
VÁŽENÍ OBČANÉ, 
PŘÁTELÉ, SOUSEDÉ,
V ÚVODNÍKU LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO 
VYDÁNÍ CERHENICKÝCH ROZHLEDŮ 
PŘIJMĚTE, PROSÍM, V PRVNÍ ŘADĚ MÉ 
PŘÁNÍ, ABYSTE PROŽILI KRÁSNÝ, ŠŤASTNÝ 
VÁNOČNÍ ČAS V KRUHU SVÉ RODINY 
A PŘÁTEL A ÚSPĚŠNĚ VKROČILI DO NOVÉHO 
ROKU. POKUD BYSTE COKOLI POTŘEBOVALI, 
NEVÁHEJTE ZA MNOU PŘIJÍT. NEBO ZA NAŠÍM 
PRÁVNÍKEM, KTERÝ JE VÁM ZDARMA 
K DISPOZICI KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 17 HODIN.
 
Čas Vánoc je tradičně časem bilancování, a  tak bych se 
v tomto vydání Cerhenických rozhledů také já s Vámi rád 
podělil o to, co jsem já, moji kolegové a ostatně i zastupi-
telstvo prožili v poslední době. Hodně sil nás stála kauza 
Spolkový dům versus pan Miroslav Jelínek. A  protože 
naše práce není žádnou tajností, zveřejňujeme zápisy 
a smlouvy s panem Miroslavem Jelínkem, které nakonec 
po dlouhém vyjednávání skončily dohodou. Jak praví la-
tiníci – pacta sunt servanda – smlouvy musí být dodrženy. 
Proto městys, a  to zdůrazňuji, všechny smlouvy samo-
zřejmě dodrží. Musím ale zároveň konstatovat, že jsme se 
k nim zavázali zejména proto, abychom neohrozili dotaci, 
kterou jsme na vybudování pěkného, fungujícího spolko-
vého domu v Cerhýnkách získali. Vyjednávání s protistra-
nou bylo těžké, čelili jsme značně invazivnímu jednání, 
které, dle našich opakovaných zkušeností, nevycházelo 
zrovna vstříc obci a  zájmu jejích obyvatel. Vzpomenul 
bych například dlouhodobé blokování stavebního řízení, 
kdy nám byla po dvou letech na základě stížnosti pana Je-
línka zrušena kolaudace, proti městysi si pan Jelínek najal 
pražskou právní kancelář. Pokud si prostudujete dohody, 
k nimž jsme se zavázali, názor si uděláte sami. Měl-li bych 
vyjádřit svůj osobní názor, dere se mi na mysl parafráze 
známé věty ze seriálu Jaroslava Dietla – kdyby chamtivost 
nadnášela, někteří lidé by po okolí Cerhenic létali jako ho-
lubičky. Ale je to za námi a opakuji slib dodržení dohod 
beze zbytku. 

A teď k pozitivním věcem. Vždyť jsou přece Vánoce. Inten-
zivně pokračujeme v postupném přebudovávání někdej-
šího brownfieldu – bývalého cukrovaru. V listopadu jsme 
zkolaudovali první část – výstavbu dílen pro základní 
školu. Předpokládám, že škola je začne využívat hned, 
jak budou vybaveny nábytkem, tedy nejdéle od začátku 
nového roku. Chystáme veřejnou soutěž na  dodavatele 
dalších dvou projektů – na výstavbu parkovacího domu 
a  sběrného dvoru. U  výstavby bytů jsme přehodnotili 
dosavadní postup a  půjdeme cestou nejdříve demolice 
a pak novostavby nových prostor. Požádáme o nové do-
tace. Jinými slovy – vše pokračuje podle plánu. Tedy až 
na to, že jsme chtěli do prostor bývalého cukrovaru do-
časně umístit pobočku České pošty. Ale v důsledku čin-
nosti místních udavačů jsme ji museli uzavřít a obyvatelé 
jsou nuceni po dobu rekonstrukce stávající budovy pošty 
jezdit do Velimi. Ačkoli jsem tento stav nezavinil (věřte, že 
jsem sám sebe opravdu neudal), všem občanům se za to 
ještě jednou moc omlouvám a  slibuji, že se situaci bu-
deme snažit zejména našim seniorům ulehčit například 
dopravou do  Velimi prostřednictvím naší pečovatelské 
služby. A věřím, že si najdou cestu na blížící se slavnostní 
večeři pro seniory ve školní jídelně, která už pilně pracuje 
na výtečném menu. Akce se uskuteční 18. prosince.
Ještě mi dovolte krátké shrnutí práce zastupitelstva. Chtěl 
bych poděkovat kolegům za dobrou práci. Zaslouží si to. 
Bohužel se opět setkáváme s  tím, že někteří kolegové 
zastupitelé na  zasedání spíše nechodí než chodí, ačkoli 
jim poskytujeme veškeré informace a  na  schůze je pra-
videlně zveme. Stále ale věřím, že svůj přístup k zájmům 
obce přehodnotí a do práce zastupitelstva se zapojí, stále 
nabízím ruku ke spolupráci.
Rád bych se na  závěr zastavil u  našich příspěvkových 
organizací a  vypíchl roli ředitele základní školy Bc.  Ivo 
Jelínka, který, byť mlád, se naší školy ujal velmi dobře, 
je progresivní, snaží se a má úspěchy. Škola pod jeho ve-
dením se opravdu zvedá. A správný základ do života pro 
naše děti je přece to nejdůležitější. Takže ještě jednou – 
šťastné Vánoce! 
 Váš starosta Marek Semerád 

04/19



STRANA 2 )) PROSINEC 2019 ) CERHENICKÉ ROZHLEDY ))

KULTURA 
V CERHENICÍCH
V  environmentálním centru se opět rozjela série besed 
se zajímavými lidmi a  známými osobnostmi. Do  Cerhe-
nic zavítal například fotograf František Dostál, nechybělo 
povídání o  vánočních zvycích našich předků, další akce 
se plánují po Novém roce. Pečovatelská služba připravila 
výlet po  stopách Gustava Frištenského, kostel sv. Jana 
Nepomuckého rozezněly v  poslední době dva krásné 
adventní koncerty, základní škola opět zorganizovala ad-
ventní zájezd. Nechybělo samozřejmě tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu na  náměstí spojené s  vánočním jar-
markem, do kterého se svými výrobky zapojily děti ze zá-
kladní školy, mateřské školy, dětského klubu i ABAškolky. 
A  samozřejmě školní jídelna se svými dobrotami. Neza-
pomeňte přijít na Štědrý den od 22 hodin do našeho kos-
telíku na Půlnoční mši.

PROBLÉMY 
S MOBILNÍ APLIKACÍ
Mobilní aplikace Cerhenice je bohužel opět neaktivní. 
„Její tvůrce – obchodní společnost, se kterou máme 
podepsanou smlouvu – ji vypnul, i  když městys řádně 
hradí veškeré poplatky a  její zástupci s  námi vůbec ne-
komunikují. Porušení smlouvy bude řešit právní zástupce 
městyse JUDr.  Jiří Jaroš,“ uvedl starosta Marek Semerád 
s  tím, že začátkem roku 2020 městys zprovozní novou 
aplikaci, kterou si budete moci stáhnout jak na app storu, 
tak i v googlu. 

PRÁVNÍ 
SLUŽBY ZDARMA 
PRO VŠECHNY
Od  října začala pro obyvatele Cerhenic, Cerhýnek a  Ra-
dimku fungovat právní poradna. Právník městyse 
Mgr. Zdeněk Truhlář je se svou radou a pomocí k dispozici 
zdarma každé pondělí vždy mezi 17 a 19 hodinou v envi-
ronmentálním centru. 

AKCE SPOLKŮ 
POŘÁDANÉ 
V CERHENICÍCH 
A OKOLÍ
Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, 
na  kterých lze hledat nejrůznější spolkové aktivity. 
Na  sportovní aktivity jsou zaměřené například projekty 
Sportuj s námi od České unie sportu nebo Sport v okolí. 
Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi a mladé lidi pak nabízí 
třeba Kam s dětmi. Moderní aplikace MojeSpolky (www.
mojespolky.cz) je určena pro všechny aktivity bez ome-
zení. Na stránce je mapa spolků a zároveň kalendář akcí, 
které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak získáte 
přehled o  všech zajímavých spolcích a  jejich aktivitách 
ve svém okolí. MojeSpolky si můžete otevřít jak na počí-
tači, tak v mobilním zařízení. A pak už jen stačí na mapě 
vyhledat Cerhenice. Registrované spolky mohou na Mo-
jeSpolky vkládat události. Těm, které již mají kalendář 
událostí na  svých stránkách, nabízíme nově vkládání 
automatizované. Na  druhé straně si obce mohou mapu 
nebo kalendář vložit na  své stránky, takže budou mít 
vždy aktuální informace přímo od spolků.

 Pavel Otta, Velký Osek, spolutvůrce MojeSpolky

Ze slavnostního rozsvěcení vánočního stromu
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KNIHOVNA 
V NOVÉM
Od  nového roku městys opět otevírá knihovnu. Všichni 
obyvatelé jsou zváni do  nově vymalovaných prostor 
v envi centru.

OTEVŘENA BUDE:

KAŽDÝ PÁTEK OD 17 DO 19 HODIN
KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI DO 20 HODIN

První lednový pátek bude otevření knihovny spojeno se 
zahájením prodejní výstavy obrazů p.  Heleny Polákové. 
Zároveň bude knihovna během ledna nabízet zdarma vy-
řazené knihy nebo starší, darované knihy. Byly nakoupeny 
nové knihy – jejich seznam bude zveřejněn na stránkách 
knihovny. Knihovna je zapojena do  mezivýpůjčního 
programu, v  rámci kterého má k  dispozici další knihy 
z knihovny v Kutné Hoře včetně např. Albi tužky, spole-
čenských her apod.

DÁLE KNIHOVNA NABÍZÍ:

>>> možnost zapůjčení dioptrických brýlí

>>> možnost použití internetu 

>>>  možnost zapůjčení časopisů  
a denního tisku, nabídka kávy a čaje

>>>  zdarma donášková služba  
pro seniory a imobilní občany

PLÁN 
REVITALIZACE 
BOREČKU 
POKRAČUJE
Proč vlastně městys před osmi lety kupoval kupoval 
od  firmy Lesy Novák za  2 milióny Boreček, náš jediný 
les? Vlastně aby ho zachránil. „Spojili jsme se s panem Po-
soldou, který vyprojektoval jeho obnovu. Vydiskutovali 
jsme s Jakubem Cintlem a dalšími její definitivní podobu. 
A  nyní jsme pokročili zase dál. Máme vydaný územní 
souhlas a  zároveň jsme podali žádost o  dotaci do  MAS 
Mezilesí,“ informoval starosta Marek Semerád. „Pokud to 
vyjde, bude to fajn. Pokud ne, najdeme jiný způsob. Bore-
ček si to zaslouží,“ dodal.

REKONSTRUKCE 
BUDOVY POŠTY
Stavební úpravy budovy č. p.  228 v  Cerhenicích, tedy 
objektu, kde sídlí pobočka České pošty, zahájila společ-
nost Stavoka Kosice a jedná se o investici v hodnotě cca 
12 milionů korun. Práce začaly v srpnu, hotovo by mělo 
být na  přelomu roku. Záměrem městyse jakožto inves-
tora je provést stavební úpravy tak, aby zde vznikl objekt 
o dvou nadzemních podlažích, kdy dole bude opět po-
bočka České pošty a o patro výš pět bytových jednotek. 
Proto se bourají přístavky ve  dvorní část objektu, část, 
ve které sídlí pošta, se rekonstruuje – dělají se nová okna, 
podlahy, zateplení, nové krovy, střešní krytina atd. 

VZPOMÍNÁME
Dne 22. ledna 2020 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí našeho syna a bratra pana Vlastimila Chábery, 
který nás opustil ve věku 42 let. 

Stále vzpomínají maminka a sestra s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou za blahopřání 
k mému životnímu jubileu. Ingrid Sixtová

Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k naší zlaté svatbě. Manželé Uhlířovi
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OHLÉDNUTÍ 
ZA 1. ČTVRTLETÍM 
NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU 
2019/2020 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V pondělí 2. září naše škola přivítala třídu prvňáků. Letos 
jich k nám do školy nastoupilo 14. Je to pěkný komorní 
počet pro individuální práci. Paní učitelka se tak může 
každému žáčkovi věnovat jednotlivě, rozvíjet jeho schop-
nosti a  dovednosti. V  druhém zářijovém týdnu se konal 
projektový den s názvem Na vzduchu, žáci naší školy se 
seznámili formou přednášek se životy vybraných ope-
řenců (poštovních holubů, exotického ptactva, dravců). 
Den proběhl ve spolupráci se Školní jídelnou Cerhenice, 
která pro žáky připravila oběd formou párty. Mezi zájmo-
vou činnost (kroužky) jsme  tento rok  zařadili: Keramiku 
hrou s paní uč. p. Švarcovou, Kroužek vědeckých pokusů 
s paní asistentkou R. Keilovou, Malého kuchtíka s paní uč. 
A. Holou, Flétničku s  paní uč. p.  Točíkovou, Jógohrátky 
s paní uč. A. Hrudkovou, Kroužek mladých přátel přírody 
a myslivosti ve spolupráci s p. V. Cintlem a v neposlední 
řadě i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
s paní uč. H. Kvasilovou. Od října začal také fungovat Žá-
kovský parlament, kde mohou zástupci jednotlivých tříd 
přednášet návrhy, nápady a připomínky svých spolužáků 
ke  vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájem-
nému soužití. Letos pracovní schůzky vedou paní uč. 
M. Kolářová (za 1. stupeň) a paní uč. K. Fryščáková (za 2. 
stupeň). Samozřejmě i ve školním roce 2019/2020 budou 
žáci 2. stupně členy Klubu mladých diváků. Cílem KMD 
je seznámit žáky s různými pražskými divadly napříč di-
vadelními druhy a žánry. Divadelníků nám stále přibývá, 
což je velmi pozitivní. Novinkou je i  spuštění nových 
webových stránek naší školy. Jejich realizaci provedl p. M. 
Dukay a jeho tým z Uno Designu. Byly pořízeny nové po-
můcky a  výtvarné materiály do  školní družiny, jejíž čin-
ností jsou prostory školy čím dál krásnější. Začátkem října 
si žáci naší školy během výuky připomněli osobnost Karla 
Gotta, nezapomenutelného umělce. Dalším novým poči-
nem bylo (znovu)otevření školní knihovny. Na žáky čeká 
spousta knižních novinek, skvělých příběhů – nabídka 
pro všechny je opravdu bohatá. Během podzimu nechy-
běly besedy a přednášky na různá témata: 7., 8. a 9. roč-
ník se účastnil besedy s p. V. Váchou, známým sociálním 
pedagogem, na téma: Přátelství, láska... a tak trochu sex. 
Navštívil nás partner projektu Oko Země, celá škola byla 
obeznámena s tématem ekologie – podmořský svět. Pou-
tavými dokumenty byl dětem přiblížen život v hlubinách 

moře. Nenásilnou formou bylo poukázáno na znečištění 
moří a oceánů, a s  tím související možný dopad na tuto 
planetu. Dívky VII., VIII. a  IX. třídy měly možnost disku-
tovat s  p.  MUDr.  J. Dvořákem, kolínským gynekologem. 
Přínosnou akcí bezpochyby bylo i Cvičení v přírodě žáků 
1., 2., 3. a  4. ročníku.  Návštěvu Dopravního hřiště v  Ko-
líně (žáci IV. a  V.  třídy) a  také Strašidelné spaní ve  škole 
se soutěžemi a  dlabáním dýní ve  dvou turnusech (pá-
ťáků & deváťáků a druháků, třeťáků & čtvrťáků) si všichni 
zúčastnění náramně užili. Ti nejstarší, deváťáci, se vydali 
na Burzu škol do Kolína, kde na ně čekala přehlídka střed-
ních škol a učilišť z blízkého i vzdálenějšího regionu dopl-
něná ukázkami výrobků a dovednostmi studentů, aby se 
jim lépe rozhodovalo o jejich dalším studiu. Exkurze žáků 
2. stupně s paní uč. L. Fuksovou a paní uč. J. Truhlářovou 
do  iQLANDIE v  Liberci, do  moderního centra zážitko-
vého učení, tzv. science centra, měla u žáků velice kladný 
ohlas. Svět vědy a techniky žáky ohromil, uhranul a jistě 
i motivoval k lepším výkonům v hodinách fyziky, chemie 
a přírodopisu.
V říjnu proběhly podzimní prázdniny a  ředitelské volno, 
které bylo využito k  dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků, k proškolení pedagogického sboru na téma: 
Jak předcházet syndromu vyhoření.
Z  dalších aktivit namátkou zmíním jen některé události 
– adventní zájezd do Annabergu a Schwarzenbergu pro 
žáky a  jejich příbuzné, lekce plavání ve  Vodním světě 
Kolín pro druháky a třeťáky, otevření čtenářského klubu; 
autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Maruchničo-
vou; připomenutí 30. výročí sametové revoluce společně 
s  historiky; prodej ručně vyrobených výrobků (vánoční 
jarmark) a  vystoupení žáků u  příležitosti rozsvícení vá-
nočního stromečku v  Cerhenicích, koncert Smíchovské 
komorní filharmonie s  dirigentem Luďkem Kinkalem 
a  průvodním slovem o  historii jednotlivých nástrojů 
a skladeb, které byly hrány.
Chtěl bych poděkovat všem aktivním  zaměstnancům 
školy  za  jejich pracovní nasazení a  zapojení se do  ži-
vota školy.
Doufám, a zároveň se velmi těším, že si společné akce uži-
jeme s radostí a naplno!

 za ZŠ B. J. Dlabače Jelínek Ivo, ředitel školy

Ze slavnostního rozsvěcení vánočního stromu
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NOVÉ ŠKOLNÍ 
DÍLNY ÚSPĚŠNĚ 
ZKOLAUDOVÁNY
Výstavba Centra pro výuku technických předmětů a  ře-
mesel při Základní škole v Cerhenicích byla úspěšně zko-
laudována. Podle projektu společnosti AZ Project Kolín 
práce prováděla Polabská stavební CZ s. r. o. Pracovalo 
se od února do září, celková cena díla je 24 978 978 ko-
run. Předmětem akce byly stavební úpravy, přístavba 
a  nástavba stávajícího objektu č. p. 143 v  Nádražní ulici. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt s podstřešným půdním 
prostorem pod sedlovou střechou. V  centru, jehož vy-
budováním dochází k  revitalizaci části nevyužívaného 
průmyslového areálu bývalého cukrovaru, vznikly dvě 
učebny odborných předmětů, sociální zařízení pro pe-
dagogy a  žáky o  celkové půdorysné ploše cca 280 m2. 
Centrum je řešeno bezbariérově včetně výtahu. Vznikly 
nové zpevněné plochy – chodník, komunikace, parkovací 
místa, nové oplocení, došlo i  na  zahradní a  krajinářské 
úpravy. „První etapa revitalizace areálu bývalého cukro-
varu je úspěšně ukončena. Děkuji všem, kteří mi v  tom 
pomáhali. Věřím, že stavba bude našim žákům dobře 
sloužit,“ shrnul starosta Marek Semerád. 

VYÚČTOVÁNÍ 
VÝSTAVBY 
CENTRA 
Cena stavby vč. DPH Kč 24 588 950

Dotace z IROP Kč 17 715 701
Dotace z MAS Mezilesí Kč 3 998 858
Dotace celkem:  Kč 21 714 559
Vlastní prostředky obce Kč 2 874 391

PO KOM MÁ 
NAŠE ŠKOLA 
JMÉNO?
Bohumír Jan Dlabač  (1758 Cerhenice – 1820 Praha), je 
neprávem zapomínaná postava české historie. Narodil 
se v č. p. 43 na náměstí, za někdejším obecním úřadem. 
Jan Dlabač prožil v  Cerhenicích jen část dětství, školu 
už navštěvoval v Českém Brodě, kde jeho matka zdědila 
dům a pole. V Praze studoval nejprve na staroměstském 
gymnáziu, na univerzitě pak filozofii a teologii. Po vstupu 
do premonstrátského řádu dostal řeholní jméno Bohumír 
(Gottfried). Vysvěcen na kněze byl v roce 1785.
Ve strahovském klášteře se postupně stal ředitelem („prv-
ním strážcem“) strahovské knihovny, správcem chrámové 
hudby a  archivářem. Byl historikem umění, obrozenec-
kým básníkem, literárním historikem, překladatelem 
z němčiny a latiny, členem a později ředitelem Královské 
české společnosti nauk a v neposlední řadě významným 
„buditelem“ české řeči a  literatury. Jeho nejdůležitěj-
ším dílem je vůbec první  Všeobecný historický slovník 
umělců z Čech a zčásti i z Moravy a Slezska (Allgemeines 
historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Teile 
auch für Mähren und Schlesien).
Na  třísvazkovém díle pracoval neuvěřitelných 28 let. 
A  nestudoval a  nepátral jen v  archivech:  Na  svých ces-
tách nevynechal jsem kostela, nepominul paláce nebo 
kláštera, ba ani domu soukromého, v  němž nadít jsem 
se mohl uměleckých památek; všude prohlížel jsem kos-
telní chóry, vyšetřoval náhrobky a zvony prozkoumával. 
U znalců hledal jsem poučení a od umělců žijících vyža-
doval si původních údajů. Věřil, že jeho slovník se stane 
„předůležitým zřídlem v  oboru hudebním, výtvarném 
i stavitelském“. Nemýlil se. Slovník je dodnes považován 
za  významný pramen kulturního života od  středověku 
do počátku 19. století.
Jako český vlastenec vydal v  Praze roku 1818 obsáhlou 
knihu Krátké vypsání Českého království pro pouze čes-
kou školní mládež, důkazem jeho slovanského cítění je 
i zájem o Horní Lužici. S Šebastiánem Hněvkovským pře-
ložil v  roce 1792 poprvé do  češtiny zpěvy z  Mozartovy 
opery Kouzelná flétna.
Škoda, že ho spisovatel Alois Jirásek nezařadil do svého 
slavného románu F. L. Věk. Bohumír Jan Dlabač by si to 
určitě zasloužil, nepochybně by tam patřil.
A jak vlastně vypadal? Přes dlouhé hledání a pátrání v ko-
línském archivu, muzeu i v archivu strahovského kláštera 
jeho podrobnější podobu neznáme. Dochoval se jen stí-
nový obrázek premonstrátského kněze a Dlabačova sou-
časníka Lohelia Schimmela. Když se vypravíte navštívit 
nádhernou klášterní knihovnu, nejspíš vystoupíte na sta-
nici tramvaje Pohořelec. A  pár kroků odtud začíná ulice 
jménem Dlabačov. Jistě už tušíte, po kom se jmenuje.

 /Břetislav Ditrych/

Jak je zřejmé z výše uvedeného vyúčtování, díky výhodné 
kombinaci dotací z Integrovaného operačního programu 
a Místní akční skupiny Mezilesí vyšla stavba nové budovy 
dílen v areálu bývalého cukrovaru naši obec jen zhruba 
na necelé 3 milióny korun!

Připomínám, že městys je povinen mít v  této budově 
dílny pro školu do listopadu 2024. Poté bude moci s bu-
dovou libovolně disponovat dle svého uvážení.

Odmítám – i na příkladu tohoto projektu – hlasy či názory, 
že zastupitelstvo hospodaří špatně a neuváženě. Opak je 
pravdou. Vždy se snažíme, při zvětšování majetku měs-
tyse, postupovat maximálně uvážlivě a pečlivě využít veš-
keré možné dotace.

 PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, starosta
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ZAČAL FUNGOVAT 
DĚTSKÝ KLUB
Od začátku září funguje v Cerhenicích nový dětský klub 
v  environmentálním centru, a  to pod záštitou starosty 
a předsedy spolku VULNUS CURARE PhDr. Bc. Marek Se-
merád, MBA. Spolek podporuje pracující rodiče v Cerhe-
nicích, projekt je finančně podpořen z  Evropského 
sociálního fondu a  rozpočtu ČR. Poskytované služby 
dětského klubu jsou zdarma, rodiče hradí pouze vstupné 
či jízdné v  případě výletů. Dětský klub je určený pro 
děti od  1. do  5. třídy. Otevírací doba je od  6:00 do  8:00 
a od 12:00 do 17:00. „Ráno děti doprovázíme do školy, od-
poledne je vyzvedáváme ze školní družiny a zajišťujeme 
jim doprovod na  další zájmové aktivity v  Cerhenicích,“ 
říká vedoucí klubu Pavlína Zvoníková s tím, že rodiče za-
tím využívají zejména odpolední otevírací dobu. Aktu-
álně dětský klub navštěvuje 13 dětí, maximální kapacita 
je 15 dětí na den. S velkým zájmem se setkal především 
středeční keramický kroužek a  čtvrteční výtvarný krou-
žek. „Snažíme se v  dětech podpořit kreativitu, nápady, 
rozvíjet jemnou motoriku a  také trpělivost,“ vysvětluje 
Pavlína Zvoníková. Ostatní dny mohou děti trávit čas 
i v hracím koutku, který jim je k dispozici po celý týden. 
Pokud je příznivé počasí, nechybí výpravy na  zahradní 
hřiště v Cerhenicích a do přilehlého lesa Boreček. V před-
vánočním čase se hojně tvořilo na tradiční rozsvícení vá-
nočního stromu a s tím spojený vánoční jarmark – nejen 
keramické výrobky, ale také výrobky z přírodního materi-
álu, které bylo možné zakoupit. S kolegyní Hanou Kardo-
šovou Pavlína Zvoníková připravila pro děti Mikulášskou 
besídku a  vánoční posezení spojené s  poznáváním vá-
nočních tradic. V novém roce dětský klub chystá návštěvu 
Ekocentra Huslík a výlet vláčkem v Poděbradech, děti se 
podívají také na  služebnu policie v  Pečkách, chystají se 
další tvořivé dílničky. Jedná se také o  možnosti obnovit 
dětský klub chovatelů, aby se probudil zájem dětí o cho-
vatelství. „Snažíme se o  zútulnění prostor, které máme 
s dětmi k dispozici. V nejbližší době budeme nakupovat 
dětské stavebnice a deskové společenské hry, aby se děti 
v  dětském klubu opravdu nenudily,“ usmívá se Pavlína 
Zvoníková. 
 

DĚNÍ V ABAŠKOLCE
Do nově vymalované „ABAškolky“ v září nastoupilo cel-
kem sedmnáct dětí – 16 kluků a  1 holčička. Během čer-
vence probíhaly drobné rekonstrukce, abychom využili 
co nejvíce prostoru pro výuku dětí. Vznikla nová třída pro 
předškoláky a šatna se přestěhovala do nevyužité spojo-
vací chodby. Hlavní vchod do školky je tedy od velkého 
parkoviště z areálu školy.
V naší školce se vzdělávají děti s poruchami autistického 
spektra a jinými dalšími neurovývojovými vadami. ABA – 
Aplikovaná Behaviorální Analýza
Ve  spolupráci se  SPC (speciální pedagogické centrum) 
Vertikála Praha a  ABA specialistkou Olgou K. se dětem 
v prvních měsících září a říjnu vytvářejí individuální pro-
gramy (IVP). Probíhá adaptace na  nové prostředí a  ko-
lektiv. Pro děti i  rodiče je zejména tohle období velmi 
náročné a  proto musí fungovat úzká spolupráce mezi 
rodinou a kolektivem pedagogů. Učí se zvládat sebeob-
sluhu při stravování, hygieně, oblékání a hlavně na odlou-
čení od rodičů a pro většinu je to první zkušenost. 
Téměř po dvou měsících už zvládají děti bez pláče běžný 
režim a dostavily se již první výsledky intenzivní práce na-
šeho týmu. Máme zpětnou vazbu od rodičů a velmi nás 
pokroky dětí těší. I děti dávají najevo, že se jim ve školce 
líbí a  jsou zde spokojené. Většina nemluví, ale projevy 
jako je třeba objetí, pohlazení, snaha o komunikaci, spo-
lečná hra, smích nám říkají opravdu hodně. Jsme tu pro 
děti a tuto práci lze zvládat jen s přívětivým, ač přísným 
přístupem a proto ne každý splňuje předpoklady pro vý-
kon této práce. Velkou oporu máme nejen v rodičích, ale 
i  ve  zřizovateli panu PhDr.  Bc.  Marku Semerádovi MBA, 
který nám dodává energii svým optimistickým přístupem 
ke všem záležitostem.

 Petra Málková ředitelka „ABAškolky“

CO NOVÉHO 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
I  letos se Mateřská škola Cerhenice zúčastnila soutěže 
o Nejoriginálněji ozdobený vánoční stromeček v OC Fu-
turum Kolín, děti vyrobily spoustu nádherných věcí na vá-
noční jarmark, do  školky zavítalo mobilní planetárium, 
nechyběla divadélka, výlet do vánočně naladěného skan-
zenu v Kouřimi, podzimní dýňování ani vánoční besídka 
spojená s Dnem otevřených dveří. Od 13. ledna se opět 
rozjede plavání, připravena jsou další pohádková před-
stavení, chybět opět nebude tradiční fotografování.
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MLADÍ HASIČI 
CERHENICE
V tomto roce bylo naším největším cílem zúčastnit se Po-
labské hasičské ligy a branného závodu. Bohužel nám ani 
jeden z těchto cílů nevyšel. Sezónu 2019 jsem odstartovali 
v  Kostelci nad Černými lesy na  soutěži s  názvem Koste-
lecké útoky. Jedná se o první přípravnou soutěž s vodou 
po  zimní přestávce před startem hasičských lig. Letos 
se konal již 10. ročník za  účasti několika sborů z  okresu 
Kolín a Praha východ. Místo Polabské hasičské ligy jsme 
se zúčastnili několika závodů ve  vyšší Podlipanské lize 
v požárním útoku, jako závody v Kšelích a Ratenicích, kde 
jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností. Díky malému 
množství dětí a pracovnímu vytížení vedoucích jsme se 
nezúčastnili ani branného závodu, na který jsme se celou 
zimu pilně připravovali. Dlouho jsme ale nesmutnili, pro-

MLADÍ FOTBALISTÉ
Přípravka Cerhenic sehrála na podzim několik utkání pod 
vedením realizačního týmu Marek Semerád, Klára Se-
merádová a Petr Záruba. „Postupně se výkony naší mlá-
deže zlepšují, přesto jsme zatím všechny utkání prohráli, 
jen jedno remizovali. Nicméně myslím, že fotbal a zvlášť 
přípravka plní v  naší obci zejména funkci volnočasové 
náplně pro děti, jejich zdravého vyžití, zkrátka zábavně 
– výchovnou funkci,“ říká hlavní trenér Marek Semerád. 
Trénovat se bude i přes zimu, předběžně každou neděli 
mezi 15 a 17 hodinou v nové tělocvičně ve Velimi. „Tímto 
zvu všechny, kdo se chce zapojit do našeho fotbalového 
dění, ať mezi nás přijde,“ dodává Marek Semerád.

Olympie Cerhenice pod novým trenérem panem Jedličkou 
skončila po podzimní části soutěže ve III. A na pátém místě se 
ztrátou tří bodů na vedoucí Štítary. Chtěl bych chtěl poděko-
vat trenérovi, hráčům Olympie za vzornou reprezentaci měs-
tyse, všem fanouškům, kteří v hojném počtu podporovali naše 
hráče. Dále chci poděkovat správci hřiště panu J.  Krupičkovi 
za vzornou přípravu hřiště a paní Z. Škopkové za výběr vstup-
ného na domácích utkání.
Olympie nastupovala na podzim v této sestavě:
p. Janda, Hladík, Hanuš, P. Škopek, Kaše Link, Mastný, Puk, J. Klu-
cska, J. Čerych, P. Klucska, Gacka, Taras; střídali: Michálek, No-
votný, Nykodém M. Žižka, Sixta, Zvolsky 
Přeji všem hráčům a fanouškům veselé Vánoce a šťastný nový 
rok 2020. za Olympii Cerhenice Pepa Semerád

tože se blížily naše první domácí závody pro děti v požár-
ním útoku. Ty se uskutečnily v polovině června v našem 
krásném areálu v  Cerhýnkách a  všichni je považujeme 
za  velmi zdařilé a  pevně doufáme, že je v  následujícím 
roce zopakujeme. Celá akce by se nekonala bez pomoci 
sousedního sboru z Ratenic, který nám zapůjčil časomíru 
s  dalším příslušenstvím, a  my jim za  to moc děkujeme. 
A děkujeme také za účast sborům z Ratenic, Plaňan a So-
kolče. Dále jsme rádi přijali pozvání SDH Sokoleč na jejich 
domácí závody, kde se nám moc líbilo a všichni jsem si je 
užili. Letní prázdniny se pomalu chýlily ke  svému konci, 
a tak jsme pro děti uspořádali rozlučku s létem v Cerhýn-
kách za  spolkovým domem, kde jsme opékali buřty, 
soutěžili, zpívali u  táboráku a  nakonec spali ve  stanech. 
Se začátkem školního roku je spojená Vítězovská stovka, 
které se zúčastnili i mladí zástupci našeho sboru a repre-
zentovali nás v kategoriích starších žáků a přípravky. Nyní 
se scházíme jednou za  14 dní v  místní tělocvičně a  tré-
ninky více zaměřujeme na zdokonalení techniky v požár-
ním útoku. V listopadu se naši vedoucí zúčastnili školení 
pro instruktory a vedoucí mládeže. Pořádali jsme tradiční 
lampionový průvod. Nakonec bychom rádi poděkovali 
všem našim sponzorům za poskytnuté finanční dary, díky 
kterým jsme například nakoupili dresy a potřebné vyba-
vení pro požární sport. Chystáme se opravit i starou ma-
šinu PS12 a  nakoupit závodní sadu hadic pro přípravku. 
Velký dík patří panu Jandovi staršímu za  celoroční pří-
pravu areálu pro naše tréninky a  soutěž v  Cerhýnkách 
a poskytnutí zázemí ve Spolkovém domě. 
 za SDH Cerhenice vedoucí mládeže Pavel Zápotocký

SPORT >>
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Z peněz utržených za prodej svařáku při rozsvěcení 
vánočního stromu zakoupil úřad městyse koberec 
do dětského klubu v environmentálním centru.

ZE SLAVNOSTNÍHO 

ROZSVĚCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU >>
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