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Vážení spoluobčané,

jsem velmi rád, že je v našem městy-
su stále větší poptávka po předškolním 
vzdělávání. Svědčí to o rozvětu Cerhenic 
a vlévá mi to optimismus do žil. Situaci 
řešíme tak, aby se dostalo na všechny 
cerhenické děti, více se o plánech a mož-
nostech realizace dozvíte v tomto čísle 
Cerhenických rozhledů.

Velkou radost nejen mně dělá i famóz-
ní postup našich fotbalistů do okresního 
přeboru. Je vidět, že Olympie Cerhenice 
si podporu ze strany městyse opravdu za-
slouží a dokáže ji intenzivně využít. Moc 
jim gratuluji a přeji další úspěchy!

Na závěr mi dovolte nejen dětem, ale i do-
spělým popřát krásné prázdniny plné zá-
žitků a radosti.

Váš Marek Semerád

Úvodem Starostovy zápisky
z květnového
zastupitelstva

Brigáda na
prázdniny

Jedním z prvních bodů květnového zase-
dání zastupitelstva byla již tradičně kont-
rola plnění usnesení z předchozí schůze, 
následně jsme program rozšířili o několik 
bodů, například o výběrové řízení na ka-
nalizaci v ulici Na Černých, zřízení dětské 
skupiny, cenovou nabídku na provedení 
veřejnoprávních kontrol či
záměr fotovoltaiky.

Řešili jsme smlouvu s Vak Nymburk, 
schválili jsme účetní závěrku a výsledek 
hospodaření základní školy a mateřské 
školy a také záměr vyhlásit veřejnou za-
kázku na zhotovitele zmíněné kanalizace 
Na Černých.

Dalším bodem programu byla například 
nevymahatelnost poplatku za svoz odpa-
du. Jedná se o částku kolem 560 tisíc Kč. 
Může se to zdát jako vysoká částka, nic-
méně je to za plných 17 let, konkrétně za 
roky 2002 až 2018. V některých případech 
jsou pohledávky skutečně nevymahatelné 
i přes veškerou snahu městyse a právníků. 
Musím ale konstatovat, že počty dlužníků 
se nám i díky důslednému vymáhání rok 
od roku snižují, dnes jsme v podstatě na 
minimu, čemuž jsem velmi rád. Není mož-
né, aby ostatní obyvatelé dopláceli na ně-
kolik jedinců.

Příjemnější částí jednání bylo hlasování o při-
jetí dotace na workoutové hřiště, které se již 
staví, a samozřejmě finanční příspěvek od 
Středočeského kraje v jeho budování pomůže.

 
Zastupitelstvo schválilo také záměr vytvoření 
dětské skupiny či příspěvek 20 tisíc Kč na čin-
nost našeho mysliveckému spolku.

Zabývali jsme se také optimalizací vodního re-
žimu v Cerhenicích a revitalizací vodního toku 
Káča a řešením výkupu pozemků potřebných 
pro realizaci tohoto projektu.

Předběžně zastupitelé schválili záměr vybu-
dovat fotovoltaické panely na střechách obec-
ních nemovitostí i s přihlédnutím k případné-
mu využití dotace od Ministerstva průmyslu 
a obchodu.

Probrali jsme informaci o kolaudaci sběrné-
ho dvora a uvedení do zkušebního provozu, 
o proběhnuvším Fit Cupu a pouťové zábavě. 
Odhlasovali jsme zřízení dalšího věcného bře-
mene, tentokrát za 30 000 Kč, hovořilo se také 
o zdánlivých, ale potřebných drobnostech, 
jako je možnost výměny za úsporné zářivky ve 
společných prostorách a regulátory vytápění 
v chráněném bydlení.

Projednali jsme vyjádření Městského úřadu 
Kolín k analýze dopadu nákladní dopravy na 
silniční infrastrukturu v našem městysi vypra-
covanou společností DIPRO. Prosadit zákaz 
vjezdu kamionů se nám zatím nepodařilo, ale 
rozhodně to nevzdáváme!

Starosta městyse Marek Semerád 
není spokojen s pořádkem v obci. 
Důvodů je několik, jedním z nich je 
obrovský nárůst dopravy v souvislos-
ti s pracemi na železničním koridoru, 
dalším i odchody některých zaměst-
nanců technických služeb. „Řeším 
to s panem Chotěborem, ředitelem 
Technických služeb Cerhenice. Čás-
tečné řešení na léto se nabízí samo: 
opět přijmeme brigádníky z řad stu-
dentů. Máte-li zájem, hlaste se,“ vy-
zývá starosta.

Oznámení: Voda
na hřbitově
Potřebujete-li odebírat vodu na hřbi-
tově, můžete využít hadici na zdi ved-
le bývalé márnice, je funkční.
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Vysněný postup fotbalistů 
do okresního přeboru
Cerhenice žijí fotbalem, je tu zasloužený po-
stup Olympie Cerhenice do okresního přebo-
ru! Po první půlce sezóny, která byla zcela bez 
porážky, přišla druhá půlka, kde se ve výhrách 
pokračovalo, jen ke konci hráči obdrželi zatím 
tři porážky (uzávěrka tohoto čísla je před po-
sledním zápasem sezóny). Ty ale vzhledem k 
počtu bodů postup ze třetí třídy do okresního 
přeboru neohrozily.

Celkem čtyři hráči (Václav Hanuš, Petr 
Kuna, Jarda Čerych a Jakub Čerych) už 
zažívají postup podruhé. Poprvé to bylo 
ze čtvrté do třetí třídy v roce 2008/2009 
pod vedením trenéra Zdeňka Jelena. 
„Máme dobrou partu, díky tomu jsme 
drželi hodně při sobě a zvládli jsme dlou-
ho očekávaný boj. Děkujeme trenéru 
Jedličkovi, že se nám věnoval. Okresní 
přebor bude Cerhenicím určitě hodně 
slušet, protože tu máme díky podpoře 
starosty velmi slušné podmínky. Dbá na 
to, aby hřiště bylo v dobré kvalitě, a při-
spívá i na další věci. Bez toho by to ne-
šlo. A pan správce Krupička se o areál 
skvěle stará. V neposlední řadě děkuje-
me fanouškům, vážíme si jejich opravdu 
úžasné podpory. Díky tomu všemu jsme 
mohli na vysněný postup dosáhnout,“ 
popsal zákulisí nevídaného úspěchu 
hráč Václav Hanuš, který má na starosti 
sportovní areál i další obecní
nemovitosti.

Rok 2009Rok 2022
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Pouť se
povedla!

16. května, na svátek svatého 
Jana Nepomuckého (národ-
ního světce, jehož památce 
je zasvěcen i kostel na vrchu 
Beránek), začala pouť, která 
vyvrcholila Fit cupem pro děti 
s pěti kategoriemi, zábavou 

za doprovodu kapely Paragraf 
202 a atrakcemi od Lunapark 
Beck na Náměstí Míru. Všech-
ny akce se velmi vydařily, pro-
hlédněte si snímky fotografa 
Štěpána Vodičky.
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Workoutové hřiště
a lezecká stěna

Chodník do Radimku

Petr Kotvald v Cerhenicích

Vedle keltského hřiště probíhá stavba wor-
koutového hřiště a lezecké stěny. „Chceme to 
spustit už na prázdniny, aby děti mohly hřiště 
využívat. Zatím to vypadá, že dodavatel staveb-
ních prací termín respektuje a stihne,“ vyjádřil 
se k současnému stavu starosta
Marek Semerád.

Městys začal soutěžit projektanta na vybu-
dování chodníku do Radimku. Nabídky lze 
podávat do 8. července. Předpokládaná 
cena je 600 000 Kč.

Petr Kotvald vystoupí v rámci Cerhenické-
ho večera v sobotu 27. srpna ve
22:00 hodin.

Co se chystá
v Cerhenicích

Cerhenice se
dočkají vlastní 
fotoknihy

Stavby nové i staré, události běžné i je-
dinečné. Cesty, které známe nazpaměť, 
i kouty, kam skoro nechodíme. Opravit 
chodník, postavit školu, bavit se na pou-
ti. A k tomu plno lidí! To všechno najdete 
v připravované fotoknize o Cerhenicích.

A stejně jako v životě, i na jejích strán-
kách se občas vrátíme zpět, k místům 
i časům. Abychom si jemně připomněli, 
odkud kam jsme došli.

Tato autorská publikace je postavena 
na fotografiích Štěpána Vodičky, který 
se dokumentaci nejrůznějších cerhenic-
kých míst a událostí věnuje dlouhodobě. 
Texty píše Jana Procházková Ulcová, 
copywriterka a redaktorka Cerhenic-
kých rozhledů. Koncepce a péče o to, 
aby kniha po všech stránkách držela 
pohromadě a stala se oblíbeným kous-
kem v knihovně, to je starost grafičky 
a designérky Marcely Schneiberkové, 
která popisuje hlavní myšlenku takto: 
„Kniha má pohlížet na Cerhenice doslo-
va z různých úhlů pohledu. Shora (z pta-
čího pohledu), zdola (dokumentuje život 
v Cerhenicích), historicky (vypichuje za-
jímavé momenty z cerhenické historie) a 
hravě (od fotografických příspěvků dětí 
i dospělých až po zajímavá fakta, která 
jste třeba neznali).“ 

9 10



O kapacitách školky a kandi-
datuře z keltského hřiště

Cerhenické 
víno do každé
domácnosti

Starosta Marek Semerád už něko-
lik měsíců sděluje obyvatelům no-
vinky z aktuálního dění formou pra-
videlného živého vysílání. V červnu 
se poprvé přemístil ze své kan-
celáře a zamířil na keltské hřiště, 
aby nastínil řešení nedostatku 
kapacit mateřské školky. Do té 
bude mít možnost docházet (po 
letošním navýšení kapacit) přes 
80 dětí. Podle vyjádření staros-
ty se ale ani tak nedostává na 
některé děti z Cerhenic. Jaké je 
tedy řešení? 

„Zastupitelstvo schválilo varian-
tu, že bychom tady na zahradním 
hřišti postavili dětskou skupinu, 
a to pomocí dotací, díky nimž by 
celá akce městys téměř nic ne-
stála. Součástí by byla oprava 
hřiště, které by sloužilo skupině, 
ale zároveň by zůstalo přístupné 
veřejnosti (i na to budeme čerpat 
dotaci),“ popisuje situaci i možné 
řešení starosta. Podle jeho slov 
navrhla společnost Cubespace 
několik variant kontejnerových 
staveb, ze kterých bude možné 
vybírat pomocí hlasování.  „Před-
pokládáme, že do konce roku by  
tato skupina mohla existovat. 
Mezičas bychom překlenuli pro-

vizorně v environmentálním cen-
tru, intenzivně na tom pracuje-
me,“ řekl potom Marek Semerád 
ke konkrétním časovým plánům. 
Dodal, že pro více informací se 
mohou rodiče obracet přímo na 
něj: „Budu rád i za vaše názory 
a připomínky, které určitě vyhod-
notíme.“

V další části vysílání starosta in-
formoval sledující o tom, že bude 
se sdružením Máme rádi Cerhe-
nice opět kandidovat a ucházet 

se o důvěru voličů. Protože nejde 
o politiky, potřebují podpisy pod 
petici, která je k dispozici u sta-
rosty, Lenky Mlynářové a Petry 
Málkové.

Na rostoucí ceny energií bude 
vedení městyse reagovat insta-
lací fotovoltaických panelů na 
obecní nemovitosti.

Další téma, kterým se městys 
intenzivně zabývá, je projektová 
dokumentace revitalizace potoku 
Káča. Na tuto akci dostal městys 
dotaci. V současnosti probíhá 
jednání s majiteli dotčených po-
zemků.

Varianta 1

Varianta 2

V Cerhenicích stál kdysi pivovar, 
který před sto lety vařil pivo při-
rovnané dokonce k plzeňskému, 
možná jste se doslechli, že poblíž 
Zadního rybníka bývala i chmelni-
ce. Víme, že svého času si někte-
ří naši sousedé pěstovali několik 
keřů vinné révy třeba na slunné 
straně svého domu. Možná to 
platí pořád. I název ulice Na Vi-
nici sice leccos napovídá, bližší 
zprávy však zatím nemáme. Ale 
opravdový vinohrad?

„Já jsem ho před pár lety zalo-
žil. Nemyslel jsem při tom jenom 
na sebe a své blízké a přátele, 
ale rád bych se o víno z něj po-
cházející podělil i s vámi. Dovol-
te proto, abych vám cerhenické 
víno s názvem CERHENICKÉ 
CUVÉE Přemysl KLARET 2020 
nabídl k ochutnání. Snad vás po-
těší i v současném nelehkém čase. 
Na zdraví!“ vyjádřil se směrem 
k obyvatelům městyse Cerhenice 
starosta Marek Semerád a násled-
ně přistoupil k velikonoční nadíl-
ce lahvinky zmiňovaného vína.
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Okresní kolo Zlaté
srnčí trofeje

Informační okénko ze
ZŠ a MŠ ABA

Návštěva
v knihovně

Proběhlo dne 5. 6. v obci Pa-
šinka, a to ve spolupráci s My-
sliveckým spolkem Paterák.

Soutěž se pořádá pro děti z my-
sliveckých kroužků v okrese 
Kolín, ale i případné další zá-
jemce, kteří mají kladný vztah 
k přírodě. Pro děti byla připra-
vena stanoviště zaměřená na 
zvěř, dřeviny, byliny, ryby, ky-
nologii, lesnictví a další. V ob-
dobných tématech proběhly
i písemné testy.

Mladší kategorii vyhrál člen 
našeho kroužku Pepa Ryzák, 
ve starší kategorii se z našeho 
kroužku umístil na stupni vítězů 
Adam Zvoník. G
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!

Novou ředitelkou ZŠ a MŠ ABA se stala Kristýna Hrdá. Nahra-
dila Petru Málkovou, která odešla vykonávat uvolněnou funkci 
ředitelky v MŠ Cerhenice. Poprosili jsme ji o pár slov k aktuál-
nímu dění v ZŠ a MŠ ABA:

I přes to, že se pomalu blíží období letních prázdniny, my 
máme stále nabitý program. Kromě běžného chodu a výuky 
nás v červnu čekají výlety. Mateřská škola se vydá užít si den 
v herně Opičkov v Poděbradech. Starší děti ze školní třídy po-
jedou soutěžit na letní hry pro zábavu pořádané ZŠ, MŠ a PŠ 
Kolín, kde si vyzkouší spoustu zajímavých aktivit spolu s dětmi 
z dalších škol. Provoz školky i školy bude pokračovat až do kon-
ce měsíce července, kdy na něj naváží dva srpnové turnusy pří-
městských táborů pořádaných na nové budově MŠ v Křečhoři. 
V září už se pak budeme těšit na naše stávající i nové žáky 
a na další rok plný rozvojových aktivit, zábavy a společného 
dobrodružství!

Obecní knihovna v jarních měsících opakovaně přivítala žáčky 
1. třídy spolu s jejich třídní paní učitelkou Klárkou Růžičko-
vou. Při své první návštěvě se děti podívaly, jak to v takové 
knihovně vypadá, a seznámily se s chodem knihovny. Při další 
návštěvě přečetlo každé z dětí ukázku z knížky pro začínající 
čtenáře. Odměnou za to, že už se všechny děti naučily číst, jim 
bylo kromě knížky a drobných dárků vystoupení paní Venduly 
Burger s interaktivním čtením na téma Pipi Dlouhá punčocha. 
Věřím, že dětem se vystoupení líbilo a že alespoň některé z nich 
si se svými rodiči cestu do naší knihovny najdou.

Paní Vendula Burger je dcerou známé české herečky Evelyny 
Steimarové a přislíbila mi, že pokud to mamince její zdravotní 
stav dovolí, přijely by k nám obě letos na podzim na besedu.
Závěrem bych chtěla poděkovat Knihovně Kutná Hora za velké 
množství naučných knih, které naše knihovna obdržela darem, 
dále manželům Dvořákovým a dalším dárcům. A z novinek za-
koupených v poslední době zmíním např. Bílou vodu od Ka-
teřiny Tučkové, Životice od Karin Lednické, nový román pana 
Vondrušky, dětské knížky pro nejmenší čtenáře
a mnoho dalších.

Jitka SemerádováM
ys
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Myslivecký tábor
Podyjí

V rámci našeho kroužku Mladých přátel příro-
dy a myslivosti pořádáme každoročně krátké 
tematické tábory. Obvykle se zaměřujeme na 
naše národní parky. Většinou se nám podaří 
navázat se správou parku i nějakou formu spo-
lupráce. Poslední park, který jsme donedávna 
nenavštívili, byl Národní park Podyjí. Před dvě-
ma lety nám již dohodnutý tábor v tomto parku 
zhatil Covid.

Letos se však zadařilo a koncem května jsme 
vyrazili na „Myslivecký tábor do Podyjí“. Uby-
továni jsme byli ve Vranově nad Dyjí s pře-
krásným výhledem na zámek. I díky skvělému 
počasí se nám podařilo naplnit všechny plá-
nované akce. Od čtvrtka do neděle jsme dva-
krát navštívili turistickým pochodem park jako 
takový, zúčastnili jsme se dvoudenní soutěže
s přírodní a mysliveckou tématikou, kterou po-
řádala správa parku, a nakonec jsme si udělali-

povedený výlet k nedaleké
Vranovské přehradě.

Kromě jednoho vosího žihadla proběhlo vše 
na výbornou. Návrat v neděli okolo poledne 
dovolil dětem ještě navštívit právě probíhají-
cí pouť. Naše tábory tradičně stojí rodiče dětí 
pouze skutečné náklady. My vedoucí věnuje-
me dětem část své dovolené a samozřejmě si 
neúčtujeme pro sebe žádný poplatek.

Děkuji tímto městysi Cerhenice za podporu, 
formou zapůjčené dodávky a uhrazení ces-
tovních nákladů. Děkuji také za finanční pod-
poru Okresnímu mysliveckému spolku v Ko-
líně a Mysliveckému spolku Cerhenice. Mimo 
jiné i díky této pomoci jsou naše akce finančně 
velmi přijatelné.

Vl. Cintl ml.

Dětský den plný
radosti
Soutěže, diskotéka, hasičská stříkačka, od-
měny, opékání buřtů, stánek s cukrovou va-
tou, to a mnoho dalšího na děti čekalo v rámci 
dětského dne, který se konal na fotbalovém 
hřišti 5. června.

„Velké poděkování patří městysu Cerhenice za 
podporu a SDH Cerhenice za úžasnou akci! 
Gola nářadí, Zdeňkovi a Vlaďce Jelenovým, 
Michalu Maxovi, Aleně Borovičkové a Jardovi 
Hájkovi za úžasné ceny pro děti. Bez Vás by to 
nešlo! Díky,“ vyjádřil se Marek Kaše za organi-
zátory Sokol Cerhenice a městys Cerhenice. 
Radost skvěle zachytil fotograf
Štěpán Vodička.
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V ZŠ se pořád
něco děje

Na konci dubna si žáci ve spo-
lupráci s občanským sdruže-
ním ORNITA vyzkoušeli vlast-
noruční výrobu ptačích budek, 
které pak zavěsili do Borku. Šlo 
jim to od ruky, každá skupina 
vyrobila vlastní budku bez vět-
ších obtíží. Sestavenou budku 
zvenčí natřeli akrylovou barvou 
na hnědo, aby splývala s kme-
ny stromů. Budky jsou umístě-
ny tak, aby si jich návštěvníci 
při procházce lesem všimli.

Filipojakubská či Valpuržina 
noc představuje v lidových 
zvycích důležitou dobu večera 
a noci před prvním květnem, 
spojenou s magickými úkony 
a rituály na ochranu dobytka 
a úrody. Váže se k ní také zvyk 
„pálení čarodějnic“, kterých 
byla na jeden den plná škola. V 
českém jazyce se čarodějnice 
popisovaly, dokreslovaly, vy-
mýšlela se pro ně jména, v ma-
tematice se počítala košťata, 
netopýři a čarodějnické hůlky. 
Stezka plná úkolů dovedla děti 
1. stupně za bedlivého dozo-
ru 9. třídy až na keltské hřiště, 
kde je čekalo opékání buřtů 

Kdo zvítězil mezi dívkami a kdo mezi chlapci?

a jako odměna diplom a medaile. Žáci 2. stupně opékali buřty 
v Cerhýnkách a na hřišti u školy.

Ve čtvrtek 12. května dorazili organizáto-
ři závodů seriálu Czech Target Sprint Open 
na fotbalové hřiště, aby pro děti z druhého 
stupně uspořádali závody v Target Sprintu.

6. třída:     Vanessa Stachová, Šimon Hlavička

7. třída:     Kristýna Hutníková, Marcel Bíško

8. třída:     Jessica Stachová, Martin Chadima

9. třída:     Natálie Rudolfová, Jaroslav Karbusický

V květnu dále proběhla literární procházka s PhDr. Pavlem Foj-
tíkem, regionálním historikem z Vlastivědného muzea Nymburk, 
a to po místech spojených se životem a dílem B. Hrabala. Ná-
sledovala návštěva Nymburského pivovaru, kde 9. třídu přivítal 
přímo pan majitel. 
 Dne 1. června pořádala ZŠ Cerhenice pro své 

žáky Den dětí. Děti plnily výtvarné, sportovní a 
jiné úkoly. Závěrem si žáci našli poklad, opekli 
buřty a dostali zmrzlinu. S prací a kontrolou 
stanovišť pomohli žáci 6. a 9. třídy.

Několik tříd vyrazilo na školu v přírodě a turis-
tický kurz, v rámci kterých navštívili např. roz-
hlednu Bramberk a vodní nádrž Mšeno nebo 
absolvovali stezku s úkoly, kterou připravil 
druhý stupeň pro mladší děti. Další třídy me-
zitím navštívily např. ZOO Chleby nebo pod-
mořský svět v Hradci Králové.

Povedl se i červnový výlet 8. třídy do zábav-
ního parku Mirakulum nebo 7. třídy do Kutné 
Hory. V Českém rozhlase osmá třída uvedla 
projekt Příběh pamětníka do finálové
podoby.
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V pondělí 6. 6. se žáci utkali v atletice spolu
s 19 dalšími školami z kolínského okresu v 
rámci Kolínských sportovních dnů 2022. Deš-
tivé počasí nejvíce přálo Vanesse Stachové, 
která po bronzové medaili z běhu na 800 me-
trů mladších žákyň ovládla i polední sprint na 
60 metrů a vybojovala zlato. Ambiciózní vý-
kony předvedli rovněž Jessica Stachová (běh 
800 m starších žákyň) a Václav Chadima (hod 
kriketem mladších žáků), kterým medaile těs-
ně unikla a oba skončili na pátém místě.

Ve středu 15. 6. se vybraní žáci 2. stupně 
účastnili Víceboje ZŠ na Střední průmyslo-
vé škole v Kolíně. Čekalo na ně 10 stanovišť, 
z nichž se jim nejvíce líbilo tvoření z drátků, 
robo závod a překážková dráha. I přes veli-
kou snahu skončili na čtvrtém místě.

První hřiště 
na chodník

Oprava ulice
Za Štěpnicí

Začátkem května bylo společností Barevné 
hřiště dokončeno první cerhenické hřiště na 
chodníku, a to na cestě spojující Cerhenice 
a Cerhýnky a také v centru Cerhenic. Je na 
něm celkem 10 rozmanitých her.

Potom, co vedení městyse zajistilo opravu ko-
munikace v Cerhýnkách, přesunulo svou po-
zornost zpět do Cerhenic a vložilo se do opra-
vy ulice Za Štěpnicí. Ta proběhla v květnu na 
základě zastupitelstvem schváleného
harmonogramu.

Starosta Marek Semerád k rekonstrukci uvedl: 
„Opravu provedla společnost FRFOL, která 
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 
Snažili jsme se, aby dílo bylo hotové
co nejdříve.”
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MŠ Cerhenice 
má novou paní 
ředitelku!

Začátek čtvrtletí letošního 
školního roku byl ve znamení 
významných událostí. Tradič-
ně především zápisů do ZŠ 
i MŠ a příchodu nového vede-
ní naší mateřské školy. Je jím 
Bc. Petra Málková, která pů-
sobila jako učitelka v naší MŠ 
dlouhá léta a teď se po třech 
letech v ZŠ a MŠ ABA vrátila k 
nám, tentokrát na pozici ředi-
telky. Její zástupkyní se stala 
Mgr. Ivana Suchomelová.

Do Mateřské školy přišlo k zápi-
su celkem 51 žádostí k před-
školnímu vzdělávání. Rádi 
bychom vyhověli co nejvíce 
rodičům z Cerhenic a spádo-
vých Cerhýnek a Radimku, 

Konec dubna o Čarodějni-
cích jsme všichni oslavili spolu 
s SDH Cerhenice na keltském 
hřišti dopoledním opékáním 
buřtů. Bylo to fajn a dorazili na 

V rozkvetlé přírodě, která pa-
tří k jarnímu období, děti tráví 
převážně čas venku. V lese, 
na hřišti, na zahradě. I letos 
se každá třída postarala o svůj 
záhon na zahradě. „Týden 
malých zahradníků“ plný lo-
patek, hlíny, konviček a kyti-
ček si děti užily. I přes prací 
naplněný čas jsme si našli- 

chvilku a zhlédli pohádku divadélka 
Kůzle, které mají děti moc rády.

Krátké vystoupení, sladkost, čaj nebo 
káva, trochu povídání a čas utíkal jako 
voda. Moc se těšíme na další setkání.

Také pro maminky k jejich svátku 
jsme připravili dárek. Nejen zabalený 
s mašlí, ale i zážitkový. Vystoupení, 
společný tanec, v každé třídě wellness 
koutky a občerstvení v jídelně. Ma-
minky mohly vyzkoušet např. masáže, 
kadeřnictví, manikúru a my zase mohli 
ochutnat dobroty, které donesly k ob-
čerstvení. Naše wellness zážitkové od-
poledne si užili i tatínkové, kteří přišli v 
hojném počtu. Bylo to velmi příjemné 
odpoledne s perfektní atmosférou. Ro-
dičům děkujeme a těšíme se na další 
podobné akce.

Na Mezinárodní den dětí nás navštívili 
hasiči se svojí technikou a zapojili se 
do her s dětmi na zahradě např. za-
sáhnout cíl vodním proudem. Tímto jim 
moc děkujeme a vážíme si jejich ocho-
ty se s námi do akcí zapojovat.

Proběhlo společné focení tříd a focení 
na tablo. Tentokrát nás fotila paní Míša 
Náhlovská, která se sama nabídla,
a my jí moc děkujeme.

Každoroční tradicí je tablo s předško-
láky a letos tomu není jinak. Již má své 
místo v Environmentálním centru, tak 
se přijďte podívat.

Děti se velice těšily na zápis 
do první třídy a dlouho dopře-
du si tuto událost připomínaly. 
Slavnostní den jsme všichni 
prožívali velice intenzivně.

Bc. Petra Málková a kolektiv 
MŠ Cerhenice

proto navyšujeme kapacitu 
MŠ a spolupracujeme s měs-
tysem Cerhenice na zřízení 
dětské skupiny tak, aby 1. 9. 
mohlo nastoupit k předškol-
nímu vzdělávání co nejvíce 
cerhenických dětí.

naše pozvání i někteří
z řad rodičů.

Na samotný konec školního roku plánujeme ještě spous-
tu akcí. Chystáme se na výlet do centra řemesel a by-
linné zahrady Botanicus v Ostré, navštíví nás divadelní 
agentura Pernštejni a proběhne moderované slavnostní 
rozloučení s předškoláky. Posíláme do života další gene-
raci a všem přejeme krásné prázdniny.

MŠ Cerhenice má novou
paní ředitelku!
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Akce Ukliďme Česko se zú-
častnil také Sbor dobrovol-
ných hasičů Cerhenice a jeho 
Hasičátka.

V Dětském ekologickém klu-
bu se stále tvoří. Dětem vzni-
kají pod rukama tématické 
výrobky z papíru, keramiky 
i dalších materiálů.

Také v Cerheníčku vzni-
kají nádherné výtvory. Na 
prázdniny navíc připravili 
další Tvořálky, tedy
tvořivé obálky.

Skvěle připravená stezka s tajenkou 
od Dětského ekologického klubu 
oslovila malé i velké děti.

Ani tvořivý kroužek v dílnách 
nezůstává pozadu. Děti si vyro-
bily srdíčko pro maminku nebo 
na den Země zmenšený model
naší planety.

Obrazem
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Valná hromada TJ 
Sokol Cerhenice

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vám sdělili, že dne 3. 4. 2022 se 
po třech letech konala Valná hromada spolku 
TJ Sokol Cerhenice. 

Zde nám výbor Sokola prezentoval výsledky 
činnosti a hospodaření za uplynulé tři roky, je-
likož dva roky se Sokol nemohl scházet kvůli 
opatřením souvisejícím s pandemií SARS-
-COV 19. 

Zástupci oddílu fotbalu, šipek a všestrannosti 
nám přednesli výsledky svých činností.

Tým šipkařů se aktuálně pohybuje na 4. místě 
tabulky.  Za všestrannost byly zmíněny účasti 
na závodě Pečecká desítka a také na turnajích 
ve volejbalu. Na tento rok je také plánována 
účast mužů na Sokolgym Plzeň, Pardubice, 
Brno, při příležitosti oslav 160 let od založení 
České obce sokolské v ČR. 

Fotbalový tým je aktuálně na 1. místě tabulky. 
V případě, že se fotbalistům podaří postoupit 
do vyšší soutěže - Okresního přeboru mužů, 
bude to historický úspěch. Příští rok bude na-
víc fotbal v Cerhenicích slavit výročí 100 let od 
jeho založení.

Hlavní náplní Valné hromady byly volby do vý-
boru Sokola.

Společnými silami chceme usilovat o budo-
vání společné komunity. Dovolujeme si vyzvat 
všechny, kteří se chtějí zapojit do činnosti So-
kola, např. spoluorganizováním sportovních, 
společenských a kulturních akcí, či pořádáním 
pravidelných kroužků pro děti a mládež, aby 
nás neváhali kontaktovat. 

Děkujeme za Vaši pozornost a doufáme, že se 
brzy na nějaké společné akci sejdeme. Nazdar! 

Výbor Sokola Cerhenice

Nově byli na období 2022 - 2025 zvoleni a ná-
sledně schváleni členi Sokola do výboru na 
následující pozice:

 Starosta: 
Místostarosta: 

Jednatel: 
Náčelník všestrannosti: 

Hospodář: 
Delegát do výboru Župy Tyršovy: 

Kontrolní komise:

Zástupce oddílu šipky:
Zástupce oddílu fotbalu:

Petr Záruba
Marek Kaše
Jaromír Čerych
Pavel Borovička
Barbora Škopková
Pavel Borovička
Jiří Škopek,
Zuzana Nykodymová

Jan Novotný
Marek Kaše

POZVÁNKA NA NÁBOR ŽÁKŮ DO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY FOTBALU

Rádi bychom Vás dále informovali o možnos-
ti přihlásit své děti do kroužku fotbalu. Pod 
vedením starosty Sokola Cerhenice Petra 
Záruby mohou vaše děti pravidelně sporto-
vat a scházet se s přáteli v milém kolektivu. 
Navíc si zahrají opravdové zápasy proti ostat-
ním týmům stejné věkové kategorie. Sledujte 
stránku na Facebooku „Máme rádi Cerhenice 
official“ a „Olympie Cerhenice Fanklub“, kde 

se brzy objeví více informací, věková hranice 
a termín prvního zkušebního tréninku. 

Pro více informací můžete volat: 728 442 861

Pro aktuální informace sledujte naše stránky 
na Facebooku. Na obrázek QR kódu namiřte 
fotoaparát chytrého telefonu.
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FACEBOOKOVÉ STRÁNKY
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