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MILÍ OBYVATELÉ, PŘÁTELÉ, SOUSEDÉ,
po letních chvílích, kdy si řada z nás myslela, že nebezpečí koronaviru máme už z velké části za sebou, se k nám
znovu vrátila těžká doba. Doba, kdy je víc než kdy jindy
důležitá vzájemná pomoc, ohleduplnost, laskavost, vstřícnost, zkrátka vlastnosti, kterých se v naší společnosti nezřídka nedostává. Jsem strašně rád, že u nás, u nás doma
– v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku – jsme, věřím a co
chvíli se o tom přesvědčuji, výjimkou. Držíme pospolu,
táhneme z větší části za jeden provaz, pomáháme si, věříme si. Díky Bohu za to. Těžká doba dokáže lidi stmelit.
Prosím, kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte se na mne
obrátit. I když třeba budete mít pocit, že je to drobnost,
neostýchejte se. Rozhodně Vás neodbudu. Nic není prkotina, pokud to druhému alespoň trochu pomůže. Snažíme
se ze všech sil, a hovořím nyní za sebe i za všechny své kolegy z vedení městyse a úřadu městyse, pomoci, zajistit
bezpečí pro naše obyvatele a v rámci možností příjemný
život. Společnými silami i tuto těžkou dobu zvládneme!


Váš starosta Marek Semerád

PARKOVACÍ DŮM
BUDE HOTOV
CO NEVIDĚT
Revitalizace někdejšího brownfieldu, areálu bývalého
cukrovaru, pokročila o obří krok kupředu. Nový moderní parkovací dům, který z části areálu vzniká od letošního jara, bude dokončený co nevidět. Hotová je hrubá
stavba, pokročily práce na příjezdových komunikacích,
nyní dochází ke kompletaci stavby, tj. osazují se okna,
vrata, osvětlení. Práce postupovaly od začátku podle
harmonogramu, pouze zkraje akce se nalezly staré základy, takže se drobně upravilo založení stavby, udělaly
se sanace. Jinak žádné závažné problémy budování parkovacího domu neprovázely. S kompletním dokončení
se počítá v prosinci.
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JAK TO VIDÍ
STAROSTA:
ČERVENCOVÉ ZASTUPITELSTVO
Jako již téměř tradičně se schůze zastupitelů konala na samém sklonku kalendářního měsíce, v případě července
to byl den úplně poslední. A vlastně také takřka tradičně
jsme po schválení všech potřebných organizačních záležitostí program zasedání začali kontrolou plnění usnesení
z předchozího jednání. Následně, na základě vyvěšeného
záměru na prodej pozemku p. č. 186/8 v k. ú. Cerhenice
o výměře 420 m2, zastupitelstvo odhlasovalo jeho prodej firmě Bydlení pro Vás s. r. o. z Konárovic za nabídkovou cenu dva miliony korun bez daně. Jak zastupitelstvo
rozhodlo na předchozím jednání, platí samozřejmě podmínka předkupního práva pro městys. K dalším důležitým
bodům našeho programu patřilo také schválení vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na sběrný dvůr. Vítěznou
firmou se stala společnost IPESIS s nabídkovou cenou
5,9 milionu bez DPH.
Následovalo projednání smluv o budoucí smlouvě, o zřízení věcného břemen a dohod o umístění stavby. Řeklo
by se rutinní, nezajímavý bod programu, nicméně rád
bych podotkl, že i v tomto případě se přesně řídíme
usneseními, která byla schválena na předchozích jednáních. A v této oblasti došlo poměrně nedávno ke změně.
Změnu sazby při zřizování věcného břemene zastupitelstvo schválilo na únorovém zasedání. Konkrétně došlo
k jejímu zvýšení na dvojnásobek, což přinese zase nějakou tu korunu do pokladny městyse. Na červencovém
zasedání zastupitelstva jsme takto odhlasovali hned tři
smlouvy o zřízení věcného břemene, všechny se společností ČEZ Distribuce a. s. Za uložení stavby do pozemku
v Nádražní ulici ČEZ zaplatí 50 000 korun bez daně, v ulici
U Hřiště 6 000 korun a v Polní ulici 28 000 tisíc korun.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo také řád veřejného
pohřebiště městyse Cerhenice a řeč přišla i na žádost
Mysliveckého sdružení Cerhenice na pronájem pozemku
o výměře cca 3,5 ha. Zastupitelstvo uložilo místostarostce
Lence Mlynářové nejprve provést revizi pozemků na základě provedené digitalizace s termínem do konce srpna.
Věnovali jsme se tradičně našim obcím, projednali jsme
zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Konkrétně
se jednalo o řešení problematiky odstavné plochy, na kterou bude použita škrábanka, a o střechu na spolkovém
domě, která bude potřebovat opravu stejně jako komunikace, kde jsou propadlé kanály u kanalizace.
Závěrem si dovolím ještě malou poznámku k účasti členů
zastupitelstva. Z opozičních zastupitelů nedorazil nikdo.
Písemné podklady pro jednání jsme jim na jejich žádost
samozřejmě předem zaslali, přesto nepřišel ani jeden
z nich. Inu, jsou prázdniny. Ale ostatní zastupitelé přišli.
A údiv, že se zastupitelstvo koná v létě? Co na to říct…
Obec musíme řídit stejně tak v létě, jako v zimě, když
třeba prší nebo dokonce i mrzne, i třeba za mimořádného
stavu v době koronakrize. Od toho si lidé své zastupitele
volí, ne?


Marek Semerád

ZÁŘIJOVÉ ZASTUPITELSTVO
Úderem osmnácté hodiny jsem 14. září v prostorách environmentálního centra zahájil řádné zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž byla přítomna nadpoloviční
většina členů, tudíž jsme jako usnášeníschopný orgán
obce mohli přistoupit k projednávání připravených bodů.
A nebylo jich, ostatně jako vždy, málo. Mezi prvními jsem
kolegy zastupitele informoval o opravě kanalizační šachty
v Nádražní ulici před objektem pošty i o postupu prací
na budově samotné stejně jako o probíhající investiční akci
– výstavbě parkovacího domu, který už se zcela zřetelně
rýsuje, stavba pokračuje v pořádku podle harmonogramu.
Hovořili jsme také o kolaudaci rekonstrukčních prací v Polní
ulici či plánované retenční nádrži na dešťovou vodu. Ta
vznikne u školy a zastupitelstvo již odsouhlasilo smlouvu
na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci.
Velkým tématem zářijového zasedání zastupitelstva byla
doprava. Intenzivně se snažíme o zlepšení silničního provozu v Cerhenicích a Cerhýnkách, jednal jsem na Městském úřadě Kolín na odboru dopravy i na Středočeském
kraji, aby byl v Cerhenicích i Cerhýnkách omezen vjezd
kamionů nad 10 nebo 12 tun. Není asi třeba dodávat, že
z průjezdu těžkých aut leckdy v těsné blízkosti domů není
asi nikdo z obyvatel nadšený, o ničení silnic ani nemluvě.
Zatím máme v našich snahách částečné úspěchy. Omezení vjezdu kamionů se nám dosud nepodařilo prosadit
v Cerhenicích, ale rozhodně to nevzdáváme. Nadějně to
vypadá v Cerhýnkách. Na základě našich apelů proběhne
měření intenzity dopravy, provede ho sám kolínský odbor dopravy. Omezení dopravy skutečně potřebujeme.
Abychom zajistili větší bezpečí chodcům, začneme nyní
opravovat chodníky.
Dalším bodem jednání byla smlouva na vyhotovení projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci v ulici
Na Černých. Zastupitelstvo na tuto práci vybralo paní
Alenu Trnkovou z Kolína, která kanalizační řad v této ulici
do projektuje. V těchto místech se totiž musí použít tlaková kanalizace, což obnáší na konci řadu přečerpávací
stanici. Očekáváme, že stavební povolení bychom mohli
mít v prvním čtvrtletí příštího roku a během léta by se
mohla kanalizace postavit.
Rád jsem kolegy zastupitele informoval o připravované
hezké akci ke Dni seniorů 23. října, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma. Bohužel následující vývoj situace
v souvislosti v nebezpečím šíření coronaviru přinesla změnu
a akci jsme byli nuceni pro tento termín zrušit. Lidské zdraví
je zkrátka přednější. Věřím ale, že si s našimi seniory vše vynahradíme a akci uspořádáme dřív než zase za rok.
Tradičně jsme na zasedání zastupitelstva projednávali
zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Pan Bořivoj Janda tentokrát upozornil mimo jiné na potřebnou
výměnu zrcadla kvůli malému rozměru a zhoršení viditelnosti, což samozřejmě učiníme v nejbližší době.
Paní místostarostka Lenka Mlynářová informovala o novém hřbitovním řádu, který platí od začátku tohoto měsíce, je vyvěšen na elektronické úřední desce a naleznete
jej i na desce přímo na hřbitově. Současně se připravují
nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa.
Z ministerstva obrany jsme obdrželi dotaci na péči o válečný hrob. V diskuzi s občany jsme projednávali problémy v sousedských vztazích.
Marek Semerád
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NOVÉ ORDINAČNÍ
HODINY LÉKAŘŮ
PRO DOSPĚLÉ
Městysi se podařilo domluvit
lepší ordinační hodiny v Cerhenicích
ve zdravotním středisku pro dospělé.

pondělí 8:00 – 12:00 
středa 8:00 – 11:00 
čtvrtek 7:30 – 11:30 

Dr. Lustigová
Dr. Lustigová
Dr. Slabý

Platnost od pondělí 12. 10. Ordinační hodiny
by se měly od ledna 2021 rozšířit tak, že bude
pokryt každý všední den.

CO NOVÉHO
V CERHÝNKÁCH
Hodně nového se toho udělalo za poslední měsíce
v Cerhýnkách. Vznikla pěkná plocha zeleně v místech,
kde kdysi bývala skládka, vysázely se stromy a keře. Stejně
tak z druhé strany od Dobřichova došlo k výsadbě smrků
a vysela se nová tráva. Pravidelně se udržuje seniorpark
i park kolem spolkového domu. Vše rukou předsedy
osadního výboru Bořivoje Jandy st. a jeho rodiny. V obci
vzniklo 11 míst pro parkování vozidel, další odstavné
místo je také u areálu myslivců, kde se bude ještě upravovat. V nejbližší době by se měla rozjet oprava kapličky
a také pomníku padlých. Řeší se také dopravní zrcadlo,
které je už staré, poškozené a ještě k tomu malé, co nevidět by se mělo vyměnit za nové, lepší. Chystá se oprava
chodníků, a to po celé vesnici. V plánu je i oprava ulice
směrem k p. Kuzďasovi, dnes je štěrková a měla by se
upravit škrábankou, časem i asfaltem. Časem. Po dohodě
městyse s p. Jelínkem jsou již rozdělené pozemky u spolkového domu, obec má své plochy za klubovnou, kde se
již vyřezaly nálety, pozemek se pravidelně seká a připravuje jako pěkná plocha zeleně.

POCHVALA
OD ŽURNALISTKY
V Cerhenicích na Kolínsku mají docela jiný přístup k legendárním hercům než v Praze. Své rodačce, člence Národního divadla, Blance Waleské tu udělali pamětní desku
a na své náklady převezli její ostatky na zdejší hřbitov. Zasloužili se ale také o vydání knížky o ní. O tom všem píšu
v novém vydání měsíčníku Retro v článku o této tajuplné
ženě, která očarovala malíře Naskeho, ale i mnoho dalších
mužů, aby nakonec zvolila jako svou životní partnerku
ženu. A proč Prahu vlastně kritizuji? Třeba proto, že jsem
se na dvou městských částech opakovaně pokoušela prosadit realizaci pamětní desky Oldřichu Novému a zájem
byl nulový. Praha má prý pamětních desek tolik, že je ani
nestačí ošetřovat a je ještě tisíc dalších důvodů, proč ne…
U mimopražských obcí, městeček a městysů už se raduji
po několikáté. Podobně hezky se zachovali např. i k Marii Hubnerové v její rodné Slatině nad Zdobnicí, když si
adoptovali její hrob na Olšanských hřbitovech…


Blanka Kovaříková

STAROSTA SPLNIL SLOVO,

FRANTIŠEK HOREL
UŽ ODPOČÍVÁ
V RODNÉ PŮDĚ
Z úcty k panu Františku Horelovi, statkáři a nejdéle sloužícímu starostovi Cerhenic, městys jeho hrobku přestěhoval z vedlejšího Dobřichova do rodných Cerhenic. „Pan
starosta Horel již nemá přímé příbuzné, a tak bude o jeho
hrob pečovat sama obec. Jak se říká: komu čest, tomu
čest. Pan starosta Horel si svoje čestné místo vedle Blanky
Waleské rozhodně zaslouží,“ řekl starosta Marek Semerád.

FOTBALOVÝ KEMP
Letošní léto přineslo velmi pěknou akci v podobě Fotbalového kempu pro děti z Cerhenic. Akce se výborně vydařila, mimo jiné i proto, že závěr okořenila svojí účastí
opravdová hvězda – bývalý hráč Sparty a reprezentace
Václav Kadlec. Fotbalový kemp pořádal starosta Marek
Semerád, městys zapůjčil hřiště.
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TURNAJ PŘÍPRAVEK
Mladé fotbalové naději z širokého okolí se sjely do Cerhenic, aby poměřily síly v letním turnaji přípravek. Provázelo ho počasí jak vymalované. „Prostě se povedl. Díky
všem,“ komentoval Marek Semerád.

CERHENICKÝ
FOTBAL
Mužstvo jsem převzal přesně před rokem, před podzimní
částí sezóny 2019/20 se snahou stabilizovat kádr a zapracovat do něj mladé hráče z končícího dorostu. Příprava se celkem vydařila, ze širokého kádru bylo z čeho vybírat, a tak
se nám vstup do sezóny celkem vydařil, když jsme prvních
devět kol nepoznali porážku a vedli jsme tabulku. S končícím podzimem však přišla nižší tréninková účast, z toho
pramenící dvě zbytečné porážky a pak hlavně ta v posledním podzimním kole, která nás odsoudila až na páté místo,
ovšem jen s tříbodovou ztrátou na první místo.
Jarní část sezóny z důvodu koronavirové krize, jak známo,
nebyla vůbec zahájena a celý soutěžní ročník byl anulován.

Přípravu na nový ročník jsem tak zahájili znovu v květnu
po uvolňujících opatřeních a byla tak poměrně dlouhá.
Po ní se vykrystalizovala nová sestava a kádr pro nadcházející ročník 2020/21. Kádr je, dle mého názoru, velmi
dobře věkově složen, od starších zkušených hráčů, kteří
dříve hrávali vyšší soutěže, přes velmi kvalitní střední generaci, až nadějnou mladou generaci, z nichž se stávají
pomalu ale jistě opory týmu hlavně pro blízkou budoucnost.
Vstup do nové sezóny sice nebyl tak vydařený, jako v loňském roce, přesto po sedmi odehraných kolech máme
na kontě 14b. a držíme se v popředí tabulky na čtvrtém
místě s 5b. ztrátou na vedoucí tým. Naším cílem je především přitáhnout k fotbalu další mladé hráče, hrát útočnou kopanou a bavit fotbalem sebe i diváky (kterých mj.
máme dost a děkujeme za jejich podporu při zápasech
a dokonce i na některých trénincích!). Ze sportovního
hlediska je pak jednoznačně cílem postup do okresního
přeboru v této či v následující sezóně, máme na to jak
hráčský kádr, tak celkové zázemí, čímž patří poděkování
jak obci, tak správci areálu.

Jaroslav Jedlička
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V prostorách environmentálního centra se
uskutečnilo tradiční vítání občánků. „Patří mezi
nejkrásnější povinnosti starosty i v době corony.
Myslím, že jsme to zvládli. A máme nejhezčí děti
ve střední Evropě!“ komentoval starosta Marek
Semerád.
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DĚTSKÝ
EKOLOGICKÝ KLUB
Nový školní rok se rozjel také v dětském ekologickém
klubu, který přivítali své staré známé, ale i nové tváře.
Zavzpomínali jsme na prázdninové zážitky i na příměstský tábor, který se konal v rámci projektu „Příměstské tábory v ABAškolce“. Během tábora jsme natáčeli s dětmi
videoklip Jožin z Bažin, klip se zatím upravuje. Při natáčení, a nejen při něm, jsme zažili spoustu legrace. O naše
hladové žaludky se pečlivě staral Restaurant M. Paráda
ze Sokolče. Dětem moc chutnalo. Postupně jsme najeli
na klubový režim, rodiče mohli využít možnosti a děti
přivádět do klubu v časných ranních hodinách (od 6 do 8
hodin), děti jsme následně (do jejího uzavření) odváděli
do školy a odpoledne po vyučování je vyzvedávali a odváděli do klubu, čehož využili dvoje rodiče. Klub dětem
poskytuje prostor pro odpočinek, pokud mají zájem, pomůžeme jim s domácími úkoly, když je hezké počasí, podnikáme krátké vycházky po Cerhenicích. Nejraději děti
chodí na zahradní hřiště. Jinak s dětmi opět výtvarničíme,
pracujeme s oblíbenou keramickou hlínou, navlékáme
korálky a hrajeme deskové hry. Znovu připomínáme, že
klub je bezplatný.
Podle informací hygienické stanice se aktuálně dočasné
uzavření do 25. týká i nás. Plánovali jsme návštěvu cukrářky, která ukáže, co vše dokáže vymodelovat z fondánu.
Každé z dětí si mělo vymodelovat z fondánu kytičku a buď
ji rovnou sníst, nebo odnést domů. Děti o slibované akce
nepřijdou – všechno doženeme, slibujeme. Vzhledem
k tomu, že rodiče z okolních vesnic projevili velký zájem
o náš dětský klub, požádali jsme o povolení, aby dětský
klub mohly navštěvovat i děti z přilehlých vesnic. Takže
dobrá zpráva pro přespolní – děti k nám budou moci.


Pavlína a Hana
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ZE ŽIVOTA MYSLIVECKÉHO SPOLKU
ZÁCHRANA SRNČAT
Jako každý rok jsme se i letos věnovali záchraně srnčat
před posečením. V naší honitbě musíme takto zajistit
plochu okolo 13 ha. Použití moderních prostředků
„plašení“, které jsme za několik tisíc korun zakoupili, velice
pomáhá efektivní ochraně s výrazně menším úsilím, než
tomu bylo dříve. Napomáhá tomu i vhodný tvar sečených
ploch.
Zásadní je vždy spolupráce hospodařícího subjektu,
který spočívá ve včasném ohlášení sečení. I když povinnost plašení zvěře při senoseči ukládá zákon zemědělci,
v praxi to většinou funguje tak, že tuto povinnost za ně
suplují zdarma a dobrovolně myslivci. Nejinak je tomu
i u nás. Úspěšnost plašení je u nás díky naší aktivitě téměř
stoprocentní.
Bohužel, toto platí pouze pro spárkatou zvěř – u nás srnčí.
Zajíci, ptáci a jejich snůšky jsou hlavně v případě mláďat
odsouzeni k záhubě. Momentálně bohužel neexistuje
dostupný a efektivní způsob záchrany těchto živočichů.
Nově se v ČR velmi úspěšně testuje vyhledávání živočichů drony s termovizní kamerou. Bohužel ceny těchto
zařízení se pohybují okolo 100 000 Kč.
Koncem srpna skončila srnčí říje. Srnci přestávají bezhlavě
pronásledovat potencionální partnerky. Snižuje se tudíž
možnost, že některý ze srnčího páru skončí pod koly aut.
Smutnou štafetu nyní přebírají běžní jedinci, kteří migrují
např. za potravou.
Pole se stala během krátkého času tzv. pouští (odborný
termín zní „Kulturní step“ – po žních “poušť“). My, myslivci
se snažíme pomáhat tzv. mysliveckými políčky. Tyto plo-

chy se klasicky osejí vhodnou plodinou a ta se nechává
na místě až do jara příštího roku. Poté se postup opakuje.
Problém je dostat tato políčka do zemědělských lánů –
jen tam mají smysl.
Bezvýznamné nejsou ani náklady – nájem + práce/osivo
apod. stojí okolo 8 000 Kč/ha. Téměř po ročním vyjednávání se nám podařilo domluvit se zemědělci a získat více
než 3,5 ha, které již slouží svému účelu.

UZAMYKÁNÍ
PRÁZDNIN
NAPODRUHÉ
VYŠLO
Dne 6. 9. uspořádali na druhý pokus cerheničtí myslivci
soutěžní akci pro děti Uzamykání prázdnin. Původně plánovanou předešlou neděli jsme zrušili z důvodu špatného
počasí. Děti si prošly trasu v Třebické, kde je čekalo 5 stanovišť. Ta byla přizpůsobena všem věkovým kategoriím.
Soutěž byla připravena i pro dospělý doprovod. Na konci
si účastníci vyzvedli sladké odměny. Následně se mohl
každý zdarma občerstvit. Děkuji tímto za pomoc všem
kolegům myslivcům, dále dnes už slečnám a jednomu
mládenci, kteří prošli naším mysliveckým kroužkem
a nikdy neodmítnou nezištnou pomoc. Na závěr též děkujeme panu starostovi Marku Semerádovi za to, že akci
finančně z většiny zaštítil, a to z vlastních zdrojů.

Myslivecký spolek Cerhenice

MĚSTYS ŘEŠÍ
ODVODNĚNÍ
SILNICE PŘES
CELÉ CERHENICE
Ve spolupráci s místním cestmistrem Správy a údržby silnic Středočeského kraje p. Havránkem začal městys řešit
odvodnění krajské silnice přes celé Cerhenice.
„Jde nám především o úsek u nové pošty, kde při každém
vydatnějším dešti vzniká velké jezero,“ říká starosta Marek Semerád. Kraj přislíbil, že provizorní opravu provede
letos, definitivní pak na jaře. Je třeba udělat výkop, a ten
osadit novým potrubím. „Nad rámec toho se snažíme
retenci a odvod dešťové vody z komunikací řešit koncepčně. Na zářijovém zastupitelstvu budu navrhovat,
aby městys objednal projektovou dokumentaci, která by
řešila obnovu stávající dešťové kanalizace, včetně jejího
vylepšení a včetně možných retencí nebo akumulace, patrně na náměstí,“ dodal starosta.
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KINOFEST
V CERHENICÍCH
„Před 15 lety tam byla ještě skládka, dnes tam pořádáme
koncerty,“ komentoval starosta Marek Semerád jednu
z velkých letních cerhenických kulturních událostí,
kterou byl Kinofest. Svým hlasováním na facebooku si
diváci na promítání vybrali komedii Ženy v běhu, ovšem
ještě před tím v rámci vydařené akce vystoupily kapely
Hochmi5, Artmosféra a Gazdina roba.

VODA PRO
RATENICE ANEB
DOBRÉ VZTAHY
SE SOUSEDNÍ OBCÍ
Obec Ratenice se pustila do budování vodovodu. Napojí na cerhenický vodovodní systém, vše je projednáno
s příslušnými orgány, kapacita je dostatečná. Jako protihodnotu Ratenice slíbily, že v trase vodovodu, který
je položen v obecní cestě částečně cerhenické a částečně ratenické, vybudují stezku, která propojí naše dvě
obce. Stezka bude sloužit pro chodce, běžce, cyklisty,
pejskaře. „Za mě trochu z nouze ctnost, ale alespoň
něco. Děkuji občanům za trpělivost se stavbou,“ uvedl
starosta Marek Semerád. Zastupitelstvo zároveň projednalo jeho návrh, aby se na jaře 2021 opravila kompletně
celá ulice dotčená stavbou.

PŘIJELA POUŤ…
V náhradním termínu se v Cerhenicích uskutečnila pouť.
Místo na jaře přijely pouťové atrakce v červenci a přivezly
vyžití pro malé i velké návštěvníky.

V BOREČKU
SE PRACUJE
Dlouho připravovaný projekt regenerace Borečku, který
již v roce 2018 připomínkovala veřejnost, se konečně realizuje. Výběrové řízení vyhrála zahradnická firma pana
Posoldy ze sousedních Ratenic. Městys na realizaci akce
obdržel dotaci od Státního zemědělského intervenčního
fondu prostřednictvím MAS Mezilesí, kam z iniciativy starosty vstoupil zhruba před pěti lety. „Tak pevně věřím, že
výsledná podoba se nám všem bude líbit,“ řekl starosta
Marek Semerád.
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ZAČÁTEK (SNAD NE PŘÍLIŠ NETRADIČNÍHO)
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
V úterý 1. září se znovu otevřely dveře naší školy pro žáky
I. & II. stupně. Přivítali jsme staré i nové tváře. Pro některé
to byl návrat s velkým N, poněvadž na jaře předchozího
školního roku byla osobní přítomnost žáků ve škole
značně omezena. Mezi své jsme bez jakýchkoliv omezení
přivítali žáky 1. ročníku v doprovodu zákonných zástupců
a dalších příbuzných. Malým školákům přejeme mnoho
úspěchů ve školních lavicích – chuť poznávat vše nové
a spoustu zážitků s jejich kamarády. Rodičům přejeme
dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů jejich dětí.
Během září proběhly úvodní třídní schůzky, kde jsme rodičům vysvětlili náročnost celé situace, seznámili je s doporučeními Ministerstva zdravotnictví a MŠMT, ujasnili

jim kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
a probrali s nimi možnosti i podmínky distančního vzdělávání. Navzdory přísným hygienickým opatřením se nám
zatím daří zajistit standardní chod školy. Věřím, že díky
poctivému dodržování všech nařízení se to podaří co nejdéle! Proto děkuji za maximální prevenci a respektující
přístup k pravidlům.
Jak již bylo řečeno na jaře – budeme-li táhnout za jeden
provaz, v čemž spatřuji největší přínos prověření vztahů
mezi všemi aktéry – VŠE ZVLÁDNEME! Hlavu vzhůru!



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

(pozn: Nařízením vlády škola spolu se všemi ostatními v zemi
zavřela 14. října, žáci se znovu vrátí do lavic 2. listopadu)
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ŠKOLNÍ
PORADENSKÉ
PRACOVIŠTĚ
Základní škola B. J. Dlabače Cerhenice oznamuje zřízení
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP). ŠPP poskytuje speciálně-pedagogickou poradenskou pomoc
žákům & zákonným zástupcům & učitelům.
PRACOVNÍCI ŠPP:
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (VEDOUCÍ ŠPP):
Mgr. Markéta Hájková, e-mail: hajkova@skolacerhenice.cz
Školní speciální pedagog se věnuje práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / specifickými poruchami
učení (SPU), prevenci a diagnostice speciálně vzdělávacích problémů u žáků, pedagogické intervenci, předmětu
speciálně pedagogické péče a poskytuje poradenskou
a informační činnost zákonným zástupcům těchto žáků.

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Sylva Rosenbaumová, e-mail: rosenbaumova@skolacerhenice.cz
Školní výchovný poradce se věnuje problematice vzdělávání dětí s výchovnými problémy, prevenci a diagnostice
výchovných problémů u žáků, poskytuje poradenskou,
metodickou a informační činnost žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytuje také kariérové poradenství
a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní
dráze žáků.
ŠKOLNÍ PREVENTISTA PATOLOGICKÝCH JEVŮ:
Bc. Hana Kvasilová, e-mail: kvasilova@skolacerhenice.cz
Školní preventista patologických jevů se věnuje žákům
nebo jejich zákonným zástupcům při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků
(agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, domácí násilí,
intolerance, rasismus, záškoláctví, závislostní chování,
užívání návykových látek, gambling, sexuální rizikové
chování aj.). Koordinuje a participuje na realizaci aktivit
školy zaměřených na prevenci.
Školní poradenské pracoviště je Vám od nového školního roku 2020/2021 plně k dispozici.

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
Hned několik prázdninových týdnů se v Cerhenicích uskutečnily příměstské tábory. Prošly jimi desítky dětí a soudě
podle jejich reakcí i reakcí rodičů si letní radovánky malí
účastníci pěkně užili.
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REKONSTRUKCE
BUDOVY č.p. 228
Stavba je ve finále. Posledními pracemi bylo dokončování
obkladů v koupelnách a následná montáž van, baterií
apod. V objektu pošty se dokončuje pokládka dlažeb, lina
atd. Následně začne pošta vlastními pracovníky vybavovat interiér nábytkem, zabezpečovacím zařízením atd.
s tím, že pobočka bude otevřena 1. 11. 2020.
Provedly se terénní úpravy kolem objektu a oplocení
k sousednímu domu. Investor požádal stavební úřad
v Pečkách o závěrečnou prohlídku stavby. Tato se bude
konat dne 27. 10. 2020 s tím, že pokud vše dopadne
dobře, vydá stavební úřad kolaudační souhlas do konce
měsíce října.

NOVÝ VECTRON
SE OBJEVÍ
I NA OKRUHU
Elektrická lokomotiva Siemens Vectron na konci roku
rozšíří flotilu hnacích vozidel Českých drah. Zároveň se
postaví po bok svých deseti pronajatých kolegyň, které
jinak slouží na rameni z Prahy do Hamburku. Kromě běžných výkonů bude zapůjčována i Výzkumnému Ústavu
Železničnímu (VUZ), dceřiné společnosti ČD. Ten ji bude
používat při testování vozidel na cerhenickém okruhu.
„Půjde přibližně o 20 % kapacity. Zbývajících 80 % ale připadne na výkony realizované v čele našich vlaků po celé
republice i v zahraničí, kde v současnosti jezdí pronajaté
Vectrony nebo lokomotivy řad 380 a 1216,“ vysvětlil Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního
ředitele ČD pro provoz. „Je čtyřsystémová, takže ji můžeme využívat i při testování vozidel na napájení 1 500
V používané v Nizozemí nebo ve Francii. Jde nejspíš o jedinou lokomotivu, která je schopná jezdit na čtyři hlavní
napájecí systémy, jež se vyskytují v Evropě. Pro rychlé
testy na okruhu má zvýšenou maximální rychlost na 210
km/h a je vybavená nejvyšší úrovní zabezpečovače ETCS
podle specifikace Baseline 3, což vyhovuje při testování
systému ERTMS/ETCS,“ doplnil Martin Bělčík, generální
ředitel VUZ. Lokomotiva Vectron úspěšně absolvovala
testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech vybavených traťovou částí ETCS.



(převzato z časopisu Železničář,
autor Josef Holek, kráceno)

SBĚRNÝ DVŮR
Probíhají přípravné práce ohledně měření únosnosti
pláně, její skrývky a následně vrstvení ploch, dále se připravují přívody sítí a výkop budoucí kanalizace.

Z DENÍKU
PRACOVNÍ ČETY
Lidi z pracovní čety městyse standardně vídáme při
úklidu obce, sekání trávy, úklidu listí, opravách majetku.
To však zdaleka není veškerá jejich činnost. Obyvatelé
se s nimi setkávali a setkávají také například při rozvozu
nových žlutých nádob na třídění plastů. Díky tomu, že se
tyto popelnice dostávají přímo do domácností, vznikne
trojnásobek objemu sběrných míst v porovnání se stávajícími podzemními kontejnery. Rozvážení žlutých popelnic bylo rozděleno do několika etap, stále se ještě
rozdávají. Možnost získat popelnici na plasty mají občané
ještě do konce roku. Pracovní četa má vyhrazené dny,
kdy je rozváží lidem, kteří uzavřeli smlouvu o pronájmu
na úřadu městyse. Aktuálně se jich rozvezlo už kolem
300. Od července už se také vyvážejí, a to jednou za měsíc, vždy poslední úterý v měsíci. „Kvalita vytříděného
odpadu je dobrá, toto se nám v Cerhenicích daří,“ říká vedoucí pracovní čety Václav Hanuš.
Současně zhodnotil také výsledek dalších prací, které
četa udělala. A tím je kvalita trávy ve sportovní areálu.
Kvůli problémům s koronavirem se totiž letos letní regenerace dělala už v jarních měsících. Pracovní četa udělala
výsev, propichování hřiště a rozhazování křemičitého
písku, celkem 30 tun, aby se hlína zlehčila. A v létě se dostavily výsledky, kde hřiště dostalo lepší kvalitu, než když
se regenerace dělá v létě.
A když už je řeč o létě, nelze nezmínit velkou pomoc pracovní čety při zajištění průběhu Kinofestu. Četa se podílela na stavbě pódia a stanoviště pro celou akci a po jejím
skončení zase pečlivě celý areál uklidila.
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Městys Cerhenice jako provozovatel veřejného pohřebiště
podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví), vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ V CERHENICÍCH
1. Starosta městys Cerhenice vydává tento řád veřejného pohřebiště dne 31. 8. 2020
2. Tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen „Řád“) se
vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Středočeského kraje v Praze ze dne 28.8.2020, vydaného pod. č.j.11954/2020/KUSK

článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné
infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je
Městys Cerhenice, IČ 00235300, DIČ: 00235300
Školská 444, 281 02 Cerhenice,
telefon: 321 792 421, FAX 321 792 423,
www:cerhenice.cz, e-mail. podatelna@cerhenice.cz
3. Správcem veřejného pohřebiště je městys Cerhenice.

článek II
PŮSOBNOST ŘÁDU POHŘEBIŠTĚ
1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné
pohřebiště v obci Cerhenice k. ú. Cerhenice, parcela
číslo 828/2 jehož součástí jsou:
) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků
v urnách
) sklad nářadí
) obecní hrobka
) centrální hřbitovní kříž
) studna s vodárnou
) vodovodní přípojka
2. Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny zdí
a kovovými vraty.
3. Řád je závazný pro provozovatele/správce a dále pro
subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaratele
pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových
a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb,
návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo
nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

článek III
ROZSAH POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB A TLECÍ DOBA
1. Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány
zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa
) pro hroby, hrobky
) pro uložení lidských ostatků v urnách
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských
sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře údržba páteřních
komunikací, zpevněných ploch a zeleně,
c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
d) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů
včetně biologicky nebezpečných spravování a udržování objektů na pohřebišti (studna s vodárnou,
sklad nářadí, centrální hřbitovní kříž, obecní hrobka,
válečné hroby),
e) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
f) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti
obvyklém pro potřeby veřejnosti,
2. Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány
doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka
hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště,
b) výkopové práce související s pohřbením nebo
exhumací,
c) pohřbívání,
d) provádění exhumací,
e) ukládání lidských ostatků,
3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí
opuštěnou bude provozovatel/správce pohřebiště
postupovat podle občanského zákoníku.
4. V souladu se stanoviskem Okresního úřadu v Kolíně,
okresního hygienika ze dne 23. 7. 2002 č.j. 3000528/21/2002/Dr.Ha je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků
do hrobů stanovena na obou pohřebištích tlecí
doba v délce minimálně 10 let s možností pohřbívání
do prohloubených hrobů hlubokých dva metry/
do standardních hrobů hloubených nejméně jeden
a půl metru dle hydrogeologického posudku č. 2002
– 1 - 089 ze dne červenec 2002, který je přílohou
Řádu.
>> STR. 14 >>
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5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být
na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze
se souhlasem provozovatele/správce pohřebiště.
Den před uložením lidských pozůstatků je potřeba
předložit provozovateli/správci kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí
dobu v příloze hřbitovní knihy.

8. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti
rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel
může v odůvodněných případech používání svítidel
na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

článek IV
DOBA ZPŘÍSTUPNĚNÍ POHŘEBIŠTĚ,
POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ, ZPŮSOB
A PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

9. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně
dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa
kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby
na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání
odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního
a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné,
bez stanovené provozní doby a uzamykání.

10. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv
zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

2. Provozovatel/správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště
nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např.
v době provádění terénních úprav, manipulování
s lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací,
za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel/správce zabezpečí
v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

11. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze
v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento
Řád a provozovatel/správce.

3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních
látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět
a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem
provozovatele/správce a za podmínek stanovených
provozovatelem/správcem. Na pohřebišti není
dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků
invalidních občanů. Chodci mají vždy přednost před
vozidly. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.
6. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti
důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se
Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům
pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat
audio a video přijímače, kouřit, používat alkoholické
nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky
mimo odpadkové nádoby, nechat volně pobíhat
psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým
jsou určeny.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti
pít vodu z vodovodních výpustí a studně. Rovněž
není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních
obalech mimo pohřebiště.

12. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze
na vyhrazených místech po předchozím souhlasu
provozovatele/správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních
pohřebiště ani hrobových místech a hrobových
zařízeních.
13. Na pohřebišti není rovněž dovoleno pořádat
presenční akce soukromých subjektů zaměřené
na výkon následné služby pro nájemce či jimi
nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty,
které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro
nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli/správci pohřebiště.
14. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související
se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou
povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a s ostatními právními normami, upravujícími
takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy
s vědomím provozovatele/správce pohřebiště,
nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle
tohoto řádu potřeba.

článek V
POVINNOSTI PROVOZOVATELE
A SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ
Provozovatel a správce pohřebiště je povinen zejména:
a) Všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné
podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového
místa.
b) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských
společností a jiných osob v souladu s projevenou
vůlí zemřené osoby, a pokud se tato osoba během
svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila,
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také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených
v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli známa.
c) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště
v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou
vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční
frekvencí výtisku a jejich svázáním.
d) Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny
popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního
a skartačního řádu obce.
e) Vyřizuje stížnosti včetně reklamací souvisejících
s provozem a správou pohřebiště.
f) Udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných míst. Zájemcům o uzavření nájemní
smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
g) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně
informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu
známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti
obvyklém.
h) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje
dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám
a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
i) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky,
urnová místa apod. Pronajímat tato místa a provádět
obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených
zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly
ucelené řady hrobových míst stejného charakteru
a rozměrů.
j) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a údržbu společných zařízení.
k) Zajišťovat sběr, třídění a likvidaci všech odpadů
z pohřebiště.
l) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané
doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením.
Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám,
uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti
obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
m) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související
s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků. Tuto
povinnost může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.
n) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace
za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví
a tímto Řádem.
o) Alespoň 1 × ročně připravit návrh na předání
a převzetí náhrobků a ostatního hrobového zařízení,
které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění do 30 ti dnů po skončení
nájmu, ač byl k tomu vyzván.

článek VI
UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy
o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen
smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít
písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného.
2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je
zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli/
správci pohřebiště zejména tyto údaje:
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo
a datum jejího narození a úmrtí,
b) List o prohlídce zemřelého,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového
místa, hloubky pohřbení, druhu rakve apod., u lidských ostatků druh a číslo urny,
d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky,
byly touto nemocí nakaženy,
e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data
narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou
osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní
firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání
závazku včetně údajů o změně smlouvy,
g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobového zařízení
daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku,
pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to
nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt,
datum narození,
h) Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu,
3. Změny výše uvedených údajů a skutečností je
nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit
provozovateli/správci pohřebiště.
4. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa
v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva
o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení
mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště minimálně 10 let.
5. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla
na dobu 10 let.
6. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému
místu na pohřebišti vzniká nájemci právo na místě
zřídit hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí
desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu
s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny
provozovatele/správce pohřebiště, s následnou
možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky
a lidské ostatky.
>> STR. 16 >>
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7. Nájemní právo k hrobovému místu lze přenést
na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele/správce pohřebiště novou smlouvou. Současně
s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce
a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit pro provozovateli pohřebiště
smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví
jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
8. Uložením konstrukce pro ukládání vykopané zeminy
při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické
práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu,
není omezením práva nájemce ve smyslu § 25
zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda,
je povinen hrobové místo uvést do původního
stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo ji způsobil. To
platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral
třetí osobu.
9. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat
údržbu hrobového místa a hrobového zařízení
v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala
nevhodným porostem, který by narušoval svým
vzhledem okolí, průběžně zajišťoval údržbu hrobového místa, jakož i průběžně zajišťovat údržbu
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich
stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary,
odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které
narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li
tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.
10. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu
hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí
lhůty uvedené ve výzvě provozovatele/správce, je
provozovatel/správce oprávněn zajistit bezpečnost
na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
11. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení
na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
12. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno
manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými
lidskými ostatky může nájemce manipulovat
a ukládat je na pohřebiště pouze s vědomím provozovatele/správce.
13. Nájemce je povinen strpět číselné označení
hrobových míst provedené provozovatelem/
správcem, tato čísla nepřemísťovat, nepoškozovat

a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen
strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz
na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se
upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
14. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly
opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň
stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem
pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
15. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem
2014), bude zaevidována do majetku obce, která
je vlastníkem pozemku (viz. ustanovení § 3056
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo
obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz.
ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky,
která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se
zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (na vývěsce). U opuštěného hrobu se postupuje
shodně.
16. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně
vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu
od movitých i nemovitých věcí, v souladu s §
2225 občanského zákoníku při skončení nájmu
předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30
dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového
zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě
uložených lidský ostatků, ať zpopelněných nebo
nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
17. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné
i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při
nájmu hrobového místa novým nájemcem budou
tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít
úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.
18. Při nesplnění bodu 16 je hrobové zařízení umístěno
na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy
bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud
na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo
v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit
a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení
odebere. Náklady na odstranění a uskladnění
hrobového zařízení ponese vlastník hrobového
zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje
a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel
hrabové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu
nákladů.
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19. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provoz
vateli darovat písemnou darovací smlouvou.
článek VII
PODMÍNKY ZŘÍZENÍ HROBKY,
NÁHROBKU, HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je
oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba
po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce
hrobového místa a provozovatele/správce za jím
stanovených podmínek.
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo
hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a) určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně
druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob
uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového
zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly
hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně
kotveny,
b) základy musí být provedeny do nezamrzající
hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
c) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla
a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí
minimálně 80 cm,
d) základy památníků, náhrobků nebo stél musí být
zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého
betonu či železobetonu, kamenného popř. cihlového zdiva,
e) zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné
přímce s rámy sousedních hrobů,
f) při stavbě hrobky je navíc
) nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním
hrobovým místům)
) vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci
ke stavbě hrobky (tvar, odvětrání, typ terénu a půdy,
velikost hrobky)
) navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky
včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton,
výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu
) provést uložení přebytečné zeminy a odvoz
na skládku, dodržování hygienických předpisů
a opatření
) zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál
stavby
) zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže,
zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit
odvodnění
) ukončit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřním
zakrytím stropnicemi a následnou izolací proti povrchové vodě

) dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění
rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení
) obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén
) protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu užívat.
3. Při provádění prací směřujících ke zhotovení,
údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce
sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen
činit tak dle pokynů provozovatele/správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.
4. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti
odpovídá nájemce hrobového místa za udržování
pořádku, za skladování potřebného materiálu
na místech a způsobem určeným provozovatelem/správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební
materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před
přerušením práce téhož dne odvést na určené místo
skládky a případně uložit do příslušného kontejneru.
Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním
a nesmí být jejich průchodnost omezována.
5. Po skončení prací je nájemce povinen na svůj náklad
uvést okolí příslušného hrobového místa a místa,
která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen
nahlásit provozovateli. Spolu s tím nahlásí změny
hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit,
či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při
likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby
hrobky.
6. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř
pouze s předchozím písemným povolením provozovatele/správce, který může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně
odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce
hrobového místa.
7. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím
projednání s provozovatelem/správcem a nájemcem
hrobového místa.

článek VIII
UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ
A EXHUMACE LIDSKÝCH OSTATKŮ
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat
do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci
je oprávněn pouze provozovatel nebo správce nebo
provozovatel pohřební služby, který na základě
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smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti
pohřbít lidské pozůstatky.
2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků
k pohřbení provozovatel/správce dbá na to, aby
převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo
doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním
dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud
jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu
se exhumace a převoz prováděl, u urny postačí
předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje
shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty
by měly být podkladem i pro evidenci související
s provozováním pohřebiště.
3. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen
do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel/
správce úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo od jiné zmocněné osoby.
Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy
k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo
po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o místo pečovat.
4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě
předchozího souhlasu provozovatele/správce pohřebiště.
5. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou
být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny
na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce
nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to
jen s písemným souhlasem provozovatele/správce
pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných
lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem
objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového
místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost
úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví
a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 ods. 1
občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých
lidských ostatků musí nájemce hrobového místa
písemce požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno.
Výjimky dle individuální žádosti může podle čl. 12
schválit pouze provozovatel pohřebiště.
7. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem
narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem
provádějící pohřební služby.
8. Rakve, použité při pohřbívání do země, musí být
vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené

tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé
se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Taktéž výplně
rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce
rozložitelných materiálů.
9. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve
dřevěné z materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které
je umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové
nebo dle ČSN Rakve.

článek IX
PODMÍNKY PRO OTEVŘENÍ HROBU
NEBO HROBKY PROVOZOVATELEM
POHŘEBNÍ SLUŽBY
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo
hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace,
popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným
otevřením hrobu nebo hrobky:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu a nájemce
hrobu o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopií té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu
o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) doklad o oprávnění podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti
vykonávat podnikatelskou činnost technické služby
– práce kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel
pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí
a na vlastní odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník
nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků
od zaměstnance pohřební služby, který bude hrob
nebo hrobku otevírat,
f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
g) návrh na protokolární předání pracoviště před
i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob
nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem
pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními
podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro
bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel/
správce pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat
průběh prací a nebo požádat o přerušení prací –
v takovém případě je zaměstnanec provozovatele
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pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
4. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecídoby
od posledního pohřbení, je možné provést jen
tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice
povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
5. Provozovatel/správce pohřebiště může odmítnout
otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné
důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého
stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny, pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, deště nebo pokrytí
povrchu sněhem a ledem.
6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení
do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši
minimálně 1,2 m.
7. Provozovatel/správce pohřebiště zajistí při otevření
hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl
narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos
možné nákazy.
8. Náklady vzniklé provozovateli/správci pohřebiště
v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí
ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

článek X
DŘEVINY A LAVIČKY
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele/správce. Jedná se o dřeviny, které
by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů
a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací
plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně
zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení
zpopelněných lidských ostatků.
3. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž
výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržování
zvláštního předpisu (viz. zákon o ochraně přírody
a krajiny).
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se
stává majetkem provozovatele pohřebiště.
6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn
provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez
předchozího souhlasu provozovatele.

7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel/správce nebo osoba, které k tomu udělí
provozovatel/správce souhlas s určením rozměrů,
tvaru a umístění a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.
8. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
9. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování
hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemníci nebo podnikající fyzické osoby či právnické
osoby nájemcem pověřené.

článek XI
SANKCE
1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5
odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky
uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo
pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými
pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo
mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře
na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky
nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře
na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně
provádí exhumaci.
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až
do výše Kč 100 000 ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

článek XII
OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se
k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí pověřený
pracovník obce. Výjimku z Řádu pohřebiště dle
individuální dohody může schválit provozovatel
pohřebiště.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních
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památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů
a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní právní
předpisy.

PODĚKOVÁNÍ
>>> D
 ěkuji vedení obce, sousedům
a spoluobčanům za projevy soustrasti
s úmrtím mého manžela.

J. Sowová

článek XIII
ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pro pohřebiště,
schválený starostou městyse dne 1. 9. 2002

>>> T outo veřejnou cestou děkuji panu
starostovi za velmi milé zhodnoceni mojí
celoživotní práce v cerhenické škole.

článek XIV
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ



Zdena Škopková

1. Tento řád je účinný dnem 1. 9. 2020
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední
desce obecního úřadu v Cerhenicích po dobu 15 ti
dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu na pohřebišti na místě obvyklém.

V Cerhenicích dne 26. 8. 2020

NOVÁ GALANTERIE
VE VELIMI –
PŘESTĚHOVÁNÍ Z VÍTĚZOVA
MARIONELA HOKYNÁŘSTVÍ

ZVEME VÁS DO NAŠEHO OBCHŮDKU VE VELIMI
(bývalá kavárna Mattylda), Palackého 431.
Na této adrese je opět v provozu Zásilkovna.
Nabízíme širokou škálu nití, jehel, stuh, přízí, punčochového zboží, vyšívacích bavlnek, nášivek, nažehlovaček,
záplat, bavlněných látek, dětských knoflíčků, gumiček,
lepidel, tavných pistolí včetně náplní a spoustu dalšího
galanterního zboží
)))
)))
)))

zabezpečení materiálu pro kreativní tvorbu
pro ZŠ a MŠ (včetně závozu)
možnost objednání zboží, které není na prodejně
(pokud je skladem u dodavatelů)
možnost platby kartou

Přijďte nás navštívit, máme otevřeno:
pondělí – pátek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
sobota:		
8:00 – 10:00
můžete nás kontaktovat na
e-mailu: marionelavitezov@seznam.cz
facebooku: Handmade by Marionela, Marionela Hokynářství
telefonním čísle: 775 527 244
Jsme schopny Vám zboží zabalit a přivést až k Vám domů.
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