
NA SKLONKU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 
BÝVÁ ZVYKEM HODNOTIT TO UPLYNULÉ. 
JAK BYSTE HO CHARAKTERIZOVAL?
Uplynulé čtyři roky byly plné práce. Zastupitelstvo se 
zaměřilo na to, jak zkvalitnit život lidem v naší obci. Uvě
domujeme si, že jsme v roli zastupitelů díků lidem, kvůli 
lidem a pro lidi. Hlavní investiční akcí byla výstavba ma

teřské školy, úspěšná akce za 55 milionů, z čehož 50 mi
lionů jsme získali z  Evropských fondů. Vybudovali jsme 
kanalizaci v Cerhýnkách, nové komunikace, chodníky, do
končili jsme opravu budovy základní školy, zahájili jsme 
rekonstrukci veřejného osvětlení. Zaměřili jsme se také 
na  zeleň, vysázeli jsme nové aleje, chystáme revitalizaci 
Borečku... 

Slavnostní otevření zbrusu nové budovy mateřské 
školy proběhlo 1. září. Více se o nové školce dočtete 
v rozhovoru se starostou. 
foto zleva: starosta Marek Semerád, architekt školky
Jiří Koflák (v pozadí), zastupitel za Cerhýnky Bořivoj Janda,
1. místostarosta Aleš Kobliha 
a ředitelka školky Anna Hrudková

SE STAROSTOU MARKEM SEMERÁDEM 
O RADOSTECH I BOLESTECH CERHENIC

>> STR. 2 >>

NOVÁ KRÁSNÁ 
ŠKOLKA OTEVŘENA!
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TO JE URČITĚ HEZKÉ A VELKÝ ÚSPĚCH 
V PRÁCI VEDENÍ MĚSTYSE, 
ALE ŽIVOT NENÍ JEN O INVESTICÍCH...
Plně souhlasím. Proto jsme také rozjeli činnost environ
mentálního centra, které vyvíjí spoustu aktivit v oblasti 
společenského života. Uspořádali jsme řadu besed, při
jel k nám například spisovatel Vlastimil Vondruška, farář 
Zbigniew  Czendlik a  další známé osobnosti, které mají 
co říct a je radost s nimi pobesedovat. Založili jsme klub 
Cerheníček, kde se realizují naši nejmenší a pravidelně je 
pro ně připravená široká škála vyžití. Snažíme se zkvalit
nit také život našich seniorů. 

CO KONKRÉTNĚ TÍM MYSLÍTE?
Kromě toho, že jsme pro seniory vybudovali dům s pe
čovatelskou službou, který je, myslím si, výstavní a jsem 
na něj docela pyšní, pořádáme pro naše dříve narozené 
také řadu akcí. Nejsou to jen pravidelné kavárničky pro 
seniory, které pečovatelská služba připravuje opravdu 
s láskou a je to na nich znát, ale z jiných posledních akcí 
bych vzpomněl třeba slavnostní večeři, kterou se před 
našimi seniory prezentovala školní jídelna. Samozřejmě 
podporujeme činnost pečovatelské služby, rozšířila se 
nabídku služeb o zdánlivé drobnosti, jakými je třeba pe
dikůra, manikůra apod. Pečovatelskou službu jsme také 
personálně doplnili, nyní už je tam trojnásobek pracov
níků. Nutností bylo také pořídit pro pečovatelskou službu 
nové auto, koupili jsme pro ni Dacii Duster. Na kvalitě ži
vota seniorů nám opravdu záleží.

JAK TO VYPADÁ SE ŠKOLOU A ŠKOLKOU?
Postavili jsme pro naše děti novou školku, čímž se zvýšila 
kapacita o 22 míst. Tím pádem už každý občánek Cerhe
nic, Cerhýnek a Radimku má ve školce místo, nehrozí, že 
by se na někoho nedostalo a rodiče byli nuceni dávat dítě 
jinam a absolvovat všechny potíže s tím spojené. Celková 
kapacita naší nové krásné školky je teď 72 dětí. Základní 
školu bohužel negativně ovlivnila kauza trestné čin
nosti za bývalého ředitele Hraničky. Odčerpalo to všem 
hodně energie, musela se dělat spousta mimořádných 
auditů, které stály nejen čas, ale i spoustu peněz. Podle 
posledních informací bylo trestní stíhání bývalé účetní 
zastaveno, protože se přiznala a  škodu uhradila. Zastu
pitelstvu se ale tento postup nelíbí a pravděpodobně se 
bude domáhat toho, aby celá věc šla k soudu.

TAK RADĚJI K VESELEJŠÍM VĚCEM. 
CO SPORT V CERHENICÍCH?
Trvale a opakovaně podporujeme všechny sportovní od
díly, ale i společenské aktivity. Městys udržuje na vlastní 
náklady fotbalový stadion, platíme správce, který se 
o něj, musím říct a pochválit, dobře stará, drtivou většinu 
nákladů pro fotbalisty platíme, jsme rádi, že nás repre
zentují. Nehrajeme zrovna nejvyšší soutěž, to je pravda. 
Ale fotbal není jen o  pohárech, fotbal je životem obce 

a naši kluci jsou dobří, zlepšují se, já osobně jim fandím 
na celé čáře a vím, že to někam dotáhnou. A jednou bu
dou potřebovat nástupce. Vytvořili jsme proto fotbalo
vou akademii pro menší děti. Většina lidí je dnes velmi 
pracovně zaneprázdněná, takže nikdo z tatínků se toho 
nemohl ujmout. Proto jsme našli šikovného člověka, 
profesionála, kterého městys platí, aby se mohl věnovat 
malým fotbalistům, trénovat je, vést je ke sportu, ke zdra
vému životnímu stylu a k fair play ve sportu i v životě.
Podporuje samozřejmě také hasiče. Jsou nositeli spole
čenského dění v  obci, ale nejen to. Minimálně pětkrát 
u nás letos hořelo a naši hasiči byli vždy perfektně akce
schopní. Smekám před jejich prací, žádný diplom na ná
stěnce nedokáže dostatečně ocenit to, jak jsou pro obec 
nepostradatelní. Podporujeme je z  obecního rozpočtu 
a  snažíme se pro ně získávat také dotace. Samozřejmě 
jsme podpořili letošní oslavy 140 let od  založení hasič
ského sboru v Cerhenicích stejně jako oslavy 95 let od za
ložení cerhenického fotbalu. 
Podporujeme také myslivce. Domluvili jsme se, že pro ně 
městys v  Cerhýnkách na  obecním pozemku na  své ná
klady vybuduje sklad krmení pro zvěř. Objekt, kde mys
livci v současné době sklad mají, je soukromý a bude se 
prodávat, takže tam nemohou dlouhodoběji fungovat. 
Naši podporu mají také Sokolové se svými pěknými ak
cemi a další aktivity v obci. 

CO POVAŽUJETE V SOUČASNÉ DOBĚ 
ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM CERHENIC?
Dostali jsme se, troufám si říct díky usilovné práci zastupi
telstva do stavu, kdy jsou všechny inženýrské sítě v zemi. 
Vyjma snad optických kabelů, o  které budeme usilovat, 
a elektřiny, což je záležitost ČEZu. Můžeme tedy přistou
pit k  budování a  opravám silnic a  chodníků, které jsou 
v některých lokalitách opravdu v hrozném stavu a je třeba 
to co nejdříve dát do  pořádku. Zastupitelstvo na  svém 
srpnovém zasedání schválilo závazný plán rekonstrukcí 
komunikací, který jsem nechal doručit do každé poštovní 
schránky, aby měli naši obyvatelé přehled a jistotu, že se 
na jejich ulici nezapomnělo. V harmonogramu jsou uve
deny nejzazší termíny dokončení rekonstrukcí jednotli
vých ulic a pro větší přehlednost také informace, v jakém 
stavu rozpracovanosti je v současné době příprava akce. 
Opravili jsme už ulice 9. května a Na Kopě a příští rok se 
chystáme například na ulice Za Štěpnicí, Polní a Ke Kos
telu. Věříme, že do  konce roku 2021, nejdéle v  průběhu 
roku 2022 budou všechny komunikace opravené. Zvláštní 
kapitolou jsou komunikace v Cerhýnkách, kde jsme s vel
kým finanční vypětím vybudovali vodovod. Před třemi 
lety, když jsme vodovod pro obyvatele Cerhýnek začali 
plánovat, se možná někteří na  naši snahu dávali trochu 
skepticky, nejen co do výsledku, ale i co do potřebnosti. 
Myslím, že nejen letošní extrémní sucho jasně ukázalo, že 
kvalitní pitná voda v dostatečném množství a nepřetrži
tých dodávkách začíná být velmi cenný artikl. Takže jsem 
rád, že vodu pro Cerhýnky máme, a nyní musíme opravit 
komunikace, které samozřejmě po  výstavbě vodovodu 
dostaly zabrat. Od  dodavatelů máme navrženo několik 
řešení opravy. V době, kdy budete číst tento rozhovor, již 
bude oprava v  Cerhýnkách na  spadnutí nebo už probí
hat. Pokud bych byl nadále starostou, rád bych se právě 
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na stav silnic a chodníků zaměřil. Lidé si přečtou o velkých 
investicích, ale když domů klopýtají po  rozbitém chod
níku nebo jedou autem po silnici plné děr, je to právě to, 
co je zlobí. A mohu slíbit, že plán oprav silnic a chodníků, 
který jsme zveřejnili a  na  který máme sehnané peníze, 
zrealizuji.

MNOZÍ LIDÉ SE PO ZKUŠENOSTECH 
Z LETOŠNÍHO LÉTA BOJÍ ZDRAŽOVÁNÍ VODY. 
JAK JSOU NA TOM CERHENICE?
Garantuji, že rozhodně nemáme v úmyslu zvyšovat cenu 
vody. Lidé se přece nemohou rozmýšlet doma otočit ko
houtkem v obavě, aby je pak nečekala horentní platba.
Slovo platba člověku evokuje jiné slovo – daň. Třeba daň 
z nemovitosti.
Zastupitelstvo splnilo slib, který dalo a ke kterému jsem 
osobně zavázal, a  to, že po  dobudování inženýrských 
sítí sníží daň z nemovitosti. Od 1. 1. 2019 jsme snížili daň 
z nemovitosti v podstatě na původní hodnotu, což věřím, 
našim obyvatelům alespoň trochu finančně odlehčí. 

KDYŽ SE VRÁTÍME K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM, 
JAK SE TO VŠECHNO, O ČEMU TU NYNÍ 
HOVOŘÍME, PROMÍTLO DO SESTAVOVÁNÍ 
KANDIDÁTNÍ LISTINY?
Samozřejmě bych byl rád, kdybychom v  komunálních 
volbách uspěli, ale vše je na  rozhodnutí občanů. Jestli 
zvolí další rozvoj obce, rekonstrukce silnic a  chodníků 
atd. Tentokrát jsme záměrně kandidátku pojali nestra
nicky. S kolegy, kterých si vážím, jsme založili uskupení 
Máme rádi Cerhenice. Po 16 letech v komunální politice 
totiž dobře vím, že silnice a rozbitý či opravený chodník 
nejsou ani levicové, ani pravicové.

JAK NAHLÍŽÍTE NA SVÉHO PROTIKANDIDÁTA 
NA FUNKCI STAROSTY MĚSTYSE?
Bylo by ode mě neetické, kdybych svého protikandidáta 
na  funkci starosty, osmnáctiletého pana Ondřeje Hra
ničku jakkoli komentoval. Mnozí se diví, jak může student 
posledního ročníku gymnázia kandidovat na  starostu. 
Ale já bych se ho chtěl zastat. Každý má právo kandido
vat. Uvedl bych jen jeden citát, kterým bych rád apeloval 
i  na  své protikandidáty. Démokritos řekl: svár v  obci je 
zlem pro obě strany, neboť vítěze i poražené stíhá stejná 
zkáza. Rozhodnutí, kdo z nás dvou v dalším období po
vede Cerhenice, je plně v rukou voličů.

Dne 8. 8. 2018 se v  Cerhenicích setkali zástupci VÚŽ 
ve  složení generálního ředitele Františka Bureše a  tech
nického ředitele Antonína Klofandy se starostou městyse 
Cerhenice Markem Semerádem při příležitosti podpisu 
smlouvy o odkupu příjezdové cesty do areálu VÚŽ. VÚŽ 
odkoupilo od  obce přístupovou cestu se záměrem její 
opravy a vylepšení jejího stávajícího stavu, a to jak ve pro
spěch svých klientů, tak obyvatel Cerhenic.
Diskuze zúčastněných se dotkla také vzájemné spolu
práce VÚŽ a  městyse v  oblasti zaměstnanosti, služeb či 
dalších rozvojových projektů. „Zkušební okruh se samo
zřejmě dotýká vícero obcí, které jsou našimi partnery, 
ale vzhledem k  umístění samotného zkušebního centra 
v Cerhenicích jsou právě Cerhenice naším stěžejním part
nerem, a  proto si nesmírně vážím věcné a  vstřícné ko
munikace a spolupráce s  jejími zástupci v čele s panem 
starostou,“ podotkl generální ředitel František Bureš.
Ten při této příležitosti také informoval starostu Cerhe
nic, že v reakci na novelu železničního zákona byl místní 

ZKUŠEBNÍ OKRUH NESE V NÁZVU 
 CERHENICE

okruh oficiálně pojmenován Zkušební okruh Cerhenice. 
„Byla to pro mě překvapivá a o to více potěšující zpráva, 
jelikož o  vyšší míru identifikace zdejšího okruhu s  naší 
obcí usilujeme již delší dobu. Jsem za  to opravdu rád 
i  s  ohledem na  množství místních obyvatel pracujících 
ve výzkumném ústavu. Jsme také připraveni nadále velmi 
úzce s VÚŽ spolupracovat a maximálně podporovat jeho 
aktivity,“ dodal starosta Cerhenic Marek Semerád.
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V CERHENÍČKU 
SE ROZJELO 
CVIČENÍ PRO 
RODIČE S DĚTMI
Cvičení pro rodiče s dětmi se od 11. září rozeběhlo každé 
úterý v klubu Cerheníček environmentálním centru. Pro 
děti od jednoho do dvou roků je od 9:30, pro děti od dvou 
do čtyř let od 10:15. Lektorkou je Michaela Náhlovská.

STAVEBNÍ ÚŘAD 
DAL ZELENOU 
PŘESTAVBĚ 
DOMU č. p. 143
Stavební úřad v  Pečkách schválil městysi Cerhenice 
stavební záměr na  úpravy a  nástavbu objektu č. p.  143 
v Nádražní ulici. Vznikne tam sociální bydlení, konkrétně 
11  bytových jednotek ve  třech nadzemních podlažích. 
Bude se jednat o osm bytů 2 + kk, dva byty 1 + kk a jeden 
byt 3 + kk. 

ZAČALA OPRAVA 
VÝMOLŮ

Vedení městyse vytipovalo nejhorší výmoly v  Cerheni
cích, které se prostřednictvím vybraného dodavatele za
čaly opravovat. „Pokud víte o dalších, napište, opravíme je 
také,“ říká starosta Marek Semerád. 

V CERHENICÍCH 
JSME SLAVILI
Fotbalisté oslavili 95. výročí vzniku svého klubu, tentýž 
den pak následoval Cerhenický večer, který byl ve  zna
mení megakoncertu Dalibora Jandy. V odpoledním pro
gramu se předvedla Garda Cerhenic proti Gardě Zdislavic, 
následovalo utkání Cerhenice A – Velký Osek A. Večerní 
program pak zaplnil Dalibor Janda s  hosty a  stovkami 
spokojených diváků (tanečníků).
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V  sobotu 8. září se v  Cerhenicích uskutečnil charitativní 
program na podporu ABA školky. Iniciátorkou byla paní 
Gabriela Průšová, která je matkou středně funkčního au
tisty. Moderování se ujal Jan Pokorný z Českého rozhlasu. 
Akce byla plná hudebních a  divadelních vystoupení. 
Účastníci se mohli občerstvit v bufetu U Autíků či si mohli 
zakoupit různé upomínkové předměty, čímž přispěli 
na dobrou věc. O poruchách autistického spektra přijela 
popovídat i terapeutka Katrin Telin, která se věnuje ABA 
terapii. Nechyběla ani ředitelka ABA školky Mgr. Petra Ja
notová. Atmosféra byla fajnová a podařilo se celkem vy
brat kolem 40 tisíc. Akce se vydařila a příště na shledanou.

 J. Krčmář, junior

VYLEPŠENÍ 
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna vstoupila do  nového školního roku s  no
vým konvektomatem, vířičem nápojů a  dalším vybave
ním, strávníky přivítala čerstvě vymalovaná a vyzdobená. 

ZAČALA VÝSTAVBA 
ŠKOLNÍCH DÍLEN
V areálu bývalého cukrovaru se rozjela výstavba objektu 
celoživotního vzdělávání – dílen pro základní školu.

U POŠTY BUDE ZRCADLO | ZRCADLO
Na  žádost občanů chce městys na  křižovatku pošty pořídit nové do
pravní značení – tzv. zrcadlo. V současné době probíhá zpracování pro
jektu a  projednání s  dotčenými orgány, např. Policií ČR. „Pokusíme se 

celou věc maximálně urychlit,“ říká sta
rosta Marek Semerád. 

Z
E 

ST
EJNÝ PLANETY
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1. REKONSTRUKCE BÝVALÉHO CUKROVARU PROJEKTUJE ODEVZDÁNÍ VYDÁNO ÚS/SP >> VYBRÁN DODAVATEL ŽÁDOST O DOTACI ZAHÁJENÍ TECH. DOZOR GARANT PROJEKTU

a) „Centrum pro výuku technických předmětů 
a řemesel při ZŠ Cerhenice“ přebudování 
objektu bývalých kanceláří na školní dílny

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

10/2017 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/3345/2017

Polabská 
stavební CZ s. r. o.
IČ: 26115875

Dotace přidělena 
z IROP MMR ČR

09/01/2018 probíhá soutěž,
není vybrán TDI

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

b) „Parkovací dům Cerhenice“ úpravy části 
stávajícího navyužívaného průmyslového 
areálu bývalého cukrovaru

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

04/2018 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/4797/2017

není vybrán dodavatel Dotace přidělena 
z IROP MMR ČR

03/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

c) „Sociální bydlení“ stavební úpravy a nástavba 
objektu č.p. 143 Cerhenice 11 bytových 
jednotek ve třech nadzemních podlažích

WHY ME Group, s. r. o. 
IČ: 24746886 
Ing. Filip Třoska

03/2018 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/2708/2018

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci 
na IROP MMR ČR

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 
předs. Soc. komise: Ilona Ryzáková

d) „Sběrný dvůr Cerhenice“ úpravy části 
stávajícího navyužívaného průmyslového 
areálu bývalého cukrovaru

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

02/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č.j. PEC/4504/2017

není vybrán dodavatel Dotace přidělena 
z SFŽP

01/03/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Komise životního 
prostředí: Jan Kosař

e) revitalizace tůně v cukrovaru  
(bývala požární nádrž)

není vybrán 
projektant

PODZIM
2019

JARO/2020 žádost o vydání 
stavebního povolení

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci

03/01/2020 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. M. Semerád 
1. místostarosta: A. Kobliha, 
předs. Fin. výboru: PhDr. L. Dukay

2. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 228:
a) zateplení

Tre Bon inženýring s. r. o.
IČ: 6979891 
Ing. Filip Troška

11/2018 podána žádost o sloučené 
ÚS+SP

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci na SFŽP

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

3. STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU 
č. p. 228 – NEBYTOVÉ PROSTOTY:
a) vybu dování komunitního centra pro seniory 
v 1. NP (kadeřnictví, manikůra, pedikůra, 
masáže) a dvě bytové jednotky ve 2 NP

Tre Bon inženýring s. r. o.
IČ: 6979891 
Ing. Filip Troška

10/2017 podána žádost o sloučené 
ÚS+SP

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci 
na IROP MMR ČR

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

4. REVITALIZACE LESA „BOREČEK“ Ing. Posolda 09/2018 × Veřejná zakázka 10/2018 podána žádost o do
taci na MAS MEZILESÍ

04/01/2019 × starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Komise životního 
prostředí: Jan Kosař

5. „VODNÍ PLOCHA RYBNÍK CERHENICE“
obnova tůně „Hvězda“

Ing. Lucie Pánová 09/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č.j. PEC/3554/2017 
podána žádost o vodoprávní 
povolení

Veřejná zakázka 1/2019 bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 12/2018

03/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Finančního výboru: 
PhDr. Lukáš Dukay

6. REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 
CERHENICE, CERHÝNKY

Ing. Veselá, Ing. Petr 
Ing. Mandovec

PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ není vybrán dodavatel bez dotace 
– rozpočet obce

PRŮBĚŽNĚ není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
1. místostarosta: Aleš Kobliha 

7. REKONSTRUKCE ULIC
POLNÍ, ZA ŠTĚPNICÍ, POD BERÁNKEM, 
NA ČERNÝCH A EDVARDA BENEŠE

Ing. Veselá 09/2018 jen ohlášení MěÚ Pečky Veřejná zakázka 11/2018 žádost o dotaci 
na Středočeský kraj 
12/2018

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

8. REKONSTRUKCE ULIC V CERHÝNKÁCH Ing. Veselá 10/2018 BEZ POVOLENÍ K+G tranzit spol. s r. o. 
IČ: 47547651

bez dotace 
– rozpočet obce

10/01/2018 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda IZS Osadní výbor 
Cerhýnky Bořivoj Janda

9. REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ELTODO, a. s. 
IČ: 45274517

07/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č. j. PEC/2643/2018

ELTODO, a. s. 
IČ: 45274517

bez dotace 
– rozpočet obce

07/01/2018 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 

10. VÝSTAVBA VODOVODU A ČOV V RADIMKU Ing. Weber 03/2017 vydáno vodoprávní povolení 
MěÚ Kolín

VSK VÝSTAVBA SÍTÍ
KOLÍN a. s., IČ: 26115972

žádost o dotace 
na MZ ČR

01/08/2019 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

11. VÝSTAVBA TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE V ULICI NA ČERNÝCH

Ing. Weber 12/2018 žádost o vydání vodoprávního 
povolení

není vybrán dodavatel žádost o dotaci 
na Středočeský kraj 

05/01/2019 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

12. OBNOVA SADU V CERHÝNKÁCH 
„TŘEBÍZSKÁ“

ZO ČSOP VLAŠIM 
IČ: 18595677

03/2017 BEZ POVOLENÍ ZAHRADNICTVÍ BURSÍK dotace 
přidělena z SFŽP

10/01/2018 Ing. Petr Růžička starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

13. CYKLOSTEZKA CERHENICE – VELIM AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

02/2019 JARO/2019 žádost o vydání 
územního rozhodnutí

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 

04/01/2020 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
1. místostarosta: Aleš Kobliha 

14. CYKLOSTEZKA PLAŇANY, CERHENICE, 
VELIM, SOKOLEČ, PODĚBRADY

DIPOS J&C spol. s r. o. 
IČ: 48108545 
Ing. Jakoubek

JARO
2020

LÉTO/2020 žádost o vydání 
územního rozhodnutí

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 

04/01/2021 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předsedkyně Kontrolního výboru: 
Jiřina Hoblová

15. VÝSTAVBA VODOVODU A VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ V ULICI ANTONÍNA 
HAMPLA CERHENICE

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

03/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č. j. podána žádost 
o vodoprávní povolení

VSK VÝSTAVBA SÍTÍ 
KOLÍN a. s., IČ: 26115972
ELTODO, a. s., IČ: 45274517 

bez dotace 
– rozpočet obce

09/01/2018 starosta: 
PhDr. Bc. Marek 
Semerád 

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 

16. SCHVÁLENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU Ing. Jírovský LÉTO
2019

LÉTO
2019

Ing. Jírovský podána žádost 
o dotaci na MMR ČR

04/01/2018 starosta: 
PhDr. Bc. Marek 
Semerád 

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 
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1. REKONSTRUKCE BÝVALÉHO CUKROVARU PROJEKTUJE ODEVZDÁNÍ VYDÁNO ÚS/SP >> VYBRÁN DODAVATEL ŽÁDOST O DOTACI ZAHÁJENÍ TECH. DOZOR GARANT PROJEKTU

a) „Centrum pro výuku technických předmětů 
a řemesel při ZŠ Cerhenice“ přebudování 
objektu bývalých kanceláří na školní dílny

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

10/2017 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/3345/2017

Polabská 
stavební CZ s. r. o.
IČ: 26115875

Dotace přidělena 
z IROP MMR ČR

09/01/2018 probíhá soutěž,
není vybrán TDI

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

b) „Parkovací dům Cerhenice“ úpravy části 
stávajícího navyužívaného průmyslového 
areálu bývalého cukrovaru

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

04/2018 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/4797/2017

není vybrán dodavatel Dotace přidělena 
z IROP MMR ČR

03/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

c) „Sociální bydlení“ stavební úpravy a nástavba 
objektu č.p. 143 Cerhenice 11 bytových 
jednotek ve třech nadzemních podlažích

WHY ME Group, s. r. o. 
IČ: 24746886 
Ing. Filip Třoska

03/2018 vydáno stavební povolení 
MěÚ Pečky č.j. PEC/2708/2018

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci 
na IROP MMR ČR

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 
předs. Soc. komise: Ilona Ryzáková

d) „Sběrný dvůr Cerhenice“ úpravy části 
stávajícího navyužívaného průmyslového 
areálu bývalého cukrovaru

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

02/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č.j. PEC/4504/2017

není vybrán dodavatel Dotace přidělena 
z SFŽP

01/03/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Komise životního 
prostředí: Jan Kosař

e) revitalizace tůně v cukrovaru  
(bývala požární nádrž)

není vybrán 
projektant

PODZIM
2019

JARO/2020 žádost o vydání 
stavebního povolení

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci

03/01/2020 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. M. Semerád 
1. místostarosta: A. Kobliha, 
předs. Fin. výboru: PhDr. L. Dukay

2. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 228:
a) zateplení

Tre Bon inženýring s. r. o.
IČ: 6979891 
Ing. Filip Troška

11/2018 podána žádost o sloučené 
ÚS+SP

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci na SFŽP

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

3. STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU 
č. p. 228 – NEBYTOVÉ PROSTOTY:
a) vybu dování komunitního centra pro seniory 
v 1. NP (kadeřnictví, manikůra, pedikůra, 
masáže) a dvě bytové jednotky ve 2 NP

Tre Bon inženýring s. r. o.
IČ: 6979891 
Ing. Filip Troška

10/2017 podána žádost o sloučené 
ÚS+SP

není vybrán dodavatel bude podána 
žádost o dotaci 
na IROP MMR ČR

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

4. REVITALIZACE LESA „BOREČEK“ Ing. Posolda 09/2018 × Veřejná zakázka 10/2018 podána žádost o do
taci na MAS MEZILESÍ

04/01/2019 × starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Komise životního 
prostředí: Jan Kosař

5. „VODNÍ PLOCHA RYBNÍK CERHENICE“
obnova tůně „Hvězda“

Ing. Lucie Pánová 09/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č.j. PEC/3554/2017 
podána žádost o vodoprávní 
povolení

Veřejná zakázka 1/2019 bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 12/2018

03/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda Finančního výboru: 
PhDr. Lukáš Dukay

6. REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 
CERHENICE, CERHÝNKY

Ing. Veselá, Ing. Petr 
Ing. Mandovec

PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ není vybrán dodavatel bez dotace 
– rozpočet obce

PRŮBĚŽNĚ není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
1. místostarosta: Aleš Kobliha 

7. REKONSTRUKCE ULIC
POLNÍ, ZA ŠTĚPNICÍ, POD BERÁNKEM, 
NA ČERNÝCH A EDVARDA BENEŠE

Ing. Veselá 09/2018 jen ohlášení MěÚ Pečky Veřejná zakázka 11/2018 žádost o dotaci 
na Středočeský kraj 
12/2018

06/01/2019 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád

8. REKONSTRUKCE ULIC V CERHÝNKÁCH Ing. Veselá 10/2018 BEZ POVOLENÍ K+G tranzit spol. s r. o. 
IČ: 47547651

bez dotace 
– rozpočet obce

10/01/2018 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předseda IZS Osadní výbor 
Cerhýnky Bořivoj Janda

9. REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ELTODO, a. s. 
IČ: 45274517

07/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č. j. PEC/2643/2018

ELTODO, a. s. 
IČ: 45274517

bez dotace 
– rozpočet obce

07/01/2018 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 

10. VÝSTAVBA VODOVODU A ČOV V RADIMKU Ing. Weber 03/2017 vydáno vodoprávní povolení 
MěÚ Kolín

VSK VÝSTAVBA SÍTÍ
KOLÍN a. s., IČ: 26115972

žádost o dotace 
na MZ ČR

01/08/2019 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

11. VÝSTAVBA TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE V ULICI NA ČERNÝCH

Ing. Weber 12/2018 žádost o vydání vodoprávního 
povolení

není vybrán dodavatel žádost o dotaci 
na Středočeský kraj 

05/01/2019 Jaroslav Musil starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

12. OBNOVA SADU V CERHÝNKÁCH 
„TŘEBÍZSKÁ“

ZO ČSOP VLAŠIM 
IČ: 18595677

03/2017 BEZ POVOLENÍ ZAHRADNICTVÍ BURSÍK dotace 
přidělena z SFŽP

10/01/2018 Ing. Petr Růžička starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
správce vodovodu: Ing. Petr Růžička

13. CYKLOSTEZKA CERHENICE – VELIM AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

02/2019 JARO/2019 žádost o vydání 
územního rozhodnutí

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 

04/01/2020 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
1. místostarosta: Aleš Kobliha 

14. CYKLOSTEZKA PLAŇANY, CERHENICE, 
VELIM, SOKOLEČ, PODĚBRADY

DIPOS J&C spol. s r. o. 
IČ: 48108545 
Ing. Jakoubek

JARO
2020

LÉTO/2020 žádost o vydání 
územního rozhodnutí

není vybrán dodavatel bude podána žádost 
o dotaci SFŽP 

04/01/2021 není vybrán TDI starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
předsedkyně Kontrolního výboru: 
Jiřina Hoblová

15. VÝSTAVBA VODOVODU A VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ V ULICI ANTONÍNA 
HAMPLA CERHENICE

AZ PROJECT spol. s r. o. 
IČ: 27210341 
Ing. Jiří Kadleček

03/2018 vydáno územní rozhodnutí 
MěÚ Pečky č. j. podána žádost 
o vodoprávní povolení

VSK VÝSTAVBA SÍTÍ 
KOLÍN a. s., IČ: 26115972
ELTODO, a. s., IČ: 45274517 

bez dotace 
– rozpočet obce

09/01/2018 starosta: 
PhDr. Bc. Marek 
Semerád 

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 

16. SCHVÁLENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU Ing. Jírovský LÉTO
2019

LÉTO
2019

Ing. Jírovský podána žádost 
o dotaci na MMR ČR

04/01/2018 starosta: 
PhDr. Bc. Marek 
Semerád 

starosta: PhDr. Bc. Marek Semerád 
2. místostarosta: Lenka Mlynářová 
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CO SE V POSLEDNÍM ROCE POVEDLO:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
V ULICÍCH 9. KVĚTNA A NA KOPĚ

Další silnice se dočkaly pořádné opravy. Odstranily se vy
výšeniny, výtluky, osadily se nové obrubníky a celé silnice 
mají finální asfaltový povrch. 

CHODNÍK VE VÝCHODNÍ ULICI
Lidé bydlící ve Východní ulici už chodí po novém chod
níku. Městys jej opravil s pomocí dotace Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
Hezké nové hřiště se spoustou herních prvků mají nově 
k dispozici ke svým hrám nejmenší obyvatelé, pro dospě
lácký doprovod nechybí lavičky.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Rozjela se kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, 
která obnáší obnovu více než tří set světelných bodů. 
Nové osvětlení už je v Cerhýnkách, v Radimku, podchod 
v Cerhenicích má nová světla, u nové školky a v dalších 
ulicích.

NOVÉ PODZEMNÍ 
KONTEJNERY

Podzemní kontejnery na  tříděný odpad nahradily ne
vzhledné hradby nadzemních kontejnerů U  Staré  školy, 
na Náměstí Míru, v ulicích Na Palouku, Za Dráhou, v Ra
dimku a na dvou místech v Cerhýnkách. 

Výstavba vodovodu pro obyvatele Cerhýnek vyšla na více 
než 10 milion korun, kolaudace proběhla před začátkem 
letošního horkého léta. Připojila se drtivá většina obyvatel. 

 VODOVOD 

 PRO CERHÝNKY
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ZE SLAVNOSTNÍHO 
OTEVŘENÍ NOVÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY
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REKONSTRUKCE BÝVALÉHO CUKROVARU 
Díky 50 milionům dotace městys získá do svého vlastnic
tví pozemky v areálu bývalého cukrovaru, který už mnoho 
let Cerhenice hyzdí. A navíc objekt kompletně opraví. 

CO SE AKTUÁLNĚ CHYSTÁ >>>

PARKOVACÍ DŮM 
Parkovací dům vyroste na  místě dvou ošklivých budov 
skladů a technologie. Vejde se do něj kolem šesti desítek 
osobních aut, nebudou chybět stání pro motocykly a cy
klostojany.

VÝSTAVBA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
– DÍLEN PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
Z budov někdejších kanceláří, po demolici bývalé vrátnice 
a  váhy v  areálu cukrovaru, vznikne potřebné technické 
zázemí, dílny pro pracovní vyučování pro základní školu.  

MODERNÍ SBĚRNÝ DVŮR
V  areálu bývalého cukrovaru vznikne také moderní 
sběrný dvůr s  veškerým vybavením – nádoby elektro 
zařízení, plasty, kovy, papír, nápojové kartony, sklo, tex
til, bioodpad, nebezpečné odpady, objemný odpad atd. 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Jako další součást zrekonstruovaného areálu bývalého 
cukrovaru se plánují startovací byty. Aktuálně už vedení 
městyse začalo pracovat také na dalším prostoru, kterým 
je bývalá hospoda a  kadeřnictví. Tam vzniknou dva so
ciální byty. 

REVITALIZACE BOREČKU 
Boreček dostane nové schůdné cesty, odpočívadla s  la
vičkami, přibude altán s pěkným výhledem, některé části 
upraví arborista, v další části se pak les ještě dosází. 

ZATEPLENÍ POŠTY
Také budovu pošty čeká rekonstrukce. Bude se jednat 
o zateplení, výměnu oken, novou střechu atd. 

OBNOVA HVĚZDY
Z bývalé vodní nádrže Hvězda vznikne přírodní koupali
ště o rozloze 1680 m2. Litorální pásmo v tůni bude pone
cháno přirozenému vývoji rostlin a živočichů. 

ALTÁN NA VYHLÍDCE REKREAČNÍ LES BOREČEK – STUDIE ÚZEMÍ

MLATOVÁ CESTA S ODPOČÍVADLY NOVÉ ZALESNĚNÍ



SKATEPARK A HŘIŠTĚ NA WORKOUT
Skatepark a víceúčelové hřiště na workout se připravuje 
v prostoru vedle keltského hřiště.

DALŠÍ HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ
Dětského hřiště spolu s lavičkou nejen pro seniory vyroste 
na volném pozemku vedle obchodu Jednota.

VODOVOD RADIMEK
Také pro obyvatele Radimku chystá vedení městyse při
vést kvalitní pitnou vodu v  dostatečném množství po
mocí obecního vodovodu. 

ÚZEMNÍ PLÁN
Původní územní plán nahradí nový, který již vzniká na zá
kladě diskuze s občany. Výsledkem bude materiál, který 
bude odpovídat potřebám městyse a  plánům vlastníků 
pozemků. 

SKATEPARK

ALTÁN A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

REVITALIZACE SADU CERHÝNKY
Stařičký sad v  Cerhýnkách se co nevidět dočká obnovy. 
Městys uspěl s žádostí o dotaci na tuto akci, vybraná je už 
i odborná firma, čeká se jen na vhodné klimatické pod
mínky. 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ: 
ZA ŠTĚPNICÍ, POLNÍ, KE KOSTELU
Silnice v ulicích Za Štěpnicí, Polní a Ke Kostelu jsou prv
ními, které se příští rok dočkají kompletní opravy, tedy 
nového kvalitního povrchu, obrubníků, odvodů dešťové 
kanalizace atd.
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Zahájení nového školního roku se v základní škole neslo 
jak jinak než ve slavnostním duchu. Žáky přivítalo vedení 
školy, starosta Marek Semerád nejmenší školáčky uvítal 
pamětní medailí, na lavicích čekala na prvňáčky spousta 
dárků od městyse a školy v podobě nejen hezkých škol
ních potřeb.

CERHENICKÉ ROZHLEDY:

čtvrtletník městyse Cerhenice, vydává Úřad městyse Cerhenice, tel.: 321 792 421; redakční rada: Aleš Kobliha, Lukáš Dukay, Jiřina Hoblová; grafika: jedenapůlgrafika 
náklad: 700 kusů; Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a foto grafie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

starosta Marek Semerád a zástupce ředitelky školy Ivo Jelínek

ředitelka školy Anna Vojáčková


