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Úvodem
Vážení spoluobčané,
pomalu si začínáme zvykat, že krize střídá
krizi a nic nejspíš nebude jako dřív. V těchto
chvílích vnímám ještě intenzivněji potřebu
věnovat se rozvoji našeho městyse a reagovat na vaše potřeby a podněty, abychom měli silné zázemí a dokázali si s nepříznivými okolnostmi lépe poradit.
Zalistujte novým číslem Cerhenických rozhledů a podívejte se, na čem všem pracujeme nebo co chystáme. Své místo tu
mají opravy komunikací, revitalizace hřiště,
vodovod v Radimku, novinky v Základní
uměleckého škole, příměstské tábory
a mnoho dalšího.
Krásné čtení a hodně sil
Váš Marek Semerád

OČIMA
STAROSTY
S aktuálním děním v Cerhenicích vás
v tomto čísle seznámí přímo starosta
Marek Semerád.
Zápisky z únorového zasedání
Zhruba desítku bodů k projednání mělo
na svém únorovém zasedání na programu
zasedání zastupitelstva našeho městyse.
Schválili jsme dohodu o narovnání a o nájmu pozemků s firmou SWIETELSKY Rail
CZ, několik věcných břemen nebo třeba
přijetí dvou dotací. První z nich je od ministerstva zemědělství a pomůže s výstavbou vodovodu pro obyvatele Radimku (viz
dále), druhou pak dotace na nové vozidlo
pro naši pečovatelskou službu z programu REACT. Staré vozidlo Citroen Berlingo,
které poctivě odsloužilo své, bude vyřazeno a nahradí ho Citroen Berlingo 1,4.
Schválili jsme také vybudování chodníku
do Radimku.
Na základě vyvěšených záměrů na prodej
pozemků jsme projednali a schválili dvě
cenové nabídky, jednu na část pozemku o výměře 248 m2 za nabídkovou cenu
24.800 Kč, druhou opět na část pozemku o výměře 278 m2 za nabídkovou cenu
27.800 Kč. K pozemkovým záležitostem
patřilo také schválení vyvěšení záměru
na směnu pozemků o výměře 48,5 m2 za
účelem vybudování chodníku pro pěší.
Projednali jsme také smlouvu na provozování vodovodu v sousedních Rateni-
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cích, tj. smlouvu provozovatelů provozně souvisejících vodovodů uzavřenou mezi městysem
Cerhenice a společností Pečecké služby, cena
za odebíranou vodu je 30 Kč/kubík bez DPH.
Smutnou povinností pro nás bylo ustanovení
správce majetku zesnulého pana Jiřího Rydla. Do vyřízení pozůstalosti jím bude místostarostka Lenka Mlynářová.
Nový sběrný dvůr
Zhruba v čase, kdy se vám toto číslo Cerhenických rozhledů dostává do rukou, probíhá
kolaudace nového sběrného dvora v areálu bývalého cukrovaru. Pokud dopadne dobře a následné formality se nebudou prodlužovat, měl by být sběrný dvůr k dispozici od
1. června, nejpozději od 1. července. Do té
doby je otevřen sběrný dvůr v bývalém areálu
u chovatelů, který můžete využít každou sobotu dopoledne od 9 do 11 hodin, případně po
dohodě se mnou nebo panem Hanušem individuálně. Připomínám, že na nový sběrný dvůr
jsme dostali dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. Je vedle parkovacího domu a bude
otevřen několikrát týdně. Je moderně vybaven
a myslím si, že bude obyvatelům dobře sloužit.
Rekonstrukce ulice Za Štěpnicí
Ještě před Velikonocemi začala rekonstrukce
ulice Za Štěpnicí. Je to vlastně poslední ulice v Cerhenicích, která není opravená. Oprava
bude stát zhruba 800 tisíc Kč a bude trvat
asi měsíc.

Odstoupení ředitelky MŠ
K 31. březnu odstoupila ze své funkce ředitelka MŠ Cerhenice Mgr. Anna Hrudková. Z našeho pohledu (jako zřizovatele MŠ) jsme ji upozornili na problémy v její komunikaci s rodiči.
Paní ředitelka tuto kritiku neakceptovala a odstoupila. Od 1. dubna je pověřenou ředitelkou
Mgr. Ivana Suchomelová, zkušená pedagožka,
která ve školce působí řadu let. Chod školky
není nijak narušen, vše probíhá a bude probíhat podle plánu. S kolegy zastupiteli hledáme
novou ředitelku, pokud by se nám nepodařilo
najít nikoho, o kom bychom byli přesvědčeni,
že bude MŠ dále rozvíjet, vyhlásíme výběrové
řízení. To by proběhlo ještě do konce školního roku. Mgr. Hrudkové bych chtěl poděkovat
za dosavadní činnost a za dobu, po kterou ve
školce pracovala. Její práce si vážíme.
Mimořádná dotace pro ZŠ
Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci
pro ZŠ na nákup pomůcek (židlí, stolů a lavic),
s panem ředitelem Jelínkem je v současné
době sháníme.
Novinky v ZUŠ Cerhenice
A když jsme u školství: od září bude fungovat
nová Základní umělecká škola Cerhenice.
Probíhá zápis – pokud máte zájem, obraťte
se na adresu zus@cerhenice.cz. Tuto adresu
spravuje pan ředitel Kinkal, který zápis provede. Můžete mu také zavolat na telefonní číslo
777 905 007. Připomínám, že máme tři obory:
výtvarný, hudební a taneční. Bude to pecka...
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Barevné hřiště
Další věc, pomocí které chceme zatraktivnit
Cerhenice pro děti, je barevné hřiště na několika úsecích veřejných chodníků. Akce
by měla být hotová během května a provede
ji firma Barevné hřiště. Jde o mladé maminky,
které hřiště tvoří tak, aby se to dětem líbilo.
Zásadním úsekem, kterému budeme věnovat
největší pozornost, bude chodník mezi Cerhenicemi a Cerhýnkami.
Vodovod v Radimku, Přeďák a Káča

Renovace keltského
hřiště
Hned vedle školky je keltské hřiště. Ačkoliv
je pravidelně opravované, vandalové a zub
času si vyžádali své. Proto městys přistoupil
k celkové renovaci. Začala 4. dubna a bude
se skládat ze dvou činností: První je oprava
stávajících atrakcí a demontáž těch poničených. Druhou je potom doplnění keltského
hřiště o prvky dětského hřiště, které tam chybějí a maminky si je žádají. Ve fázi jednání je
otevření stánku s občerstvením.

Rád bych vás informoval i o tom, že jsme obdrželi dvě dotace. Z první máme velkou radost, protože to je akce, kterou připravujeme
už dlouho: výstavba vodovodu v Radimku.
Dotace je ve výši 2,9 milionů Kč, akce bude
stát celkem 4 miliony Kč, zbytek zaplatí městys ze svých vlastních zdrojů. Druhá dotace ve
výši 3,5 milionů Kč je na revitalizaci rybníku
Přeďák. Je to také dlouhodobě připravovaná akce. Myslíme si, že bychom měli během
příštího léta akci rozjet a rybník opravit. S tím
souvisí také obnova potoku Káča. Do konce
června by měla být hotová projektová dokumentace, o vývoji vás budu určitě informovat.
Snížení prašnosti
Po jednání s vedením firmy SWIETELSKY Rail
CZ, která opravuje železniční koridor, jsme pro
snížení prašnosti v naší obci učinili následující kroky:
1) Do konce srpna 2022 bude veškerý materiál
předrcen.
2) Nasazením nejmodernější techniky firma
zkrátí drcení a recyklaci materiálu o jeden měsíc.
3) Swietelsky nasadil vůz na skrápění materiálu
i silnic v městysu a pravidelnou kontrolu
prašnosti.
Děkujeme za pochopení a prosím vydržte ještě.
Marek Semerád
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Od sedmnácti let si psala do
linkovaných školních sešitů
deník. Vzorným rukopisem,
bohatým jazykem a bez jediné
chybičky. Upřímně a zajímavě
popisuje prostředí, v němž
vyrůstala. Svědčí o literárním talentu, obsahují výpisky
z bohaté četby, úvahy o světě
a budoucnosti, ale především
přibližují citový život dospívající, vnímavé a výjimečné dívky
a složitou cestu za vysněným
povoláním. Krásně
také kreslila.

Obálka knihy Dívka s červenými vlasy

Jedinečná a nezapomenutelná

Blanka Waleská
s Karlem Högerem v televizním filmu Lístek do památníku

V dohledné době bude na
světě zásluhou Úřadu městyse Cerhenice druhé vydání
dávno rozebrané knihy Dívka s červenými vlasy o naší
rodačce Blance Waleské.
Dnes vám chceme alespoň
krátce slavnou herečku připomenout. V knize se o jejím dětství a mládí v Cerhenicích, o jejích rolích ve filmu
a divadle i o nelehkém životním osudu samozřejmě dozvíte mnohem víc. Jen pro
zajímavost – v divadle hrála například s Vlastou Burianem a Jaroslavem Marvanem, Janem Werichem,
Danou Medřickou, Karlem
Högrem nebo Vladimírem
Brabcem.
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Narodila se 19. května 1910.
Otec Alois Vedlich měl pronajatou Zámeckou restauraci v domě číslo popisné 130
u Předního rybníka poblíž pivovaru, k níž patřil i obchod.
Po ukončení obecné školy
v Cerhenicích, kde měla vesměs samé jedničky, odešla
do Prahy, bydlela u svého
strýce Josefa a navštěvovala
dívčí reálné gymnázium. Na
konci třetího ročníku měla tak
špatné vysvědčení, že do další třídy nepostoupila. Propadla totiž z matematiky a dějepisu.
Co dál? Od roku 1924 navštěvovala Odbornou školu
pro ženská povolání v Kolíně,
krátce se jí říkalo rodinná. Ale
ani tady ji učení – kromě češ-

tiny a nauky o umění, dnes
bychom asi řekli výtvarné
výchovy – příliš nešlo, nebo
lépe řečeno neuspokojovalo,
nebavilo. „Do 3. ročníku jsem
již nesměla. Měla jsem zůstat
doma,“ zaznamená si později
do deníku.
Vypomáhala v hospodě a krámě, ale brzy odjela, spíš utekla, do Prahy. Jedním z důvodů
byly složité vztahy s matkou,
dalším touha dostat se k filmu
jako herečka. Měla jiné zájmy a představy o životě než
o rok mladší sestra Libuše.
Obě hezké, Blanka jako rusovláska s bělostnou tváří až
krásná. Je si toho vědoma.
„Najíš se, máš co obléknout,
co bys ještě chtěla?“ ptala se
osmnáctileté Blanky matka.

Blanka Vedlichová v dívčích letech

„Stojíš nás jen peníze!“ Byla
by nejradši, kdyby se dceři líbil některý z nápadníků, kteří
se často objevovali v Zámecké restauraci, třeba pan inženýr z cukrovaru. Kdyby se
vdala. Blančiny zájmy o film,
divadlo a literaturu jí byly nepochopitelné, i když sama
hrála v ochotnickém souboru.
Otec dceru naopak tiše podporoval. V Praze tedy Blanka
Vedlichová zatím nastoupila
jako tanečnice ve sboru divadla Aréna na Smíchově.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Maecenas sollicitudin. Nullam justo
enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit.
Fusce wisi. Integer rutrum, orci
vestibulum ullamcorper ultricies,
lacus quam ultricies odio, vitae
placerat pede sem sit amet enim.
Vivamus luctus egestas leo. Quisque porta. Fusce tellus. Et harum quidem rerum facilis est et
expedita distinctio. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Temporibus autem quibusdam
et aut officiis debitis aut rerum
necessitatibus saepe eveniet ut
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Portrét ak. mal. Františka Naskeho

Dům u Předního rybníka vypadá dnes docela jinak

V Praze se snažila o sebe postarat sama, pracovala jako
služka, vychovatelka dětí a současně modelka akademického malíře Františka Naskeho,
manžela herečky Národního
divadla Růženy Naskové. Do
Cerhenic se pravidelně vracela, jejím nejoblíbenějším
místem zůstal kopec Beránek s kostelíčkem a třešňovým sadem.
Začátkem července 1930 se
jí podařilo složit zkoušky na
dramatické oddělení Pražské
konzervatoře hudby. Její spolužačkou byla například Lída
Babková, později Baarová.
Do deníku si mohla napsat:
Teď mohu jít cestou, po které jsem toužila a o níž jsem
7

přesvědčena, že je pro mne…
Nesmím se bát zůstat sama
sebou, jít za svým hlasem, nezakolísat – ať se třeba smějí.
V Praze bydlela nejdříve v rodině strýce Josefa Vedlicha, pak v ženském domově
a podnájmu. Musela žít velmi
skromně, z domova jí otec jen
občas vypomohl peněžním
příspěvkem nebo balíčkem
s potravinami.
V září 1931 se Vedlichovi odstěhovali z Cerhenic do Železnice u Jičína. Alois Vedlich
se konečně osamostatnil, ale
také zadlužil – se společníkem koupil hotel Valdštejnský dvůr s malými slatinnými
lázněmi. Pustil se do podni-

starostí, než hotel prodá a se
ženou se vrátí na jaře 1940 k
provdané dceři Libuši do Poděbrad, která si vzala hoteliéra Františka Urazila.
V Cerhenicích zůstal Blančin
dědeček s babičkou, Blanka
je ráda navštěvovala. Na konzervatoři poznala spolužáka
Zdeňka Šavrdu. Bude jejím
přítelem deset let,
zasnoubili se.
V roce 1932 dostala Blanka
(už s uměleckým jménem Waleská, tak se jmenovala matka
Zdeňka Šavrdy za svobodna)
první velkou roli ve filmu Ze
světa lesních samot.

Po ukončení studia na Pražské konzervatoři, tentokrát
s výborným vysvědčením,
nastoupila do Divadla Vlasty
Buriana, kde zůstala rok, jejím kolegou byl kromě Vlasty
Buriana například Jaroslav
Marvan. Na začátku sezóny
1935-1936 přešla do Osvobozeného divadla, kde se na jevišti setkala s Jiřím Voskovcem,
Janem Werichem, Bohušem
Záhorským, Jindřichem Plachtou a dalšími ve slavné hře
Balada z hadrů.
Dalším působištěm Blanky
Waleské bylo Národní divadlo
moravskoslezské v Ostravě,
kam odešla se Zdeňkem Šavrdou. Její Julie v Shakespearově dramatu bude stejným
triumfem jako předchozí Ma-

non. Většího úspěchu už v Ostravě dosáhnout nemohla.
Roku 1941 se vrátila do Prahy a stala členkou souboru
divadla Uranie. Také tady se
dočkala řady významných
rolí, jejími častými partnery na
jevišti byli Vítězslav Vejražka,
Marie Vášová, Hana Vítová
a Miloš Nedbal. V následujícím roce zemřel Alois Vedlich,
Blanka Waleská se rozešla se
Zdeňkem Šavrdou. Hrála ve
filmu Městečko na dlani podle
známého románu Jana Drdy.
Už koncem roku 1932 hrála Blanka Waleská, jak víme,
jednu z hlavních rolí ve filmu
Ze světa lesních samot podle
literární předlohy Karla Klostermanna. První film, s nímž

byla spokojena. Po řadě dalších větších a menších úloh je
zřejmá přestávka v padesátých letech. Pro budovatelské
příběhy se prostě nehodila.
Jeden poválečný snímek byl
mimořádný – Daleká cesta,
který začal Alfred Radok připravovat v roce 1948. Pro
něho první samostatná režie,
pro Blanku Waleskou asi nejvýznamnější role vůbec. Film
vyprávěl osud židovské rodiny v protektorátu. Promítán
byl od ledna 1950, vzápětí
odsunut do venkovských kin
a pak ho tehdy všemocný
ministr informací Václav Kopecký zakázal úplně. V západoevropských kinech se však
uznání dočkal a ve Spojených
státech získal cenu za nejlepší
8

zahraniční film roku. Dodnes patří do pomyslného zlatého fondu české kinematografie.
Dalším hereckým vrcholem Blanky Waleské
byl o čtvrtstoletí později televizní film Lístek do
památníku, kde vytvořila hlavní dvojici s Karlem Hӧgrem. Hrála samozřejmě v řadě dalších televizních inscenací a filmů, nepominutelné je její působení v rozhlase.
Víc než na divadlo a televizi, víc než na všechnu práci vzpomínám teď na dobu svého dětství
a na rodné Cerhenice. Zlatý pruh země české, krajina rovná jako stůl. Vévodí jí jediný vrch
zvaný Beránek. Na vršku je kostelíček a pod
ním ovocný sad. Můj „višňový sad“, kam jsem
chodila snít. Jednou, byly mi asi čtyři roky,
jsem se na ten vrch zatoulala. Ocitla jsem se
uprostřed rovných polí, uprostřed nepřehledného lánu ohnice. Oranžově žluté moře hořelo
až k obzoru. Neviděla jsem nic, jenom to žluté
moře, modré nebe a skřivana vysoko nad hlavou. Bylo poledne, naprosté ticho, jenom ten
skřivan zpíval. Tenkrát jsem asi nevěděla, že
vnímám něco výjimečného, co se mi na celý
život vryje do paměti, ale dlouho jsem tam stála jako očarovaná.
(Z novinového rozhovoru s Blankou Waleskou
v roce 1975. Višňovým sadem připomíná slavnou hru A. P. Čechova.)

Uměleckou dráhu uzavřela jako přední členka
činohry Národního divadla v Praze. Na naší
první scéně setrvala do roku 1976. Zůstala mi
v paměti řada jejích rolí, vzpomínal divadelní
kritik a historik prof. František Černý na besedě v Cerhenicích po odhalení pamětní desky
na rodném domě Blanky Waleské 19. května
2001. Jednou z prvních byla Mimi v Čapkově Loupežníku, jako výraznou osobnost jsem
si poprvé uvědomil v Krejčově inscenaci Ideálního manžela, kde hrála lady Childernovou.
Postavy jejích žen šly životem smutně, plaše
a jemně a někdy i bezradně. Připomínám například Taťánu v Gorkého Měšťácích, krásnou
postavu švadleny Věry v Topolově Konci masopustu, ale i jakoby kontrastní a tvrdou Kapuletovou v Krejčově inscenaci Romea a Julie.
Nezapomenutelná je Linda ve Smrti obchodního cestujícího. Její tvorbu prostupovala jakási
touha po harmonii v divokém a často drastickém světě, do kterého se narodila... S jakousi
samozřejmostí budila důvěru a hlavně úctu.
A Miroslav Horníček dodal: Jan Werich mi řekl,
jak má Blanku rád, jak si jí váží. Že mu připadá
jako vodní tůň, hluboká, krásná a záhadná, v
níž se vlní zvolna a něžně vodní rostliny. Tu tůň
můžeme obdivovat, ale jejího dna nedohlédneme. Byla to nejkrásnější slova, která jsem o
Blance Waleské slyšel. Byla jiná, jako by přišla
odjinud a do našich časů jenom zabloudila, žila
si svým životem. Byla herečka jedinečná a nezapomenutelná.
Blanka Waleská zemřela 6. července 1986,
pohřbena byla na Olšanských hřbitovech, nyní
je její hrob na cerhenickém hřbitově. Podle poznámek v drobném zápisníčku ji ke konci života trápilo srdce, obtížně se pohybovala. Pohřeb si nepřála. Ani kámen na hrobě, jen trávu.
Nechtěla být, jak píše, zavřená pod kamenem.

BLAN
KA V E D L I C H O V Á

Ani tak prosté přání se jí nakonec nevyplnilo.
/Břetislav Ditrych/
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Příměstské
tábory
Letos bude příměstských táborů celkem 6 a pod patronací městyse nebo ABA školky je budou pořádat dobrovolníci nebo zaměstnanci městyse. Většina je kapacitně
obsazena, ale stále je možnost přihlásit se, a to přímo u starosty Marka Semeráda
(také prostřednictvím jeho účtu na Facebooku).
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Hlášení ze
ZŠ MŠ ABA
Nová Mateřská škola ABA
v Křečhoři, ve které se děti
již zabydlely a adaptovaly,
nabízí více prostoru a možností pro děti i personál. MŠ
disponuje dvěma třídami,
jídelnou a tělocvičnou. Nejkrásnější a největší místností
je bezpochyby tělocvična.
Ta nabízí spoustu pomůcek
a prostoru, pro sportovní
hry a další využití. A protože
je největší místností v MŠ,
odehrává se v ní většina společných aktivit obou tříd. Po
adaptaci dětí se třídy rozdělily podle věku, na „Předškoláky“ a „Malíčky“. Po rozdělení
tříd mají děti a personál lepší
podmínky pro individuální výuku a témata jsou rozdělena
podle náročnosti a věku dětí.
Velice nás mrzí, že se kvůli další zimní covidové vlně
nemohly uskutečnit plánované akce pro rodiče. Snad
se nám to podaří napravit do
konce školního roku a žádná
nemoc a omezení nám to nezkazí. Ale můžu prozradit, že
plánujeme v nejbližší době
pro děti maňáskové divadélko, které nás přijede navštívit
do MŠ.
Měsíc duben byl v ZŠ ve znamení příprav na Velikonoce.
Věnovali jsme se zvykům,
které se k tomuto období
vztahují, vyrobili jsme jednoduché dekorace. Žáci se
v rámci výuky seznámili s tradicemi, poslouchali krátká
říkadla a v rámci pohybové
výchovy absolvovali velikonoční překážkovou dráhu.
11

Poslední den před prázdninami si odnesli domů malou
pomlázku s výslužkou.
V MŠ stejně jako ve škole
se chystáme na Velikonoce
a vyrábíme o sto šest. Děti
si zasely osení, vyrobily zápichy, které si spolu s osením v květináči odnesou na
dekoraci domů. A právě teď
před Velikonočními prázdninami s dětmi pečeme a zdobíme perníčky. Máme to ale šikulky šikovné, protože skoro
celý postup zvládnou sami.
Od vyválení těsta až po položení na plech a potom následné zdobení a hrozně je to
baví.

Termíny zápisu do Mateřské
školy ABA jsou:

10. 5. a 11. 5. 2022

!

Hned po Velikonocích ve
dnech 19. a 20. 4. 2022 děti
čeká zápis do prvního ročníku naší Základní školy ABA
v Cerhenicích. Už teď víme,
že účast bude veliká.
V období letních prázdnin
první dva týdny v srpnu Mateřská škola ABA opět nabízí
příměstské tábory pro hendikepované děti od 3 do 10 let.
Tentokrát budou tábory poprvé probíhat v nové budově
MŠ v Křečhoři. Kapacita táborů je 15 dětí a volná místa
se doplňují autistickými dětmi z okolí, které do naší organizace běžně nedocházejí.
Petra Málková
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OBRAZEM

Sbírka Dagmar Dvořákové pro
ukrajinské uprchlíky byla úspěšná. I městys podal pomocnou ruku,
a to při doručení věcí dodávkou
do Šatníku Praha.

Také v Dílnách už děti ledacos pěkného vyrobily, na fotkách jsou zvířátkové masky a morany, ale také domácí
pribináček z kroužku vaření.

Drama způsobil vítr 17. února v ulici Náměstí Míru.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a s letitým stromem si
poradily Technické služby. Hasiči zasahovali
v Cerhýnkách.

Mgr. Ivo Jelínek byl s účinností od
1. března 2022 jmenován ředitelem ZŠ.

V Dětském ekologickém klubu se opět tvořilo
(na snímku paní Zima), ale také řádilo na
karnevalovém reji.

Radost rozdává dětem klub Cerheníček, a to
při tvoření, cvičení nebo zábavě v herničce.
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INZERCE

Rekonstrukce kuchyní v pečovatelském domě pokračují.

Nákladní doprava
v Cerhenicích
Vedení městyse má v úmyslu bojovat za omezení kamionové dopravy, proto si nechalo
přední dopravně-inženýrskou společnosti DIPRO zpracovat studii zatížení městyse nákladní dopravou, aby mělo podklad pro jednání s úřady.
Co ze studie jasně vyplývá? Vysoká intenzita dopravy, nedostatečné šířkové uspořádání
komunikací, negativní vliv těžké nákladní dopravy, deformace vozovky, krajnic, dopravního
značení a chodníků, nedostatečná bezpečnost účastníků silničního provozu, nárůst tranzitní dopravy, využívání městyse jako zkratky,
negativní vliv toho všeho na život v obci (bezpečnost, vibrace, hluk, prašnost atd.).
Děti, které od začátku školního roku pravidelně
navštěvují elektrotechnický kroužek, se toho už
spoustu naučily. Dokáží sestavit dorozumívací
zařízení nebo různě blikající světelné okruhy,
učí se pájet a dozvídají se jiné zajímavé věci
související s elektrotechnikou.
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Starosta Marek Semerád se ke studii vyjádřil: „Předně děkuji Jakubu Žertovi za pomoc,
inspiraci a podporu. Projednáme tyto závěry,
které se nedají zpochybnit, s příslušnými úřady a budeme se snažit (tak jako v Cerhýnkách)
o nápravu.“
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Jak postupovat při nálezu mláděte
Vážení obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,
zima je za námi a přichází jaro a s ním i rození mláďat. Jako každý rok probíhá osvěta, ale i tak
se v záchranných stanicích stále objevují mláďata, údajně osiřelá a v dobré víře zachráněná.
Bohužel, některá mláďata tímto odsoudíte k smrti anebo k doživotnímu pobytu v zajetí
v záchranné stanici.
Už ve škole nás učí, že máme pomáhat
s rozumem. Jak tedy správně postupovat?

DRŽTE své psy na vodítku. I pouhé oslintání
a očichání vaším psem mládě
odsoudí k smrti.

Pokud najdete mládě v trávě, NESAHEJTE
NA NĚJ. I pouhým pohlazením se můžete
postarat o to, že matka mládě odmítne,
a to následně uhyne.

Pokud najdete mládě v trávě, VZDALTE SE.
Selfie nebo fotku fakt můžete oželet.

Pokud si nejste jistí, nejdříve ZAVOLEJTE
ZÁCHRANNOU STANICI a konzultujte situaci
s odborníky. Strýček Google OPRAVDU NENÍ
odborník.

Jste fanoušky motorek a čtyřkolek? Prosím,
nechte své stroje v garáži nebo jezděte na
zákonem vyhrazených místech. Hluk, zápach
a vaše jízda zvěř ruší – BUĎTE OHLEDUPLNÍ.

DĚKUJEME

Informace od myslivců:
mláďata a skládky

Všem ohleduplným pejskařům a fanouškům přírody děkuji.
Za Myslivecký spolek Cerhenice Žofie
19
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Odpady a nelegální
skládky v přírodě

Skládka u silnice poblíž
obce Dobřichov, foto ze
dne 7. 1. 2022.

V posledních měsících při procházce naší
krásnou honitbou pozorujeme čím dál
častěji nelegální skládky.

Pouť:

Je mi celkem smutno z toho, že dotyční
mají energii a sílu naložit odpad na vozík
nebo do auta a pak ho bez špetky studu
vyklopit u silnice nebo v přírodě. Přitom
každá obec dnes má svůj sběrný dvůr,
kam lze odpad zdarma odvézt a odložit.
Nejde jen o ohyzdnost nebo nelegální jednání, ale může dojít k závažnému poškození životního prostředí a zároveň se může
zranit dítě nebo zvěř!
Za Myslivecký spolek Cerhenice Žofie
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Pozvánka na akce
přímo od starosty

Odpad v místě zvaném
Písák u obce Cerhenice,
foto ze dne 3. 4. 2022.

21. května se uskuteční tradiční Fit cup, běžecký závod
pro mládež a děti v rámci pěti
kategorií. Začíná se v 9:00 ve
sportovním areálu. Je pro vás
připravena spousta atrakcí.
Dva roky jsme Fit cup nepořádali a chybělo nám to. Odpoledne bude zábava, která
bude začínat ve 20 hodin
a pokračovat asi do
1 hodiny ranní.

Cerhenický večer:
27. srpna opět po dvouleté pauze budeme pořádat
Cerhenický večer – zábavu,
jejímž hlavním hostem bude
Petr Kotvald. Už jednou na
této akci vystoupil, vystoupení bylo velmi pěkné, proto
jsme ho na žádost
pozvali znova.

-Marek Semerád
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2022
Omlouváme se za tiskovou chybu v předchozím
čísle Cerhenických rozhledů a uvádíme opět
harmonogram svozu odpadů, tentokrát
v plném znění.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji starostovi, Komisi pro občanské
záležitosti a pracovnicím Pečovatelské
služby za milé blahopřání k životnímu jubileu.
Miluška Žižková

Panu starostovi a paní Tahalové a Junkové
děkují touto cestou za přání k životnímu
jubileu také
M. Zámiš, Z. Trumpus, J. Rychlíková,
A. Porfiriadu, M. Uhlíř a paní Lošonczová.
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