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BABIČK A V TRENK ÁCH
bAPRÍLOVÁ KOMEDIE
e
n
a
Členové ochotnického souboru KD Horní Cerekev sehráli osmkrát velmi úspěšnou komedii Vlastimila Pešky „Babička v trenkách aneb aprílová komedie“ na jevišti kulturního domu za účasti 1249
diváků. Hornocerekvičtí ochotníci hostovali s touto
komedií již tradičně v nedaleké Růžené a zavítali

také do jižních Čech do Žíteče na Třeboňsku. Diváci v Horní Cerekvi, Růžené i Žíteči si vytleskali
několik hudebních přídavků.
Poděkování patří nejen těm, kteří se na nastudování komedie podíleli, ale i MěÚ a všem sponzorům.
-sn-
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Foto: Fr. Cimler

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za za první čtyři měsíce
roku 2009 vykazuje tyto výsledky:
rozpočet 2009
příjmy
výdaje
stav běžného účtu

27,580.000,- Kč
27,580.000,- Kč

V DPS jsou volné byty
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi námi žijí starší osoby, které mohou mít problémy s obstaráním
sebe sama i svých domácností, dáváme veřejnosti
na vědomí informaci, že v Domě s pečovatelskou
službou I. v Rybniční ulici, jsou dlouhodobě neobsazeny tři garsoniery. K jejich přidělení stačí
splnit tyto podmínky:
žadatel je ve starobním nebo invalidním
důchodu,
žadatel podá jednoduchou žádost,
žadatel doloží lékařské potvrzení o vhodnosti jeho umístění do DPS,
žadatel bude využívat pečovatelskou službu.
Neváhejte, čeká Vás příjemné a bezstarostné prostředí a obětavý personál pečovatelské služby.

Petice ze Sportovní ulice
Zastupitelstvo města projednalo na svém dubnovém zasedání společnou petiční žádost 51 obyvatel z části ulice Sportovní a vlastníků řadových
garáží v této části ulice o opravu místní komunikace, která je po rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu ve velmi špatném stavu. Přestože
rozpočet města s touto investicí v letošním roce
nepočítá, bylo rozhodnuto, že Rada města vyhlásí
výzvu několika uchazečům (stavební ﬁrmy) k předložení ﬁnančních nabídek na případnou realizaci
opravy této silnice.

Sraz rodáků v Chrástově
Již několik týdnů připravuje Osadní výbor
v Chrástově organizačně jistě náročnou akci, tj.
sraz místních rodáků. Tato událost se uskuteční
první červencovou sobotu a kromě oﬁciální programové části bude obsahem akce neformální posezení se vzpomínáním na léta prožitá v této malé vís-
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skutečnost
k 30/04 2009 v Kč
9,135.426,- Kč
8,395.636,- Kč
2,547.356,- Kč

skutečnost
k 30/04 2009 v %
33,12%
30,44%

ce. Organizátoři očekávají účast několika desítek
místních rodáků a na všechny hosty se velmi těší.

Pozvánka do Niederbippu
Vedení města obdrželo pozvání k účasti na obchodní výstavě, která se uskuteční v naší partnerské
obci ve švýcarském Niederbippu ve dnech 15.-18.
října tohoto roku. Jedná se o regionální akci, na
které se každý pátý rok prezentují tamní podnikatelé a obchodníci. Zástupci města Horní Cerekev
a členové občanského sdružení OK Niederbipp se
této výstavy zúčastní již potřetí. Úkolem maximálně 10-ti delegační výpravy bude další prohloubení vzájemné spolupráce a představení našeho
městečka s možností prodeje tradičního českého
zboží a výrobků.

Nemalé výdaje
Zastupitelstvo města se na svém posledním jednání seznámilo s projektovou přípravou letošních
největších stavebních záměrů. Jedná se o opravu
dělící kamenné zdi na místním hřbitově a zastřešení venkovního vstupního schodiště Domu s pečovatelskou službou v ulici Rybniční. Finanční kalkulace projektanta výrazně přesahují rozpočtem
města předpokládané náklady, a proto byla Rada
města pověřena k vyhlášení výzev několika dodavatelům k předložení ﬁnančních nabídek na realizaci
obou záměrů.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz.
Svoje připomínky a názory pak pište na:
starosta@hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“
autorsky odpovídá starosta města
Ing. Jaroslav Andrle.
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Přes tři vrchy Vysočiny
Již tradičně byl 1. května 2009 na hornocerekvickém náměstí odstartován 9. ročník cyklistické

sezóny na trati „Přes tři vrchy Vysočiny“. Účast cca
270 cyklistů.

Foto: St. Novák

Vybíráme z nabídky nových knih
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Svěrák, Zdeněk – Povídky. Jemný a inteligentní humor Zdeňka Svěráka je ideálním společníkem pro váš
volný čas! Soubor povídek
českého velikána na nejrůznější téma s jeho typickou
hravostí a humorem.
Clem, Bill – Dokonalá past. Spisovatel původně
působil plných dvacet let jako odborný ošetřovatel
v různých nemocnicích a zdravotních zařízeních.
Právě náměty z tohoto důvěrně známého prostředí
mu posloužily jako autorovi strhujících románů.
Mráz, Igor – Příhody z mysliveckého ráje. Igor
Mráz napsal další pěknou knížku vzpomínek na život lesníka v podmanivé přírodě na Liptově.
Vašíček, Arnošt – Ďáblova lest. Mistrně napsaná kniha známého autora knih, ﬁlmů a dokumentárních cyklů o nadpřirozených jevech, nevysvětlitelných záhadách a legendách. Znáte rovněž ve ﬁlmové podobě !
Poledňáková, Marie – Líbáš jako bůh. Další
kniha, ze které vznikl úspěšný ﬁlm. Bouřlivý příběh
plný vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované
dvojici komplikují vztah jak partneři, tak další členové rodiny.
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Komorous, Jiří – Lovci smrti. Autor knihy
plk. JUDr. Jiří Komorou, dlouholetý šéf Národní
protidrogové centrály, čtivou formou přibližuje nelehké počátky jejího vzniku, ale také nás seznamuje
s řadou akcí, zaměřených na potírání drog v České
republice.
Hýža, Marek – Vodácká putování s Lukášem
Pollertem. Kniha seznamuje čtenáře s deseti řekami. Samozřejmě nechybí důležité údaje (obtížnost,
zrádná místa, možnost nástupu na trasu), ale všímají
si i okolní krajiny, lidí a historie. Díky tomuto pojetí je kniha určena širšímu okruhu čtenářů než jen
vodákům. Bonusem knihy je vložená mapa s výřezy
všech popisovaných řek.
Kubátová, Táňa – Abstinentka. Nový český román pro ženy známé autorky Táni Kubátové.
Fern, Michaels – Důvěrné tajnosti. Známá americká autorka bestsellerů dokáže díky pestrému ději
svých romantikou prostoupených příběhů udržet čtenáře v napětí od začátku až do poslední strany.
Beran, Ladislav – Děravé alibi. Kniha z edice
České detektivky. Hlavními hrdiny všech publikací
Ladislava Berana jsou kriminalisté Mach, Studnička a Čtveráková. Jednotlivé příběhy popisují každodenní život na kriminálce, jak jej autor už desítky
let sám zažívá.
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Svěrák, Zdeněk – Tatínku, ta se ti povedla.
Zdeněk Svěrák dnes podruhé. Pohádky na dobrou
noc vyprávějí dětem obvykle maminky. Ty však mívají právě večer v domácnosti nejvíc práce. A tak je
potřeba, aby je tatínkové zastoupili. Báječné pohádky pro děti na dobrou noc.

Akce na měsíc červen: každý nový čtenář dostane zdarma knihu! Členský poplatek jen od
15,- do 40,- korun za rok.
Těšíme se na Vás v Městské knihovně v Horní
Cerekvi. Výpůjční dny: pondělí, středa, pátek.
Miroslav Václavík

U nás v muzeu
Jaro zaklepalo na dveře a s ním i jeho krásné, sluníčkem prozářené svátky – velikonoce. Klub In Pohoda ve spolupráci s místním muzeem ho přivítal ve
středu 8. dubna 2009 v prostorách muzea v budově
radnice, kde se od 15 hodin
konala ukázka zdobení velikonočních perníčků
spojená s jejich prodejem.
A tak ve stylově naaranžovaném „jarním koutku“ vznikala pod šikovnýma rukama paní Drbalové z Počátek perníková vajíčka, kuřátka a zajíčci,
jejichž zdobení si mohl vyzkoušet také každý návštěvník – tedy spíše návštěvnice.
Ty, které si na zdobení netroufaly, si raději zakoupily výrobky z perníku již hotové. Výběr byl sice
široký, ale všechny byly tak krásné a zároveň cenově výhodné, že během několika okamžiků doslova
zmizely ze stolu.

Velikonoční atmosféru dotvářely kraslice, které
našemu muzeu věnovala paní Marie Hlávková, také
stálá expozice „kuchyně našich babiček“ byla doplněna symboly svátků jara – beránkem, mazancem
a kraslicemi. Zhruba čtyřicítka návštěvníků odcházela z akce velmi spokojena, vždyť hezkých věcí
a zážitků, které potěší, není nikdy dost.
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás ještě touto
cestou pozvat do nově připravované expozice našeho muzea, která bude poprvé zpřístupněna již tradičně v den konání pouti sv. Jana Křtitele, tj. 21. června
2009. Převážně bude zaměřena na bohatou historii
ochotnického kroužku v Horní Cerekvi, částečně
bude věnována… Ale to je překvapení, přijďte se
podívat. Srdečně Vás zveme.
Pavlína Nikodýmová a spolutvůrci expozice

SPORTOVNÍ KLUB HORNÍ CEREKEV
„A“ mužstvo, přípravka a mladší žáci
hrají o titul okresního přeborníka
Jarní část soutěží se rozběhla naplno a do hry se
zapojila všechna naše mužstva. A pohled na tabulky
okresních soutěží je pro nás velice příjemný. Hned
tři naše týmy hrají o čelo tabulky. Takže do závěrečné fáze tohoto ročníku přejeme všem týmům kvalitní výkony hodně sportovního štěstíčka.
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„A“ mužstvo:
Sedm zápasů a z toho pět vítězných, to je bilance
jarní části našeho prvního mužstva. Naštěstí i naši
pronásledovatelé body ztrácejí a tak naše mužstvo
vstupuje do závěrečné čtvrtiny se slibným šestibodovým náskokem. Až budete tyhle řádky číst, tak
už bude situace jiná. Doufáme, že pro náš tým příznivá.

Hornocerekvický zpravodaj

Výsledky:
Sokol Košetice 4:2 SK Horní Cerekev
SK Obrataň 1:2 SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev 9:2 SK Horní Ves
Start Lukavec 0:1 SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev 2:0 Tatran Č. Řečice
Sokol Božejov 4:1 SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev 2:2 Maraton PE

„B“ mužstvo:
Našemu rezervnímu týmu se v jarní části zatím
daří. Ze šesti zápasů hned pět vyhrálo a v tabulce
bude bojovat o třetí místo.

Výsledky:
SK Horní Cerekev B 3:0 Spartak Počátky B
Sk Obrataň B 1:3 SK Horní Cerekev B
SK H.Cerekev 3:1 Strážiště V. Chyška B
Sokol Častrov 6:1 SK Horní Cerekev B
SK H. Cerekev B 7:3 Spartak Počátky C
SK Horní Cerekev B 3:2 Sokol Hněvkovice

ky číst, bude rozhodnuto. Třináctibodový náskok je
slibný, i když nás do konce sezóny čeká ještě osm
zápasů.

Výsledky:
Start Lukavec 4:4 SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev 3:7 Slavoj Pacov B
Start Lukavec 3:4 SK Horní Cerekev
Sk Horní Cerekev 2:0 Slavoj Pacov B

Přípravka
Nejtěžší boj o prvenství ve své skupině svede náš
nejmladší tým. Ani po osmi zápasech neprohrál a se
ziskem 21 bodů se o první místo dělí s mužstvem
Dálnice Speřice.

Výsledky:
Spartak Počátky 0:15 SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev 5:1 SK Obrataň
Spartak Pelhřimov B 2:2 SK Horní Cerekev
Sk Horní Cerekev 2:2 Dálnice Speřice
P.P.

Mladší žáci
Největší šanci na titul okresního přeborníka mají
mladší žáci. Troufám si říci, že až budete tyto řád-

Členové SDH při stavbě hranice
na pálení čarodějnic

Foto: St. Novák

Květinový den 2009
Vážení spoluobčané,
při akci Květinový den, která se v našem městě uskutečnila ve středu 13. května, bylo prodáno 375 kytiček a vybráno celkem 9955 Kč.
Děkuji všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Miroslav Václavík

Hornocerekvický zpravodaj
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PROGRAM HŘÍBĚCKÉHO BUDÍKU
na II. pololetí 2009
v Hříběcí u Horní Cerekve, okr. Pelhřimov
25. září 2009 ve 20.00 hodin
POZOR – PÁTEK
Hříběcí v hospodě „U Šimků“
ZDENĚK TROŠKA – MICHAL HERZÁN
Předprodej vstupenek na 25. září (Z.Troška) od
1. září v našich předprodejích nebo zamluvení
na tel. 608 963 011 – p. Koch
7. listopadu 2009 v 19.00 hodin
Hříběcí v hospodě „U Šimků“
BRNĚNSKÝ VEČER
MOŠNY
PŘÍSTAV
Po koncertě country bál

6. prosince 2009 v 16.00 hodin
POZOR – NEDĚLE
Kostel Zvěstování Páně Horní Cerekev
VÁNOČNÍ KONCERT
SATORI – Jablonec nad Nisou
spirituály
MALÝ BUDÍČEK – VLASENICE
u Kamenice nad Lipou
29. srpna 2009 v 19.00 hodin
CIMBAL CLASIC, JEN TAK TAK
3. října 2009 v 19.00 hodin
STRÁNÍCI, MARIEN, PŘELET M.S.
-MK-

Máj
Pojď dál, jsi očekáván, máji.
Z posledních koutů smyj vlahým deštěm
zimní splín
a svojí vůní, kterou milenci dobře znají,
pak provoň láskou každý klín.
a ještì nìco navíc

prodej nových vozů Ford
prodej referenčních a ojetých vozů
se zárukou
servis osobních a dodávkových vozů
karosářské a lakýrnické práce

Novinka roku 2009
FordFiesta

sada zimních kol ZDARMA

Pojď dál a sáhni do strun, máji,
ať tvoje písně zase krajem zní.
Hraj ty své čarovné melodie,
které dvě srdce spoutávají
v té době nevšední.
Otevři bránu jaru dokořán, máji,
ty, který navracíš nám víru.
Není nikoho, kdo by chtěl vložit
prsty do tvých ran.
Nikdo z nás,
kteří zde pouhým bleskem lásky jsme
jako ty stálost ve vesmíru.
Zastav se také u mne, máji,
až budu obracet zažloutlé listy deníku,
které již dlouho vyprávějí
o tom, komu jsem poprvé z lásky dal
kytici šeříku.

Zavád
ji od

ìcí cen

234 99

a

0 Kč

ji od

299 990

Kč

FordFocus
Vozidlo s bohatou výbavou za
překvapivě nízkou cenu

ji od

FordFusion
V provedení Fusion Fashion
Ebony s motorem 1.4 Duratec
(80 k) je nyní za neodolatelnou
cenu 249 990 Kč.
Výčet standardní výbavy vám
vyrazí dech:
klimatizace, rádio s CD, el.
ovládaná přední okna i zrcátka,
centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, 15'' kola z lehkých
slitin, vyhřívané čelní sklo atd.
Využijte výhodného leasingu
nebo úvěru od FordCredit.

239 99

0 Kč

Nejprodávanější zahraniční vozidlo v ČR

Z veršů Josefa Vachka
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Majitelé vozů všech značek získají v autoservisech AUTOFIT kvalitní a odborné služby:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspekční prohlídky vozů všech značek
Diagnostika závad a opravy
Pravidelné servisní prohlídky a údržba vozů, i v záruce
Běžné mechanické práce (např. výměny brzdových destiček
a kotoučů, výfuků, tlumičů atd.)
Výměna oleje – vynulování indikace servisního intervalu
Servis a údržba klimatizací
Pneuservis – možnost uskladnění pneumatik
Opravy, přezutí a prodej nových pneu
Nastavování a seřizování světlometů
Opravy autoelektriky a elektroniky
Prodej a montáž náhradních dílů a příslušenství
Opravy, údržby a plnění klimatizace
Testování, prodej a montáž autobaterií
Speciální a odborné opravy
Příprava vozidel na STK
Náhradní vozidlo

Autoservis Petr Vilímek je členem sítě AUTOFIT.
Kontaktujte nás

AUTOFITSERVIS – PETR VILÍMEK
Havlíčkova 128, Horní Cerekev, PSČ 394 03,
tel.: 565 396 252, mobil: 608 747 726, e-mail: pevi@quick.cz

Hornocerekvický zpravodaj
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Výstava pomůcek pro osoby
se sluchovým postižením
Osobám se sluchovým postižením se nabízí jedinečná možnost osobně si prohlédnout a „na vlastní uši“
vyzkoušet pomůcky, které jim mohou usnadnit běžný život – například zesilovač na TV a rádio, světelné
signalizace zvonku a telefonu, speciálně upravené budíky, telefony apod. Pan ing. Kašpar z plzeňské ﬁrmy
Interhelp-Anticer bude připraven návštěvníkům zodpovědět nejrůznější dotazy, které se týkají kompenzačních
pomůcek i servisu sluchadel. Výstava pomůcek proběhne ve čtvrtek 18. června od 14:00 v hudebním oddělení
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Městské knihovny v Pelhřimově. Osobám s těžším typem sluchového postižení mohou na pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ﬁnančně přispívat
místně příslušné odbory sociálních věcí. Bližší informace se můžete dozvědět v Centru pro zdravotně postižené
kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov (Na Obci 1768)
nebo na telefonu 565 324 806.
Za Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina Lucie Šolcová
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NOVÁ BETONÁRKA VESELÁ
Firma E+J CZECH, spol. s r.o. Praha zahajuje provoz
na nové pobočce – Areál ZD Veselá u Žirovnice, a to

od 2. 5. 2009
Jsme držiteli certiﬁkátu ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

nabízíme Vám:
-

více jak 60 druhů certiﬁkovaných betonových směsí
prodej písků
prodej kameniva
prodej pytlovaného cementu
prodej betonových šalovacích prvků
zemní práce
zakládání staveb vč. jejich realizací
práce bouracím kladivem a dozerem
nákladní autodoprava

provozní doba

PO–PÁ
SO

Vedoucí provozu:

Chramosta Lukáš
tel.: 724

7:00 – 16:00
7:00 – 12:00 popř. po tel. domluvě

342 555

e-mail: ej.beton@seznam.cz
web: www.ejbeton.cz

Zámečnictví, Autodílna Mäsiar
Smetanova 447, Horní Cerekev
Mobil: 725 073 164, Tel.: 565 396 514, e-mail: masiar@tiscali.cz
nabízí:
-

diagnostika na vozy značky Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Škoda, VW
opravy motorových vozidel všech značek
střední i GO motorů
opravy podvozků
tlakování, broušení i celkové opravy hlav motorů
příprava automobilů na STK
provádění STK
přesné obrábění CNC výroba i jednotlivých kusů dle výkresu
broušení, soustružení, frézování
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Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:

Narodili se:

80 let
Nechvátal František

Dvořák Pavel
Fiala Filip
Jílková Kristýna

85 let
Žižková Marie
Matějková Marie
Martínková Josefa

Manželství uzavřeli:
Václav Diviš – Pavla Kopkanová

Rozloučili se s námi:
Vodičková Marie – 90 let
Doskočilová Marie – 58 let
Krchňavá Jaroslava – 72 let
Navrátil František - 76 let

Zlatou svatbu oslavili:
Miroslav a Marie Slavičínských
-MH-

Uděláte si čas?
V sobotu 30. května 2009
Tradiční kácení MÁJE.
(dětské soutěže, Počátecká dechovka)
Začátek ve 14.00 hodin
MÁJOVÁ VESELICE
hraje Počátecká dechovka,
přírodní parket na hřišti u školy v Hříběcí
Začátek v 19.00 hodin
V sobotu 6. června 2009
Taneční zábava – BAGR
Začátek ve 21.00 hodin
V sobotu 20. června 2009
Pouťová taneční zábava – BARAOHN
Začátek ve 21.00 hodin
V sobotu 20. června 2009
Pouťový fotbalový turnaj
Začátek ve 13.00 hodin

Hřiště u školy v Hříběcí
Pouťová diskotéka – HÁVA V.
Přírodní parket na hřišti u školy v Hříběcí
Začátek v 19.00 hodin
V pátek 26., v sobotu 27. a v neděli 28. června 2009
Prodejní výstava olejomaleb spojená
s výstavou zpracování kovu – vystavuje
Michal Pudil. Otevřeno: 9–19 hodin
V sobotu 18. července 2009
8. ročník TREK MTB maratonu
„Přes tři vrchy Vysočiny“
Start od KD v 10.30 hodin
V sobotu 18. července 2009
ROCKOVÝ FESTIVAL
Hřiště u školy v Hříběcí
Začátek v 15.00 hodin
-sn-

Vzpomínka

Oznámení

Vzpomínka hezká a milá na Vás, rodiče, zbyla.
Dne 10. července vzpomeneme smutného 20. výročí,
kdy nás opustila maminka a babička, paní Božena
Drbalová z Chrástova.

Od 1. ledna 2009 je možnost přímého nákupu
zvěřiny – srnčí, daněk a divočák.
Informace: Zdeněk Vlček – tel. 602 493 590

1. září pak vzpomeneme 16. výročí, kdy se s námi
rozloučil náš tatínek a dědeček, pan František Drbal.

Prodám parkety DUB 1, rozměr
6 cm x 25 cm, množství 28 m2
cena dle dohody, tel. 565 396 706

Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje syn
František a dcery s rodinami.
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