
ŠKOLNÍ DÍLNY JSOU 
SKORO HOTOVÉ, 
ANEB CO SE DĚJE 
A BUDE DÁL DÍT 
V CUKROVARU
Přesně podle harmonogramu pokračují práce na stavbě 
budoucích dílen pro základní školu Cerhenice. „Zatím to 
vypadá, že dílo, kterým začíná rozsáhlá revitalizace areálu 
bývalého cukrovaru, bude hotovo včas a bez víceprací,“ 
říká starosta Marek Semerád. Ten na obsáhlé přednášce 
o investicích městyse (první část jsme přiblížili v minulém 
vydání) osvětlil další aktivity v  areálu, který po  dlouhá 
léta dělal Cerhenicím ostudu, až se jej městysi podařilo 
vykoupit a sehnat peníze na rekonstrukci. 
Do  konce letošního roku vyroste v  areálu také sběrný 
dvůr. Jeho vybudování vyjde na  7 milionů, dotace, kte-
rou vedení městyse získalo, činí 6 milionů. Na ploše mezi 
někdejší industriální budovou a kolejemi budou obyvate-
lům k dispozici kontejnery na všechny komodity včetně 
nebezpečného odpadu. 
Dalším budoucím objektem v  cukrovaru bude sociální 
bydlení. I na něj už městys získal dotaci, a to 13,6 milionu 
korun z EU. Rozpočet prací je 15,5 milionu, pozemek stál 
1,8 milionu, takže vlastní zdroje městyse budou čtyři mi-
liony korun. Celkem 11 bytů vznikne z  bývalé ubytovny 
a budou zhruba po třetinách 3 + kk, 2 + kk a 1 + kk. Městys 
už přijímá žádosti o tyto byty, již nyní je sedm zájemců, 
kteří samozřejmě musí splňovat určitá kritéria, nesmí mít 
jinou nemovitost apod. Přednost mají samozřejmě lidé 
z Cerhenic – maminky samoživitelky apod. Zkolaudováno 
by mělo být 31. 12. 2021.
„Když akci cukrovat shrnu, městys získal celkem 95 mili-
onů, k tomu přidá vlastní zdroje ve výši maximálně 17 mi-
lionů a za  to budou školní dílny, parkovací dům, sběrný 
dvůr a sociální bydlení,“ uvedl starosta. „Někdo řekne, že 

je to riskantní, ale je to naše práce. V čele městyse mám 
tu čest být 16 let, za tu dobu jsme získali dotace v celkové 
výši cca půl miliardy a nikdy se nám nestalo, že bychom 
dotaci museli vracet. 90 milionů se zdá být velká částka, 
ale vezměte si, že nová školka stála 60 milionů, vodovod 
také. A  hlavně – cukrovar získáme do  svého vlastnictví, 
zmizí zchátralá budova, kterou by nikdo jiný než městys 
neopravil, a po pěti letech s ním můžeme volně nakládat 
kromě bytů, kde je udržitelnost v  rámci dotace delší,“ 
uvedl Marek Semerád.
Jak splatit 17 milionů za 4 roky? „Projednali jsme s ban-
kou, že navážeme na úvěry, které máme a které plně hra-
díme z nájemného Na Palouku a v chráněném bydlení,“ 
vysvětlil starosta. 
Aktuálně se v cukrovaru řeší ještě budoucnost vodní ná-
drže, zde už je domluva s  majitelem, že ji za  nižší cenu 
prodá obci. „Chceme ji zachovat, zastupitelstvo ještě roz-
hodne o jejím využití,“ zakončil Marek Semerád. 
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ZMĚNA VE VEDENÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„Při příležitosti konce školního roku bych chtěl poděko-
vat všem zaměstnancům našich školských zařízení – zá-
kladní školy, mateřské školy, školní jídelny,“ říká starosta 
Marek Semerád s tím, že po celý školní rok si tyto organi-
zace vedly skvěle. „Děkuji také zaměstnancům speciální 
mateřské školky ABA pro děti s autismem. Obdivuji jejich 
nasazení a  trpělivost. Tady děkuji nejen jako zřizovatel 
(školku nezřizuje obec, ale spolek Vulnus Curare), nýbrž 
i jako rodič,“ dodává.
Zatímco ředitelky MŠ Anna Hrudková i speciální MŠ Petra 
Janečková Málková stejně jako vedoucí školní jídelny Jana 
Šedinová pokračují ve svých funkcích dále, paní ředitelka 
ZŠ Anna Vojáčková požádala z vážných osobních důvodů 
o  uvolnění z  funkce, do  které byla jmenována po  loň-
ském konkurzu. Situace ji bohužel neumožňuje na cerhe-
nické škole ani učit. „Držím jí palce, aby všechno zvládla, 
a především jí děkuji za úžasnou práci a nasazení na naší 
škole,“ uvedl starosta Semerád.
Od  nového školního roku bude jmenován ředitelem 
pan Ivo Jelínek, dosavadní zástupce paní ředitelky. „Je 
to velmi šikovný, mladý a schopný člověk, který má naši 
plnou podporu. Přeji mu ve funkci úspěch,“ zakončil sta-
rosta s přáním hezkých prázdnin všem.

Školku pro děti s  autismem vede od  letošního roku Petra 
Málková z  Cerhenic (druhá zprava). „A  vede si skvěle,“ říká 
starosta Marek Semerád.

CERHENICKÁ 
ŠKOLA 
BODOVALA 
V KOLÍNĚ
Zástupci žáků 9. třídy se zúčastnili soutěže staveb z vlnité 
lepenky Modelumpus 2019 pořádané SOŠ a SOU stavební 
v Kolíně. Konkurence byla veliká a mezi 22 modely se jim 
podařilo získat 2. místo. A  to jak v  kategorii hodnocené 
odbornou porotou z řad učitelů, tak i v kategorii hodno-
cené studenty. Gratulace patří Tereze Novákové, Kateřině 
Turnerové, Tereze Nykodymové a Tomáši Prachařovi.

ČESKÁ ŠKOLNÍ 
INSPEKCE 
V ABAŠKOLCE
V  Abaškolce proběhlo šetření České školní inspekce. Tr-
valo několik dní a bylo velmi podrobné. A nutno říci, že 
pro školku samotnou, její zaměstnance, zřizovatele, ale 
zejména ovšem pro děti a  jejich rodiče dopadlo skvěle. 
Školka byla velmi chválena, především ve  vzdělávací 
a výchovné oblasti. Vypovídají o tom slova paní inspek-
torky: „Sama jsem pracovala s autistickými dětmi, ovšem 
pokroky, které vidím tady, jsou naprosto neuvěřitelné…” 
Zpráva České školní inspekce je samozřejmě veřejná 
a  bude všem k  dispozici na  stránkách školky i  samotné 
České školní inspekce. „Máme z toho velkou radost,“ říká 
Marek Semerád. „Děkuji všem, kdo se na tomto úspěchu 
podíleli. Především pak Petře Málkové, Lucii Kernerové, 
Elišce Kučerové, Gabriele Trnkové, Janě Wagner, Lence 
Pospíšilové, Olze Korupaeva a  mnoha dalším. Přede-
vším ale chválím naše děti. Jsou opravdu skvělé, pracují 
na  sobě, snaží se, a  pokud všichni vytrváme, pak mají 
všechny předpoklady k  tomu prožít svůj život plnohod-
notně. Pokud se tak vskutku stane, pak mělo a má naše 
úsilí skutečně smysl,“ dodal Marek Semerád.
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CERHENICKÁ 
ŠKOLA NA WEBU 
TARGET SPRINT
V  pátek 17. května 2019 pokračoval seriál závodů Czech 
Target Sprint Open opět na Kolínsku. Závodilo se na fot-
balovém hřišti v Cerhenicích. Kromě sedmáků a osmáků, 
kteří bojovali o další finálová místa, se do závodů zapojili 
také šestá a devátá třída a závod si ze žáky vyzkoušel i zá-
stupce ředitelky ZŠ Cerhenice pan Ivo Jelínek. Sedmou 
třídu budou ve finále reprezentovat Dominika Hriciková 
(6:38,501 s), Jana Humburská (7:09,611 s) a  Zuzana Ha-
salová (7:27,974 s). Chlapci na  finále pojedou ve  složení 
Filip Tvrdý (5:13,486 s), Josef Král (5:18,926 s) a  Jiří Kar-
doš (5:44,926 s). Z  osmaček se závodů zúčastnila pouze 
Aneta Marešová, která tak měla účast ve finále jistou již 
před startem. Závod dokončila v  čase 5:46,327 s. Mezi 
osmáky se z vítězství radoval Josef Bros (4:43,109 s) před 
Patrikem Dočkalem (4:49,305 s) a Jiřím Ficem (7:01,079 s). 
Mezi šesťáky zvítězili Michaela Brabencová (6:37,942  s) 
a Ladislav Hrubiš (6:30,743 s), z deváté třídy se s tratí nej-
lépe vypořádali Kateřina Naďová (5:37,030 s) a Lukáš Zá-
potocký (5:04,310 s). Pan učitel Jelínek závod zvládl v čase 
6:10,136 s.

SENÁTOŘI CHVÁLILI
ČERPÁNÍ DOTACÍ
Do  Cerhenic zavítala Komise Senátu PČR pro rozvoj 
venkova. Chtěla se seznámit s čerpáním evropských do-
tací, podívat se na novou mateřskou školku atd. Vedení 
městyse členům komise ukázalo rovnou obě školky, jak 
novou, tak i  starou – určenou pro speciální vzdělávání. 
Senátoři kladně hodnotili zejména pozitivní fakt, že měs-
tys skutečně čerpá – i přes objektivní potíže – evropské 
dotace. „Ostatně z  našeho nového počinu – dílen pro 
školu – byli, soudě podle jejich slov, doslova nadšení,“ 
usmíval se starosta Marek Semerád.
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NABÍDKA 
SLUŽEB VČELKA  
SENIOR CARE
Organizace VČELKA senior care o. p. s., dříve Senior Care 
sociální služby o. p. s., vznikla v  roce 2010 jako obecně 
prospěšná společnost za účelem poskytování sociálních 
služeb seniorům. V  následujících letech se organizace 
vyprofilovala do  společnosti poskytující individuálně, 
celostně nastavenou péči o  jedince, který má nemocí či 
věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro 
služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších 
obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné nebo 
nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně 
postižení a chronicky nemocní lidé.
Kolínské středisko nabízí své služby nejen občanům žijí-
cím v Kolíně, ale také těm, kteří žijí v okolních obcích Ko-
lína.
Lidé v  organizaci si velmi váží osob, které o  své blízké 
s láskou pečují, zároveň jim nabízí pomoc. Uvědomují si 
totiž, že péče o blízkého stojí mnoho sil a energie, které 
jsou potřeba pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje 
pomoc, nestyďte se říct si o ni.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný kom-
fort klienta, jsou služby poskytované v  případě osobní 
asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby ce-
loročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 
do  20:00 hodin. V  rámci péče je samozřejmostí prodej 
a  donáška specializované kosmetiky a  zdarma doručení 
kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. Cena za po-
skytnutou hodinu péče je 120 Kč. Klient hradí pouze 
čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví 
při cestě za ním.

První kontakt s klienty 
zprostředkovává sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Jägerová
tel.: 606 034 100
email: kolin@senior-care.cz
Ceník a bližší informace 
o službách a organizaci jsou uvedeny na 
WWW.SENIOR-CARE.CZ

PÁRTY OBĚD 
SE PŘESOUVÁ 
NA ZÁŘÍ
Školní jídelna měla na  konce školního roku naplánova-
nou akci s  názvem „Párty oběd“. Vzhledem k  pracovní 
neschopnosti paní kuchařky se plánovaný oběd se usku-
teční v září na uvítanou v novém školním roce. 

MĚSTYS 
PRODÁ DŘEVO
Je třeba odtěžit především spadlé dřevo v Borečku, měs-
tys proto nabízí dřevo m3 za 600 Kč. Zájemci nechť se hlásí 
u p. Hanuše na čísle: 605 24 62 77.

VEDLE POŠTY  
BUDOU BYTY
Městys obdržel dotaci ve  výši 10 miliónů na  výstavbu 
nájemních bytů vedle pošty. Kromě toho opraví budovu 
samotné pošty, a to z výzvy Státního fondu životního pro-
středí, a vedle ní ještě vznikne objekt pro nové kadeřnic-
tví. Co je na této dotaci vlastně tak pozoruhodné? Kromě 
její výše i to, že ji Cerhenicím přiznalo samo ministerstvo 
financí. „Myslíte, že by ministerstvo financí, které hlídá 
ekonomiku veřejných rozpočtů, dotovalo obec, která 
špatně hospodaří?“ komentoval starosta Marek Semerád.
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PRÁCE 
NA OSVĚTLENÍ 
NEUSTALY
Rekonstrukce veřejného osvětlení  v  Cerhenicích neustala ani 
v horkých dnech. Práce pokračují zejména na hlavní silnici.

NA HŘBITOVĚ 
UŽ TEČE VODA
Přípojka z  veřejného vodovodu už na  hřbitově funguje, 
zatím není úplně okrasná, ale funkční ano. Místo bude 
městys ještě upravovat do hezčí podoby. 

RADIMEK PATŘÍ 
K CERHENICÍM…
 
Městys řeší dvě lokality, kde ještě není kanalizace. „Tou 
první je ulice Na  Černých, kterou budeme řešit v  sou-
vislosti s  připravovanou zástavbou navazující na  ulici 
9.  května, a  druhou právě Radimek,“ říká starosta Ma-
rek Semerád. V Radimku budovat kanalizaci nejde, je to 
drahé a neefektivní. A tak městys požádal o dotaci na do-
mácí čističky odpadních vod podobně, jako řeší své osady 
například městys Plaňany. 

V AREÁLU CHOVATELŮ 
(NÁMĚSTÍ MÍRU 20, CERHENICE)
otevírá počínaje červencem. 
Odložit odpad tam budou mít obyvatelé možnost 

KAŽDOU DRUHOU A ČTVRTOU STŘEDU 
V MĚSÍCI VŽDY OD 15 DO 18 HODIN

10. července 
24. července 
07. srpna 
21. srpna 
04. září 
18. září 
02. října 
16. října 
30. října 
13. listopadu 
27. listopadu 
11. prosince 

DO SBĚRNÉHO DVORA PATŘÍ: >>

>> starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad)
>> železný šrot
>> elektrošrot – pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.
>> nebezpečné odpady z domácností včetně lednic
>> pneumatiky
>> stavební a demoliční odpad (zdarma v omezeném množství do 1 m3)
>> ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek
>> dřevěný odpad
>> papír, sklo, plasty

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ: 
ÚŘAD MĚSTYSE CERHENICE
Školská 444, 281 02 Cerhenice

ODPOVĚDNÁ OSOBA: 
VÁCLAV HANUŠ (605 246 277)
vedoucí pracvní čety

SBĚRNÉ MÍSTO PRO OBYVATELE 
CERHENIC, CERHÝNEK A RADIMKU
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V nejbližší době nás sice čekají prázdniny, dovolené nebo 
alespoň obyčejný a příjemný odpočinek ve stínu horkého 
léta, ale už nyní jsme se společně zamýšleli nad podzim-
ními pořady v našem envicentru.
Jak si zmíněné pořady představujeme? Bude to něco mezi 
zajímavou přednáškou, besedou a vyprávěním. Jako je-
den z prvních hostů nám přislíbil účast František Dostál, 
který patří mezi nejznámější české fotografy. Zajímaly ho 
nejen slavné postavy, zachytil svým fotoaparátem napří-
klad papeže Jana Pavla II. nebo Karla Gotta, ale blízcí mu 
byli a jsou lidé na ulici nebo třeba v hospodě. V jeho sním-
cích je skutečný a všední život, humor a hlavně porozu-
mění, sounáležitost. František Dostál je autorem více než 
třiceti fotografických publikací, jmenujme například Lidé 
pravdě podobní, Život na  psí knížku, Jdeme na  jedno, 
Život je pes, na desítkách dalších se jako ilustrátor podí-
lel. Narodil se a vyrůstal v Praze, část života prožil v jiho-
českých Vodňanech a ve vsi  Hradenín, dnes místní části 
městyse Plaňany. Také proto je nám bližší. Nikdy nebyl 
fotografem z povolání, pracoval celý život jako konstruk-
tér a projektant. Je držitelem desítek ocenění, v českém 
i zahraničním tisku publikoval tisíce snímků. Zdaleka není 
jen fotografem obyčejných lidí ve městě, mezi jeho nej-
slavnější soubory patří kniha Letní lidé z doby, kdy často 
jezdil Posázavským pacifikem z Braníka do malých říčních 
lázní na zlenické Hlásce u Sázavy. A jak říká jeden z jeho 
přátel, byl snad jediný, kdo tam nejezdil odpočívat. Jezdil 
tam fotografovat.
Své práce představil na  mnoha výstavách nejen v  Če-
chách a na Moravě, ale i třeba v Kanadě, Polsku, Německu, 

DEJTE 
VČELÁM ŠANCI
V těchto dnech bývají hasiči často povoláváni k likvidaci 
včel, vos a sršňů. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že 
jednotky HZS provádí zásah pouze na  veřejných pro-
stranství. Hlavně školy, školky a  nemocnice. Pokud se 
včelí roj usídlil například na zahradě rodinného domu, je 
na vlastníkovi objektu, aby zajistil jeho likvidaci prostřed-
nictvím deratizační firmy.
Většina firem a i hasiči včely usmrtí, proto než přistoupíte 
k takovému řešení, zkuste zjistit, zda ve Vašem okolí ně-
kdo nevlastní včely a  nemohl roj ulétnout jemu. Popří-
padě jsou i  včelaři, kteří si takto zatoulané roje vezmou 
a včelky nezabijí.
Pokud dochází k  likvidaci roje, musí být včely slétnuté 
dohromady. Když jsou rozlítané, není v  silách hasičů je 
zlikvidovat.
Vyrojené včely pouze hledají nový domov. Pokud tedy 
na  zahradě není možnost, kde by se mohly usídlit, je 
další možností je nechat v poklidu a ony odletí až najdou 
vhodné místo.

U HVĚZDY  
ZPÍVAJÍ SLAVÍCI
Vedení městyse pracuje na vodoprávním povolení k  re-
konstrukci bývalého koupaliště Hvězda a  jeho přeměně 
na přírodní tůň. Snad už příští léto si Hvězdu všichni užijí. 
Je to reálné. Nyní se v lokalitě uskutečnil biologický prů-
zkum. Na území tůně objevil hned pět druhů zvláště chrá-
něných živočichů. Je to krahujec obecný, moták pochop, 
slavík obecný, ťuhýk obecný a vlašťovka obecná. „Věřím, 
že i jim se bude nová tůň líbit více než současný stav,“ říká 
starosta Marek Semerád. 

MLADÍ HASIČI  
MAJÍ NEJEN  
NOVÉ DRESY
Velké díky posílají cerheničtí hasiči městysi, sponzorům, 
rodičům, prostě  všem, kteří přispěli dětem na  hasičské 
dresy, stan, vozík pod mašinu a hadice. 

PODZIM 
V ENVI ROMENTÁLNÍM CENTRU

Francii, Španělsku a  Holandsku. Před pěti lety proběhla 
jeho velká souborná výstava na Pražském hradě.
Těšíme se, že přiveze i ukázky posledních knih a možná 
i výběr ze svých nejslavnějších fotografií. Ale nejvíc se tě-
šíme, až si s ním budeme moci popovídat. O obyčejném 
životě, radostech a starostech, o nás všech.
Věříme, že si tu příležitost nenecháte ujít.
Dáme vám včas vědět.
Další zajímavou osobností, která přislíbila účast v našem 
zatím pětidílném cyklu, je ředitel Regionálního muzea 
v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink. Mnozí ho znáte z vystou-
pení v televizi, ani v Cerhenicích nebude poprvé. I na něj 
se budeme jako na  skvělého vypravěče a  odborníka 
upřímně těšit.
A pokud to všechno stihneme, připomeneme si na pod-
zim nebo v začátku příštího roku i osobnost astronoma, 
cestovatele, válečného pilota a generála francouzské ar-
mády Milana Rastislava Štefánika, který se spolu s T. G. Ma-
sarykem a dr. Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o vznik 
samostatné Československé republiky. Čtvrtého května 
2019 uplynulo právě 100 let od jeho tragické smrti při ná-
vratu do svobodné vlasti.

 /Břetislav Ditrych/ fotografie: F. Dostál – Letní lidé
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SOKOLSKÉ 
SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE
Celkem 94 dětí si užilo červnové sokolské sportovní od-
poledne. Na  trase od  zahradního hřiště v  Cerhenich až 
do Cerhýnek je čekala celá řada atrakcí a soutěží, napří-
klad slalom s koloběžkou, lanové překážky, skákání přes 
švihadlo, slalom s  florbalovou holí, skok do  dálky, skok 
v pytli, kroket, stříkání na terč apod. Sokolové děkují měs-
tysi a hasičům za podporu vydařené akce.

NAŠI MLADÍ FOTBALISTÉ
Ačkoliv fotbalová přípravka za celou sezónu mnoho vítězství nevybojo-
vala, nevadí. Jsme teprve na začátku dlouhé cesty. Klukům děkuji za je-
jich výkony, odhodlání a bojovnost. Jsem rád, že to nevzdávají. Děkuji 
také divákům za podporu. V Cerhenicích se vždycky hrál dobrý fotbal 
a tito mladíci jsou příslibem, že tomu tak bude i v dalších dvaceti letech,“ 
říká Marek Semerád a  děkuje také fotbalovému dorostu za  vynikající 
reprezentaci obce. „A  hlavně děkuji všem, kteří se tak obětavě starají 
o fotbalový provoz,“ dodává.
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Jubilejní desáté běžecké klání Fit Cup o pohár Gustava 

Frištenského se vydařil. Letos poprvé byl celý závod 

věnován dětem. Účast byla hojná, počasí sice chladnější, 

ale přece jen přející, a nikdo ze závodníků neodešel 

s prázdnou, i když zrovna nestanul přímo „na bedně“. 

Však také není důležité zvítězit…

DESÁTÝ FIT CUP
 JE ZA NÁMI
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