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ROZHOVOR SE STAROSTOU:

ANEB UBYTOVNĚ ŘÍKÁM JASNÉ NE!
PRVNÍ OTÁZKOU PRVNÍHO VYDÁNÍ CERHE
NICKÝCH ROZHLEDŮ PO KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH BY MĚL NEJSPÍŠ BÝT DOTAZ PRÁVĚ
NA NĚ. JAK VNÍMÁTE VÝSLEDEK, JÍMŽ JSTE
POPÁTÉ STANUL V ČELE OBCE?
Děkuji za otázku, musím ale přiznat, že jsem před komunálními volbami nedělal přílišnou volební kampaň, dá se
říct, že téměř žádnou. Jednak byla na úřadě spousta práce
a také jsem si říkal, že po 16 letech ve funkci starosty už
nemám mnoho šancí vyhrát volby. V tomto názoru mě
posílila i ostrá kampaň konkurenčního sdružení. Takže
pokud teď řeknu obligátní povolební větu, že jsem byl výsledkem voleb opravdu velmi a samozřejmě mile překvapen, myslím to opravdu vážně. Děkuji všem svým voličům
za důvěru a slibuji, že se ji já i moji kolegové ze sdružení
budeme snažit nezklamat. Moc mě těší, když vidím, že
u nás v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku máme voliče,
kteří volí podle toho, zda za daným kandidátem vidí práci.
Voliče, kteří se nechytí jen na předvolební sliby. Děkuji
i lidem, kteří mě a naše sdružení nevolili. Samozřejmě si
uvědomuji, že ne všechno jsem zvládl na jedničku. Pokud
jsem někde udělal chybu, budu se ji snažit napravit a důvěru svých nevoličů získat.
JAK SE VYVÍJELA SITUACE
V ZASTUPITELSTVU PO VOLBÁCH?
Po volbách jsem nabídl ruku ke spolupráci všem oponentům, všem těm, kteří v zastupitelstvu nereprezentují náš
názor. Uvidíme do budoucna, zda nabídnutá ruka bude
přijata. Zatím se tak bohužel nestalo. Občas například
v zastupitelstvu projednáváme záležitosti, které jsou nekonfliktní, jako například příspěvek na akce pro děti pořádané Sokolem. Všichni zastupitelé za ODS hlasovali proti.
Věřím ale, že časem i oni proniknou do práce pro obec,
zjistí, že v příspěvku pro Sokola ani v jiných záležitostech
nejsou žádné nekalosti, a že je možná jednou získáme
na svou stranu. Byl bych tomu moc rád, jsme přece jedna
obec. A úkolem starosty není rozdělovat, ale spojovat.
NA ČEM SE NYNÍ
VE VEDENÍ MĚSTYSE PRACUJE?
Chceme pokračovat v aktivitách, které jsou již v běhu,
jednou z těch velkých je samozřejmě přestavba cukrovaru. Snažíme se ale nezanedbávat ani drobnější investiční akce, tj. chodníky, rekonstrukce silnic apod. Nicméně

život není jen o investicích a úspěšných projektech. Pravidelně se stýkám s vedením základní školy, mateřské školy,
školní jídelny. Tyto organizace podporujeme a konzultujeme s jejich vedením další činnost. Situace v základní
škole je dobrá, paní ředitelka Vojáčková je člověk na svém
místě. Situaci ve škole stabilizovala.
Další věcí, která nás trápí, je, že jsme se dozvěděli, že pan
Jelen chce zavřít restauraci u hřiště a otevřít místo ní penzion, z něhož by mohla vzniknout ubytovna. Ihned jsme
začali jednat. S panem Jelenem jsme se okamžitě sešli.
Jako starosta jsem s touto situací mírně řečeno krajně nespokojen, ačkoli vím, že jde o soukromý majetek. V zastupitelstvu jsou na tuto věc dva názory. Náš, tedy většinový,
říká ubytovně jasné ne. Druhý, naštěstí zatím ojedinělý
názor, který reprezentuje pan zastupitel Hranička, říká,
že soukromý podnikatel si ve svém domě může dělat, co
chce. Na zastupitelstvu se doslovně vyjádřil: „Obec by mu
rozhodně neměla házet klacky pod nohy“. Zde bych chtěl
jasně říci, že můj názor je jednoznačně jiný! Tyto věci by
měla obec rozhodně regulovat. O dalším vývoji situace
budu obyvatele pravidelně informovat.
SLÍBIL JSTE, ŽE NA ZASTUPITELSTVU
NAVRHNETE ZVÝŠENOU PODPORU SPOLKŮ,
PODAŘILO SE TO PROSADIT?
Podařilo, například Sokolové dostali 16 tisíc korun na kulturní akce pro děti, 39 tisíc jsme odhlasovali na podporu
oddílů Všestrannosti, elektronické šipky a fotbal. Hasičům
zastupitelstvo odsouhlasilo 20 tisíc korun na akce pro děti
a dospělé a dalších 17 tisíc na činnost dětí a mládeže při
SDH. Devíti tisíci přispěje městys také na tradiční myslivecký ples. Společně se školní jídelnou jsme připravili
další zážitkovou večeři, která se uskuteční 14. března
a na kterou všechny srdečně zvu. Přijďte a ochutnejte,
myslím, že chuťové buňky rozhodně nebudou zklamané.
NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH
JSTE NA SKLONKU LOŇSKÉHO ROKU
NAZNAČIL ZAJÍMAVÉ PLÁNY VEDENÍ
MĚSTYSE NAPŘÍKLAD NA VYBUDOVÁNÍ
WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ. PLATÍ TO?
Samozřejmě, platí. S přípravou výstavby workoutového
hřiště na bývalé skládce jsme od té doby docela pokročili. Hřiště pro podobné aktivity u nás zkrátka chybí
a není zrovna ideální, když si mládež plete keltské hřiště
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s lezeckou stěnou. Dalším nápadem je plácek za fotbalovým hřištěm. Zkrátka místo, kterých dříve bývala spousta,
ale dnes, aby je pohledal. Prostě obyčejný plácek, kde si
kluci budou moci zahrát fotbal nebo třeba… teď mě napadá – kdy jsme si se svými dětmi byli cvrnkat kuličky?
A neříkejte, maminky a tatínkové, že je to zábava jen pro
malé… Proto jsme od manželů Pohořelých před časem
koupili zahradu za fotbalovým hřištěm, kterou časem
na onen plácek plácek přeměníme. Spousta rodičů po něčem takovém volá. Nu a třetím záměrem je dětské hřiště
a posezení pro seniory na zahradě vedle obchodu Jednota. Tento pozemek v současné době není obecní, ale už
od loňska jednáme s vlastníkem o prodeji nebo směně.
Rádi bychom tam vybudovali hezký altán nebo posezení.

A POSLEDNÍ OTÁZKA:
CO MÍSTNÍ POPLATKY? NEZVYŠUJE JE MĚSTYS
TAK, JAK JSTE PŘED VOLBAMI SLIBOVAL?
Nezvyšuje. Poplatek za svoz komunálního odpadu činí
pro letošní rok 700 korun na osobu či rekreační nemovitost a je splatný do konce dubna. Je ale jako vždy
možné rozložit si jej do dvou splátek, a to do konce dubna
a do konce srpna. Poplatek za psy je 200 korun za jednoho psa v rodinném domě a 400 korun za jednoho psa
v bytech. Za druhého pejska se platí 250 korun v rodinných domech a 200 korun v bytech ročně.

OHLÉDNUTÍ
ZA VOLBAMI
Podzim loňského roku byl ve znamená komunálních
voleb, které v našem městysi ovládlo sdružení Máme
rádi Cerhenice 2018. Získalo plných 66,38 % hlasů. ODS
a STAN dostaly 26,27 %, Sdružení KSČM, NK 7,01 % a Národní demokracie 0,34 % hlasů. Na ustavujícím zasedání
nově zvoleného zastupitelstva byl starostou zvolen Marek Semerád, místostarosty Aleš Kobliha a Lenka Mlynářová. Členy zastupitelstva jsou PhDr. Lukáš Dukay,
Jiřina Hoblová, Ondřej Hranička, Bořivoj Janda, Aleš
Kobliha, Pavel Kun, Lenka Mlynářová, Ing. Markéta Pošíková, PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA a Ladislav Špinar.
Předsedou kontrolního výboru se stal Ladislav Špinar,
předsedou finančního výboru Lukáš Dukay, předsedou
komise pro spolupráci se spolky a IZS Pavel Kun, předsedou komise pro spolupráci s Osadním výborem Cerhýnky
Bořivoj Janda, předsedkyní komise pro životní prostředí
a environmentální činnost Jiřina Hoblová a předsedou
sociální komise Ilona Ryzáková.

CERHENICE SI
PŘIPOMNĚLY
NAROZENINY
REPUBLIKY
Přesně na den stého výročí vzniku naší republiky se uskutečnil lampionový průvod. Účastníci na náměstí uctili
památku všech, kteří se před sto lety zasloužili o naši
svobodu. Českou státní hymnu živě zazpíval sólista opery
Národního divadla František Zahradníček. Na zahradě
envicentra byla také v rámci oslav výročí naší země vysazena lípa svobody.
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NA ÚŘADĚ
MĚLI KONTROLU
Městys Cerhenice úspěšně prošel kontrolou České inspekce životního prostředí. Ta se zaměřila na nakládání
s odpady. Kontrola se do Cerhenic vydala na základě
anonymního podnětu. „Proti anonymním udáním bojujeme absolutní transparentností,“ říká starosta Marek
Semerád. „Děkuji svým spolupracovníkům za vzorný přístup. I našim udavačům za to, že nás neustále drží v pozornosti, a tím nám vlastně pomáhají. Kontrola dopadla
na jedničku,“ dodal starosta. Kompletní zápis z průběhu
kontroly je zveřejněný na webových stránkách městyse
i na facebooku.

MĚSTYS
USILUJE O TO,
ABY MĚLY
CERHENICKÉ DĚTI
KROUŽKY
ZDARMA

MĚSTYS ŘEŠÍ
>>>>>>>>KNIHOVNU
Městys zvažuje převedení knihovny pod základní školu,
kde bude samozřejmě i nadále přístupná veřejnosti. „Důvodem je klesající zájem občanů, a tudíž snaha o větší
atraktivitu knihovny,“ vysvětlil starosta Marek Semerád s tím, že využití a vůbec celkovou budoucí podobu
knihovny musí městys ještě znovu důkladně promyslet.
Momentálně probíhá inventarizace, o dalším vývoji bude
městys občany brzy informovat.

Vedení městyse připravuje žádost o dotaci z MAS Mezelesí
na činnost kroužků při mateřské a základní škole. Dotace
by měla být 90 % a lze z ní financovat i mimoškolní činnost
pedagogů i externích lektorů. „Myšlenka je taková, že pak
by byly kroužky pro děti z Cerhenic zdarma. Nevíme, zda
uspějeme, příprava je také náročná, ale za pokus to určitě stojí, co myslíte? Úhrada platby za kroužky dětí by
cerhenickým rodičům opět trochu ulehčila z rodinného
rozpočtu,“ říká starosta Marek Semerád.

MĚSTYS
POMÁHÁ
MYSLIVCŮM

NA VEŘEJNÝCH
MÍSTECH BUDE
ZDARMA
Cerhenice spolu s dalšími obcemi získaly dotaci z Bruselu
na zřízení internetu zdarma na veřejných místech v obci,
jako jsou například autobusové zastávky a podobně.
„Jsem rád, že máme další úspěch. Drobný, ovšem myslím,
že lidem prospěšný,“ komentoval starosta Marek Semerád.

Zastupitelstvo městyse oslovilo místní myslivecké sdružení, které dostalo výpověď z pronájmu skladu v Cerhýnkách, a tudíž nemá kde skladovat seno, oves a další
zásoby potravy pro zvěř. Zastupitelstvo proto rozhodlo
o dlouhodobém pronájmu pozemku na konci Cerhýnek
s podmínkou dobré a pravidelné údržby od členů spolku.
Zároveň mysliveckému sdružení zafinancuje plechovou stavbu. „Myslíme si, že jde zkrátka o dobrou věc,“ říká
starosta Marek Semerád. Pozemek se dále oplotí, ale
na jeho kraji vzniknou parkovací místa (tak jak je tomu
dnes) pro místní obyvatele. Výstavba skladu už úspěšně
pokročila, od jara už by měl myslivcům plně sloužit.

STRANA 4 ))

ŠKOLA
OSLAVILA

90 LET

Zpěv nové hymny školy, vypouštění balónků, promítaní
filmu o historii školy, prohlídky výuky, výstava fotografií, školní jarmark, žesťový koncert na náměstí – to vše
a mnoho dalšího byly oslavy 90. výročí Základní školy
Cerhenice. Při této příležitosti vyšla také nová kniha Břetislava Ditrycha Letem školním světem mapující historii
cerhenického školství.
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ŠKOLA
POMÁHÁ
V ZÁCHRANĚ
ZVÍŘAT
V INDONÉSII
Základní škola v Cerhenicích oslavila v září své 90. narozeniny. Oslavy se promítly i do vlastního vyučování a plynule
přešly do oslav 100. výročí založení republiky. Na škole
proběhly workshopy zaměřené na vznik našeho státu.
Výstupy si mohly návštěvníci prohlédnout na prosincovém dni otevřených dveří, kde proběhl i vánoční jarmark.
Část výtěžku byla použita na záchranu zvířat v Indonésii,
na této pomoci se žáci domluvili na školním parlamentu,
který začal na škole fungovat v září. V předvánočním čase
proběhl turnaj ve stolním tenise, kde žáci bojovali i proti
vyučujícím. Žáci se zapojují do olympiád a výtvarných
soutěží, kde jsme již získali úspěchy i na stupních vítězů.
V druhém pololetí nás čeká celoškolní projekt Letem světem a příprava velikonočního jarmarku.

Anna Vojáčková

VZNIKL
ANIMOVANÝ
FILM O HISTORII
CERHENIC
Učitel cerhenické základní školy Luděk Kinkal vytvořil
spolu s žáky animovaný film o historii Cerhenic. „A je to
film velmi povedený,“ pochválil starosta Marek Semerád.
Zhlédnout ho můžete například na internetových stránkách městyse.

NOVINKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V Mateřské škole Cerhenice se rozeběhly kroužky, malí
žáčci navštěvují tradiční JógoHrátky, zumbu pro děti
a angličtinu nově i pro děti od čtyř let. Ve spolupráci se
základní školou probíhá také Předškoláček, tedy příprava
budoucích prvňáčků. Školkové děti také pravidelně jezdí
na plavání, byly na krásném výletě v Čokoládovně, soutěžily o nejkrásněji vánoční stromek v obchodním centru
Futurum Kolín. Zápis dětí do Mateřské školy Cerhenice pro
další školní rok se uskuteční 15. května od 8 do 17 hodin.
Vyzvednutí podkladů pro zápis bude možné 2. května
v téže době.

SPECIÁLNÍ
ABAŠKOLKA
MÁ DNES
13 ŽÁKŮ
Cerhenická ABAškolka, tedy mateřská školka specializující
se na děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, má v současné době 13 žáků. Děti se každý den
schází od 7:30 do 8:30, po příchodu mají v programu klasické rozkoukání. S ohledem na to, že většina dětí je dojíždějících z okolí Prahy, mají prostor k tomu, aby si po jízdě
autem odpočinuly. Po odpočinku a volné hře následuje
postupné intenzivní učení u stolečku. To znamená, že
s asistentkou procvičují jednotlivé okruhy z ABAplánu.
„Vše je prokládano hrou a tím, že se děti učí pracovat
spolu, komunikovat mezi sebou a samozřejmě u těch,
u kterých je to potřeba, se cvičí sebeobsluha,“ říká terapeutka Lucie Kernerová. „Jedeme podle klasického školkového režimu, tzn. i nás se týkají pravidelné vycházky
do okolí školky, výtvarné a pracovní aktivity, hudební
a pohybové činnosti. Po obědě následuje odpočinek, kdy
děti buď spí nebo mají „chvilku pro sebe“ u knížky či oblíbené hry,“ popisuje. Odpoledne je pak další blok nácviků
jak u stolečku, tak na koberci. V této části je kladen velký
důraz hlavně na komunikaci a schopnost pracovat a fungovat ve skupině. Kolem 16:00 pak děti odchází domů.
Největším lákadlem pro děti v ABA školce je podle Lucie
Kernerové jakákoliv nová hračka, aktivita. Momentálně
jsou oblíbené maxi stavebnice z pěnových kostek, ze kterých jdou vytvářet různé překážkové sestavy. Oblíbená
je pak také procházka k rybníčku s kachnami. „A každé
pondělí se děti nemůžou dočkat odpoledne, kdy za nimi
chodí pan Tomáš Točík a připravuje jim různé pohybové
aktivity, pomocí kterých si rozvíjejí hlavně hrubou motoriku,“ dodává Lucie Kernerová. Ta u dětí od chvíle, kdy
začaly ABA školku navštěvovat, vidí pokroky, a to dost
veliké. „Děti, které nedokázaly fungovat ve skupině, se
krásně zapojují do společných aktivit, dokáží spolu sedět u jednoho stolu při jídle. Rozvíjejí se ohledně komunikace, kdy překonávají bariéru ostychu oslovit druhého
člověka, získávají větší sebejistotu v projevu a v tom, že si
dokáží o něco říci. Děti, které nekomunikují slovně, se učí
používat obrázkový výměnný systém nebo základy dětské znakové řeči. Mají i úspěchy v oblasti sebeobsluhy,“
popsala Lucie Kernerová s tím, že zkrátka u dětí je vidět,
že každodenní docházka do školky a hlavně trpělivý přístup a pravidelný nácvik jednotlivých dovedností přináší
své ovoce. Do konce školního roku plánuje školka ještě
několik akcí. „Blízce spolupracujeme s nadací Ze stejné
planety, která nás hodně podporuje a díky ní máme
hodně krásných pomůcek pro výuku. První akcí je v den
podpory autismu – v dubnu – výlet do dětského centra
spolu s dětmi a rodiči. V květnu máme v plánu školku
v přírodě. Další akce jsou pak závislé na aktuálním stavu
dětí,“ dodala Lucie Kernerová.
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JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Snahou naší školní jídelny je vařit tak, aby všem co nejvíce chutnalo. Paní kuchařky zařazují taková jídla, která
se běžně ve školních jídelnách nevaří. Připomenout lze
například nedávné domácí houstičky k polévce, svatomartinské rohlíčky nebo pizzu. K pití se vyrábí domácí
limonády. Snažíme se vařit taková jídla, která děti znají
z domova, jsou na ně zvyklé, ale i jídla, která neznají, třeba
nové přílohy, polévky, saláty, pomazánky do mateřské
školy. Už dvakrát vařil dětem i šéfkuchař, poprvé hamburger a podruhé tortilu. Je nám jasné, že se pokaždé nezavděčíme všem. Vloni na jaře jsme se sešli s některými
z Vás, rodičů na akci „Večeře ve školní jídelně“, letos tuto
akci plánujeme zopakovat. Zváni jsou i ostatní rodiče,
kteří jsou třeba nedůvěřiví do školní jídelny přijít. Samozřejmě rády uvidíme i ty, kteří na večeři byli a líbila se jim.


kolektiv školní jídelny

VODOVOD
CERHENICE
Na 12. zasedání zastupitelstva městyse konaném dne
20. 12. 2018 byla ustanovena nová cena vodného, a to
ve výši 46,94 Kč za 1m3. Vedení městyse se při stanovení
ceny za pitnou vodu řídí závaznou FA (finanční analýzou)
SFŽP ČR, který obci poskytl finanční dotaci na stavbu veřejného vodovodu. Tato FA ,,reguluje“ městysi běžnou
cenu vodného v dolní (minimální) a horní (maximální)
výši běžné ceny. Doposud se obec držela na dolní až
střední výši, aby si obyvatelé Cerhenic na platby za vodu
postupně zvykali, a vodu částečně dotovala. Na rok 2019
zvolila obec variantu horní hranice výše regulovaného
vodného. Důvody jsou prosté, jednak po dostavbě veřejného vodovodu v Cerhýnkách se bude pokračovat
do Radimku, pak bude následovat dokončení vodovodního řadu v ulici Ant. Hampla a obec čekají po dokončení
sítí rekonstrukce ulic Polní, Za Štěpnicí, Pod Beránkem
a v celých Cerhýnkách. Zde všude obec žádá o dotační
prostředky, které jsou však vázány na finanční prostředky
vlastní. Takže každá získaná i ušetřená koruna bude investována do potřebné věci.
Pro přehled ,,regulovaná“ běžná cena vodného a skutečně uplatňovaná v městysi Cerhenice od zahájení provozu vodovodu:

Úřad městyse Cerhenice

rok
2014
cena dle FA v Kč
není
cena dle FA v Kč
32,34
* v roce 2015 udělena SFŽP ČR vyjímka

2015
33,51–37,23
32,34*

2016
35,19–39,10
36

MEXIKO
V CERHENICÍCH
Důkazem, že školní jídelna rozhodně nepřipravuje žákům
a ostatním strávníkům univerzální hnědé omáčky, byl například po loňském úspěšném Španělském dnu letošní
lednový Den mexické kuchyně. Vedení městyse v čele se
starostou Markem Semerádem, zástupci vedení základní
školy, jež se do projektu také zapojila, a samozřejmě
školní jídelny tak přivítali zástupce mexické ambasády
Miguela Ángela Vilchise. „Děkuji paní Šedinové, panu Jelínkovi, panu Kinkalovi a dalším, kteří se o pěknou akci zasloužili,“ řekl starosta. Den mexické kuchyně se líbil nejen
Miguele Ángelu Vilchisovi, užili si ho také žáci i paní
kuchařky. Paní Janča Hloučalová – Boumová obdržela
od Asociace školních jídelen České republiky a Velvyslanectví Mexika Osvědčení o absolvování vzdělávacího
kursu Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách.
Žáci, hosté a zájemci z řad veřejnosti si pochutnali na skutečně typických pokrmech mexické kuchyně, součástí
oběda byl i klasický mexický pokrm guacamole, který se
v Mexiku podává buď jako předkrm, nebo jako dip k masu.
Hlavními ingrediencemi jsou zralé avokádo, limetka, cherry rajčátka, česnek, olivový olej a chilli papričky.

NOVÉ OSVĚTLENÍ
Na hlavní silnici v Cerhenicích a v Cerhýnkách máme nové
osvětlení. Jak jste s ním spokojení? Dejte vědět starostovi
Marku Semerádovi třeba na starosta@cerhenice.cz

2017
37–41,14
39

2018
39,59–43,98
40

2019
42,25–46,94
46,94

2020
44,79–49,76
?

KOMUNIKACE
V CERHÝNKÁCH
Jen málokterá obec velikosti Cerhýnek se může pochlubit
všemi inženýrskými sítěmi. Cerhýnky mají plyn, kanalizaci
a nově i vodovod, což je zvlášť v dobách, kdy bohužel
pravidelně hrozí extrémní sucha, velmi cenná investice.
Vodovod pro Cerhýnky vyšel (bez veřejné části přípojek)
na více než 9 milionů. Osm milionů činila dotace, přes milion korun činí samotný příspěvek obce. „Přesto, že jsme
takto výhodně postavení vodovodu vysoutěžili (v předchozím výběrku byly i dvojnásobné nabídky), spoluúčast
obecního rozpočtu nebyla malá,“ říká starosta Marek
Semerád s tím, že po stavebních pracích jsou silnice
v Cerhýnkách jsou v hrozném stavu. Opravu bude městys
realizovat postupně během tohoto roku.

ULICE DOSTÁVAJÍ
NOVÉ ZNAČENÍ
V městysi se rozjela první etapa celkového přeznačení.
„Chceme prostě pomoci tomu, aby se jak Česká pošta,
tak i třeba PPL dostaly co nejdříve na místo určení a poštovní zásilka nekončila, jak tomu bohužel často je právě
u České pošty, v nesprávných rukou,“ říká starosta Marek
Semerád. V druhé etapě chce radnice obnovit dopravní
značení v celé obci. Až se ukáže příznivější počasí, vyrazí
zastupitelé doslova a do písmene do ulic a v každé ulici
s občany nové dopravní značení projedná.

REKONSTRUKCE
CUKROVARU
ZAHÁJENA!
Dlouhé roky takřka neřešitelná a velmi svízelná situace
s léta chátrajícím cukrovarem je konečně za námi! Městys dospěl k dohodě se soukromým majitelem, pozemky
získal do svého vlastnictví, sehnal dotační peníze a slavnostně zahájil velkou rekonstrukci areálu. Objekt, který
dlouhé roky hyzdil široké okolí, se přemění na pěkný,
funkční celek, který bude sloužit školním dětem, mladým
rodinám i řidičům všeho věku.

MĚSTYS OPRAVÍ
DALŠÍ ULICE
Pracovníci městyse v nedávných dnech měřili – za účelem
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vozovky v Polní
ulici. „Je opravdu ve strašném stavu, bohužel podobně
jako další ulice: Za Štěpnicí, Pod Beránkem, bezejmenné
uličky v Cerhýnkách a tak dále. Uděláme všechno pro
to, abychom je brzy opravili. Všechny! Třeba nám v tom
pomůže i tato dotace,“ říká starosta Marek Semerád.
Současně městys podává žádost o dotaci do vyhlášené
výzvy MAS Mezilesí na rekonstrukci chodníků. Zastupitelé posuzovali jednotlivé lokality hlavně podle šance
získat v konkurenci jiných projektů co nejvíce bodů. Vyhrála tak ulice 9. května, hlavně proto, že se zde jedná
o pouhou rekonstrukci (není tedy třeba složité stavební
řízení) a chodník také vede k autobusové zastávce, což
pravidla IROP upřednostňují. „Bodově tedy naše žádost
vypadá velmi nadějně,“ popsal starosta. Místo starého
chodníku by tak měl vzniknout nový ze zámkové dlažby.
Městys projekt zároveň vysoutěžil. Vyhrála nabídka firmy
T4 Building Kolín, s. r. o. s cenou cca 2,7 miliónu Kč bez
DPH. Případná dotace pokryje 90 % investičních nákladů.
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VZPOMÍNKA
NA NEJKRÁSNĚJŠÍ
SVÁTKY

SLIBY SE MAJÍ PLNIT
NEJEN O VÁNOCÍCH
Během adventu proběhla u křižovatky Na Palouk slíbená
instalace zrcadla, které by mělo sloužit k větší bezpečnosti
provozu. „Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat toto sice
drobné, ale důležité přání našich občanů. Hlavně proto,
že atmosféru v obci nevytváří jen velké a úspěšné projekty (například stavba vodovodu), ale i zdánlivě drobné
věci, jako je třeba právě instalace jedné dopravní značky,“
řekl starosta Marek Semerád.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mému život>> 
nímu jubileu.

JOSEF BAUER

Říká se, že Vánoce by měl mít člověk v duši po celý rok.
A obyvatelé městyse si opravdu mohou dlouhé týdny
uchovat krásné vzpomínky z řady pěkných adventních
a vánočních akcí. Mezi prvními to bylo tradiční rozsvěcení vánočního stromu na náměstí spojené s jarmarkem,
vystoupením dětí a ochutnávkou všemožných dobrot.
Mimochodem z výtěžku prodeje svařáku při rozsvěcení
stromku se zakoupil koberec a materiál na ruční práce
do školy a družiny. Nechyběl adventní zájezd na zámek
Moritzburg a adventní trhy v Drážďanech, opravdu krásnou atmosféru a umělecký zážitek přinesl vánoční koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Tam se na Štědrý
den uskutečnila také vánoční mše, kterou i tentokrát celebroval farář Josef Nerad. Vánoční mše 2018 byla v pořadí
třetí, dá se tedy říct, že v Cerhenicích již vznikla tradice
těchto slavnostních bohoslužeb. „Během krásné vánoční
mše pan farář požádal Pána Boha o milost pro městys
a všechny jeho občany. Na mě, ač nevěřícího, udělala slova
pana faráře hluboký dojem. Takže se připojuji i já a prosím
Vyšší moc o laskavost, o zdraví a štěstí pro všechny obyvatele Cerhenic,“ řekl starosta Marek Semerád. S příchodem
nového roku přišli do našich příbytků koledníci v rámci
Tříkrálové sbírky a nutno dodat, že obyvatelé městyse je
přijali s otevřenými dveřmi i srdcem a není mnoho domů,
kterým by nápis K + M + B 2019 nevinšoval vše dobré
po celý rok. Atmosféru nejkrásnější svátků v roce pak završil Tříkrálový koncert opět v našem kostelíku.

Děkujeme touto cestou všem, kteří uctili památku
>> 
naší maminky paní Miloslavy Zichové.


DCERY S RODINAMI A SESTRA

Chtěla bych vyjádřit touto cestou své poděkování
>> 
paní Vlaďce Jelenové za aktivní pomoc při záchraně
mého manžela. Dále děkuji své sestřenici Zdeně
Švarcové a její dceři Zdeně Kubrychtové a Ivě Čupové
za první psychologicko-praktickou pomoc v mé
těžké životní situaci. Dále děkuji rodinám Duškových
a Řezáčových, všem kamarádkám, sousedům a známým za podporu a projevy soustrasti.


IVA ČECHOVÁ

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mému život>> 
nímu jubileu.

JAN ČERNÝ, CERHENICE 383
Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám
>> 
a vedení Olympie za vzpomínku.

JOSEF SIXTA
Děkuji panu starostovi za přání k mému životnímu
>> 
jubileu.

JOSEF ŘEZÁČ

JIŘÍ RYDLO
V MALÉ GALERII
Obyvatel Cerhenic Jiří Rydlo s úspěchem představil své
dílo v Malé galerii v Kolíně. Jednalo se o výstavu grafických prací a fotografií skleněných objektů tohoto návrháře slavné firmy Moser.

DEN LASKAVOSTI
V CERHENICÍCH
Na Den laskavosti (13. listopadu) navštívily městys a klienty chráněného bydlení děti ze 4. třídy základní školy
pod vedením paní učitelky Terezy Beníškové. Děti si připravily krásné pásmo písniček, básniček i drobné dárky.
Patří jim velké poděkování za krásný zážitek.
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SETKÁNÍ
KE DNI SENIORŮ
Slavnostní kavárnička pro seniory se uskutečnila v prostorách stacionáře při příležitosti Dne seniorů. Poděkování
patří pí. Polákové, p. Žižkovi, p. Růžičkovi a p. Kubíkovi
za pěkný hudební doprovod a městysi za finanční příspěvek na občerstvení.

NÁVŠTĚVA
AŽ Z DALEKÉ
ARGENTINY
Neobvyklou, avšak velmi milou návštěvu uvítal úřad
městyse. Do Cerhenic zavítal pan Fryda z Buenos Aires,
jehož otec Alois Frýda se v roce 1907 narodil v Cerhenicích
v čp. 50. Pan Fryda byl v Evropě poprvé v životě a v Cerhenicích se mu líbilo. Od starosty Marka Semeráda dostal
na památku cerhenické víno. Slíbil, že ho porovná s argentinským Malbecem a napíše, jak toto srovnání dopadlo.

OBYVATELÉ
ZAVÍTALI
DO OBECNÍCH
INSTITUCÍ
A ZAŘÍZENÍ
S nápadem na zajímavou akci přišel městys na konci
loňského roku. Pozval své obyvatele na Den otevřených
dveří do obecních institucí a zařízení. Příchozí se tak mohli
na vlastní oči přesvědčit, jak se městys stará o seniory, jak
vaří pro děti i dospělé, nahlédnout do aktivit v oblasti
životního prostředí, podívat se, odkud Cerhenice berou
vodu, jak rostou nové byty apod.

VEČEŘE
PRO SENIORY
Slavnostní večeří prezentovala cerhenickým seniorům
svou práci školní jídelna. A všichni si moc pochutnali.
„Děkuji celému kolektivu školní jídelny stejně jako dámám z pečovatelské služby a žákyním 9. třídy základní
školy, které naše seniory vzorně obsluhovaly,“ řekl starosta Marek Semerád.

NOVÁ AUTA PRO
PEČOVATELSKOU
SLUŽBU I ŠKOLKU
Městys koupil pečovatelské službě nové auto. Praktické
a snadno ovladatelné. Zánovní vozidlo dostala i mateřská
škola například na dovoz jídla.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání nových občánků se již stalo nedílnou součástí společenského dění v městysi a slavnostní událostí pro nejmenší i jejich rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky.
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I tentokrát starosta Marek Semerád přivítal holčičky a chlapečky, kteří se v posledních měsících stali mladými obyvateli městyse. Pro maminky byly jako
vždy připravené květiny, pro děti dárky od obce.
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POZVÁNKA: II. ROČNÍK
ZÁŽITKOVÉ VEČEŘE >> Tabbouleh z červené čočky (bylinkový salát)
PŘEDNÁŠKA
O MODERNÍCH TRENDECH VE VÝŽIVĚ
ve Školní jídelně Cerhenice
14. BŘEZNA 2019 OD 17 HODIN
MODERÁTOR ING. ZDENĚK HLADÍK
lektor moderní zdravé výživy Country life, s. r. o.,
člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR
a společnosti pro výživu
Akce je určena nejen pro rodiče žáků základní a mateřské školy. Přijďte se podívat do prostředí školní jídelny
a ochutnat, jak vaří paní kuchařky
MENU: VÍTÁNÍ JARA S ČERSTVÝMI BYLINKAMI
A NETRADIČNÍMI ZDRAVÝMI POTRAVINAMI

>> Hráškový krém s quinou a mátou
>> Kuřecí závitek s mandlovo-špaldovou nádivkou
s bylinkami, batátové pyré, jarní listový salátek
>> Karotkový dort s limetkovým krémem
>> Domácí limonády:
rakytníková, z dračího ovoce – pithaya
(ostatní nápoje – káva, čaj, voda s citrónem – zdarma)
Akce je spolufinancována Mětysem Cerhenice s podporou starosty PhDr. et Bc. Marka Semeráda. Symbolická
cena celého menu je 73 Kč. Počet míst u stolů je omezen. Vstupenku na večeři si můžete zakoupit v kanceláři
školní jídelny.
Přijďte posedět, povečeřet, popovídat si a hlavně se dozvědět něco z výživy a gastronomie. Během večera si budete moci také zasoutěžit v oblasti zdravé výživy a čeká
vás překvapení. Těšíme se na Vás!

Letošní ročník tradičního cerhenického běhu Fit cup – Běh Gustava
Frištenského bude patřit dětem. Po diskuzi v zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že se tentokrát vynechají dospělé kategorie a celé dopoledne bude věnováno dětskému závodění. „Důvod je vcelku prostý: je prostě nadále nemožné
plnohodnotně skloubit v téměř jeden čas závody pro děti i dospělé,“ říká starosta Marek Semerád
s tím, že dětských běžců z Cerhenic je logicky prostě více než dospělých závodníků, samozřejmě až
na výjimky, jimiž jsou například Kuba Žert, Roman Link a další. „Snad se bude nová podoba závodu líbit,“ dodal starosta.
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