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těžká doba boje s  novým typem koronaviru doléhá 
na  náš na  všechny. Na  někoho z  hlediska zaměstnání, 
na  někoho kvůli komplikovanější péči o  seniory či děti 
v  rodině, na  někoho kvůli dopravě za  prací… Prosím 
nebesa, aby to byly jediné komplikace, aby na  nikoho 
z Vás a Vašich rodin, přátel, nemoc nedolehla v tom nej-
horším, tedy skutečnou nákazou. A věřím, že toto přání, 
které píši v  době uzávěrky tohoto vydání Cerhenických 
rozhledů, bude možné vyslovit i ve chvíli, kdy se Vám do-
stanou do schránek. Ve čtvrtletníku není možné postih-
nout všechny aktuální informace a pokyny, které se mění 
prakticky každým dnem. Sledujte proto webové stránky 
obce, facebook, vývěsky. Prosím zároveň všechny mladé 
lidi a lidi v produktivním věku, aby informovali své rodiče, 
prarodiče, seniorku ze sousedství... Pokud budete cokoli 
potřebovat vědět, s čímkoli poradit, cokoli vyřešit, zařídit, 
obraťte se kdykoli na mě – telefon 605 283 808. Obec se 
snaží pomoci, seč to jen jde. A o co prosím opravdu velmi 
– buďme k  sobě ohleduplní, pomozme si navzájem, re-
spektujme všechna nutná opatření, chraňme sebe i  své 
okolí. Dnes je to důležitější než kdy jindy.

 Váš starosta Marek Semerád

NOVÉ ŠKOLNÍ 
DÍLNY DOKONČENY!

VÁŽENÍ OBČANÉ,
PŘÁTELÉ,SOUSEDÉ,
 

Slavnostním otevřením nových školních dílen se 
završila první etapa přeměny někdejšího brownfieldu 
na moderní, funkční objekt. 

01/20



STRANA 2 )) BŘEZEN 2020 ) CERHENICKÉ ROZHLEDY ))

INFORMACE  
O ODPADECH
Zastupitelstvo městyse Cerhenice dne 29. 11. 2019
 usnesením č. 13/2019 usneslo vydat:

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 1/2019, O MÍSTNÍM 
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇO-
VÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o  místním poplatku 
za  provoz odpadů je k  nahlédnutí na  Úřadě městyse 
Cerhenice – podatelna nebo v  elektronické podobě též 
na www.cerhenice.cz

OHLAŠOVACÍ POVINNOST:

>> 1 > Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik poplatkové povinnosti nejpozději  do  30 dnů  ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

>> 2 > Poplatník dle čl. II. odst. 1 dle vyhlášky 1/2019 
/  Fyzická osoba přihlášená k  trvalému pobytu, Fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není při-
hlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k indivi-
duální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a  nerozdílně/  je povinen ohlásit správci  poplatku 
jméno, popřípadě jména, a  příjmení, místo přihlášení, 
popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede 
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatku.

>> 3 > Poplatník  je povinen ohlásit správci  po-
platku zánik své poplatkové povinnosti nejpoz-
ději  do  30  dnů  od  dne, kdy mu vnikl zánik poplatkové 
povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené k  individuální rekre-
aci, bytu nebo rodinného domu.

>> 4 > Dojde-li ke  změně údajů uvedených 
v  ohlášení,  je poplatník povinen  tuto změnu ozná-
mit do 30 dnů ode dne kdy nastala.

SAZBA POPLATKU 
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 ČINÍ 900 Kč

V PŘÍPADĚ ZMĚNY MÍSTA PŘIHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY, 
ZMĚNY VLASTNICTVÍ STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ 
REKREACI, BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU NEBO 
ZMĚNY UMÍSTĚNÍ PODLE ČL. VI. ODST 1 V PRŮBĚHU 
KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ PŘIHLÁŠENÍ, VLASTNICTVÍ 
NEBO UMÍSTĚNÍ V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM ROCE. 

DOJDE-LI KE ZMĚNĚ V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO 
MĚSÍCE, JE PRO STANOVENÍ POČTU MĚSÍCŮ 
ROZHODNÝ STAV K POSLEDNÍMU DNI TOHOTO MĚSÍCE.

<< OTEVŘENÍ NOVÝCH ŠKOLNÍCH DÍLEN <<
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POPLATNÍK částka 
celkem 

/ rok

splatnost poplatku nejpozději do: 

1. 4. 31. 8.

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu Kč 900 Kč 450 Kč 450

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu 
nad 70 let a výše /sleva 20 % sazby poplatku/ Kč 720 Kč 360 Kč 360

Fyzické osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány 
za závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoby, které jsou držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P
/sleva ve výši 50 % sazby poplatku/ Kč 450 Kč 225 Kč 225

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně Kč 900 Kč 450 Kč 450

OD POPLATKŮ JE OSVOBOZENA FYZICKÁ SOBA, 
KTERÁ JE PŘIHLÁŠENA K TRVALÉMU POBYTU:

A)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, škol-
ského z, ale umístěna do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

B)   umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na  základě rozhodnutí soudu, na  žádost obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého

C)   umístěna v  domově pro osoby se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení

OD POPLATKU SE DÁLE OSVOBOZUJÍ:

A)  Osoby, jež jsou v nepodmíněném výkonu trestu odnětí svo-
body a vazby,

B)  Osoby, které doloží, že se dlouhodobě zdržují mimo území 
české republiky, přičemž osvobození se vztahuje na  dobu 
jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; 
pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí 
nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců,

C)  Poplatníci s pobytem na území městyse, kteří jsou zároveň 
vlastníky určené k  individuální rekreaci, ve  které není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobození od po-
platku u této stavby,

D)  Osoby, které prokazatelně pobývaly a  hradily poplatek 
za komunální odpad v jiné obci

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ODPAD:
číslo účtu: 110521333/0300
 
variabilní symbol: 
CERHENICE, RADIMEK 1 + Č. p. + 2020

variabilní symbol:
CERHÝNKY 2 + Č. p. + 2020

Hotovostní platby za svoz komunálního 
odpadu a poplatky za psy jsou do odvolání 
pozastaveny. Splatnost poplatků se 
prodlužuje do 30. 4. 2020. 

Platnost známek za rok 2019 
je prodloužena do 31. 5. 2020.
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INFORMACE 
K VÝŠI POPLATKU 
ZA SVOZ & 
LIKVIDACI ODPADU
Připlatíme si nyní o něco více, abychom zanedlouho ne-
museli začít platit o  hodně více. Tak by se dala shrnout 
aktuální situace s nakládáním s odpady v našem městysi. 
Obecně je situace v  této oblasti v celé zemi složitá, stát 
tlačí na  omezování produkce směsného komunálního 
odpadu, ceny skládkovného výrazně rostou stejně jako 
náklady na dopravu, města a obce nejsou schopné utáh-
nout náklady na svoz odpadu bez ukrajování z rozpočtů, 
které se nezřídka rovná několikanásobku částky, která se 
vybere od občanů. A to vše samozřejmě na úkor investic 
v obcích nebo i běžné údržby či oprav. To ale není případ 
Cerhenic. Ani v jednom ohledu.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč došlo ke  zvýšení 
ceny za svoz odpadu ze 700 na 900 korun na osobu a rok, 
tedy o necelých 16,70 Kč na měsíc. Poprvé po 20 letech, 
kdy naše obec samostatně hospodaří s  odpady, došlo 
nyní ke zreálnění ceny. Tento krok by ale sám o sobě ne-
stačil. Aby byla situace stabilní a  nemuseli jsme za  pár 
let, nebo možná zanedlouho podle vývoje na poli naklá-
dání s odpady v celé republice, ceny opět, a to rapidně, 
zvedat, založili jsme technické služby, svážíme odpad 
vlastními silami, nevydáváme zbytečně peníze jiným sub-
jektům. Jsme jako jedna z velmi mála obcí schopní likvi-
dovat odpad za částku vybranou od občanů. Nemusíme 
již, a ještě vloni při platbě 700 korun na osobu tomu tak 
nebylo, přispívat z  rozpočtu městyse, tedy z  jiných daní 
a poplatků na svoz odpadu a můžeme pokračovat v  in-
vesticích, v běžném chodu obce bez zatížení právě tímto 
doplatkem. Třeba v opravách komunikací a chodníků, jak 
jsme slíbili před komunálními volbami. Pokud bychom 
nevytvořili systém, kdy jsme jako obec v likvidaci odpadu 
samostatní, museli bychom z  rozpočtu doplácet vysoké 
částky, jako se tomu děje jinde, a ještě k tomu výrazněji 
zvyšovat poplatek pro občany, jako se tomu děje nebo co 
nevidět bude dít jinde.
Rád bych všem svým spoluobčanům, sousedům, zkrátka 
všem obyvatelům poděkoval za  součinnost, za  pocho-
pení a za to, že společnými silami děláme naši obec hez-
kou, čistou a fungující. Závěrem bych ještě rád podotkl, že 
navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu se netýká našich 
seniorů, kteří budou nadále hradit původní výši poplatku.

 Váš starosta Marek Semerád

MĚSTYS CHCE 
REKONSTRUOVAT 
KAPLIČKU 
V CERHÝNKÁCH
Za  účelem plánované rekonstrukce kapličky v  Cerhýn-
kách podalo vedení městyse žádost o  dotaci na  minis-
terstvo zemědělství. Pokud uspěje, získá 200 tisíc korun 
a zbývající částku doplatí z rozpočtu obce.

MĚSTYS ŽÁDÁ 
O DOTACI 
NA HVĚZDU
Vedení městyse se konečně podařilo najít vhodný dotační 
titul, a tak aktuálně podává žádost o dotaci na revitalizaci 
bývalého koupaliště Hvězda.  Stane se tak po  30 letech 
od doby, kdy díky restitucím úplně zaniklo. Na jeho místě 
vznikne v případě úspěchu žádosti s podporou MAS Me-
zilesí průtočná tůň s hloubkou cca 1,5 metr.
Realizační náklady jsou projektantem ing. Jírovským od-
hadnuty na 2,8 miliónu včetně DPH. Dotace by měla po-
krýt 95 % nákladů. „K areálu bývalého koupaliště Hvězda 
jsme přišli zhruba před dvěma lety, kdy jsme tento poze-
mek směnili s panem Žertem za jiný, pro něj vhodnější. 
Hned jsme začali vodní dílo projektovat. Na  Hvězdu je 
tudíž od  října 2019 vydáno vodoprávní povolení,“ po-
psal starosta Marek Semerád. Hvězda ale není jediný 
projekt v oblasti vodního hospodářství, kterému se měs-
tys věnuje. „Máme vyprojektovanou i  obnovu Přeďáku 
a tůně v bývalém cukrovaru. I na ně přijde časem řada. 
Nemůžeme se však nechat projekty zahltit. Prosazuji, 
aby městys postupoval uvážlivě. Držte nám palce, ať to 
s Hvězdou vyjde. Cerhenice by byly zase o něco hezčí,“ 
dodal Marek Semerád.

NOVÉ 
ODPADKOVÉ KOŠE
Městys instaluje v ulicích nové odpadkové koše. A věří, že 
je budou obyvatelé využívat. Pěkné prostředí bez pohá-
zených odpadků přece děláme všichni pro sebe.
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PO OPRAVĚ 
CHODNÍKŮ PŘIJDE 
NA ŘADU VÝSADBA
Dlouhodobě připravovaná velká akce v  podobě re-
konstrukce chodníků v ulici 9. května se rozjela na plné 
obrátky. Práce vyjdou na  částku přes 3 miliony korun, 
většinu prací (celé 3 miliony) městysi pokryje dotace, 
kterou získal prostřednictvím MAS Mezilesí, takže z vlast-
ního rozpočtu uhradí jen opravdu zlomek. Stavební 
práce provádí společnost T4 Building, která v  rámci 
transparentního výběrového řízení předložila nejlevnější 
nabídku. „Samozřejmě i  tuto rekonstrukci může prová-
zet řada nedorozumění, zejména tam, kde se parametry 
komunikace pro pěší rozšiřují na státní normou požado-
vaných 1,5 metru,“ vysvětluje starosta Marek Semerád 
s tím, že z tohoto důvodu je nutné tam, kde nejde jinak, 
odstranit například túje nebo jinou zeleň. Jinak by chod-
ník nejenže nesplňoval normu a  městys by odvedené 
dílo nemohl převzít a  řádně zkolaudovat, ale také by 
v praxi chodníky nemohly plně sloužit například vozíčká-
řům, lidem s postižením zraku, ale třeba ani maminkám 
s kočárky. „Zdůrazňuji, že veškerá zeleň, která musela být 
nezbytně odstraněna, bude samozřejmě nahrazena no-
vou výsadbou na  vhodných místech,“ podotkl starosta. 
„Pokud se jedná o zeleň právě před Vaší nemovitostí, ob-
raťte se na mne, rád s vámi vše osobně projednám tak, 
jak již bylo na webových stránkách předem avizováno,“ 
uvedl Marek Semerád.

ZMĚNA TERMÍNŮ 
PRÁVNÍ PORADNY
Po  vyhodnocení toho, jak obyvatelé využívají možnost 
bezplatné právní poradny, dochází ke  změně termínů. 
Nově bude pro občany k  dispozici každé první pondělí 
v měsíci od 17 do 19 hodin.

 MĚSTYS MÁ ZASE 
SVOU KNIHOVNU
S  příchodem nového roku se otevřela obecní knihovna. 
Po  skončení mimořádných opatření bude v  provozu  
každý pátek mezi 17. a  19. hodinou v  prostorách envi-
ronmentálního centra. Stačí zazvonit dole u dveří a paní 
knihovnice vás pustí nahoru. A  hned první lednový pá-
tek v 17 hodin se v knihovně uskuteční vernisáž výstavy 
cerhenické malířky Heleny Polákové. Řada z jejích obrazů 
je inspirována místy právě u nás v Cerhenicích.

?
KDY OTEVŘE POŠTA
Vedení městyse jedná se zástupci České pošty o opětov-
ném otevření pobočky v Cerhenicích. Zatím to vypadá, že 
by se tak mělo stát během letních prázdnin. „Řešíme ná-
jemní smlouvu. Nicméně, co si budeme povídat, na poště 
těžko vyděláme. Smyslem je spíše podpořit její služby, 
aby komfort pro naše občany byl co největší,“ říká sta-
rosta Marek Semerád. 

VÝROČNÍ VALNÁ 
HROMADA HASIČŮ
SDH Cerhenice má za  sebou výroční valnou hromadu. 
„Děkuji za  pozvání na  akci, poděkoval jsem našim hasi-
čům za činnost v náš prospěch, i za to, jak se věnují dě-
tem. Jdou příkladem a to je dobře. Takže jako každý rok: 
klobouk dolů a velký,“ komentoval starosta Marek Seme-
rád.

PRVNÍ 
HASIČSKÝ VÝLET
BENECKO 2020
První hasičský výlet se vydařil, všem účastníkům  patří 
dík. Počasí celkem vyšlo, nechyběla legrace a hasiči už se 
těší na příště.
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O ČEM JEDNALO 
ZASTUPITELSTVO, 
aneb JAK TO VIDÍ 
STAROSTA
SPÍŠE NEŽ ÚNOR PŘIPOMÍNAL STŘEDEČNÍ 
PODVEČER, KDY JSME SE S KOLEGY 
SCHÁZELI NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
SYCHRAVÝ PODZIM S VĚTREM  
A STUDENÝM DEŠTĚM.  
ALE OKNA BUDOVY ENVIRONMENTÁLNÍHO 
CENTRA VŠECHNY SPOLEHLIVĚ ODDĚLILA 
OD NEVLÍDNÉHO VEČERA A JEN TAK 
NA OKRAJ, OKNA BYLA I JEDNÍM Z BODŮ 
JEDNÁNÍ, I KDYŽ TROCHU JINÁ. SCHVÁLILI 
JSME CENOVOU NABÍDKU NA ZÁKLADĚ 
VYVĚŠENÉHO ZÁMĚRU NA PRODEJ OKEN 
Z AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU.

Daleko podstatnějším bodem únorového zasedání za-
stupitelstva týkajícím se taktéž našeho, jsem rád, že již 
mohu říct někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, 
byl další krok v jeho postupné revitalizaci. Projednali jsme 
a schválili postup pro financování výstavby parkovacího 
domu. Ten je po školních dílnách, jejichž slavnostní ote-
vření je za dveřmi, dalším kamínkem (spíše hodně velkým 
kamenem) v  mozaice přeměny zchátralého cukrovaru 
na objekt plně sloužící veřejnosti. Zastupitelé zvedli ruku 
pro přijetí úvěru na  předfinancování výstavby parkova-
cího domu a  rekonstrukci chodníků. Samozřejmě jsme 
vybrali banku, od  které jsme získali nejlepší podmínky. 
Podle pravidel evropských dotací, z  nichž jednu jsme 
na parkovací dům získali, musíme dotaci předfinancovat. 
Po přijmutí dotace a kolaudaci parkovacího domu a opra-
vených chodníků, bude zůstatek úvěru 6 milionů. Zdá se 
to možná hodně. Ale na úvěr jsme získali opravdu dobré 
podmínky, budeme ho splácet po  37 tisících měsíčně. 
Když to shrnu, tak za  6 milionů budeme mít parkovací 
dům v hodnotě 50 až 60 milionů, který můžeme po skon-
čení doby udržitelnosti přebudovat, na co chceme. Pokud 
o  to budou naši Cerheňáci stát, tak třeba na  sportovní 
halu. Podotýkám ještě pro úplnost, že v rámci tohoto fi-
nancování kupujeme také všechny zbývající pozemky 
v  přední části areálu bývalého cukrovaru, což také roz-
hodně není zanedbatelná částka. A  případná sportovní 
hala? Vzpomeňme, za  kolik buduje nevelkou sportovní 
halu třeba nedaleký Kolín. Za více než 100 milionů. A to 
na ni nemusel kupovat ani metr pozemku.
Když už jsem v  souvislosti s  dotací zmínil chodníky, za-
stupitelé se zabývali také aktuální situací při postupu 
rekonstrukce  chodníků v  ulici 9. května, řešili také  do-
pravní obslužnost a smlouvu na ni mezi městysem a měs-
tem Pečky. A v rámci dotačních možností taktéž podání 
žádosti na  nákup elektromobilu pro potřeby městyse 
Cerhenice.

Dalším bodem z  jednání zastupitelstva, který bych rád 
zdůraznil, je založení příspěvkové organizace s  názvem 
Cerhenické byty. Ve spolupráci s místostarostou Alešem 
Koblihou provedeme veškeré úkony k  jejímu založení. 
Když už jsme u toho zakládání, mysleli jsme i na další zá-
ležitosti. Na základě zjišťování zájmu mezi našimi obyva-
teli zastupitelé odhlasovali založení Základní umělecké 
školy Cerhenice. A řešily se i naše nové technické služby. 
Zastupitelé zvážili cenovou nabídku na opravu chodníku 
v Zámecké ulici, kterou budou nakonec realizovat právě 
Technické služby Cerhenice za částku 241 676 Kč. Probrali 
jsme i  zprávu o  provedeném šetření ohledně vyplnění 
dotazníku spokojenosti opatrovníků v  chráněných by-
tech Domova Na Hrádku, Za Dráhou, Cerhenice a neopo-
mněli jsme ani kulturní a společenské vyžití, konkrétně se 
hovořilo například o oslavě Mezinárodního dne žen.
Následně přišla řeč opět na finance. Zastupitelstvo schvá-
lilo změnu sazby za běžný metr při zřizování věcného bře-
mene, a to z původních 500 korun na 1000 korun. A hned 
se jedno takové věcné břemeno projednávalo. Konkrétně 
šlo o  zřízení věcného břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. IV-12-6025472/VB001 uzavřenou mezi Městy-
sem Cerhenice a ČEZ Distribuce.

V  podobném duchu se nesla i  diskuze o  podmínkách 
provedení stavby Velim – Poříčany, BC. V rámci připravo-
vaného koridoru chce u nás Správa železnic pronajmout 
některé pozemky pro zařízení staveniště. Snažíme se, aby 
podmínky dohody o  pronájmu byly pro městy co nej-
výhodnější. Řekněte sami, kdo vám kde a  co pronajme 
takříkajíc za  hubičku? Tak proč by náš městys měl být 
výjimkou. Za  pronájem pozemků chceme 100 tisíc ko-
run, které pak použijeme třeba na údržbu obce, přispě-
jeme na nějakou hezkou akci nebo v obci něco opravíme. 
Vždycky se něco najde.

Samozřejmě jsme na  zasedání zastupitelstva nezapo-
mněli ani na naše obce. Projednali jsme zprávu Osadního 
výboru Cerhýnky, konkrétně žádost o pokácení suchých 
a  nebezpečných stromů u  spolkového domu v  Cerhýn-
kách a u Základní školy Cerhenice a informace o provede-
ných pracích v Cerhýnkách. Dřevo z pokácených stromů 
bude uloženo ve vybudovaném přístřešku a použito pro 
potřeby MŠ, ZŠ a  návštěvníků spolkového domu.  Třeba 
na čarodějnice. Ono to uteče jako voda…

Na závěr bych zmínil ještě jeden bod z jednání zastupitel-
stva. Řešili jsme dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice tý-
kající se zajišťování výkonu přenesené působnosti ve vě-
cech přestupků. Přeloženo do češtiny – Pečky nám zvýšily 
poplatek za  řešení jednoho přestupku z  500 na  3000 
korun. A tak prosím naše obyvatele – páchejte těch pře-
stupků co nejméně. Ono to pak – nás všechny – vychází 
docela draho. A zbytečně. Za takto nevynaložené peníze 
si pak můžeme třeba trochu vylepšit zmíněnou Filipoja-
kubskou noc.
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I kdyby byl leden tak ledový, jak by být měl, zastupitelé 
by se na svém prvním letošním zasedání celkem dost za-
potili, a já jim za to děkuji. Bodů k projednání bylo hodně 
a jednalo se vesměs o složitější problematiku, navíc jsme 
program zasedání rozšířili ještě o projednání aktuálních 
záležitostí našeho městyse. Ale zkrátka, co můžeš udělat 
dnes, neodkládej na zítřek.

Takže jsem překontrolovali úkoly z  listopadového za-
sedání, postoupili jsme k  odsouhlasení smlouvy o  dílo 
na pořízení územního plánu Cerhenic s odbornicí z Lovo-
sic a pokračovali neméně důležitým krokem pro náš měs-
tys – notářským zápisem pro zápis do veřejného rejstříku 
obchodní firmy Technické služby Cerhenice. Pokud bych 
měl parafrázovat Neila Armstronga – malý krok pro no-
táře, ale velký skok pro náš městys.

Podobně velkým krokem bylo také otevírání obálek 
a  hodnocení nabídek k  veřejné zakázce parkovací dům 
– stavební práce. Tedy k dalšímu kroku v revitalizaci ně-
kdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, který celé 
roky hyzdil naši obec. A dnes, dá se říct, vstává z popelu.
Nejsou ale jen velké věci, které tvoří mozaiku spoko-
jeného života v  obci. Na  zasedání zastupitelstva jsme 
projednali třeba také cenovou nabídku na  nákup ma-
lotraktoru (ve  výši 529 000 Kč) nebo poskytnutí dotace 
z  rozpočtu městyse na  rok 2020 ve  výši 10 000 Kč pro 
spolky městyse Cerhenice (SDH Cerhenice, Myslivecké 
sdružení Cerhenice a TJ Sokol Cerhenice) na pořádání růz-
ných akcí, jakými je třeba ples. Zdá se vám to drobnost? 
Možná i  je. Ale milé setkávání, zábava, pobavení, trocha 
odreagování od každodenního shonu a stresu – i to přece 
k  životu patří. Tak ať je po  čase na  co vzpomínat, nejen 
na to, jak člověk ráno vstával do práce.

Jako vždy jsme samozřejmě nezapomněli ani na  naše 
obce – schválili jsme podání žádosti o dotaci na obnovu 
kapličky v  Cerhýnkách a  projednali jsme i  registraci pa-
mátníku padlých v  Cerhýnkách a  válečného hrobu 
na místním hřbitově v Cerhenicích, kde je pochovaný ital-
ský voják. Neznáme jeho život, jeho rodinu, jeho přání ani 
jeho lásky. Ale přišel k nám ve snaze pomoci a položil tu 
život. A kdo ví. Kdyby přežil, možná by se u nás v Cerhe-
nicích započal podobný příběh jako v legendárním filmu 
Slunečnice a dnes by jeho pravnuci chodili do naší krásné 
nové mateřské školy. Schválili jsme také žádost předsedy 
Osadního výboru Cerhýnky na nákup sanační sady včetně 
dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálů pro se-
kačky a traktor. Opět zdánlivá, ale potřebná drobnost.
Když jsem mluvil o rozšíření programu zasedání zastupi-
telstva, jednalo se o veřejnou zakázku na stavební úpravy 
objektu č. p. 228, tedy pošty a  kadeřnictví – zateplení 
objektu. Zastupitelstvo projednalo zprávu o  otevírání 
obálek, posouzení a  hodnocení nabídek k  této veřejné 
zakázce a současně schválilo vítěze – Polabskou stavební 
CZ s. r. o., Oseček za  celkovou nabídkovou cenu ve  výši 
5.768,018,72 Kč bez DPH i  smlouvu o  dílo. Nehodnotili 

jsme jen podle ceny. Známe případy, kdy se výběrová ko-
mise rozhodovala jen podle nejnižší nabídky a nakonec 
přidělala městu (městysi, obci) značné problémy. Jednali 
jsme podle zdravého rozumu a brali ohled i na reference 
a  vlastní zkušenosti. A  s  dotyčnou firmou máme zkuše-
nosti jen dobré.

Podobně jsme postupovali při výběru firmy, která měs-
tysi pomůže s  udržitelností projektů do  dalších let. Vy-
brali jsme společnost pro podporu udržitelnosti projektů 
Centrum zájmového a  neformálního vzdělávání při ZŠ 
Cerhenice, Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání 
a Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při 
ZŠ Cerhenice.

V  podstatě obdobně tomu bylo při schvalování cenové 
nabídky na doplnění osvětlení v areálu bývalého cukro-
varu. Šlo jen o jedno světlo, ale ani to jsme nebrali na leh-
kou váhu. S nabídkovou cenou 62 tisíc jsme odhlasovali 
firmu Eltodo Osvětlení s. r. o., Praha, která už u nás pracuje 
a vede si velmi dobře. Co se týče bývalého cukrovaru, ře-
šili jsme i  takové zdánlivé maličkosti, jako je zužitkování 
některých částí, které by se někomu mohly ještě hodit. 
Proč je vyvážet na  skládku, když ještě mohou někde 
dobře posloužit? Takže jsme vyhlásili záměr na  prodej 
okenních rámů z  objektu bývalého cukrovaru, nejnižší 
nabídková cena činí 500 korun za jedno okno. Tam, kde už 
se jen stěží něco využije, jsme odhlasovali dohodu o od-
stranění nepotřebného materiálu – váhy před demolicí 
daného objektu.

Zastupitelstvo odhlasovalo také smlouvu o dílo na insta-
laci bezdrátové sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU. Jsem 
rád, že zelenou dostala místní firma a výsledek bude slou-
žit všem našim obyvatelů. Tak si myslím, že by to mělo být.
Řešili jsme také  připravovanou rekonstrukci chodníků 
v  ulici 9. května i  vybudování metr širokého chodníku 
v  ulici Pod Beránkem v  lokalitě za  environmentálním 
centrem s tím, že realizace se uskuteční po rekonstrukci 
ulice Pod Beránkem. Nezapomněli jsme samozřejmě ani 
na problémy obyvatel Nádražní ulice.

Řeč přišla i na Tříkrálovou sbírku, do jejíhož bohulibého 
poslání naši obyvatelé vybrali přes 28 tisíc korun, a  ač-
koli se to dnes zdá být ještě daleko, hovořili jsme také 
o  pořádání letního příměstského tábora, kde se již nyní 
pracuje na  přípravě podkladů ve  spolupráci s  ředitelem  
ZŠ  B. J. Dlabače.
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HAJNÝ JE LESA PÁN
„Hajný je lesa pán“ je písnička ze známé pohádky pro děti, 
ale také název projektu, který probíhá u nás v Mateřské 
škole v Cerhenicích.
Připravily jsme ho pro předškolní děti v  rámci Třídního 
vzdělávacího programu. Třídní vzdělávací program obsa-
huje soubor aktivit, které vedou k všestrannému rozvoji 
dítěte a  jeho přípravě na  základní školu. Ke  spolupráci 
jsme přizvaly pana Vlastimila Cintla, který je členem mys-
liveckého sdružení v Cerhenicích.
První setkání probíhalo ve  třídě MŠ. Prostřednictvím 
pohádky si děti měly možnost připomenout správné 
chování v  přírodě a  upevnit si zdravé návyky týkající se 
životního prostředí. Po vyslechnutí pohádky na toto téma 
měly děti možnost o dané problematice diskutovat. Sou-
částí návštěvy byla i ukázka mysliveckých trofejí. Na závěr 
setkání se děti s panem myslivcem domluvily, že by rády 
připravily vánoční pohoštění pro lesní zvířátka. Do MŠ tak 
postupně začaly nosit dobrůtky (mrkve, jablka, seno, se-
mínka). Využily i kaštany nasbírané na podzim.
Před Vánoci jsme se společně s panem myslivcem vydali 
do  lesa a  připravili zvířátkům bohatou vánoční tabuli. 

V  lese se děti zapojily i do hledání bažantích per. Byl to 
pro ně velký zážitek. Kdo našel, odnesl si pero domů. Děti 
později les navštívily, a  měly velkou radost, že všechny 
dobroty zvířátka snědla.
Zážitkové učení přináší dětem významnou a  zajíma-
vou formu poznání. Téma přírody je nedílnou součástí 
výchovy a  vzdělávání. Tímto děkujeme panu Cintlovi 
za jeho ochotu a čas strávený s námi. Těšíme se na další 
setkání a pokračování spolupráce.

 Děti třídy Včeliček a paní učitelky
 Bc. Ivana Suchomelová & Bc. Andrea Buřičová
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MĚSTYS SE 
POSTARÁ O HROB 
NĚKDEJŠÍHO 
STAROSTY
Hrobka dlouholetého starosty Cerhenic Františka Horela 
(1845–1906) je na hřbitově v Dobřichově zcela a již dlouho
úplně opuštěná. František Horel, který stál v čele našeho 
městyse 29 let, již nemá přímé ani nepřímé dědice, a tak 
se o místo jeho odpočinku musí postarat obec. „Děláme 
to i  proto, že v  době jeho působení Cerhenice prospe-
rovaly. Cukrovar, pivovar a  řada jiných živností dávaly 
obživu mnoha lidem. Spolu s  místostarostkou Lenkou 
Mlynářovou a  dalšími zastupiteli zajistíme převoz jeho 
ostatků do  Cerhenic. Převezeme i  hrobku,“ říká starosta 
Marek Semerád. V  době Horelova skonu v  Cerhenicích 
ještě hřbitov nebyl. Městys tak oplatí svému bývalému 
starostovi jeho někdejší služby pro obec až teď, po více 
jak 100 letech…

PŘEDSTAVUJEME 
SLAVNÉHO 
CERHENICKÉHO 
RODÁKA
Philipp svobodný pán Weber von Ebenhof (30. 4. 1818 
Cerhenice – 21. 7. 1900 Linz), zemský místodržitel. Byl 
vynikajícím císařským úředníkem a místodržitelem v Če-
chách, Dolním Rakousku a na Moravě. Vystudoval malo-
stranské gymnázium v  Praze a  poté právnickou fakultu 
University Karlovy. Po roce 1838 v době éry knížete Kle-
mense Wenzela von Metternich vstoupil do státních slu-
žeb. Dne 14. prosince 1859 byl dosavadní místodržitelský 
rada v Čechách Philipp Weber von Ebenhof jmenován cí-
sařem Františkem Josefem I dvorním radou a policejním 
ředitelem ve Vídni. Na sklonku 60. let 19. století působil 
jako viceprezident c. k. místodržitelství pro arcivévodský 
dům Dolního Rakouska. Bylo tak v  letech 1868 – 1872, 
následně Weber působil v letech 1872 – 1874 jako místo-
držitel Korunní země Moravy a poté v letech 1874 – 1881 
u Korunní země Čechy. Poté se vrátil na post v Dolním Ra-
kousku, kde završil v roce 1889 svou úřednickou dráhu.
V  roce 1869 obdržel od  císaře Řád zelené koruny druhé 
třídy a následně byl povýšen do stavu svobodných pánů. 
V roce 1872 byl tajný rada Weber oceněn dalším vyzna-
menáním, když mu byl udělen Velkokříž řádu Františka 
Josefa.
V historických análech je například záznam ze dne 30. září 
1874, kdy zavítal do Nového Jičína na pozvání krajského 
hejtmana Johanna Ruziczky. Jeho excelence si prohlédla 
obecní dům, Lidovou a měšťanskou školu, kde pohovořila 
se studenty. Philipp Weber von Ebenhof si prohlédl také 
městskou spořitelnu, hasičský sbor a setkal se s předsta-
viteli c. k. krajského soudu. Po obědě pokračoval v pro-
hlídce továrny Johann Hückel´s Söhne a státní tabákové 
továrny.
 Literatura: Beilage zur Biene

PODĚKOVÁNÍ
>>  Děkuji touto cestou panu starostovi za  přání 

k mému životnímu jubileu. Mil. Psotová

>>  Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám.
 František Vnuk

>>  Děkujeme touto cestou panu starostovi za  blaho-
přání paní Heleně Karbusické k  jejímu životnímu 
jubileu 90 narozeninám.  syn Jaroslav s rodinou

 >>  Děkujeme panu starostovi za  blahopřání a  věcný 
dar k  životnímu jubileu 90 narozeninám naší ma-
minky paní Heleny Karbusické.

  dcera Helena s rodinou
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konaného dne 22. 01. 2020 č. j. 01/2020
Zastupitelstvo městyse po projednání:

| 5.  Schvaluje rozšíření a schválení programu 
zastupitelstva

| 6.  Schválení ověřovatelů a určení zapisovatele
| 7.  Schvaluje kontrolu zápisu ze zasedání 

zastupitelstva dne 29. 11. 2019 č. j. 13/2019
| 8.  Schválení zprávy o činnosti starosty
| 9.  Schvaluje podané stížnosti občanů (nevhodné 

parkování na chodníku a chování občanů 
u podchodu)

|10.  Schválení Smlouvy o dílo na pořízení územního 
plánu Cerhenice

|11.  Schválení notářského zápisu – založení 
Technických služeb Cerhenice

|12.  Schvaluje pověření starosty ke všem úkonům 
vedoucí k založení TS Cerhenice

|13.  Schvaluje starostu jednatelem TS Cerhenice
|14.  Schvaluje cenovou nabídku na nákup 

malotraktoru ve výši 529 000 Kč
|15.  Schvaluje protokol o otevírání nabídek k veřejné 

zakázce Parkovací dům Cerhenice
|16. Schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb
|17.  Schvaluje pro spolky městyse pořádající kulturní 

akci (ples) poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč 
z rozpočtu městyse na rok 2020

|18.  Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
na akci: Cerhenice, Na Palouku

|19.  Schvaluje investiční záměr a podání žádosti 
na účelovou dotaci z ministerstva obrany

|20.  Schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu 
kapličky v Cerhýnkách

|21.  Schvaluje registraci památníku padlých 
v Cerhýnkách a válečného hrobu na místním 
hřbitově v Cerhenicích

|22.  Schvaluje zprávu o otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce: Stavební 
úpravy objektu č. p. 228 Cerhenice – pošta 
a kadeřnictví – zateplení objektu“ 

|23.  Schvaluje Smlouvy o řízení projektu v době 
udržitelnosti s firmou LK Advisory s. r. o.

|24.  Schvaluje smlouvu o dílo č. 01/2020
|25.  Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

k projektu Stavební úpravy č. p. 228 v Cerhenicích 
s firmou Stavoka Kosice a. s.

|26.  Schvaluje Smlouvu o dílo na instalaci bezdrátové 
sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU s firmou 
AURIGA Net, s. r. o.

|27.  Schvaluje cenovou nabídku na doplnění osvětlení 
v areálu bývalého Cukrovaru ve výši 62 312 Kč 
od firmy Eltodo Osvětlení s. r. o.

|28.  Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – 
Parkovací dům a dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – 
Sběrný dvůr s firmou Andrelia s. r. o. – prodloužení 
doba splatnosti kupní smlouvy

|29.  Schvaluje zprávu starosty o připravované 
rekonstrukci chodníků v ulici 9. května

|30.  Schvaluje podání žádosti z Humanitárního fondu 
Středočeského kraje

|31.  Schvaluje vyvěšení záměru na prodej 30 ks 
okenních rámů v objektu bývalého Cukrovaru, 
nejnižší nabídka 500 Kč /1 okno

|32.  Schvaluje ústní dohodu na odstranění 
nepotřebného materiálu 

|33.  Schvaluje žádost předsedy Osadního výboru 
Cerhýnky na nákup sanační sady včetně 
dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálu 
pro sekačky a traktor¨

|34.  Souhlasí s předloženým návrhem při jednání 
s majitelem nemovitosti č. p. 160 v ulici  
Pod Beránkem ohledně vybudování  
1 m širokého chodníku

|35.  Schvaluje pořádání příměstského tábora 
a pověřuje místostarostku přípravou podkladů 
ve spolupráci s ředitelem ZŠ B. J. Dlabače

|36.  Schvaluje vyúčtování příměstského tábora za rok 
2019

|37.  Schvaluje zprávu místostarostky o pořádání 
Tříkrálové sbírky v městysi Cerhenice a výtěžku 
ve výši 28 094 Kč

PODPORA 
PLESŮ V MĚSTYSI
Zastupitelstvo městyse začátkem letošního roku roz-
hodlo, že každý ples, který se letos v  Cerhenicích bude 
konat, podpoří částkou 10.000,- Kč. „Organizátorům dě-
kujeme!“ říká starosta Marek Semerád.

PLES  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Magické datum 22. 2. 2020 si vybrala Základní škola 
Cerhenice k uskutečnění svého prvního plesu. 
A vydařil se.  >>>
 

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
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