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MILÍ CERHEŇÁCI,
PŘÁTELÉ, SOUSEDÉ,
nastal čas Vánoc, magické období, kdy k sobě
vždy máme blíž. Blíž myslí a srdcem, takže to
platí i dnes, kdy máme dodržovat přiměřené
fyzické rozestupy. I přes ně si můžeme více naslouchat a důvěřovat. Letos jsem Vás přivítal
u poněkud netradičního rozsvícení vánočního
stromu na náměstí, nechtěli jsme Vás o tento
zážitek připravit ani v této pandemií postižené
době. Podařilo se zorganizovat i obecního Miku-

láše, aby děti o tuto tradici nepřišly. Zkrátka snažili jsme se udělat advent alespoň trochu takový,
jak jste na něj zvyklí. Kulturní program jsme museli zrušit, ale jistě bude příležitost vynahradit
si to. Rád bych Vám všem popřál krásné svátky
a hlavně pevné zdraví, abychom se příští rok
pod rozzářeným stromem na náměstí všichni
sešli.


Marek Semerád
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POSÍLENÍ
LÉKAŘSKÉ PÉČE
V CERHENICÍCH

NA NĚKOLIKA
MÍSTECH UŽ JE
FREE WIFI

Vedení městyse dlouhodobě usilovalo o posílení lékařské péče přímo v Cerhenicích. „A jsem
tak rád, že k tomu nakonec i došlo. Naším novým lékařem MUDr. Slabý z Velimi, kterého
bude zastupovat jeho kolegyně MUDr. Lustigová. Fyzicky budou v naší ordinaci, kterou jim
obec za symbolické nájemné zařídí, od pondělí
do pátku. Ale i tak si přejeme, aby měli co nejméně práce, že?“ uvedl starosta Marek Semerád.
„Velmi děkuji také MUDr. Kaprálové, jež bude
působit již jen v Plaňanech, za dlouhá léta, které
naší obci věnovala,“ dodal.

V prostoru vlakové zastávky Cerhenice, na fotbalovém hřišti, v prostoru bývalého cukrovaru (dílny) a u envicentra nově funguje free
wifi. Ještě přibudou Keltské hřiště a Cerhýnky.
Na projekt městys získal podporu Evropské komise, realizovala ho místní firma AURIGA.

KŘIŽOVATKA
DOSTANE ZRCADLO
Když lidé dají hlavy dohromady, bývá z toho
velmi často dobrý nápad. A může to samozřejmě fungovat i online. Právě pro takové nápady slouží facebooková skupina Máme rádi
Cerhenice official. „Díky Martinu Sixtovi za upozornění ve skupině, přechod u ‚Staré školy’ je
opravdu velmi nebezpečný. Jsem již domluven
s firmou Dopravní značení KH, že tam nainstaluje zrcadlo. Pokud máte podobné tipy, sem
s nimi. Posoudíme je a budeme je řešit,“ říká starosta Marek Semerád.

PARKOVACÍ DŮM
HOTOV!

KUDY POVEDE
CYKLOSTEZKA?

Do finále dospěla další velká součást revitalizace areálu bývalého cukrovaru. Zbrusu nový
parkovací dům, je hotov, městys převzal stavbu
v polovině prosince. Veškeré informace o jeho
provozu budou zveřejněny po kolaudaci, která
je naplánovaná na konec ledna. Už nyní je ale
možné prozradit, že Cerhenice budou nejspíš
světlou výjimkou v rámci celé republiky – stání
v našem parkovacím domě bude totiž zdarma.

Při projektování cyklostezky Cerhenice – Velim
(trasa od ČOV na Fajberk) městys neustále bojuje
s neochotou vlastníků tamních pozemků se nějak rozumně domluvit- „Je proto na čase hledat
jinou trasu,“ říká starosta Marek Semerád. Nabízí
se například využít aktuálně vybudované obslužné komunikace pro opravu železniční trati.
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POŠTA OPĚT
OTEVŘELA
Rekonstrukci objektu č. p. 228 se podařilo dotáhnout do úspěšného konce, z původní staré,
šedé budovy se stal pěkný moderní dům, v jehož prvním poschodí vznikly nové sociální byty.
Od začátku listopadu je poště v přízemí opět
plně k dispozici našich obyvatelům.

(( CERHENICKÉ ROZHLEDY ( PROSINEC 2020 (( STRANA 5

ŠKOLA
MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ
9. prosince jsme u nás přivítali představitele
z Výzkumného ústavu železničního, p. Martina
Bělčíka a p. Miloše Klofandu, aby s p. ředitelem
Ivem Jelínkem podepsali darovací smlouvu
na realizaci školního hřiště. Školní hřiště vybudovala firma Bonita. Děti se mohou těšit na různé
herní prvky, a zpříjemnit si tak např. činnost
ve školní družině.
Škola děkuje VUZ za sponzorský dar i panu řediteli Jelínkovi za nápad vybudovat takové hřiště,
které na pozemku ZŠ chybělo. Všichni doufáme,
že se žákům bude nové školní hřiště s různými
herními prvky líbit.
Za pořízené fotografie děkujeme paní vychovatelce Heleně Výborné.

ZŠ Cerhenice

VEČEŘE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
SE OPĚT ODKLÁDÁ
Letošní „Večeře ve Školní jídelně“ se na jaře
nemohla uskutečnit a ani do konce roku neuskuteční. Všechny zakoupené vstupenky
zůstávají nadále v platnosti. Kdo bych chtěl
vstupenku vrátit, tak je to samozřejmě možné.

Letošní ročník měl být zaměřen na klasickou
českou kuchyni, měli jste ochutnat, jak vaří naše
kuchařky, při rautu jsme se těšili, že si s Vámi popovídáme. Školní jídelna měla být otevřená pro
Vás! Večeře je přeložena na jaro 2021. Budeme se
na Vás stále těšit!
ŠJ Cerhenice
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OD NOVÉHO ROKU
BUDOU MÍT
KAMIONY PŘES
CERHÝNKY ZÁKAZ

ZE ŽIVOTA
MYSLIVECKÉHO
SPOLKU
CERHENICE

Městys se snaží řešit neúnosnou dopravu
v Cerhýnkách. Těsně před nabytím účinnosti
je omezení kamiónové dopravy v Cerhýnkách.
Zhruba od Nového roku již přes tuto obec nebudou moci jezdit kamiony nad 10 tun. „V plánu
máme i rekonstrukci chodníků, nicméně ty
dnes slouží spíše jako odstavné plochy. Než se
do jejich opravy skutečně pustíme, chceme reálné odstavné plochy vybudovat naproti. Jakmile tyto odstavné plochy doděláme, opravíme
i chodník podél krajské silnice. Věřím, že parkovat se na něm již nebude, a bude tedy sloužit
výhradně chodcům,“ uvedl starostka Marek
Semerád. Akci realizují Technické služby Cerhenice, místní firma @Ján Dudlák pod dozorem
předsedy osadního výboru pana Jandy.

V sobotu 14. 11. zorganizoval místní Myslivecký spolek Cerhenice výsadbu (opravu) aleje
od Úvozu (my říkáme Ouvozu) v Cerhýnkách
směrem na Plaňany. Akce proběhla ve spolupráci s městysem Cerhenice, který hradí tentokrát kvalitní ochranu stromků i stromky
samotné. Stromky se nám podařilo získat opět
díky p. Hruškovi z Velimi opravdu levně – okolo
třetiny skutečné ceny. Ošetřené kůly a práci
dodali myslivci. Oprava proběhla v počtu 23 ks
nově zasazených jabloní a švestek.
Přáli bychom si, aby naše práce nepřišla vniveč
a aby aleje byly respektovány v místě hospodařícími zemědělskými subjekty.

KÁCENÍ
V CERHÝNKÁCH
Každého stromu je samozřejmě škoda, ale pokud není zbytí, tedy když jde o strom nemocný
nebo nebezpečný pro své okolí, nedá se nic dělat. Na žádost občanů kácely Technické služby
Cerhenice nebezpečné stromy v Cerhynkách.

My, myslivci, se stále se snažíme zlepšovat tzv.
krytové a potravní možnosti volně žijících živočichů. Vedlejší důležitý produkt našeho snažení
je krajina, která více lahodí lidskému oku. Prospěch z tohoto snažení mají tedy nejen zvířata,
ale i lidé. Kromě výše uvedené obnovy aleje,
jsme též v měsíci listopadu po dohodě s majitelem pozemku, ležícího v naší honitbě, vysadili na nevyužívané stráni na Dobřichovsku
na 600 ks dřevin – plodonosných keřů a stromů.
Vše zakoupeno a zrealizováno z prostředků mysliveckého spolku.
Cintl ml.
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JAK TO VIDÍ STAROSTA
ŘÍJNOVÉ ZASTUPITELSTVO

Tentokrát na polovinu měsíce, konkrétně
na 16. října, jsem svolal další jednání zastupitelstva našeho městyse. Bylo a je před námi hodně
práce, je těžká doba, nikdo nevíme, jak se situace dál vyvine, a my musíme potřebné věci řešit včas. Program zasedání zastupitelstva jsme
rozšířili o několik bodů včetně například výběrového řízení na pořízení domovních čističek
odpadních vod pro obyvatele našeho Radimku.
Tradičně jsme začali kontrolou usnesení z minulého, zářijového zasedání a hned na to jsme
přešli ke složitému bodu, kterým byla žádost
Základní školy J. B. Dlabače o určení dalšího postupu, jak vymáhat neuhrazenou škodu po bývalém řediteli a bývalé účetní školy. Zastupitelé
se nakonec shodli, že požádáme právního zástupce městyse Cerhenice o stanovisko, zda je
v souladu z právního hlediska vymáhat po bývalém řediteli a bývalé účetní škodu, kterou podle
závěru Policie ČR způsobili ZŠ Cerhenice. Pokud
ano, pověřuje zastupitelstvo našeho právníka
sepsáním žaloby na vymáhání. Samozřejmě
před podáním žaloby se pokusíme sjednat smír.
K dalším finančním záležitostem patřilo projednání stávajícího úvěru u Fio banky, kde
máme v případě potřeby možnost navýšení,
nebo vyvěšení záměru na odkoupení části
pozemku v k. ú. Cerhenice na základě žádosti
našich obyvatel.
Řešili jsme také parkovací dům, informoval
jsem kolegy zastupitele o připravovaných investičních akcích, jimiž jsou vybudování hřiště
na malou kopanou, dětského hřiště a workoutového hřiště s lezeckou stěnou. Zastupitelstvo
následně odhlasovalo smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou pana
Málka ze sousedních Plaňan.
V současné nelehké době byla důležitým bodem
jednání také zpráva o mém intenzivním jednání
s lékařkou paní MUDr. J. Kaprálovou o navýšení
ordinačních hodin ve zdravotním středisku městyse Cerhenice po celý týden, tedy ordinace dalších lékařů MUDr. Lustigové a MUDr. Slabého.
Hovořili jsme také o jednání s firmou TELSIG
ohledně opravy komunikace v ulicích Za Dráhou a Lánská. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravu těchto komunikací ve výši
1 179 315 Kč bez DPH.
Ze zmíněných aktuálních záležitostí, které jsme
přidali na program jednání, zastupitelé schválili
vyhlášení výběrovém řízení na domovní čistírny
odpadních vod v obci Radimek a zároveň i složení hodnotící komise.
K dalším bodům jednání říjnového zasedání zastupitelstva patřila zpráva o kontrole v Centru
sociálních služeb – pečovatelská služba, kterou

provedl krajský úřad, nebo také zpráva místostarosty Aleše Koblihy o provedeném průzkumu
na zakoupení měřičů tepla v objektu č. p. 228
v ulici Nádražní (pošta, nebytové prostory a pět
bytových jednotek.

LISTOPADOVÉ ZASTUPITELSTVO

V pátek před první adventní nedělí se konalo
další zasedání zastupitelstva našeho městyse.
Začali jsme tradičně kontrolou usnesení z minulého zasedání, řešili jsme pronájem bytů a kadeřnictví v Nádražní ulici příspěvkové organizaci
Správa domů a bytů Cerhenice a samozřejmě
došlo i na naše Cerhýnky a Radimek. Konkrétně
jsme se zabývali pořízením domovních čističek
pro obyvatele Radimku, schválili jsme nejvhodnější nabídku od firmy ABPLAST z obce Čistá.
Svou zprávu přednesl tradičně předseda Osadního výboru Cerhýnky.
Informoval jsem kolegy zastupitele o probíhajících investičních akcích, jimiž je v první řadě
parkovací dům, který je prakticky dokončený,
ale také sběrný dvůr, práce v lese Boreček, ukončení stavebních úprav na č. p. 228 – pošta, kde
již máme za sebou úspěšnou kolaudaci, a také
třeba rekonstrukce komunikace v Polní ulici.
Odhlasovali jsme správce Centra pro výuku technických předmětů a řemesel, jímž se stal pan
Bořivoj Janda, a to pro tuto chvíli na smlouvu
od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 na 300 hodin ročně.
Věnovali jsme se také dotačním záležitostem.
Podařilo se nám připravit žádosti o dotace hned
na několik akcí a na sklonku listopadu zastupitelstvo odsouhlasilo jejich podání. Jde o dotace
na rekonstrukce komunikací v ulicích Pod Beránkem, Za Štěpnicí a komunikace u mateřské školy,
na vybudování workoutového hřiště a na revitalizaci rybníku Přeďák.
Schválili jsme také cenovou nabídku na rozšíření varovného systému pro náš městys, tedy
bezdrátového rozhlasu, konkrétně jde o pět
nových přijímacích hlásičů za nabídkovou cenu
98 375 korun bez DPH od firmy Empemont z Valašského Meziříčí.
Došlo i na uzavření nových nájemních smluv se
stávajícími nájemníky v lokalitě Na Palouku, řešili jsme majetkové záležitosti, odsouhlasili jsme
příspěvek 50 000 Kč na činnost Mysliveckého
sdružení Cerhenice, sazebník pečovatelské
služby a důležitým bodem našeho zasedání
bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria
pro rok 2021.



S přáním krásného adventu Marek Semerád

PODĚKOVÁNÍ
>>> Děkuji panu starostovi



a všem přátelům za blahopřání
k 90. narozeninám.

Zdenka Jírová

>>> Děkuji panu starostovi



za blahopřání k mému
životnímu jubileu.

Věra Kolaříková

>>> Touto cestou děkuji vedení



obce za blahopřání k mému
jubileu a zároveň děkuji paní
Tahalové a Junkové ze SPOZ
za milé blahopřání.

Zdena Novotná
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