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CO SE CHYSTÁ
NA LÉTO
Celkem tři akce připravil městys pro vyžití
svých obyvatel na léto a babí léto.
Jako malou náplast za pouť
neuskutečněnou kvůli pandemii koronaviru
v tradičním květnovém termínu,
je to pouťové vyžití 17. – 19. července,
na 7. srpna se chystá
koncert skupiny Gazdina roba
a promítání letního kina
a na 27. září koncert filmové hudby
na náměstí, který zakončí ohňostroj.
KDO CHCETE MÍT AKTUÁLNÍ
INFORMACE O DĚNÍ V CERHENICÍCH,
PŘIDEJTE SE DO FACEBOOKOVÉ SKUPINY:
MÁME RÁDI CERHENICE OFFICIAL.

ROZHOVOR SE STAROSTOU
MĚSTYSE MARKEM SEMERÁDEM:
(NEJEN) O KORONAVIRU
V DOBĚ UZÁVĚRKY LETNÍHO VYDÁNÍ
CERHENICKÝCH ROZHLEDŮ JSME,
VŠICHNI VĚŘÍME, NA KONCI MOC TĚŽKÉ
A SLOŽITÉ DOBY PANDEMIE KORONAVIRU.
JAK TOTO OBDOBÍ, PANE STAROSTO,
ZVLÁDLY CERHENICE?
Jako většina obcí jsme toto období zvládli, myslím, nakonec dobře. Předně jsme se snažili postarat o naše starší
občany, zajistit péči o ně prostřednictvím pečovatelské
služby. Šili jsme roušky, rozdávali dezinfekci, dezinfikovala
se veřejná prostranství, úřad, chráněné bydlení, autobusové zastávky atd. Chci velmi poděkovat všem, kteří šli
příkladem a roušky šili s námi. Takových lidí bylo mnoho,
nelze je snad ani všechny vyjmenovat. Mezi prvními se
do této iniciativy pustili naši senioři, hlavní šicí stan byl

v denním stacionáři. Děkuji všem občanům, že nás po celou dobu pandemie podporovali, společně jsem to zvládli.
Nikdo v naší obci neonemocněl, to je to nejdůležitější.
KDO PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
ZAJIŠŤOVAL A ZASTŘEŠOVAL?
Naprostou většinu opatření zajišťoval městys prostřednictvím svých zaměstnanců, pečovatelské služby, pracovní
čety, zapojila se školní jídelna, pomohli nám samozřejmě
také nemalou měrou naši hasiči.
JAKOU FINANČNÍ ČÁSTKU MĚSTYS
NA OCHRANU SVÝCH OBYVATEL VYNALOŽIL?
Jednalo se zejména o nákup dezinfekce, nádob na ni,
materiálu na roušky apod., celkově je to cca do 200 tisíc
korun.
>> STR. 2 >>
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BYLY SE SHÁNĚNÍM POTŘEBNÝCH
VĚCÍ PROBLÉMY?
Samozřejmě i nám se různí lidé, nevím, jak je za této situace nazvat, snažili nabízet předražené věci, hlavně
dezinfekci. Nakonec jsme ji ale sehnali za slušnou cenu
a rozdali všem našim obyvatelům. Ze začátku pandemie
byl problém s financováním, ve chvíli nástupu pandemie
prakticky nešlo svolat zastupitelstvo, aby odsouhlasilo
potřebné výdaje, část nákladů jsem proto uhradil prostřednictvím své firmy, ale nebyly to žádné statisíce.
JE NĚCO, CO VÁS NA CELÉ SLOŽITÉ
SITUACI OPRAVDU PŘEKVAPILO?
Nikdy bych nečekal, že v době svého starostování poté,
co jsem zažil záplavy, přijde ještě pandemie. Skláním se
před veřejností, před státem, nikoho nehodlám kritizovat.
Vyzdvihuji obrovskou solidaritu, která je nám, Čechům
vlastní. To je něco, co člověka vždy ujistí, že jsme přece jen
z větší části národ dobrých lidí a že společně dokážeme
zvládnout obrovské věci. A pevně věřím, že i to, že se nebezpečí podaří skutečně zažehnat a nevrátí se v obávané
podzimní vlně.
PRÝ SE PRO LEPŠÍ NÁLADU
ROZDÁVALO V OBCI PIVO A KOLÁČE?
Žiji v Cerhenicích od narození stejně jako moji rodiče a nepamatuji já ani oni, že by k nám v tradičním termínu nepřijela pouť. Letos se tak kvůli koronaviru stalo, a tak jsme
alespoň jako malé překvapení ve spolupráci se školní
jídelnou připravili pro všechny seniory nad 70 let sladké

pouťové koláče. Děkuji Janě Šedinové, že můj možná trochu bláznivý nápad podpořila. Pouť se nakonec podařilo
dojednat na náhradní, prázdninový termín. A pivo? Přemýšlel jsem, čím bych našim obyvatelům udělal hezčí
Velikonoce, a tak jsem si řekl, že je pozvu na pivo – náš
národní nápoj. V té době se nešlo sejít, a tak jsem nakoupit 600 kusů Velikonočního speciálu od Pivovaru Neratov,
který měl kvůli koronaviru malý odbyt, a společně s pracovníky úřadu jsme je roznesli do každé nemovitosti, kterou u nás v Cerhenicích máme. Škarohlídům, kteří budou
říkat, že rozhazuji obecní peníze, pak zdůrazňuji, že jsem
to platil ze svého platu starosty. Neříkám, že díky tomu
Pivovar Neratov nezkrachuje, ale snad jsem mu alespoň
trochu pomohl. A řekl jsem si, že podobný sociální podnik, jaký mají v Neratově, totiž pivovar, bychom mohli založit i u nás. Když mohli mít v Cerhenicích pivovar již naši
předkové ve 12. století, zvládneme to snad taky, ne?
ZBRZDIL KORONAVIR ROZVOJ OBCE,
MUSELY SE ODLOŽIT NĚJAKÉ INVESTICE?
Koronavir investice maximálně zpomalil, například rekonstrukci budovy, kde sídlí pobočka České pošty. Nebyl to ale jen virus, ČEZ nám odmítal sundat nástřešák,
ačkoli část zdi se zřítila. Na jiné akce pandemie neměla
vliv. Kompletně jsme opravili Polní ulici, udělali jsme nové
chodníky v ulici 9. května a zahájili jsme stavbu parkovacího domu. Chystáme vybudování sběrného dvora, který
bude umístěn právě za parkovacím domem.
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JAK TO VIDÍ STAROSTA:
DUBNOVÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo dubna roku 2020 se zapíše do dějin našeho
městyse jako dosud nezvyklé. Zastupitelé seděli dva metry
od sebe a všichni v roušce. A já pevně doufám, že se bude
jednat o ojedinělou výjimku. Že se naše obec, naše země,
náš kontinent opět vrátí k normálnímu životu. Nyní pandemie koronaviru zasahuje do životů nás všech. Roušky,
rukavice, odstupy mezi lidmi, uzavřená škola, rozdáváme
dezinfekci občanům, dezinfikujeme veřejná prostranství,
autobusové zastávky… Snažíme se udělat maximum, abychom naši obec od zákeřného viru ochránili.
Ale obec ve smyslu samosprávy zkrátka musí jet dál, aby
plnila funkci, kterou má, musíme zajišťovat její chod, řešit
současnost i budoucnost, pokračovat, pokud to epidemická situace dovolí, v započatých projektech, opravách
atd.

Nejdůležitějším bodem dubnového zastupitelstva tedy
bylo schválení rozpočtu městyse na letošní rok. Právě
v souvislosti s pokračujícími projekty, konkrétně s rekonstrukcí areálu bývalého rozpadajícího se cukrovaru.
Současně s tím jsme schválili smlouvu o dílo mezi Technickými službami Cerhenice a městysem Cerhenice
k projektu parkovací dům, a to na technický dozor investora. Prostřednictvím našich technických služeb, čili příspěvkové organizace městyse, tedy samozřejmě dojde
k úspoře výdajů. Projednali jsme také demolici objektu
č. p. 143 – rovněž v areálu bývalého Cukrovaru – a schválili
vítěznou firmu na tuto akci, došlo i na schválení vyvěšení
záměru prodeje palivového dřeva. Cena za 1 m3 je 600 Kč!


Marek Semerád

KVĚTNOVÉ ZASTUPITELSTVO
Na sklonku májových dnů jsme se s kolegy zastupiteli
sešli nad více než dvěma desítkami bodů k projednání.
Zkontrolovali jsme plnění usnesení z minulého zasedání,
hovořili jsme o činnosti našich nových technických služeb, které se od prvopočátku patřičně činí, schválili jsme
také prodej palivového dřeva několika našim obyvatelům.
Dalším bodem jednání byla stále aktuální koronavirová
krize a její dopady na hospodaření všech obcí, tu naši nevyjímaje. Zastupitelstvo proto odhlasovalo odložení splátek úvěrů do měsíce října letošního roku, což rozpočet
prakticky nezatíží, zato umožní bezproblémové zajištění
chodu obce, pokračování již započatých akcí a hlavně zamezí výrazným škrtům v rozpočtu, ke kterým museli v jiným městech a obcích přistoupit.
V naší obci jsme schválili vyhlášení výběrového řízení
na domovní čističky pro obyvatele Radimku a také na zhotovitele nového sběrného dvora. Dalším bodem jednání
bylo založení příspěvkové organizace Byty Cerhenice,
jejímž vedením zastupitelstvo pověřilo místostarostu
Aleše Koblihu. Schválili jsme také přijetí dotace na tůň
Cerhenice a na opravu komunikací. Informoval jsem zastupitele o plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů a také o odpovědi paní hejtmanky k otázce projektu cyklostezka Cerhenice – Velim.
Dokumentace, kterou financuje Středočeský kraj, bude
dokončena v druhém pololetí letošního roku a pak předána naší obci, aby mohla požádat o dotaci.
S kolegy zastupiteli jsme hovořili také o probíhající výstavbě parkovacího domu. Archeologický průzkum pro

jeho stavbu budou provádět odborníci z Regionálního
muzea v Kolíně. Tento průzkum ze zákona hradí investor,
s pracovníky kolínského muzea jsme schválili dohodu
na velmi pěknou cenu, a to 18 520 korun. Při demoličních pracích v areálu bývalého cukrovaru také vznikl cihelný recyklát, který nevyhodíme, natož abychom platili
za jeho uložení na skládku. Naopak, prodáme ho stavební
firmě po 38 korunách za tunu. Může se to zdát málo, ale
těch tun je sedm tisíc. Takže nejenže ušetříme, utržíme,
ale ještě se materiál znovu využije.
Zastupitelé zvedli ruku také pro nákup 500 žlutých popelnic na plasty dle vyhodnocení cenových nabídek. Nádoby se budou distribuovat do jednotlivých domácností
na základě smlouvy o výpůjčce za symbolický roční pronájem 20 korun.
Tradičně se nezapomnělo na naše obce, kromě zmíněných čističek pro Radimek jsme projednali také zprávu
předsedy osadního výboru Cerhýnky. Řešila se dlažba
u popelnic u spolkového domu, údržba sadu a další výsadba, řeč přišla na branky pro děti na fotbal u spolkového domu a také na opravu chodníků.
Významným bodem květnového jednání zastupitelstva
byla také smlouva o podmínkách provedení rekonstrukce
tratě Poříčany – Velim. Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe
sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo
schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě
požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový
přístup k perónu po obecní cestě mezi domem manželů
Duškových a Neubauerových.

Marek Semerád
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020

ANEB JAK JSME SE VYPOŘÁDALI
S MIMOŘÁDNOU SITUACÍ
Zpráva o uzavření škol z důvodu ochrany a prevence nebezpečí vzniku i rozšíření onemocnění COVID-19 nás zastihla v době jarních prázdnin, a tak jsme s kolegy měli
více času na přípravu zcela nového způsobu vzdělávání
našich žáků. Nikdo z nás netušil a jistě si i nedokázal představit, že tento stav bude trvat X mimořádných týdnů,
až do 25. května, kdy byla ve škole umožněna osobní
přítomnost žáků 1. stupně. O další dva týdny se posunul
návrat žáků 2. stupně, kteří se tak museli dálkově vzdělávat celých XII mimořádných týdnů. Žáci, kteří se nemohli
nebo nechtěli vrátit do školních lavic, překonávali formu
distančního vzdělávání po dobu XV mimořádných týdnů.
Jen žáci 9. ročníku, ti nejstarší, se mohli vrátit do školy již
11. května, a to s jediným cílem – úspěšně se připravit
na přijímací zkoušky z předmětu český jazyk a literatura
a předmětu matematika.
Jak konkrétně probíhalo toto mimořádné a zcela ojedinělé období v naší cerhenické škole, si můžete přečíst
níže:

I. TŘÍDA
Velké poděkování patří hlavně rodičům. Hned v prvním
týdnu po uzavření škol se naše třída spojila přes mobilní
aplikaci WhatsApp. Byla jsem moc ráda, že se připojili
všichni rodiče. Díky této aplikaci jsem byla neustále rodičům k dispozici, zasílala jsem jednotlivé vypracované
úkoly a snažila jsem se rodičům práci co nejvíce zjednodušit. Rodiče mi mohli zasílat úkoly ke kontrole, stačilo
pouze mobilním telefonem vyfotit a přes aplikaci zaslat.
Zpětná vazba fungovala (a stále funguje) naprosto bezproblémově. Ve středu 22. 4. proběhla naše první online
výuka. Z 14 žáků se pravidelně přihlašovalo 7 – 8 žáků.
Velké díky patří také paní Břížďalové. V cerhenickém COOPu jsem po domluvě nechávala nakopírované pracovní
listy, kde je paní Břížďalová rozdávala všem rodičům našich prvňáčků. Snažila jsem se tyto pracovní listy volit tak,
aby si děti užily učení zábavnou formou (počítací vybarvovací obrázky, osmisměrky, zábavné čtení atd.). Sama
jsem absolvovala online školení Čtenářské gramotnosti,
které se mi moc líbilo a určitě v budoucnu některé novinky využiji.
V první polovině června se účastnili prezenční výuky
4 žáci I. třídy, ostatní stále využívali distanční výuku.
Ve třídě jsme byli spojeni se žáky z II. třídy. Během dopoledního bloku jsme se věnovali kromě tělesné výchovy

všem předmětům. Hodně opakovali, aby v září byli žáci
dostatečně připraveni. Užívali jsme si krásného počasí,
využívali možnosti pobytu na čerstvém vzduchu.
Pokud bych měla shrnout „koronavirovou“ výuku,
osobně si myslím, že cerheničtí prvňáčci (a jejich rodiče)
vše zvládli na jedničku.
Negativum, s kterým jsem osobně bojovala, bylo nedostatečné vybavení a zajištění technických pomůcek
pedagogům. Také informace, které se k nám dostávaly
od MŠMT byly nedostatečné. Věřím ale, že do budoucna,
pokud by podobná situace nastala, jsme všechny, já
i moje kolegyně, již zkušené virtuální paní učitelky.

pí uč. Petra Točíková (třídní učitelka)
II. TŘÍDA
Distanční výuka 2. ročníku probíhala pod mým vedením.
K zadávání úkolů sloužil školní e-mail a program Bakaláři.
Ze začátku jsme trochu ladili rozsah učiva, aby se dalo
časově zvládat. V případě nejasností se na mě rodiče obraceli s otázkami prostřednictvím e-mailové komunikace.
V průběhu prvních týdnů se systém zaběhl ke spokojenosti všech. Spolupráce se zasíláním úkolů ke kontrole
probíhala u většiny žáků bez problémů. V průběhu týdnů
se přidala i výuka online přes program ZOOM. Nejprve se
přihlašovala celá třída, posléze jsem již pracovala s menší
skupinkou žáků, kteří se nadále vzdělávali doma. Online
vysílání připravovala i paní učitelka K. Strnadová, která
děti učí matematiku. Další dvě skupiny žáků ve škole
po uvolnění opatření vyučovaly paní učitelky Petra Točíková a Kamila Strnadová.
Ke zpestření domácí výuky jsem v první části distanční
výuky zadala dva projekty. Zhotovení lapbooku na téma
jaro a herbáře s jarními květinami. Děti výroba bavila a výsledky tvoření jsou opravdu krásné. V online výuce jsme
opakovali učivo, které bylo zadáno k samostatné práci.
Do jedné hodiny se zařazovaly kratší bloky z různých
předmětů. Procvičovali jsme z učebnic, pracovních sešitů,
žáčky bavila i práce s výukovými programy. Jako bonus si
děti každý týden volily písničky na přání, které jsme společně s mým klavírním doprovodem zpívali. Díky online
vysílání třída neztratila sociální kontakt mezi sebou navzájem i mnou.

pí uč. Pavlína Ulrichová (třídní učitelka)
III. TŘÍDA
Ve školství pracuji mnoho let a ani ve snu by mě nenapadlo, že budu někdy učit děti na základní škole
„na dálku“. A tak jsme všichni na vlastní kůži poznali význam pořekadla „Člověk míní, život mění“.
Moje třída třeťáků i jejich rodičů zvládla tuto situaci na výbornou. Začátky byly trochu rozpačité, ale po pár dnech
už všichni pochopili, že to nejsou jen prodloužené jarní
prázdniny, ale opravdové učení, jen s tím rozdílem, že pracují doma většinou s maminkou, která se stala na dobu
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dvou a půl měsíce jejich učitelkou. Komunikovali jsme
prostřednictvím e-mailů, někdy se i telefonovalo, posílala
se videa, fotky, obrázky.
Sociální kontakt se spolužáky i se mnou se zlepšil v polovině dubna, kdy se 13 žáků začalo třikrát týdně připojovat prostřednictvím aplikace ZOOM. Děti byly šťastné,
že se vidí a slyší. I mě po tak dlouhé době potěšily jejich
úsměvy. Viděla jsem všechny křečky, kočky, plyšáky,
maminky, tatínky i sourozence. Připojení trvalo vždy 40
minut a určitě nám velmi pomohlo. Učili jsme se novou
látku, opakovali i hráli hry.
25. 5. jsem s radostí přivítala ve škole 16 žáků, moc mě
to potěšilo. Jsou disciplinovaní, ohleduplní a pracovití.
Za měsíc školy jsme se naučili spoustu nového a pak už
jen procvičovali a těšili se na letní prázdniny.
Velké poděkování patří rodičům. Za to, jak to zvládli, děti
podporovali a vydrželi. Já osobně děkuji svému počítači,
telefonu, internetovému připojení a mojí rodině, že to
všechno se mnou sdílely a přežily.
Pevné zdraví a klidné sluníčkové léto přejí všem třeťáci
a pí uč. Pavlína Švarcová (třídní učitelka)
IV. TŘÍDA
16. 3. – 20. 3. 2020 začal 1. týden distančního vyučování
pro 19 žáků IV. třídy. Od 3. týdne přestal komunikovat jeden žák díky selhání technického vybavení rodičů. Po zjištění problému jsem s rodiči komunikovala telefonicky.
Úkoly po zaslání od všech vyučujících v této třídě byly
rodičům pro žáky zasílány třídním učitelem prostřednictvím Bakalářů. V zadání úkolů bylo stanoveno, které úkoly
slouží k opakování, procvičování, k výkladu a ke klasifikaci. Tyto úkoly pro hodnocení žáci zasílali příslušnému
učiteli na jeho e-mailovou adresu s fotografií vypracovaného úkolu. Spojení probíhalo celkem dobře až na nějaké výjimky s otevíráním příloh. Pokud se nezadařilo,
zafungovali jsme přes aplikaci WhatsApp. Další počáteční
problémy se zasíláním příloh obrázků na Bakaláře jsme
mnohdy vyřešili přeposíláním příloh přímo na e-mailové
adresy rodičů.
Pracovala jsem z domova na školním počítači a vlastní
tiskárně. Všechny zadané a poslané úkoly jsou vytištěny,
ohodnoceny a evidovány v mé složce Covid-19.
Po krátkém proškolení o aplikaci ZOOM pro on-line výuku jsme měli se IV. třídou cvičné připojení v neděli 26.
4. v 18:00 hodin. Připojilo se 12 žáků. Pro výuku jsme měli
trochu problém zkoordinovat časy připojení s ostatními
vyučujícími a s výukou sourozenců. IV. třída měla výuku
přes ZOOM pro český jazyk ve středu od 9:00 hodin a pro
matematiku ve čtvrtek od 9:00 hodin. V. třída, kde vyučuji matematiku, se připojovala (cca 16 žáků) ve čtvrtek
v 11:00 hodin. Žáci, kteří se nemohli připojit, měli většinou problém s technikou.

Velmi nás potěšilo, jak učitele, tak žáky, že jsme se mohli
25. 5. opět setkat ve škole. Na prezenční výuku nastoupilo
25. 5. stanovených 15 žáků a začaly se vyučovat kromě
tělesné výchovy všechny předměty za dodržování stanovených hygienických opatření. Ostatní žáci byli vyučováni
distančně jako dosud.
Myslím, že jsme celou nelehkou situaci všichni zvládli
dobře a všem za to paří velký dík.

pí uč. Hana Zubíková (třídní učitelka)
V. TŘÍDA
V páté třídě probíhalo vyučování v poklidu a dobré náladě. Naplánovaný objem učiva pro tento školní rok jsme
společně stihli probrat a zbyl nám čas i na opakování probraného učiva. S dětmi doma jsme byli v pravidelném
spojení pomocí aplikace WhatsApp a také díky e-mailu.
Žáci, kteří následně docházeli do školy, měli kromě výuky prostor i pro zábavu a venkovní aktivity. Za každou
správně zodpovězenou otázku z českého jazyka následovala příhra v minigolfu, chodníky byly pomalované křídami, bylinky a kytice lučních květů natrhané, špekáčky
opečené. Pak už nás čekalo jen vysvědčení a vytoužené
prázdniny.

pí uč. Hana Kvasilová (třídní učitelka)
VI. TŘÍDA
Především bych ráda poděkovala všem rodičům a žákům,
kteří se s touto mimořádnou situací, která nastala, bravurně vypořádali.
První dva týdny výuky byly poněkud chaotické a namáhavé, pouze pomocí e-mailů. Třetí týden jsme rozjeli
online vyučování, které nám všem usnadnilo práci. Za to
bych chtěla velmi poděkovat p. Jiřímu Chaloupkovi, který
nám program ZOOM vysvětlil, nainstaloval a pomohl ho
uvést do reality.
V dalších týdnech jsme pomocí online výuky zvládali
tematické celky učiva. Všichni žáci se každodenně v určitý čas připojovali ke konzultacím a výkladu nově probíraného učiva. Samozřejmě nechybělo ani zadání pro
domácí práci. Některé výstupy z těchto činností byly
představeny na facebookových stránkách školy.
Můžeme říct: Společně jsme to zvládli!

pí uč. Alena Holá (třídní učitelka)
VII. TŘÍDA
Již před uzavřením školy měla naše třída společnou komunikační skupinu. Využíváme ji k rychlým dotazům
a v prvních dnech uzavření i ke krátkým videohovorům. Hned po uzavření školy jsem zřídila společný třídní
e-mail, do kterého dostali přístup všichni žáci třídy a jejich zákonní zástupci. Přes tento e-mail jsem si dopisovala
se žáky, zadávala jim úkoly i jsme prováděli krátké online
testování. Ke komunikaci s rodiči jsem využívala hlavně
školní systém Bakaláři. Po čtrnácti dnech, kdy už bylo
jasné, že se do školy jen tak nevrátíme, jsme začali uvažovat o online výuce. Byl vybrán ZOOM, přihlašovala se
většina třídy, ostatní komunikovali dále přes třídní e-mail.
Neobešlo se to bez počátečních těžkostí, jak nainstalovat
ZOOM, jak se přihlásit, pamatovat si časy přihlášení. Jako
velké úskalí online výuky se ukázalo, že musíme dohodnout časy tak, aby se i při více dětech v domácnosti mohly
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všechny vystřídat u jednoho zařízení. Při postupném uvolňování opatření si mohli žáci vyzvedávat zadání ve škole
a vypracované vracet do školní schránky. Po 8. červnu nastoupila do školy polovina třídy. Ve škole jsme zábavnou
formou opakovali to, co bylo nové při distanční výuce. Se
zbytkem třídy probíhal dále kontakt přes e-mail a ZOOM.

pí uč. Jana Truhlářová (třídní učitelka)
VIII. TŘÍDA
Osmáci se s mimořádnou situací, která nastala, vyrovnali, alespoň co se týká výuky, docela dobře. Vzdálené
výuky se, až na jedinou výjimku, účastnili všichni a celkem úspěšně. Zpočátku byly úkoly zadávány pomocí e-mailů, učitelé práce zkontrolovali a opravené posílali
žákům zpět. Práce odevzdávali žáci ve velké většině včas.
Později zvládli i připojení přes ZOOM, i když zde se už
vyskytly nějaké zádrhele. Někomu se nepodařilo připojit
vůbec, někdo neměl to správné vybavení, někdo byl se
třídou pouze bez obrazu, ale alespoň jsme se slyšeli. Když
se 8. 6. žáci 2. stupně mohli vrátit dobrovolně do tříd, nesešlo se nás moc, ale všem to, podle jejich názoru, ve škole
vyhovovalo víc než doma. Zajímavé je, že přišli pouze
kluci. Ve škole jsme opakovali a dělali společně zadání
úkolů, které ostatní vypracovali doma. V hodinách angličtiny jsme sledovali seriál v původním znění, aby se žáci
procvičili v poslechu a obohatili si slovní zásobu. A všichni
společně doufáme, že září už bude vypadat ve školách
úplně jinak, tedy že bude vše probíhat jak dříve.

pí uč. Sylva Rosenbaumová (třídní učitelka)

IX. TŘÍDA
Po dobu posledních několika týdnů jsme se s žáky 9. ročníku scházeli on-line. Těchto setkání se pravidelně nezúčastňovali pouze dva žáci. Ve vymezeném čase probíhala
jednak konzultace příprav k přijímacím zkouškám, jednak
zadávání a kontrola úkolů nutných k závěrečné klasifikaci.
Důležitým přínosem ale také bylo znovuupevnění sociálních vztahů do té doby omezených pouze na e-mailovou
komunikaci.
pí uč. Lucie Paličková (třídní učitelka)
Jak vidno, dovolím se vyjádřit, že jsme to všichni zvládli
s úspěchem, entuziasmem a dokonalou grácií. Navíc jsme
všichni táhli za jeden provaz, v čemž spatřuji největší přínos prověření vztahů mezi všemi aktéry. Můžeme být
tedy na sebe i ostatní právem hrdí!
V závěru našeho příspěvku bych chtěl PODĚKOVAT všem
pedagogům, vychovatelkám, asistentkám, nepedagogickým zaměstnancům, rodičům, žákům i zřizovateli základní školy, kteří nám pomohli v této nelehké situaci.
PODĚKOVÁNÍ patří rozhodně všem zúčastněným za jejich
pracovní nasazení a zapojení se do bezproblémového
chodu školy, poněvadž práce, kterou všichni odvedli, byla
velice náročná a záslužná!



za Základní školu B. J. Dlabače
Jelínek Ivo, ředitel školy

SEZNAMOVACÍ
AKCE PRO BUDOUCÍ
PRVŇÁČKY
Seznamovací akce pro nově nastupující prvňáčky kvůli
nejistému počasí proběhla v tělocvičně, kde se děti a rodiče seznámili s vedením školy, s budoucí třídní učitelkou
a vychovatelkou školní družiny. Stále ještě předškoláci se
ukázali jako velmi živé, veselé a nebojácné děti, které jsou
ve škole ihned jako doma. Milí prvňáčci, užijte si ve zdraví
a se spoustou legrace letní prázdniny a prvního září nezapomeňte ráno vykročit pravou nohou! Těšíme se na vás!

HLÁŠENÍ
Z ABAŠKOLKY!
Ti z vás, kteří pravidelně navštěvují naše internetové
stránky, si jistě všimli, že se „ABAškolka“ od září 2020 rozšiřuje i o základní školu. Pro nás je to obrovský úspěch,
protože můžeme navázat na ABA program i s dětmi,
které by chtěly naši školu navštěvovat.
Dále chceme podpořit zaměstnané rodiče z Cerhenic
i okolí během letních prázdnin realizací příměstských
táborů pod záštitou „ABAškolky“. Konkrétně bude cíl
naplněn realizací 12 turnusů příměstského tábora z operačního programu Evropské unie „Zaměstnanost“. V průběhu tří let tak dojde k podpoření 72 rodičů a začínáme
už letos.

I přes koronavirovou krizi jsme s pomocí přísných hygienických nařízení udrželi „ABAškolku“ v chodu a ve zdraví.
Naši intenzivní práci a její výsledky mohou posoudit rodiče, kteří k nám své děti dovážejí i ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Pokroky našich malých žáčků jsou
teď na konci školního roku patrnější. Jejich zlepšující se
tendence dělají radost nejen nám, ale i rodičům.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům
za jejich skvělou práci s dětmi, zřizovateli PhDr. Bc. Marku
Semerádovi MBA za podporu a pomoc a všem, kteří se
podílí na utváření prostředí „ABAškolky“.

Petra Málková, ředitelka
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CO VŠECHNO SE UDÁLO
V DĚTSKÉM EKOLOGICKÉM KLUBU
V našem klubu jsme úspěšně zakončili první pololetí Vánoční besídkou, „navštívil“ nás Ježíšek a dětem přinesl
bezvadné stolní hry, které si přály (děti byly dotázány,
které hry by jim udělaly radost, sepsaly svá přání a pak
se už jen dle seznamu vybíralo). V lednu jsme byli všichni
plní elánu, měli jsme před sebou několik akcí, na které
jsme se moc těšili, zakoupili jsme korálky, začali jsme si
cvičit jemnou motoriku a hlavně trpělivost, děti se naučily z korálků vytvářet krásné stromečky. Samozřejmě
jsme nezapomněli tvořit s tolik oblíbenou keramickou
hlínou. V únoru jsme stihli dětem uspořádat maškarní
karneval, který byl plný legrace, soutěží, tance a také sladkých odměn. Na březen jsme měli naplánované přespání
v enviru s občerstvením + noční bojovku. V dubnu nás čekalo netradiční tvoření kraslic, pečení velikonočních perníčků a následné zdobení, také jsme měli plánovaný výlet
do Poděbrad a exkurzi do Peček na policejní služebnu.
Bohužel veškeré plány nám zhatil koronavirus.
Klub reagoval na nastalou situaci a nabídl možnost hlídání
dětí i v dopoledních hodinách, ale nikdo z rodičů nabídku
nevyužil, což je pochopitelné, neboť zvláště ze začátku se
každý bál a nikdo nevěděl, jak se bude koronavirus v ČR
stupňovat. S kolegyní Hanou jsme nezahálely, neboť díky
panu starostovi jsme získali novou místnost v environmentálním centru a dětský klub jsme během karantény
přestěhovaly (za pomoci mého manžela a syna Hanky),
zařídily a pečlivě vše vydezinfikovaly. Ve dnech 20. a 22.
dubna také proběhl zápis do klubu pro rok 2020/2021, ale
i v září je pořád možnost se přihlásit. Máme pár nováčků,
na které se už teď těšíme, jinak nám většinou zůstávají
děti, které již klub navštěvují. Klubu byla „svěřena“ péče
o přilehlou zahradu u envira, takže jsme s kolegyní nakoupily sazenice bylinek a kytiček a osázely jsme truhlíky.
Z keramiky jsme s Hanou vytvořily zápichy s označením
každé bylinky.
Pan starosta PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA nabídl klientům z chráněného bydlení v Cerhenicích, aby využili prostor v enviru a vždy jednou za 14 dní dětský klub navštívili
s možností vytvořit si nějaký keramický výrobek. Bohužel
nás tito klienti stihli navštívit pouze jednou, za tu jednu

návštěvu si však stihli vyrobit hezký keramický zápich,
který na ně stále „čeká“. Budeme doufat, že vše se vrátí
do normálu a my budeme opět v září tyto klienty moci
v našem klubu přivítat a navázat tak na spolupráci, neboť
na nich bylo vidět, že jsou opravdu moc spokojení a tvořili s nadšením.
Od května se pomalu začal do klubu opět vracet dětský
smích, někteří rodiče opět začali využívat naše služby, někteří rodiče nám oznámili, že jejich děti budou klub navštěvovat opět až od září. Několik rodičů z okolních vesnic
nás oslovilo, zda je možné, aby do dětského klubu mohli
vozit také své ratolesti, neboť se jim líbí program, který
pro děti vytváříme. Takže jsme byly s kolegyní potěšeny
zájmem a oceněním, ale tento projekt se jmenuje „Podporujeme pracující rodiče v Cerhenicích“, takže tím to je
jasně dané.

Pavlína Zvoníková

PŘÍPRAVA
FOTOPUBLIKACE
Starosta Marek Semerád spolu s vynikajícím
kolínským fotografem Štěpánem Vodičkou a naším
rodákem, spisovatelem Břetislavem Ditrychem,
chystají výpravnou fotografickou publikaci o naší
obci: Cerhenice, Cerhýnky, Radimek.
Publikace by měla být rozdělená do čtyř celků
podle ročních období: jaro, léto, podzim a zima.
Termín vydání: zhruba léto 2022. „Potřebujeme tipy,
co do knihy patří a co neopomenout! Vymyslete,
prosím, zákoutí, která tady máme, ale třeba je běžně
neukazujeme. O náměstí, o škole, školce nebo envi
víme – ale potřebujeme i přírodní zajímavosti,
byť se bude jednat třeba „jen“ o krásný strom.
Spoléhám na Vás, že nás v tom nenecháte,“
říká starosta směrem ke svým občanům.
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ZE ŽIVOTA
KNIHOVNY

REKONSTRUKCE
BUDOVY POŠTY

Obecní knihovna od 16. 5. 2020 obnovila svou činnost.
Nabízí dětskou literaturu, rozdělenou do kategorií podle
věku dětských čtenářů od prvního čtení až po knihy pro
mládež, včetně několika her a např. albitužky, které jsou
zapůjčeny z meziknihovní služby v Kutné Hoře.
Pro dospělé čtenáře je v knihovně poměrně široká nabídka beletrie, detektivek a thrillerů, naučné literatury,
literatury s enviro tematikou a několik titulů časopisů.
Cerhenická knihovna nezapomíná ani na žáky základní
školy a studenty, kteří mají možnost půjčit si povinnou
literaturu včetně básní. Nabídka je rovněž obohacena
o knihy z Kutné Hory, které jsou pravidelně obměňovány.
Spoustu knih vyřazených nebo starších darovaných nabízí knihovna zdarma.
Během měsíce ledna zde proběhla výstava obrazů paní
Heleny Polákové, další výstava obrazů a akvarelů paní
Ilony Bochníčkové, která se měla původně uskutečnit
v dubnu, byla z důvodu nouzového stavu přesunuta
na podzim.
V prostorách knihovny je stálá expozice fotografií ze života naší rodačky – herečky Blanky Waleské, od jejíhož
narození uplynulo 19. 5. 2020 110 let.

V obecním objektu, kde sídlí pobočka České pošty, je
již provedena hrubá stavba dvoupodlažní bytové části
a jedno podlaží objektu pošty. Nad bytovou částí je provedena pultová střecha se sklonem do dvorní části cca
10 stupňů. Na sbíjených nosnících jsou osazeny desky OSB
vč. hydroizolace a parotěsné zábrany. Hotová je plechová
krytina. Veškeré instalace v bytové části (kromě jednoho
bytu nad poštou) tzn. elektro, voda plyn, odpady, jsou
taktéž provedeny. V současné době se provádějí vnitřní
omítky a štuky. Dále se provádí podbití pultové střechy.
Plastová okna jsou osazena. Po dokončení omítek se postupně provádějí podlahy. Jakmile budou dokončeny
mokré procesy, budou osazeny podhledy SDK.
Ve II. nadzemním podlaží pošty je osazena nosná ocelová
konstrukce a na ní je proveden dřevěný krov. Na pravidelných schůzkách se zástupci pošty se upřesňují jejich
požadavky na zajištění provozu a zabezpečení pobočky
pošty.
I přes zdržení výstavby, způsobené známými okolnostmi,
stavba míří ke svému závěru. Zatím se odhaduje ukončení
a předání stavby v měsíci srpnu až září.

PARKOVACÍ DŮM
V areálu bývalého chátrajícího cukrovaru již proběhlo
zakládání stavby budoucího parkovacího domu. „Děkuji
všem okolo za trpělivost,“ říká starosta Marek Semerád
s tím, že stavba jde podle plánu, do konce roku by mělo
být hotovo. Mimochodem, před prázdninami o budoucím cerhenickém parkovacím domě informovala i PrahaTV.

PŘÍPRAVA
CYKLOSTEZKY
POKRAČUJE
„Příprava cyklostezky Cerhenice –  Velim, jejíž stavbu jsme
si prosadili na Středočeském kraji, pokračuje,“ informoval
starosta Marek Semerád. Dokumentace, kterou financuje
Středočeský kraj, bude dokončena v druhém pololetí
letošního roku a pak předána obci, aby mohla požádat
o dotaci.
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KAPLIČKA
V CERHÝNKÁCH
PROKOUKNE
Stavební úřad v Pečkách vydal povolení na plánovanou
rekonstrukci kapličky v Cerhýnkách. Městys získal na rekonstrukci dotaci , díky níž se uskuteční ještě letos.

PROMĚNA
BÝVALÉ SKLÁDKY
Bývalá skládka v Cerhýnkách před kovošrotem je minulostí. Proměnila se v upravené místo. Tedy ne sama
od sebe. „Klobouk dolů před manželi Jandovými, kteří
se o to zasloužili. Sice stavíme parkovací dům za 50 milionů, ale z tohoto mám stejnou radost. A to to vyšlo ani ne
na 20 tisíc,“ řekl starosta Marek Semerád.

JEZÍRKO
SE DOČKALO
ÚPRAVY

Poděkování posílá starosta Marek Semerád panu Jiřímu Folbegrovi za úpravu jezírka na zahradním
hřišti. „A prosím, neničit! Konec konců, máme tam kamery. A kromě nich také ropuchu zelenou, skokana skřehotavého a mloky. Děti Země, Greenpeace a další by z nás
měli radost. Nám ale stačí, když ji budete mít jen Vy,“ řekl
starosta Semerád.

MYSLIVCI
MAJÍ NOVĚ
FACEBOOKOVÝ
PROFIL

ZE ŽIVOTA
MYSLIVECKÉHO
SPOLKU:
OPRAVA ALEJE
V minulosti jsme my, myslivci, uvítali obnovu některých
polních cest formou alejí. Technický vzhled krajiny našeho okolí mohl získat něco málo nazpět ze své malebnosti první poloviny minulého století.
Bohužel tragická nepřízeň počasí minulých let, ke které se
nad Cerhýnkami přidala i lidská bezohlednost, si vybrala
svou daň a aleje se obnovují velmi pomalu.
Členům našeho spolku není tato situace lhostejná, proto
jsem nabídl panu starostovi, že se pokusíme situaci zlepšit. Tento náš návrh byl přijat s povděkem.
Jak jsme slíbili, tak jsme 18. 4. 2020 učinili. Opravili jsme
staré kůly, které měly roční, maximálně dvouletou životnost, ošetřili je proti hnilobě starodávným způsobem –
opálením (uvidíme, jak se osvědčí). Ochranu jsme použili
stávající plastovou z uhynulých stromků. Kůly jsme ve většině případů dali nadstandardně po dvou ke stromku
a ochranu připevnili drátem. Stromky jsou tak více ochráněny proti poškození srnci při označování teritoria. Standardní způsob ochrany je bohužel často v tomto ohledu
nedostatečný.
Díky pochopení pana Hrušky z Velimi, který nám za velmi
výhodnou protislužbu již pravidelně poskytuje stromky
na výsadbu, je výsledkem 32 nových ovocných stromků
v aleji od Cerhýnek směrem na „Černý“.
Stromky jsou záměrně rozmístěny tak, aby vyplnily největší mezery (jedna byla i 100 m dlouhá) v aleji, a napomohli tak k „neukrajování“ cesty zemědělskou technikou.
Takto se nám podařilo zcela zdarma poopravit dvě třetiny této aleje. Rád bych připomněl, že městys Cerhenice
a jeho občany to nestálo ani korunu.
Mimochodem, minulý rok jsme s výraznou pomocí našeho dětského kroužku vysadili více než dvě desítky
stromků. Většinu z nich do alejí, těsně pod Cerhýnkami.
Tam se letos zazelenaly všechny. V aleji nad Cerhýnkami
byly téměř všechny zničeny většinou bezohledným hospodařením.
Vlasta C.

Myslivecký spolek Cerhenice má nově vlastní face
bookový profil, na kterém informuje o své činnosti. A nabízí také vhodné rady, co dělat (a nedělat) v přírodě.

https://www.facebook.com/Mysliveck%C3%BD-spolek-Cerhenice-108746787498870/
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CERHENICE V DOBĚ 
Dvě bohoslužby se v době pandemie odehrály v kostele sv. Jana Nepomuckého. Obě za obyvatele Cerhenic.
S prosbou o jejich ochranu, s prosbou o návrat k normálnímu životu.
Celá řada obyvatel Cerhenic se připojila k akci Zapal
svíčku pro svoji obec a její obyvatele.

Ve středověku se stavěly morové sloupy. Starosta vyvěsil
vlajku Cerhenic. S přáním, aby se koronavirus naší obci
vyhnul. „Třeba nás vyšší moc vyslyší,“ řekl.
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KORONAVIROVÉ

Veřejná prostranství, úřad, chráněné bydlení, autobusové
zastávky… Vše prošlo pečlivou dezinfekcí.
Městys děkuje našemu novému občanovi panu Součkovi za dodávku roušek, respirátorů a desinfekce, které
našly využití pro ochranu našich seniorů. Velice děkuje
také za dar od rodiny Beckových, provozovatelů a organizátorů poutě. Darovali roušky a ochranné štíty. Využili
je především pracovníci pečovatelské služby, kteří jsou
v denním kontaktu se seniory.
Mnozí občané se zapojili do šití a darování roušek. Díky!
Společně jsme to zvládli.
Městys nakoupil dezinfekci a rozdal ji všem svým obyvatelům.
Cerheničtí senioři se během koronavirové krize dočkali
dárků, konkrétně knížek. Poděkování za ně patří paní Kateřině Mruchničové. Mimochodem, v knížkách jsou zmíněné i Cerhenice.
Maruška Barochová upekla seniorům velikonoční beránky. Slávka Tahalová a Jana Palusková je rozdaly těm,
kteří jsou sami. „Maruško, děkuji ještě jednou a hluboce
smekám,“ komentoval starosta Marek Semerád.
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ODEŠEL
MIROSLAV VEVERKA
Bohužel Vám musím oznámit, že můj otec dnes v ranních hodinách zemřel. Syn Vít Veverka. Tu krátkou
smutnou zprávu jsem dostal 29. dubna odpoledne.
JUDr. Miroslav Veverka (1927) navštěvoval nejdříve
cerhenickou školu, pak gymnázium v Kolíně a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do začátku normalizace
působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti. V roce 1971 musel justici opustit a osmnáct let byl
sociálním kurátorem. V té době se začal ve volném čase
věnovat soustavnému studiu přírodních a společenských
věd. V roce 1990 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu,
po přemístění instituce do Brna působil jako soudce Vrchního soudu v Praze.
Trochu na pohled složitý název má jeho první a obsáhlá
kniha Evoluce svým vlastním tvůrcem – od velkého
třesku ke globální civilizaci. Vyšla před sedmi lety
a stala se bestselerem. Astronom RNDr. Jiří Grygar, který
byl mimochodem před časem také hostem v Enviromentálním centru, ocenil autorovu důvěrnou znalost různých
vědeckých oborů a přístupnost výkladu: „Šíře záběru bere
dech a celkové pojetí je aspoň z mého pohledu jedinečné;
s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal“.
V knize Hledání Boha, která vyšla v loňském roce, přibližuje přehledně a srozumitelně dějiny teologického
myšlení a různých náboženství. Právě o ní jsme chtěli
v Cerhenicích hovořit a jistě bychom nezapomněli ani
na jeho dětství a mládí. Narodil se v čp. 43 za bývalým obecním úřadem, dnes Enviromentálním centrem,
ve stejném domě jako o více než půldruhého století dříve
Bohumír Jan Dlabač.
Byl nejen zasvěceným a přemýšlivým autorem, ale také
pěstitelem kaktusů, miloval Francii a její kulturu i kuchyni,
zajímal se o moderní malířství, byl výborným fotografem,
kreslířem, vášnivým čtenářem i aktivním turistou. Po rozdělení Československa obešel Českou republiku po hranicích kolem dokola pěšky. Navštívil kromě Antarktidy
všechny světadíly.
Pozvání k besedě a setkání s „rodáky“ si pokládal za čest.
Velice se těšil. Po dohodě s panem starostou jsem mu
nabídl, že ho z Prahy a pak zase domů dovezeme autem. Odmítl. Přijedu vlakem. Možná kdybyste mě svezli
od nádraží, abych nemusel ten kilometr šlapat pěšky, napsal. Na podzim se necítil nejlíp. Dohodli jsme se, že setkání uspořádáme letos na konci jara. Pak jsme si jako
každý rok vyměnili vánoční přání. Přestože nás všechny
zastihla nečekaná epidemie, ozval jsem se mu první
jarní den. Odpověděl: Představ si, co se mi stalo. Hned
začátkem roku jsem upadl na ulici, zlomil si kyčelní kost
a dlouho jsem si pobyl v nemocnici. Noha se zhojila
dobře, teď jsem už měsíc doma a učím se chodit, zatím
jen s chodítkem po bytě. Ale mým hlavním problémem je,
že jsem slabý, vyčerpaný, hned unavený.

Miroslav Veverka s Danielem Stachem
v pořadu Hyde Park Civilizace na ČT 24

Zmiňoval, že dokončuje třetí knihu s názvem Napříč labyrintem. Zbývá mi dopsat 10–20 stránek. Je velmi rozsáhlá, víc než dvojnásobek Evoluce. To by bylo, počítal
jsem v duchu, až 1200 stran. Nakladatel zaváhal, hledám
jiné řešení, dodal nejspíš trochu zklamaně. Jak mi bude
líp, ozvu se.
Naposledy jsme si psali o Velikonocích. Můj stav se zlepšuje, ale pomalu, velmi pomalu. Už se nezlepšil. Na besedu k nám do Cerhenic už Miroslav Veverka nepřijede.
Škoda.



/Břetislav Ditrych/

PODĚKOVÁNÍ

>>> 
Děkuji za přání k mému životnímu jubileu
panu starostovi Marku Semerádovi.

Miloslava Červinková
>>> 
Děkujeme panu starostovi za gratulaci
k našemu životnímu jubileu.

Bronislav a Jitka Sowovi
>>> 
Děkuji za přání a věcný dar k mému
životnímu jubileu.

Dagmar Chlumská
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