českých vojáků v rakouských uniformách,
aby s posledními výstřely velké války
naposledy v naší zemi rakouskouherskou
vlajkou a hymnou uctili zanikající impérium.
Nově vznikající stát s novou vlajkou, hymnou
a
deklarací
nezávislosti
zosobnil
ten
nejoprávněnější – tatíček Masaryk. Poté se
celý průvod vydal vstříc stoleté budoucnosti.
Tu představovala připravená časová osa
s vystavenými materiály mapující zásadní
okamžiky jednotlivých desetiletí. Účastníci si
mohli navíc na časové ose najít a označit své
osobní milníky a životní události a zařadit se
a uvědomit si vztah s dějinami širšími.
Filozofické zamyšlení nad časovou osou se
všeobjímajícími
otázkami
našeho
bytí
naleznete uvnitř listu ve formě epitafů.
K jednotlivým
dějinným
etapám
představujícím události republikové kulturní,
sportovní, ale i zejména obecní přistoupili
dobrovolní pořadatelé svědomitě a dokázali
tak předat návštěvníkům řadu informací a
uvědomit si dějinné souvislosti. Aby byli
návštěvníci ještě více vtaženi do děje a aby se
potvrdilo, že materiály nebyly připraveny
zbytečně, byl pro ně připraven kvíz zaměřený
za události obecní. Je potěšitelné, že i dlouho
po akci byly materiály středem zájmů a
procházek. Pokud se týče odevzdaných kvízů
– odevzdáno bylo 17 vyplněných dotazníků,
z toho byly pouze 4 úplně bez chyby. Správné
odpovědi
přineseme
dále.
Ze
všech
odevzdaných při ustavujícím zasedání nového
zastupitelstva bylo rukou nováčků vylosováno
5 výherců drobných cen. Historickou trasu
vhodně
doplňovaly
zejména
technické
památky umístěné v časové ose. Ty drobnější
byly umístěny u sportovních kabin – jednalo
se o takový pel mel naší historie (prostě co
naše půdy a skříně vydaly se svého tajemství).
Díky všem, kteří se tak se všemi podělili o své
vzpomínky. Historický průvod dospěl až na
konec minulosti a stanul v roce 2018 a na
prahu cesty vedoucí k budoucnosti. Pro
připomínku tohoto významného dne čekala na
přítomné historicky důležitá událost –
vysazení památeční lípy republiky, tak jak to
činili i naši předkové před sto lety. Trikolórou
obalený kmen byl zasazen společnými silami
starostů obou Cerekvic - Josefem Abrahamem
a Milanem Tobolkou. Ke kořenům však byl
nejdříve vložen vzkaz budoucím generacím a
to stylově – v zapečetěné (vypité = prázdné)
láhvi od rumu Republika. Poté nechyběly
projevy starostů – ty nemohou být opomenuty
na žádné významné akci. Výsadbu národního
stromu posvětil přítomný vikář Jan Pitřinec a
předpoklady pro spokojený růst zajistil
společnými silami lidský řetěz spoluobčanů
dodávkou vody na zalití přímo z řeky Loučné.
Následné sousedské posezení s trochou toho
zahřátí, občerstvení a zpěvu završilo

slavnostní a důstojné připomenutí jubilejního
výročí vzniku naší krásné vlasti.
Poděkování za úspěšný průběh a svědomité
přípravy materiálů a scénáře patří celému
týmu dobrovolníků. Rádi bychom věřili, že i
občanům byla akce příjemná a také poučná.
Za nás pořadatele jsme si to užili a těšíme se
na další zpestření společenského života = za
nás dobrý.
S upřímnými díky a úctou starosta.

Otázky a odpovědi na kvíz ke
100 letům republiky
Ve kterém městě získal cerekvický rodák
František Ventura zlatou olympijskou medaili
v parkuru?
Amsterodam
Kdy začaly jezdit první motorové vlaky na naší
trati
1934
Ve kterém roce byla otevřena nová Mateřská
škola
1982
Kolik brigádnických hodin bylo odpracováno při
výstavbě požární zbrojnice
7300
Od kterého roku patří k Cerekvici osada Pekla
1960
Ve kterém roce cerekvičtí fotbalisté hráli ve
Španělsko
1994
Ve kterém roce získala obec právo používat znak
a prapor
2001
Kolik let byla na návsi umístěna telefonní budka
1996-2009 = 13 let
Kolikátý masopust byl v Cerekvici uspořádán
v roce 2018
První
Ve kterém roce navštívil naši obec president
Masaryk
1929
Ve kterém roce byla zaznamenána největší
povodeň
1997
Jaké dvě významné události se váží k datu
14.9.1938
Zemřel TGM a zahájena stavba Základní
školy
Ve kterém roce byl vystavěn vodojem na
Záhoranu
1948
Jak se jmenoval poslední soukromě hospodařící
rolník v obci
Jan Buriánek
Datum návštěvy presidenta Klause v obci
9.9.2009
Kdy byly zavedeny volné soboty
1968
Ve kterém roce byl dokončen obchvat silnice 35
1974

