
Starosta městyse Marek Semerád spolu s  předsedou fi
nančního výboru Lukášem Dukayem připravili pro veřej
nost velice podrobný seminář o  hospodaření městyse, 
tedy o  všech investicích a  je
jich finančním krytí. Uskutečnil 
se v  environmentálním centru 
za  účasti členů zastupitelstva 
a hojné účasti obyvatel. „Před ko
munálními volbami v rámci před
volební kampaně bylo vedení 
městyse dehonestováno tím, že 
jsou Cerhenice zadlužené, že ne
rozvážně investujeme apod. Za
stupitelstva se to dotklo, neboť 
naše investice jsou velmi promyš
lené. Žijeme tady, na Cerhenicích 
nám záleží a vše děláme s plnou 
odpovědností,“ předeslal sta
rosta Marek Semerád v  úvodu 
rozsáhlé přednášky a  následné 
diskuze. Ze zastupitelů za  ODS 
na  ni nikdo nedorazil. „Na  jejich 
argumenty jsme čekali marně,“ 
poznamenal starosta.
Veřejné setkání v  envicentru za
čalo pohledem do minulosti, a to 
do  roku 2010, kdy majitelka nabízela městysi k  odkupu 
zámek za  osm 8 milionů korun. Zastupitelstvo tehdy 
koupi neodhlasovalo, nebylo tolik peněz ani vidina 
na vhodné dotace. „Dnes litujeme, že jsme to neudělali, 
že jsme šanci na koupi zámku nevyužili, zalekli jsme se, 
že bychom měli vynaložit osm milionů. Poučili jsme se 
z toho. Takže když se objevila možnost koupit cukrovar, 
neváhali jsme,“ osvětlil starosta a  podrobně shrnul, co 
a za kolik peněz v cukrovaru vznikne či už vzniká. Budou 
to dílny pro základní školu, sběrný dvůr, parkovací dům 
a sociální bydlení.

Školní dílny se již úspěšně staví. Koupě pozemku pod 
nimi vyšla na  dva miliony korun, cena je splacená, zá
pis zanesen v katastru nemovitostí. „Použili jsme částku 

1,4 milionu, kterou jsme získali 
výhodným prodejem silnice 
od autobusové zastávky k VÚŽ. 
Jeho vedení slíbilo, že ji opraví, 
postaví chodník a  vybuduje 
veřejné osvětlení,“ uvedl Ma
rek Semerád. Vlastní vybudo
vání dílen vyjde na 25 milionů. 
Hlavní dotace, která je už při
znána a městys ji začal čerpat, 
je z  IROPu a  činí 17,7 milionu. 
Vztahuje se na  stavbu jako ta
kovou. „Tuto dotaci doplníme 
dvěma menšími dotacemi, 
a  to z  MAS Mezilesí, kde jsme 
podali žádost o  čtyři miliony 
korun. Podali jsme také žádost 
o další dotaci na zateplení a re
kuperaci, kde bychom měli 
získat dva miliony,“ rozklíčoval 
starosta. Rozdíl mezi dotacemi 
a  cenou dílu je tedy 1,5 mili
onu, k  tomu je třeba přičíst 

další menší výdaje jako projektová dokumentace, tech
nický dozor apod. Dohromady tedy městys školní dílny 
vyjdou na dva až tři miliony. Hotovo dle požadavků do
tace musí být do  konce letošního roku. „Zatím vše na
svědčuje, že to tak bude,“ uvedl starosta a  připomněl 
pravidelné kontrolní dny. Vysvětil také, proč si městys 
v rámci této akce bral dočasný úvěr. Každá faktura totiž, 
aby byla uznatelná do  dotace, musí být podle součas
ných nových pravidel IROPu již proplacená. V  případě 
dílen jsou to faktury v řádu milionů. Proto si městys vzal 
úvěr 30 milionů. Slouží právě na  zmíněné nutné před >> STR. 2 >>

INVESTICE MĚSTYSE 
JSOU PEČLIVĚ PROMYŠLENÉ 
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CERHENICE 
ZÍSKALY 

DALŠÍ DOTACI 
NA REKONSTRUKCI 

BÝVALÉHO 
CUKROVARU

Cerhenice obdržely dotaci na vybudování sociálního by
dlení ve výši 13,6 miliónu Kč od Integrovaného regionál
ního operačního programu MMR. Díky ní vznikne z bývalé 
ubytovny čp. 146 v areálu cukrovaru 11 sociálních bytů. 
Celkové náklady na  rekonstrukci jsou dle projektanta 
ing. Třosky 15,2 miliónu Kč. Vlastní zdroje k dotaci ve výši 
1,6 miliónu Kč spolu s odkupem nemovitosti ve výši nece
lých 2 miliónu Kč bude hradit obec z vlastního rozpočtu, 
případně z úvěru, který se bude splácet nájemným za jed
notlivé byty. „Podobný model jsme si již vyzkoušeli při vý
stavbě bytů Na Palouku,“ uvedl starosta Marek Semerád. 
„Jsem rád, že převod bývalého cukrovaru do  majetku 
obce a jeho postupná rekonstrukce z evropských peněz 
jde podle plánu. Přesto, že nás čeká ještě hodně práce, 
jsou první výsledky již vidět,“ dodal.

financování před proplacením z  dotačních peněz. Měs
tys si samozřejmě pečlivě vybral banku, která nabídla 
nejlepší podmínky. Na konci přednášky pak starosta pří
tomné seznámil se všemi úvěry, které městys měl a má, 
jak jsou splacené atd. 
Informoval také o již schválené dotaci na parkovací dům, 
který má být hotový do  konce roku 2020. Je vyprojek
tován na 52 milionů, do dvou milionů bude stát projek
tová dokumentace, nákup pozemku včetně budovy pak 
4,5  milionu. Celkem tedy 59,7 milionu, dotace tvoří 53 
milionů. Zastupitelstvo podle starostových slov aktuálně 
zvažuje a  konzultuje s  dotačním orgánem, zda by bylo 
možné udělat změnu, v  tom směru, že by se nejednalo 
o  rekonstrukci stávajícího objektu, ale o  jeho demolici 
a  následnou výstavbu nového objektu. V  době podání 
žádosti o dotaci nebyla finančně schůdná. Dnes se situ
ace změnila a  podle názoru starosty by druhá varianta 
výstavby vyšla levněji. Připomněl také, že městys již oslo
vil Středočeský kraj a České dráhy, aby na stavbu parko
vacího domu přispěly. Nebyly by to pochopitelně částky 
v řádu desítek milionů, ale každá koruna dobrá. 
V příštím vydání přineseme další zajímavosti z téměř ho
dinové prezentace a diskuze, kterou městys živě přenášel 
na facebooku a stále ji tam kdokoli, kdo má zájem, může 
zhlédnout.
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VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
SE UŽ NAPLNO 
ROZJELY SVAČINY 
PRO ŽÁKY

Od loňského října se v areálu bývalého cukrovaru budují 
dílny pro naši základní školu. „Na samotné přeměně to
hoto brownfieldu však pracujeme již více než 15 let. Ale 
až poslední dva roky se nám daří tuto investici – s velko
lepou pomocí evropských dotací – skutečně a  viditelně 
realizovat,“ říká starosta Marek Semerád. Před tím měly 
prioritu, vcelku pochopitelně, jiné projekty: plynofikace, 

Projekt řeší vybudování vzdělávacího centra pro zájmové, 
neformální a  celoživotní vzdělávání. Vybudování centra 
je formou rekonstrukce a nástavby k nově pořizovaným 
prostorám v areálu bývalého cukrovaru. Projekt reaguje 
na převyšující poptávku nad nabídkou v rámci neformál
ního, zájmového a celoživotního vzdělávání.
Cíle projektu jsou následující:

))>  Vybudování prostor pro zájmové, neformální a celo
životní vzdělávání v rámci řemeslných, technických 
a jazykových oborů.

))>  Vytvoření nových bezbariérových prostor pro 
poskytování zájmového, neformální a celoživotního 
vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazy
kových oborů.

))>  Vybavení nových prostor pro vzdělávání interiéro
vým vybavením a pomůckami k výuce. 

))>  Navázání partnerství s vybranými partnery projektu, 
kteří se budou podílet na vzdělávání a pořádání 
kurzů a workshopů...

))>  Zvýšení atraktivity dané lokality.

))>  Zvýšení životní úrovně rezidentů  
a nerezidentů Cerhenic.

Výsledkem projektu bude vytvoření vhodného zázemí 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci 
technických, řemeslných a jazykových oborů v okrese Ko
lín, kde je minimum těchto zařízení. Multifunkčnost bu
dovy z pohledu vzdělávacích aktivit bude inovativní.
Projekt „Centrum pro výuku technických předmětů a ře
mesel při Základní škole Cerhenice“  je spolufinancován 
Evropskou unií.

CENTRUM PRO VÝUKU TECHNICKÝCH 
PŘEDMĚTŮ A ŘEMESEL PŘI ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE CERHENICE CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005003

DÍLNY ROSTOU PŘED OČIMA

kanalizace a  vodovod. „Jako teeneger jsem do  fungují
cího cukrovaru chodil na  brigádu. Později jsem s  lítostí 
sledoval, jak se fabrika, která dávala obživu více než 
stovce zaměstnanců, mění doslova v ruiny. Teď jsem rád, 
že z  těchto ruin děláme zase něco smysluplného. Tak si 
držme palce, ať se nám dílo povede,“ dodal starosta.

Svačinky pro žáky  základní školy se rozběhly naplno 
a mají už své pravidelné odběratele. Školní jídelna připra
vuje vždy 3 až 4 svačinky navíc pro ty, kteří si zapomenou 
objednat. Svačinky jsou určeny ke  spotřebě v  den data 
výroby. K dispozici jsou i balené croissanty, ovocné müsli 
tyčinky, 100% džusy, mléko v krabičce.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BŘEZEN

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 
22  bodů. Všechna usnesení jsme navrhli spolu s  ko
legy místostarosty  Alešem Koblihou a  Lenkou Mlynářo
vou. Některá získala podporu všech zastupitelů, některá 
získala podporu „jen“ prosté většiny, ale schváleny byly 
všechny.
Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. 
Což je škoda, protože nikdo nemá patent na  rozum, jak 
známo.

ALE POPOŘADĚ:
Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bý
valého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahá
jíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad 
do  konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž 
na  dodavatele, projednat případné změny stavby, které 
vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.
Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb 
s  názvem Cerhenické služby, s. r. o., které budou stopro
centně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou poží
vat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především 
si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 
21 % z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se 
osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Bu
deme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.
Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu 
na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhe
nicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale 
úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. 
Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a pro
vede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.
Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni 
Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanali
zaci z  obce svést do  této tůně, nicméně toto řešení ani 
jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, 
tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo 
by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou pů
vodní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spo
čívá v  opravě koupaliště a  jeho „zpřírodnění“ tak, jak je 
tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby 
tůň v létě nevyschla.

JAK TO VIDÍ STAROSTA

Schválili jsme na  pozici koordinátorky  envrironmentál
ního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho 
provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto 
kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček, jóga a anglič
tina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád 
udělal do začátku prázdnin.
Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného 
rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hra
cích prvků na  dětské hřiště. Ve  zprávě předsedy Osad
ního výboru p.  Jandy jsme si znova prošli všechny věci, 
které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž 
opravdu hodně.

CO DÁL, TAK SNAD JEN TELEGRAFICKY:
>> Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
>>  Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem 

máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evido
vaných zhruba 400 psů).

>>  Byt č. 4 v domě č. p. 502 v  lokalitě Na Palouku jsme 
přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.

>>  Vzali jsme na  vědomí termín kontroly hospodaření 
ZŠ, MŠ a ŠJ.

>>  Vzali jsme na  vědomi informaci, že opět dojde 
k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však 
týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze 
částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k  dipozici na  úřední desce městyse, 
jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv 
dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, 
a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 
605 28 38 08.
K  rozpočtu se ještě vrátím ve  zvláštním článku. Navíc 
připomínám seminář ve  čtvrtek 12. dubna od  18 hodin 
v envi centru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňo
vány na  stránkách městyse v  sekci dokumenty. Pokud 
nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM:  
marie.mala@cerhenice.cz
Starosta opravdu nemůže řešit všechno. Pokud jste do
četli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkné dny.

PRÁVNÍ PORADNA 
PRO OBČANY 
Každou středu od  17 do  18 hodin je v  prostorách envi
ronmentálního centra k  dispozici právník. Tuto službu 
poskytuje městys svým obyvatelům zdarma.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KVĚTEN

Jednání 3. 5. 2019 bylo dlouhé a celkem jsme projednali 
přes dvacet bodů.
Lukáši Chalupníkovi, který vysázel přes sto ovocných 
stromů v ulici Antonína Hampla, jsme za údržbu zeleně 
pronajali vedlejší obecní pozemek v téže lokalitě.
Schválili jsme také vypracování projektové dokumen
tace na vybudování workoutového hřiště mezi bludištěm 
a Borečkem a vybudování travnaté plochy za fotbalových 
hřištěm, kde chceme udělat obyčejný plácek pro děti 
obohacený maximálně o několik herních prvků. Obě za
kázky připraví ing.  Filip Třoska, se kterým máme – jako 
s projektantem – jenom dobré zkušenosti.
Podáme žádost o  dotaci do  programu MMR na  revitali
zaci brownfieldů, s  jejíž pomocí bychom rádi vykoupili 
vodní nádrž v cukrovaru a zpřístupnili ji veřejnosti. Pokud 
to vyjde, dotace je 70 % a náklady na výkup a úpravu ná
drže by se měly vejít zhruba do 3 miliónů.
Podpořili jsme 20 tisíci nájemce sokolovny pana Libora 
Škopka, kterému touto částkou přispějeme na  vybudo
vání zastřešení nad již stojící pergolou, neboť jde stejně 
o zařízení, které stojí na obecním pozemku. Symbolicky 
tím také chceme jeho podnikání podpořit. Protože, co si 
budeme povídat... Kdyby – nedej Bože zavřel – byli by
chom, městys neměstys, úplně bez hospody.
Místní firma Jan Píža vybuduje vodovodní přípojku 
na hřbitov, kde před časem vyschla studně. Obec to bude 
stát 60 tisíc. Jde o nejlevnější nabídku.
Knihovna se znovu otevře od 1. září 2019. Novou knihov
nicí bude moje maminka Jitka Semerádová, která se tak 
po cca padesáti letech vrací k práci, kterou jako žákyně ZŠ 
(ještě s maminkou paní Jany Wagner) pod tehdejší panem 

ředitelem ZŠ Maškem vykonávala. Dosavadní knihovnici 
Janě Šedinové zastupitelstvo děkuje za vykonanou práci 
i za to, jak bezvadně vede Školní jídelnu Cerhenice. 
Pouťová zábava bude. Hraje, stejně jako loni, kapela Pa
ragraf 202. Vstup je zdarma. Obec to bude stát 66 tisíc, 
včetně honoráře pro kapelu a třech mobilních WC. Začí
náme v sobotu 18. května od 20 hodin.
O desátém Fit cupu, který proběhne ve stejný den dopo
ledne, jsem tady již psal. A tak jen připomínám, že tento
krát je výhradně pro děti.
Pozor: rodičům svých svěřenců z  mladší fotbalové pří
pravky tímto zdůrazňuji a  připomínám, že účast jejich 
dětí je takřka povinná :)
Do  Spolkového domu v  Cerhýnkách kupujeme vlastní 
výčepní zařízení a dva stany 3 × 6 m. Pro místní občany 
k zapůjčení zdarma.
Organizujeme také příměstský tábor. Obec přispěje 30 
tisíci Kč, od  rodičů budeme vybírat 1 tisíc Kč na  týden 
za jedno dítě. Kapacita tábora je cca 20 dětí ve věku od 4 
do 10 let. Konat se bude od 5. do 16. srpna 2019. Honorář 
pedagogických pracovníků je 120 Kč/hod.
Pokud máte zájem, hlaste se prosím, místa se postupně 
„vyprodávají“.
Kromě toho organizuje další tábor i  Jakub Čáslava. Ten 
bude v ZŠ Cerhenice. 
A  snad poslední věc: podáváme žádost do  Operačního 
programu zaměstnanost, kde je dotace 95 %, na webové 
stránky, mobilní aplikace, elektronickou úřední desku, 
místní zpravodaj a  tak. Cerhenice by tak získaly peníze 
na  věci, které beztak již dnes financují, a  to z  vlastního 
rozpočtu.

VOLBY 
DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU:

Volby do Evropského parlamentu se konají 

V PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
A V SOBOTU 25. KVĚTNA 2019

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 
environmentální centrum, náměstí Míru 22, Cerhenice

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 
spolkový dům, Cerhýnky 140

Do úřední obálky budeme vkládat 1 hlasovací lístek vy
braného volebního uskupení, na  němž půjde zakrouž
kovat nejvýše 2 kandidáty, kterým dáváme preferenční 
hlasy.

Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu 
jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva 
vnitra:  https://www.mvcr.cz/clanek/volbyvolbydoev
ropskehoparlamentu.aspx



MÁME DVĚ 
NOVÉ ULICE
Ta první, jež vede od  Velimi k  zadnímu vjezdu do  cuk
rovaru a  uprostřed odbočuje nalevo k  novým bytům 
a napravo k bývalému rybníku Hvězda, se nyní jmenuje 
„U Hvězdy“. V ní je domek paní Lancové. Ta druhá, vlastně 
ve tvaru podkovy, se pak týká bytů samotných a jmenuje 
se „Za Cukrovarem“. Takže nové byty mají adresu: Za Cuk
rovarem 575, Cerhenice nebo Za Cukrovarem 576, Cerhe
nice.

PROBĚHLA  
REKULTIVACE 
SADU TŘEBÍZSKÁ 
V CERHÝNKÁCH
S  podporou Státního fondu životního prostředí městys 
dokončil rozsáhlou revitalizaci obecního sadu Třebízská. 
„Na  více jak 3 hektarech celkem ojedinělého pozemku 
jsme vysázeli stovky nových ovocných stromů. Projekt 
vyšel zhruba na milión korun, příspěvek obce byl přitom 
jen něco přes sto tisíc. Cerhýnky jsou tedy zase o  něco 
krásnější. Běžte se ale – třeba někdy o víkendu – nakonec 
přesvědčit sami,“ říká starosta Marek Semerád.
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Městys Cerhenice nabízí soběstačným seniorům nebo 
lidem v invalidním důchodu ubytování v chráněných by
tech, Školská 500, Cerhenice (vedle zdravotního střediska 
a úřadu městyse).
Nabízíme ubytování v jednom z 22 bytů: 1 + kk s bezba
riérovou koupelnou, přístupem a  prádelnou v  objektu. 
Ve  vedlejší budově se nachází společenská místnost 
a  bezbariérová koupelna. Obyvatelé mohou využít pe
čovatelské služby. Nájemné se pohybuje od  3  500 Kč 
do 4 000 Kč.

Pro podání žádosti kontaktujte Bc. Kateřinu Losovou, ve
doucí Pečovatelské služby, na tel. čísle 723 444 805 nebo 
osobně v  chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice 
28102 každý všední den od 7:00 do 14:30 hodin.

BĚŽÍ ŘÍZENÍ 
NA OPRAVY SILNIC
Některé silnice v Cerhenicích, o Cerhýnkách ani nemluvě, 
jsou stále ve  špatném stavu. „Uvědomuji si to a  dělám, 
spolu s  kolegy, vše proto, abychom to postupně napra
vili,“ říká starosta Marek Semerád. Momentálně zrovna 
běží dvě stavební řízení. Jedno na  nový povrch ulice 
Pod Beránkem a  druhé pro novou silnici u  nové školky. 
Pod Beránkem je problém s  odvodněním komunikace, 
ale snad bude vše Ok. Stavební ohlášení pro ulice Polní 
a Za Štěpnicí bude hotovo do konce měsíce. „V Cerhýn
kách uděláme v létě novou silnici všude tam, kde jsme to 
vloni slíbili,“ uvedl Marek Semerád. 

Vedení městyse jedná s  VÚŽ o  osvětlení. „Vím o  novém 
nočním světle z VÚŽ, budeme s jeho vedením hledat ně
jakou rozumnou dohodu, aby osvětlení v  noci nerušilo 
naše občany,“ ujistil starosta Marek Semerád.

NABÍDKA BYDLENÍ 
V CHRÁNĚNÝCH BYTECH  >>>

MĚSTYS JEDNÁ
S VÚŽ 
O OSVĚTLENÍ
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CO NOVÉHO 
U CERHENICKÝCH 
HASIČŮ
Hasiči Cerhenice děkují všem sponzorům za dary do tom
boly, která zpestřila tradiční hasičský ples 22. března 
v  cerhenické sokolovně. Poslední březnový den na  po
zvání OSH Kolín vyrazili s  nejmenšími hasiči do  Klučova 
na  setkání hasičů seniorů okresu Kolín, kde předvedli 
vystoupení Týtatá hasiči s Míšou Růžičkovou. Velké díky 
patří členkám SDH Cerhenice Jitce Zápotocké, Kateřině 
Kunové a Martině Špinarové, které vše s dětmi pilně na
cvičily a byly též ozdobou vystoupení. V neděli 7. dubna 
se konala brigáda v hasičské zbrojnici, prováděl se úklid, 
údržba techniky po zimním období a také příprava tech
niky pro děti na závody v požárním útoku.
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Na začátku Cerhýnek směrem od Radimku vyrostla ple
chová hala, ve  které bude mít cerhenické myslivecké 
sdružení uskladněny zásoby – hlavně krmení pro zvěř 
na zimu, seno atd. Bývalou stodolu, kde byli myslivci v ná
jmu, původní majitel prodal. Zastupitelstvo městyse tak 
splnilo svůj podzimní slib, že myslivce nenechá ve štychu. 
„Vyšlo to, nás občany, na 50 tisíc. Myslím ale, že jsme je 
investovali správně,“ podotkl starosta Marek Semerád. 
A myslivci se už brigádně pustili do údržby pozemku.

NEPOŘÁDEK  
NÁM VADÍ. 
A CO VÁM?
Jsme průměrní občané Cerhenic, a  protože nám nepo
řádek vadí, vydali jsme se jej posbírat!!! Třicet rukou na
sbíralo toto, co vidíte na  fotkách v  Galerii: kolem silnice 
na Velim a kolem silnice na Sokoleč.
 MK + HJ

ÚČASTNÍKŮM AKCE 
ČISTÍME CERHENICE
PATŘÍ DÍK
Během akce Čistíme Cerhenice při příležitosti Dne Země 
dobrovolníci obnovili aleje, sesbírali odpadky a připravili 
dřevo na  čarodějnice. Maminky z  Cerheníčku připravily 
program pro děti. Výsledkem bylo příjemné dopoledne 
a pomoc přírodě. 

MYSLIVCI UŽ 
MAJÍ NOVÝ SKLAD
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Cerhenice přeje všem nově narozeným občán
kům pevné zdraví a také to, aby svým rodičům dělali jen 
samou radost!  „Rád bych novým maminkám ještě jed
nou ze srdce pogratuloval. Při každém vítání občánků 
se přesvědčuji, že Cerhenice mají budoucnost. A  to je 
dobře!“ řekl starosta Marek Semerád.
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PODĚKOVÁNÍ 
PANU FRANTIŠKU
RŮŽIČKOVI 
Chtěl bych zde zcela veřejně velice poděkovat jednomu 
staršímu pánovi. Jde o  ing.  Františka Růžičku, bývalého 
ředitele Hotelové školy v Poděbradech, celoživotního pe
dagoga, cerhenického patriota a  nesmírně pracovitého 
a fajn člověka. Spravuje totiž kroniku městyse Cerhenice 
a  dělá to skvěle. Nesmírně se tomu věnuje. Nyní máme 
– a  to jen díky němu – celou kroniku elektronicky. Brzy 
ji zpřístupníme na webu. Když se po sametové revoluci 
dělal v Cerhenicích průzkum, kdo by měl být naším prv
ním starostou, s  přehledem ho vyhrál. Nakonec se jím 
nestal, ale pro radu si k němu chodím stejně. Mám totiž 
takovou soukromou Radu starších, se kterými řadu věcí 
konzultuji. Namátkou pan Řezáč, pan Sadílek, můj otec, 
táta Aleše Koblihy, Josef Žižka, František Vnuk, František 
Vála, Břetislav Ditrych a  řada dalších. No a  pan Růžička 
tomu vlastně šéfuje. Marek Semerád

NA ZÁŽITKOVÉ 
VEČEŘI BYLO 
NAPROSTO PLNO
Ve  školní jídelně se již podruhé konala zážitková večeře 
s přednáškou o moderní zdravé výživě. Rodiče žáků a další 
hosté se sešli v  prostorách, kde se stravují žáci základní 
školy. Poděkování patří starostovi Markovi Semerádovi 
za podporu a celému týmu školní jídelny za obrovský kus 
práce. A také žákyním 9. třídy za vzornou obsluhu, Jiřímu 
Kynclovi za ozvučení, Zdeňku Hladíkovi za skvělou před
nášku a samozřejmě všem, kteří přišli.

Z KOLÍNSKÉHO
DENÍKU:
HLAVNÍM CÍLEM JE HRA PLAMEN
A POLABSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Cerhenice – Vedoucím dětí ze Sboru dobrovolných ha
sičů v  Cerhenicích je Pavel Zápotocký. „Na  začátku mi
nulého roku se uskutečnil nábor mladých hasičů. Od  té 
doby se v  zimních měsících pravidelně scházíme každý 
pátek v tělocvičně základní školy a zbytek roku se zamě
řujeme na tréninky s vodou, ke kterým využíváme areál 
v nedalekých Cerhýnkách,“ popsal Pavel Zápotocký. Děti 
se ve sboru rozhodně nenudí, v minulém roce se účasnily 
dvou okresních soutěží. „Jedna z  nich byla v  Uhlířských 
Janovicích a  druhou pořádal sousední sbor Vítězov, se 
kterým úzce spolupracujeme. Na konec sezony jsme spo
lečně s kolegy přichystali Mikulášskou besídku, na které 
děti čekalo překvapení v podobě vybavení ke zdokona
lování výkonů v  oblasti požárního sportu,“ doplnil ve
doucí malých hasičů. Letos mají také velké plány. „Nyní už 
s dětmi pilně trénujeme, protože nás v sobotu 20. dubna 
čeká zahájení sezony Kosteleckými útoky a o týden poz
ději závod s názvem Klučovská ulice. Před letními prázd
ninami chystáme domácí soutěž v požárním sportu. Jako 
hlavní cíl v tomto roce si klademe účast v prvním kole hry 
Plamen a na Polabské hasičské lize,“ dodal Zápotocký.
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