáme evropské

peníze na zkvalitnění podmínek výuky.
Zakoupili jsme novou výpočetní techniku.
Organizujeme pro děti projektové dny a
zájmové kroužky v odpoledních hodinách.
První projektový den se týkal zdraví. Proběhla
přednáška o zdravé výživě. Navštívila nás paní
doktorka zubařka a učila děti, jak si správně čistit zuby a co dělat, aby se zuby nekazily. Druhý
projektový den plánujeme na jaro. V odpoledních hodinách probíhají dva nové zájmové
kroužky (flétna a sportovní hry se nepočítají – ty nejsou nové). Kroužek deskových her rozvíjí
myšlení, ale i vytrvalost a čestnost. Čtenářský kroužek rozvíjí slovní zásobu, vztah ke knihám
a schopnost naslouchat s porozuměním. Celý projekt bude trvat dva školní roky. Další
tradiční velká školní akce, to bývá plavání. Jezdíme do bazénu do Hořic. Je fajn, že mají děti
levnější jízdné, protože rodiče aspoň ušetří.
Plavecký výcvik trval od září do konce
listopadu. Účastnili se ho všichni žáci. Potom
už se opravdu začaly blížit Vánoce. Zazpívali a
zarecitovali jsme stromečku na návsi a on se
opravdu rozsvítil. A tak jsme ho aspoň trochu
ozdobili. Do Vánoc ještě výlet do Třebechovic
na betlémy, potom už hurá na vánoční
prázdniny. Kulatý rok s osmičkou na konci se
krátí. Přejeme všem hodně štěstí v roce
příštím. (Tomášková)

13
„Jeřický občasník“ č.2/2018 byl vydán dne 18. 12. 2018.
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.

Aktivity Mateřské školy Jeřice
Od září ve školce - Do školky bylo přijato sedm dvouletých dětí. Některé pobývaly z
počátku ve školce s maminkami, aby si na nové prostředí i na nás zvykly a odloučení pro ně
bylo co nejméně stresující. I nějaké slzičky
ukáply, nyní však už téměř bez problémů děti
pobyt ve školce zvládají. Práce s tolika malými
dětmi je ale náročnější. Není naším úkolem
pouze o děti pečovat, hlídat je, aby se jim nic
nestalo, učit je společným pravidlům a hrát si
s nimi. Naším záměrem je děti hlavně vzdělávat,
připravovat na školu i na život.
V září je seznamujeme se školkou a s pravidly, jež
jsme si pro společné soužití vytvořili. Podzim byl
pro krásné počasí opravdu vydařený. Pouštěli
jsme draky a moc nás to bavilo. Protože máme les docela daleko, udělali jsme si lesní
zahrádku ve školce. Poskládali jsme kameny do kruhu, zasadili smrček, jeřáb, borůvčí,
kapradí, zasypali kůrou, šiškami, kameny,
rozestavěli šnečí ulity. Vyrobili jsme berušky
z ořechových skořápek a přidali je do
zahrádky. Nezapomínali jsme ji každý den
zalévat, aby nám rostliny neuschly. Sušili
jsme jablka a dělali z nich křížaly. Z ořechů
jsme pekli bábovku, z přírodnin vyráběli
krásné podzimní věnce, malovali dýně a
navlékali jeřabinové korále. Je toho tolik, že
bych málem zapomněla na návštěvu paní
Radky ze „Zdravé 5“, která nás zkoušela,
jestli víme, co je pro nás zdravé, abychom
zdravě rostli a odolali všem bacilům. Podzimem jsme proklouzli až do pohádek. „O veliké
řepě“ jsme nejen vyprávěli a hráli, také jsme zkoumali, jaké jsou rozdíly mezi řepou
salátovou, krmnou a cukrovou a k čemu se užívají. Syrová salátová řepa nám moc chutnala.
V pohádce „O třech medvědech“ jsme zase procvičili řazení podle velikosti, seznámili jsme se
s knížkou Josefa Lady „Povídání o pejskovi a kočičce“, stavěli domy a zkoumali materiály se
„Třemi prasátky“ a s „Čertem a Káčou“ přivítali tajemný a tolik očekávaný „kouzelný měsíc“.
Měsíc prosinec je pro všechny krásným obdobím,
hlavně děti jsou plné očekávání a prožitků. Pro nás
ve školce je to kouzelný měsíc, v němž si
připomínáme staré lidové zvyky a tradice spojené
s nadpozemskými bytostmi. Ale pozor, nechodí
k nám čerti, Mikuláš a anděl. Těch si děti užijí
dost. A co si budeme povídat, nechceme přece
děti strašit. Nás každý rok navštěvuje Barbora. Je
hodná, krásná, i když už trochu stará, má kouzelné
koště, umí čarovat a zná Ježíška a Mikuláše. Hezky
si s ní povídáme, zpíváme jí a slibujeme všechno,
co jen chce slyšet. Ona nám za to vyčaruje dobroty a nechá nás utrhnout bonbón
z kouzelného koštěte. Některým dětem naděluje do punčochy i doma, ale pravdou je, že se
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tento zvyk z našich domácností pomalu vytrácí, což mě inspirovalo k pátrání po kořenech
této tradice. Jak říkám dětem: „Co nevíme, pokusíme se vyhledat a zjistit.“
Svatá Barbora - 4. prosince
Svátek svaté Barbory je předzvěstí blížícího se štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před svatým Mikulášem a
proto se mnohde stalo, že se tyto dva svátky slily a zvítězil známější Mikuláš.
V obou případech se používaly masky a obě postavy rozdávaly dětem dárky.
Legenda Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice patří ke 14 svatým patronům, jež
lidé vzývali v nejtěžších chvílích, např. při morových epidemiích. Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého
kupce Dioscura, žila na počátku 3. století v Nikomédii (malá Asie - dnešní Turecko). Otec Barbořin byl zapřisáhlý
nepřítel křesťanů. Barbořina matka zemřela velmi brzy a otec dceru vychovával v helénistickém duchu. V
úmyslu chránit ji před vlivy „špatného“ světa a nápadníky, zavřel ji do věže, kterou postavil vedle jejich domu.
Přesto jeden ze sloužících - tajný křesťan - obrátil Barboru na víru. Byla to její pomsta otci. Když se o tom otec
dozvěděl, chtěl, aby se dcera víry zřekla, když odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu mečem. V té chvíli vyšlehl z
jasného nebe blesk a otce na místě usmrtil. Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky
zdokumentovány, proto byla roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých. Příběh panny mučednice
pochází pravděpodobně až ze 7. století, přesto se zrazená dívka připojila k nejuctívanějším světcům, což
dokládají stovky kostelů a kaplí jí zasvěcených či nesoucích její jméno. Byly jí také zasvěceny mnohé kostelní
zvony.
Barbořino světlo
Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a povolání, z nichž nejvýznamnější jsou
horníci, jež jí zasvětili mnoho kostelů, kaplí a oltářů (nejvýznamnější u nás je chrám
sv. Barbory v Kutné Hoře - městě stříbrných dolů), a pořádali na její svátek okázalá
procesí. V dolech horníci nechávali tento den hořet ve štolách přes noc kahany na
ochranu před smrtí a úrazy - Barbořino světlo
Návštěvy Barborek
V 19. století chodívaly po vesnicích po domech Barborky - ženy a dívky zabalené do
bílých prostěradel či šatů se závojem či rouškou přes obličej, aby vzbuzovaly hrůzu
(bílá je symbol čistoty a nevinnosti Barbory). Dříve se někde objevovaly i v oděvu
jeptišek s dlouhými rozpuštěnými
vlasy a věnečkem na nich. Jinde
měly ženy jen pomoučený obličej a dopředu přehozené
dlouhé vlasy. Většinou chodívaly po dvojicích či trojicích, z
nichž jedna nesla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím na
obdarovávání malých dětí, druhá metlu nebo vařečku na
zlobivé děti. Před domem zazvonily na zvonek nebo zaklepaly
na okno a tiše vstoupily. Zazpívaly píseň o svaté Barboře,
podělily děti a šly dál. Někdy chtěly, aby se děti pomodlily a
strašily je přitom huhláním „mulisi, mulisi“, což bylo původní
zkomolené
„modli
se,
modli
se“.
Později
chtěly od dětí písničky nebo básničky podobně jako Mikuláš.
Později se na Barboru začal držet jiný zvyk - Barbory přestaly
jako masky chodit po vsích, ale tradice nadělování dětem
byla nadále udržována. Děti večer dávaly za okno talířek a
druhý den ráno 4. prosince našly na talířku nadílku od Barbory. Barbory dnes prakticky nikde nepotkáváme,
nahradil je o dva dny pozdější Mikuláš - jeho zvyky jsou obdobné a dnes již se na Barbořino nadělování skoro
všude zapomnělo a málokdo o tomto starém zvyku ví. (zdroj internet)

6. prosince jsme se ve školce proměnili v čertíky. Moc práce nám to nedalo, protože my ty
čertíky v sobě máme, takže stačily jen růžky a bylo to. Přišli nás navštívit rodiče s dětmi, které
ještě nechodí do školky. I když to chvílemi rámusem a hemžením připomínalo opravdové
peklo, čertovské hry jsme si užili. Doufáme, že rodiče a jejich děti jsme naší čertovskou
školkou nevylekali a zase nás navštíví.
Jen co jsme opustili čertíky, šli jsme se podívat do kostela, abychom si prohlédli místo, kde
jsme plánovali předvést náš společný vánoční program s přáteli z Horních Černůtek „Sem
pospěšte“. Paní Ema Zámečníková z Horních Černůtek nám již podruhé s ochotou napsala
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scénář a byla naším dobrým rádcem a průvodcem při jeho realizaci. Již koncem října jsme
začali s nacvičováním. Znovu jsme se proměnili v pastýře, kteří tentokrát zpívali a hráli příběh
o narození Ježíška. Nechyběla ani krásná Marie, anděl a tři králové, jenž celé vystoupení
okořenili pestrým hudebním doprovodem. V pátek 30. listopadu jsme vystupovali v Horních
Černůtkách a 10. prosince v kostele svaté Máří Magdalény v Jeřicích. I když se nám
nepodařilo vše dokonale, jak jsme si přáli, ze společného vystoupení, snahy a odhodlání
našich dětí jsme měli velkou radost. Děkujeme rodičům za převleky pro děti, děkujeme všem
zúčastněným, paní režisérce, těm, jež se podíleli na přípravách prostoru, farnosti za
propůjčení kostela, obecnímu úřadu za květiny a sladkosti pro děti, i vám, kteří jste nás

potěšili svou návštěvou. Přiblížila se chvíle, na kterou se těší hlavně děti. Ve školce vyrábíme
různé vánoční dekorace a připravujeme se na příchod Ježíška. Rádi jsme se sešli s kamarády
ze základní školy, abychom dozdobili stromek na návsi a zazpívali si společně vánoční koledy.
A protože nám obec nabídla autobusovou dopravu, těšíme se i na společnou návštěvu
Třebechovického muzea betlémů. Uvidíme nejen mechanický, více než 100 let starý, ze dřeva
vyřezávaný Třebechovický Proboštův betlém, ale i další betlémy vyrobené třeba z těsta,
perníku, keramiky, látky, kukuřičného šustí, papíru nebo skla. Věřím, že s dětmi budeme mít
co prohlížet a obdivovat. Teď už jen prozradím, že i k nám do školky přijde Ježíšek. A nebude
nadělovat jenom hračky a knížky. Bude opravdu štědrý, protože nás obdaruje novými
barevnými přihrádkami na ručníky do umývárny, přinese i ručníky, polštářky a povlečení na
postýlky. Moc se na nové vybavení, které jsme si mohli pořídit díky podpoře zřizovatele,
těšíme. Za celý kolektiv mateřské školy vám přejí krásné vánoční svátky a hodně štěstí
v novém roce.
Aktuálně ze školky:
• v současné době máme 22 dětí, od ledna 23 (7 dvouletých, 8 tříletých, 2 čtyřleté, 4
pětileté a 2 šestileté)
• zapojili jsme se do projektu Šablony II, z něhož jsme získali dotaci na chůvu a realizaci
projektových dnů v MŠ
• zapojili jsme se do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“
• řešíme problém s dopravou na plavání a různé akce, dopravce plánuje ukončit provoz
mikrobusů
(Dušková)
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Aktivity Jezdeckého klubu Tělovýchovné jednoty Jeřice
Léto v našem JK začalo pořádáním ponyher pro nejmenší děti v našem areálu. Soutěžili úplně malé
děti od jednoho roku v jízdě zručnosti s vodičem, i pokročilejší jezdci, kteří své poníky už zvládli sami
v jízdách zručnosti i v malém parkuru. V parkurových soutěžích se dařilo Báře Juričkové s Edwardem,
která byla ve Svobodě nad Úpou 2., 3. a 4., v Jaroměři 2., vše v parkurech stupně Z. Dále byla úspěšná
Marcela Čížková, která s Dinou zvítězila v parkuru do 100 cm v JK Apolenka v Pardubicích,
a s Merlinem v Z ve Svobodě n. Ú. V drezurních soutěžích startovala Šárka Dědinová, kdy
s Werbertem byla 2. v úloze S v Jaroměři, v Dolním Přímu 2. v L a 3. v S. Ve Svobodě nad Úpou
zvítězila 3x ze 3 startů, a to 2x s Doris v Z a jednou s Werbertem v L. V polovině září jsme pořádali
tradiční křtění hříbat a rozloučení se sezónou. Tentokrát jsme dopoledne přidali i druhé letošní
ponyhry a opět se děti zúčastnily více než 40 startů. V odpoledním programu děvčata předvedla
ukázku parkurového skákání a rozloučili jsme se se sportovní kariérou klisny Donately. Ta se narodila
před 14 lety v naší stáji a ve své sportovní kariéře dosáhla úrovně T v drezuře. Po krátkém vystoupení
na hudbu jsme ji odsedlali a poděkovali jí za všechny sportovní úspěchy. Donatela plynule přešla
z kariéry sportovní na kariéru chovnou a
doufejme, že se na jaře budeme moci
těšit z jejího hříbátka. Nyní všechny koně
odpočívají nebo se věnují výcviku
začínajících jezdců. V příštím roce chceme
pokračovat ve výcviku a účastnit se
sportovních soutěží. Novinkou by měly
být dvoje drezurní závody pro začínající
jezdce či koně konané přímo v našem
areálu v Jeřicích (27. 4. a 31. 8.) a již
tradičně budeme 1. 6. 2019 pořádat
Mistrovství Královéhradeckého kraje
v drezuře v areálu TJ Start Hořice. Na
všechny akce Vás srdečně zveme!
(Dědinová)

Historické tradice a kouzla vánočních svátků
Milí čtenáři, předpokládám, že je pro Vás užitečné znát nějakou tu historickou zvyklost
týkající se adventních nebo vánočních svátků. Loni jsem vám velice obšírně popsal vznik
tradice a symboliku adventních věnců v Čechách a zejména význam řazení svící na těchto
věncích. Dnes vám popíši proč je symbolem Vánoc stromeček a jeho historii zdobení.
Závěrem vám přiblížím nejstarší vánoční tradici, kterou je betlém, nebo-li jesličky. Informace
jsou čerpány ze zdrojů na internetu a článků z veřejných publikací. Stejně jako oslavy
adventních svátků, i vánoční stromek připutoval k nám z Německa. Živý jehličnan
symbolizoval ochranitelské symboly a v pohanské době jím germánské kmeny v čase zimního
slunovratu uctívaly boha Wotana. Na stromky se ze začátku věšely jablka nebo sušené ovoce
např. křížaly, švestky, hrozinky, případně ořechy, perníčky, koláčky a podobné dostupné
pochutiny. Později se cukroví, tak jak jej známe dnes, stalo nedílnou součástí vánočních
svátků. Součástí Vánoc je např. již 300 let i pálení františků. Původně šlo o pohanský očistný
proces vykuřování příbytků proti démonům, kteří právě na sklonku starého a nového roku
nabírali na síle. První skleněné ozdoby vánočních stromků vznikly až v r. 1858 v německém
Alsasku; prý jako důsledek malé úrody ovoce. V tomto roce přišli na řadu skláři z městečka
Lausche a od té doby se zdobení stromků skleněnými ozdobami rozšířilo z Německa do všech
světových stran. Skleněné ozdoby však byly většinou výsadou lidí z vyšší společnosti a ti
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ostatní si vytvářeli ozdoby z vosku přes papír, vatu (vytvářela dojem iluze sněhu) perník nebo
slámu. Slaměné ozdoby (zejména andělů, zvířat, pastorů, apoštolů, apod.) se těší veliké
oblibě i dnes. „Oficiální“ záznam,
kdy se vánoční strom poprvé na
veřejnosti u nás dekoroval,
pochází z r. 1812. Stalo se tak prý
v zahradě ředitele Stavovského
divadla v pražské Libni – p. Karla
Liebicha. V r. 1862 začaly vyrábět
skleněné ozdoby ve Zdobíně,
které vyráběl vyfukováním perel
Josef Kynčl. Foukané vánoční
ozdoby, tak je známe dnes,
zavedl až v r. 1932 Sklářský ústav
v Hradci Králové. Prvními motivy
byly samozřejmě tvary jablek
nebo sušených plodů. Dnes patří
Češi mezi špičku ve výrobě i ve vývozu vánočních ozdob. Nejznámější dílny pro tvorbu ozdob
jsou v Podkrkonoší. Trendů, jakým způsobem ozdobit resp. ozářit vánoční stromeček je dnes
spousta – platí to nejenom pro tvary a motivy ozdob, ale zejména i pro jejich barvy. Tento
rok prý frčí barvy duhy. Důležité však je, aby si člověk Vánoce u stromečku užil v kruhu svých
blízkých. Stromeček by měl všem symbolizovat pokojné a radostné vánoční svátky, ať už je
ozdoben čímkoliv….
Často je nezapomenutelným zážitkem vánočního období, zejména v kostelích, zhlédnutí
betlémů alias jesličky. Víte, že touto tradicí se o Vánocích lidé kochají již skoro 800 let…?
Tato tradice se rodí v r. 1223, kdy poutník František z Assisi zinscenuje dne 24.12. v jeskyni
u italské vesnice Greccio své získané pocity z Betléma cestou narození Ježíše tj. jakýsi
„betlém“ s oslavnou hostinou, osobami v rolích apoštolů, živými zvířaty a předčítáním pasáží
z Lukášova evangelia. Vzpomíná tak na svoji pouť z Betléma a slouží také první „půlnoční“
mši v historii. Tento neobvyklý zážitek se postupně šíří mezi prostý lid a spontánní Italové se
rozhodnou tuto akci
zopakovat i další rok.
Nápad se pak šíří
postupně do dalších míst
v Itálii i za hranice. Lidé
jsou v rámci betlémů
však
postupně
nahrazovány
sochami,
z nichž mnohé se mohou
pohybovat
pomocí
složitých
mechanismů.
Ještě v 18. století byl
betlém symbolem luxusu
a v šlechtickém prostředí
se považoval betlém darem za symbol veliké přízně. Tzv. „betlemánie“ zasáhne i střední
Evropu a zejména v kostelích bylo možné nalézt betlémy všemožných druhů např. i
s exotickými zvířaty, bájnými bytostmi, mudrci, králi, komickými postavami, atd., které však
s narozením Ježíše neměly nic společného. Situace dosáhla takových rozměrů, že císař Josef
II v r. 1872 veřejné vystavování betlémů zakazuje. Lidi však betlémy milují a začnou si je
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vyrábět sami. Vyřezávají si je ze dřeva, vypékají z těsta, vystřihují z papíru, vyrábí se slámy, a
betlémy se tak zařazují mezi lidové obyčeje i v Čechách. V Brně-Židenicích mají v kostele sv.
Cyrila a Metoděje perníkový betlém s 1215 figurkami; p. Jiří Halouzka z Jiříkova vytvořil
největší betlém na světě; největším mechanickým betlémem na světě jsou slavné Krýzovy
jesličky vyráběné po dobu 60 let; národní kulturní památkou byl vyhlášen např. Proboštův
betlém vystavený v Třebechovicích pod Orebem; nejznámějším autorem papírových betlémů
je Vojtěch Kubašta a nejhonosnější barokní betlém vlastní kostel Panny Marie Andělské
v Praze na Hradčanech. Takže, až někde ve svém blízkém okolí na vánočních trzích uvidíte
betlém, kde „….kováři kovají, trubači troubí, andělé se vznášejí a figurky se dávají do
pohybu…“, sami uznáte, že i v Čechách má tato tradice hluboké kořeny. (Páldi)

Jubilea:
srpen: Ladislav Štěrba
září: Hana Hlavatá
říjen: Zdeněk Maxmilián, Jaroslava Maxmiliánová, Zuzana Štěpánková
listopad: Jaroslav Heligr, Šárka Václavíková
prosinec: Ladislav Vávra, Iveta Štěrbová

Narodili se:
srpen: Jiří Pekař, Laura Černá

Úmrtí:
červenec: Josef Schejbal
září: Zdeněk Pleskot, Ladislav Pavel

Do obce se přihlásili k trvalému pobytu – Adam Koreš čp. 49, Markéta Korešová čp. 49,
Matěj Černý čp. 45

Z obce se trvale odstěhovali
Lidmila Hamáčková z čp. 55.
Ke dni 30. listopadu t.r. bylo hlášeno k trvalému pobytu v obci Jeřice včetně Dolních Černůtek 383
osob.

Plánované aktivity obce v r. 2019
Pro úplnost již výše popsaných akcí bych rád na vědomí občanům obce doplnil, že ačkoliv obecní
úřad nepořádal žádný vzpomínkový ani pietní akt u příležitosti 100. výročí založení republiky, uctil si
položením věnce u památku padlých ve světových válkách (u silnice směrem na obec Třebnouševes)
hrdinství a vlastenectví těch, kteří se o založení a rozkvět naší republiky zasloužili nejvíce. Jaro
příštího roku 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 nezahájí slet čarodějnic, ale Vepřové hody v Jeřicích pravděpodobně v první polovině
měsíce února. Nehodlám opomenout tradiční soukromé novoroční setkání starosty se zastupiteli
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obce včetně jejich partnerů ve VÚZ v Jeřicích dne 4.1.2019. V 1. čtvrtletí příštího roku se plánuje
i organizování divadelního představení pro důchodce obou obcí v Hradci Králové a vítání občánků
obce. Následně by to již měly být akce jako úklid obce, dětský den, snad se zopakuje nějaký ten
pouťový fotbálek anebo prostě posezení občanů na hřišti u táboráku. Kulturní výbor obce uvažuje i o
nějakých novinkách např. uspořádat ve prospěch dětí a jejich rodičů „Jeřický festival“ s vystoupením
nějakého loutkového divadla spojeného s přenocováním dětí s dospělými ve stanech pod širým
nebem na hřišti, karetního turnaje ve hře prší, návštěvu další kulturní památky ČR nebo 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 víceúčelových zařízení
v obou obcích včetně jejich 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 takových kulturních akcí, které osloví všechny věkové skupiny občanů obce. 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, a to
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
(Půlnoční mše svatá v jeřickém kostele se koná dne 24.12.2017 od 22.00 hodin)

_________________________________________________________________
Tento periodický tisk Obce Jeřice, IČ: 00271624 se vydává zdarma 2x ročně, místem jeho vydání je
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