Ročník XXVI., číslo 6
LISTOPAD – PROSINEC

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HORNÍ CEREKEV
15.–16. října 2010 – volební okrsek č. 1 – kulturní dům

Foto: Novák St.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Vážení spoluobčané,
volby do Zastupitelstva města Horní Cerekev jsou již minulostí. Někdo byl výsledky voleb potěšen,
někdo zklamán a někdo překvapen. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se v několika případech setkal s nechápavou reakcí ve smyslu, jak je možné, že se do zastupitelstva nedostal kandidát s pěti sty hlasy a naopak
kandidát s hlasy dvěma sty je čerstvý zastupitel, uvádím ucelený souhr informací a tabulek, kterým se pokusím volební systém podrobně popsat a vysvětlit, jak se volební výsledky utvářely.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
1.
2.
3.
4.–5.
4.–5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ing. Jaroslav Andrle, starosta města, 47 let
Josef Plešák, samostatně hospodařící rolník, 52 let
Josef Šetek, technik regionální správy, 57 let
Jiří Přibyl, OSVČ, 36 let
Ing. Miroslav Tomec, správce počítačové sítě, 46 let
Stanislav Novák, vedoucí kulturního domu, 62 let
Lubomír Havránek, OSVČ, 51 let
Ing. Milan Křížek, jednatel zemědělské společnosti, 63 let
Jiří Zelenka, elektromontér, 46 let
Alena Fuksová, výrobní manažer, 47 let

576 hlasů
556 hlasů
543 hlasů
498 hlasů
498 hlasů
492 hlasů
452 hlasů
447 hlasů
444 hlasů
441 hlasů

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.–27.
26.–27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.–39.
38.–39.
40.
41.
42.

Miroslav Kříž, OSVČ, 44 let
Marie Vaňková, důchodkyně, 59 let
Martin Šimák, výpravčí Českých drah, 40 let
Dana Šádová, dělnice, 28 let
Petra Nováková, asistentka výrobního manažera, 33 let
Jiří Hašek, učitel odborné praxe SOŠ, 41 let
PhDr. Bohuslava Dvořáková, učitelka v penzi, 60 let
Lenka Procházková, zaměstnanec čerpací stanice, 46 let
Ing. Jana Šťastná, OSVČ v zemědělství, 37 let
Kateřina Šigutová, ekonomka, 49 let
Ing.Pavel Klubal, obchodní zástupce, 35 let
Bc. Jana Nováková, učitelka MŠ, 41 let
Mgr. Václava Šádová, učitelka střední školy
Ing. Karel Martínek, učitel střední školy, 58 let
Libor Chadim, mistr výroby, 37 let
Petr Kos, OSVČ zahradník, 35 let
Kamil Vichr, zástupce vedoucího skladu, 33 let
Zdeněk Venkrbec, obchodní zástupce, 44 let
Josef Pěkný, soukromý podnikatel, 39 let
Jiří Pejcal, soukromý podnikatel, 55 let
Ester Rašíková, OSVČ finční poradkyně, 42 let
Jan Brož, lesník, 39 let
Marie Šandová, expedice léčivých bylin, 45 let
Erika Čičmancová, sociální pracovnice, 36 let
Ing. David Kratochvíl, soukromý podnikatel, 30 let
Pavel Hunal, spojař, 42 let
Jiří Hurda, obchodní manažer, 52 let
Roman Smíšovský, elektromontér, 41 let
Ing. Čestmír Vitner, OSVČ biolog, 50 let
Ivana Váňová, dámská krejčová, 32 let
Petr Pospíchal, elektromechanik, 36 let
Marta Popelářová, uklízečka, 54 let

431 hlasů
409 hlasů
406 hlasů
391 hlasů
367 hlasů
283 hlasů
215 hlasů
194 hlasů
191 hlasů
190 hlasů
186 hlasů
184 hlasů
178 hlasů
171 hlasů
170 hlasů
163 hlasů
163 hlasů
160 hlasů
157 hlasů
156 hlasů
154 hlasů
146 hlasů
140 hlasů
137 hlasů
134 hlasů
126 hlasů
125 hlasů
121 hlasů
121 hlasů
117 hlasů
101 hlasů
76 hlasů

Součet hlasů pro jednotlivé kandidáty je prvním a základním výsledkem v celém systému vyhodnocení,
nicméně výsledkem, který není vůbec konečný. V další fázi se sčítají dohromady hlasy kandidátů jednotlivých volebních stran. Tento součet je uveden v další tabulce.

Pořadí volebních stran podle počtu získaných hlasů
1.

SNK „Za spokojenost občanů Hornocerekvicka“

6.951 hlasů

2.

Občanská demokratická strana

2.394 hlasů

3.

SNK „I.“

1.865 hlasů

Poté se dělí celkový počet hlasů, které obdržely jednotlivé volební strany postupně čísly 1, 2, 3... a dále
vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů uvedených na kandidátní listině jednotlivých volebních stran. Výpočet podílů je znázorněn v další tabulce. Tato fáze zjišťování
výsledků voleb je rozhodující pro přidělení mandátů volebním stranám. Podíly, které získaly pro volební
strany mandáty, jsou červeně podbarveny.
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Stanovení počtu mandátů volebních stran
SNK „Za spokojenost občanů Hornocerekvicka“
6.951 hlasů

ODS
2.394 hlasů

SNK „I.“
1.865 hlasů

1

mandát
2.394,00

č. 3

mandát
6.951,00

č. 1

mandát
1.865,00

č. 5

2

mandát
1.197,00

č. 8

mandát
3.475,50

č. 2

mandát
932,50

č. 11

3

mandát
798,00

č. 13

mandát
2.317,00

č. 4

4

598,50

mandát
1.737,75

č. 6

5

478,80

mandát
1.390,20

č. 7

6

399,00

mandát
1.158,50

č. 9

7

342,00

mandát
993,00

č. 10

8

292,25

mandát
868,87

č. 12

9

266,00

mandát
772,33

č. 14

10

239,40

mandát
695,10

č. 15

11

217,64

631,90

169,55

12

199,50

579,25

155,42

13

184,15

534,69

14

171,00

496,50

15

159,60

463,40

621,67
466,25
373,00
310,83
266,43
233,13
207,22
186,50

Závěrečná fáze zjišťování výsledku voleb spočívá v obsazení mandátů jednotlivými kandidáty příslušné
volební strany. Celkové počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé volební strany se podělí počtem kandidátů
a připočte se dalších 10 % hlasů navíc. Tím vzniká tzv. hranice pro obsazení mandátu. Má-li některý
z kandidátů více hlasů než je tato vypočtená „hranice“, postupuje na kandidátní listině před ty kandidáty,
kteří tuto „hranici“ nepřekročili. Tato situace nastala například u PhDr. Bohuslavy Dvořákové, která z posledního místa na kandidátce SNK „I.“ přeskočila úplně všechny své kolegy.

Výpočet hranice pro obsazení mandátu
ODS

2.394 hlasů : 15 = 159,60
+ 10 %

hranice pro obsazení mandátu
175,56

SNK
„ZSOHC“

6.951 hlasů : 15 = 463,40
+ 10 %

hranice pro obsazení mandátu
509,74

SNK „I.“

1.865 hlasů : 12 = 155,42
+ 10 %

hranice pro obsazení mandátu
170,96

V poslední tabulce je pak uvedeno jmenovité obsazení jednotlivých mandátů s tím, že po rezignaci PhDr. Bohuslavy Dvořákové obsadil mandát č. 5 první náhradník z kandidátky SNK „I.“ Bc. Jana Nováková.
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Obsazení mandátů
Číslo mandátu
Mandát č. 1
Mandát č. 2
Mandát č. 3
Mandát č. 4
Mandát č. 5
Mandát č. 6
Mandát č. 7
Mandát č. 8
Mandát č. 9
Mandát č. 10
Mandát č. 11
Mandát č. 12
Mandát č. 13
Mandát č. 14
Mandát č. 15

Kandidát
Ing. Jaroslav Andrle
Josef Plešák
Jiří Hašek
Josef Šetek
PhDr. Bohuslava Dvořáková
Lubomír Havránek
Alena Fuksová
Lenka Procházková
Ing. Milan Křížek
Jiří Zelenka
Ing. Jana Šťastná
Miroslav Kříž
Kateřina Šigutová
Marie Vaňková
Ing. Miroslav Tomec

Na závěr tohoto článku chci zdůraznit, že takto podrobně lze rozebrat volební systém pouze po volbách
při dosazení konkrétních a reálných čísel.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

1. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Horní Cerekev 10. 10. 2010.
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INFORMACE Z RADNICE
ZÁPIS A USNESENÍ
Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HORNÍ CEREKEV
konaného ve středu 10. listopadu 2010 v 17.00 hodin
v malém zasedacím sále Kulturního domu Horní Cerekev
Ustavující a 1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil nejstarší člen nově
zvoleného zastupitelstva Ing. Milan Křížek v 17.05 hodin, přivítal přítomné občany a nově
zvolené zastupitele. Poté informoval přítomnou občanskou veřejnost, že termín ustavujícího
zasedání zastupitelstva města byl stanoven tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne,
ve kterém uplynula destidenní lhůta pro podání návrhů na neplatnost voleb správnímu
soudu. Dále konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné – přítomno 15 členů.
Přítomni: Ing. Jaroslav Andrle, pí. Alena Fuksová, p. Jiří Hašek, p. Lubomír Havránek,
p. Miroslav Kříž, Ing. Milan Křížek, Bc. Jana Nováková, p. Josef Plešák, pí
Lenka Procházková, p. Josef Šetek, pí Kateřina Šigutová, Ing. Jana Šťastná,
Ing. Miroslav Tomec, pí Marie Vaňková, p. Jiří Zelenka, + 30 občanů města
Horní Cerekev (viz prezenční listiny).
V úvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva města předložil Ing. Milan Křížek návrh programu:

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Procesní záležitosti.
Zpráva o průběhu a výsledcích komunálních voleb.
Složení slibu členů zastupitelstva města.
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města.
Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty, rady města a výborů zastupitelstva
města.
Volba starosty města.
Volba místostarosty města.
Volba členů rady města.
Zřízení výborů zastupitelstva města.
Jmenování zástupce města Horní Cerekev do představenstva společnosti SOMPO, a.
s., Pelhřimov.
Určení a pověření osob, před kterými lze učinit prohlášení o uzavření manželství.
Změna nájemce nebytových prostor v objektu čp. 239 v Horní Cerekvi.
Rozpočtová změna č. 4/2010.
Diskuze.
Závěr.

Ad 1)
Usnesení č. 01-10/11/2010
Zastupitelstvo města schválilo předložený program svého 1. zasedání.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 02-10/11/2010
Zastupitelstvo města určilo pí Alenu Fuksovou a p. Jiřího Haška jako ověřovatele zápisu a pí Janu
Krbovou jako zapisovatelku zápisu.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
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Ad 2)
V dalším bodě programu 1. zasedání přednesla pracovnice registračního úřadu MěÚ Horní Cerekev pí
Pavlína Nikodýmová „Zprávu o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva města Horní Cerekev“.
Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 03-10/11/2010
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva města
Horní Cerekev“, kterou vypracovala pracovnice registračního úřadu Městského úřadu v Horní
Cerekvi pí Pavlína Nikodýmová.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

Ad 3)
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, složili členové Zastupitelstva města
Horní Cerekev slavnostní slib tohoto znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Slib složili členové zastupitelstva města do rukou předsedajícího zasedání Ing. Milana Křížka v abecedním
pořadí. Ing. Milan Křížek jako předsedající jednání složil slib do rukou prvního člena zastupitelstva, který
složil slib, tj. Ing. Jaroslav Andrle.
Složení slibu všichni členové zastupitelstva města potvrdili svým podpisem. Podpisové archy se slavnostním
slibem tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Ad 4, 5)
Před vlastní volbou hlavních představitelů města stanovilo zastupitelstvo počet uvolněných členů a způsob
volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů zastupitelstva města.
Usnesení č. 04-10/11/2010
Zastupitelstvo města stanovilo a schválilo počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města
Horní Cerekev, a to jednoho člena ve funkci starosty.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05-10/11/2010
Zastupitelstvo města stanovilo a schválilo způsob volby starosty, místostarosty, členů rady města
a výborů zastupitelstva města, a to veřejným hlasováním.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

Ad 6)
K volbě starosty města byl předložen jeden písemný návrh člena zastupitelstva města Ing. Milana Křížka
na obsazení této funkce, a to dosavadním starostou Ing. Jaroslavem Andrlem. Navržený kandidát s návrhem
souhlasil.
Usnesení č. 06-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Jaroslava Andrleho starostou města Horní Cerekev.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Poté převzal nově zvolený starosta města Ing. Jaroslav Andrle vedení dalšího průběhu 1. zasedání.

Ad 7)
K volbě místostarosty města byl předložen návrh na volbu jednoho místostarosty a k tomu jeden písemný
návrh člena zastupitelstva města Ing. Jaroslava Andrleho na obsazení této funkce, a to p. Josefem Plešákem.
Navržený kandidát s návrhem souhlasil.
Usnesení č. 07-10/11/2010
Zastupitelstvo města schválilo volbu jednoho místostarosty a zvolilo p. Josefa Plešáka místostarostou
města Horní Cerekev.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
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Ad 8)
Volbou starosty a místostarosty byli dle § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zvoleni první dva
členové rady města. K volbě dalších tří členů rady města bylo předloženo šest písemných návrhů členů
zastupitelstva města:

•

•
•
•
•
•

p. Lubomíra Havránka na obsazení funkce člena rady města pí Alenou Fuksovou, navržená
kandidátka s návrhem souhlasila,
pí Kateřiny Šigutové na obsazení funkce člena rady města p. Jiřím Haškem, navržený kandidát
s návrhem souhlasil,
pí Aleny Fuksové na obsazení funkce člena rady města p. Josefem Šetkem, navržený kandidát
s návrhem souhlasil,
p. Jiřího Haška na obsazení funkce člena rady města pí Kateřinou Šigutovou, navržená
kandidátka s návrhem souhlasila,
Bc. Jany Novákové na obsazení funkce člena rady města Ing. Janou Šťastnou, navržená
kandidátka s návrhem souhlasila,
pí Marie Vaňkové na obsazení funkce člena rady města Ing. Miroslavem Tomcem, navržený
kandidát s návrhem souhlasil.

O navržených kandidátech bylo hlasováno v abecedním pořadí.
Usnesení č. 08-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo pí Alenu Fuksovou členem Rady města Horní Cerekev.
Hlasování: 11 x pro, 2 x proti, 2 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo p. Jiřího Haška členem Rady města Horním Cerekev.
Hlasování: 2 x pro, 5 x proti, 8 x se zdržel hlasování, usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 10-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo p. Josefa Šetka členem Rady města Horní Cerekev.
Hlasování: 14 x pro, 0 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo pí Kateřinu Šigutovou členem Rady města Horní Cerekev.
Hlasování: 5 x pro, 4 x proti, 6 x se zdržel hlasování, usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 12-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Janu Šťastnou členem Rady města Horní Cerekev.
Hlasování: 5 x pro, 4 x proti, 6 x se zdržel hlasování, usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 13-10/11/2010
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Miroslava Tomce členem Rady města Horní Cerekev.
Hlasování: 10 x pro, 0 x proti, 5 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Rada města tak byla zvolena v tomto složení: Ing. Jaroslav Andrle, p. Josef Plešák, pí Alena Fuksová,
p. Josef Šetek, Ing. Miroslav Tomec.

Ad 9)
V tomto bodě jednání byly předloženy čtyři písemné návrhy na obsazení funkcí předsedů výborů
zastupitelstva města:
•
p. Josefa Šetka na obsazení funkce předsedy finančního výboru p. Lubomírem Havránkem,

•

navržený kandidát s návrhem souhlasil a současně předložil návrh na členské obsazení
finančního výboru pí Alenou Fuksovou a pí Kateřinou Šigutovou,
Ing. Miroslava Tomce na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru pí Marií Vaňkovou,
navržená kandidátka s návrhem souhlasila a současně předložila návrh na členské obsazení
kontrolního výboru pí Marií Svobodovou a pí Petrou Švejdovou,
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•
•

Ing. Jaroslava Andrleho na obsazení funkce předsedy osadního výboru Chrástov Ing. Milanem
Křížkem, navržený kandidát s návrhem souhlasil a současně předložil návrh na členské obsazení
osadního výboru Chrástov p. Františkem Charvátem a pí Jitkou Křížkovou,
Ing. Jaroslava Andrleho na obsazení funkce předsedy osadního výboru Těšenov p. Jaroslavem
Haškem, navržený kandidát s návrhem souhlasil a současně předložil návrh na členské obsazení
osadního výboru Těšenov pí Alenou Jelínkovou, Ing. Pavlem Klubalem a p. Vratislavem
Pacltem.

Usnesení č. 14-10/11/2010
Zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor v tomto složení:
•
p. Lubomír Havránek - předseda finančního výboru,
•
pí Alena Fuksová, pí Kateřina Šigutová - členové finančního výboru.
Hlasování : 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 15-10/11/2010
Zastupitelstvo města zřídilo kontrolní výbor v tomto složení:
•
pí Marie Vaňková - předsedkyně kontrolního výboru,
•
pí Marie Svobodová, pí. Petra Švejdová - členové kontrolního výboru.
Hlasování : 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 16-10/11/2010
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor Chrástov v tomto složení:
Ing. Milan Křížek - předseda osadního výboru Chrástov,
p. František Charvát, pí Jitka Křížková - členové osadního výboru Chrástov.
Hlasování : 14 x pro, 0 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

•
•
•

Usnesení č. 17-10/11/2010
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor Těšenov v tomto složení:
•
p. Jaroslav Hašek - předseda osadního výboru Těšenov,
•
pí Alena Jelínková, Ing. Pavel Klubal, p. Vratislav Paclt - členové osadního výboru Těšenov.
Hlasování : 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

Ad 10, 11)
V těchto bodech programu ustavujícího zasedání starosta města podal přítomným stručnou informaci
o společnosti SOMPO, a. s., Pelhřimov a dále otevřel problematiku o určení osob, před kterými lze učinit
prohlášení o uzavření manželství.
Usnesení č. 18-10/11/2010
Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitele společnosti SOMPO, a. s., Pelhřimov o jmenování
zástupce města Horní Cerekev v představenstvu této společnosti a na návrh starosty jmenovalo
členem představenstva SOMPO, a. s. , Pelhřimov p. Jiřího Zelenku.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 19-10/11/2010
Zastupitelstvo města určilo na návrh starosty města osoby, před kterými lze učinit prohlášení
o uzavření manželství:
•
Ing. Jaroslav Andrle, starosta města,
•
p. Josef Plešák, místostarosta města.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
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Ad 12)
Usnesení č. 20-10/11/2010
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
v objektu čp. 239 v Horní Cerekvi (lékárna „U Trojice“) a schválilo změnu nájemce těchto nebytových
prostor předem určenému zájemci, a to společnosti Kešner a Krásl spol. s r. o. Počátky (lékárna “U sv.
Kateřiny“). Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 01/01 2011 s tím, že stávající nájemní
i provozní podmínky budou zachovány.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

Ad 13)
Usnesení č. 21-10/11/2010
Zastupitelstvo města:
•
vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci provádění rozpočtových opatření - změn
schváleného rozpočtu města
1. pokud město získá nebo vydá ve vztahu k jiným veřejným rozpočtům (obec, kraj, stát, apod. )
nerozpočtované příjmy nebo výdaje (dotace, příspěvky, úvěry, apod.).
2. pokud rozdíl mezi schválenými příjmy i výdaji a skutečnými příjmy i výdaji přesáhne v rámci
rozpočtovaného roku výši 10 %.
3. pokud je nutné provést změnu, doplnění nebo opravu rozpočtové skladby.
•
projednalo a na návrh starosty města schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2010 v celkové výši
143.900,- Kč, a to v příjmech i ve výdajích (školné za žáky Základní školy Horní Cerekev, kteří
nemají trvalý pobyt v Horní Cerekvi a v místních částech).
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 22-10/11/2010
Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh Ing. Milana Křížka vyhradit provádění a schvalování
rozpočtových změn
– na straně rozpočtových příjmů radě města,
– na straně rozpočtových výdajů zastupitelstvu města.
Hlasování: 13 x pro, 1 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.

Ad 14)
V tomto bodě programu 1. zasedání zastupitelstva města vystoupil se svým proslovem starosta města
Ing. Jaroslav Andrle, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a dále:
p. Jiří Hašek - poděkoval voličům za podporu volební strany ODS i za hlasy, které jako kandidát ve
volbách obdržel,
p. Josef Šetek - poděkoval voličům za podporu ve volbách a členům zastupitelstva města za zvolení do
funkce člena rady města,
p. Josef Plešák - poděkoval voličům za podporu ve volbách a členům zastupitelstva města za zvolení do
funkce místostarosty,
p. Jiří Hašek - upozornil na neprojednání výroční zprávy základní školy za školní rok 2009/2010 z důvodu
neexistence školské rady a apeloval na členy zastupitelstva, aby byla činnost tohoto orgánu brzy
obnovena.

Ad 15)
1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev bylo ukončeno v 18. 55 hodin.

Hornocerekvický zpravodaj
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Proslov starosty msta na . zasedání
Zastupitelstva msta Horní Cerekev
Vážené dámy, vážení pánové,
již popáté se nacházím ve stejné roli. V roli čerstvě zvoleného starosty. Než vyjádřím své pocity a než se
s Vámi podělím o některé myšlenky, chci několikrát poděkovat.
Moje poděkování patří nejdříve osmi stu šedesáti
šesti voličům, kteří se voleb do zastupitelstva města
aktivně zúčastnili, a to všem, ať volili kohokoliv. Druhé poděkování patří těm voličům, kteří se rozhodli dát
téměř 7.000 hlasů sdružení nezávislých kandidátů “Za
spokojenost občanů Hornocerekvicka“. Kolegům – novým zastupitelům děkuji za důvěru a zvolení do jejich
čela. Dále děkuji všem členům okrskových volebních
komisí, kteří zajistili důstojný, objektivní a bezproblémový průběh volebních dnů. Děkuji pracovníkům registračního úřadu za několikaměsíční administrativní
přípravu komunálních voleb. Děkuji také mým nejbližším spolupracovníkům na radnici i mimo ni, kteří mně
byli 4 roky vždy oporou v plnění každodenních úkolů
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Děkuji všem blízkým, kteří mě stále podporují pochopením a tolerancí.
Pokud bych měl vyjádřit tři pocity, které se ve mě po
volbách mísily, tak to byla radost, překvapení a úcta.
Radost je pochopitelná – tu prožívá každý vítěz. Překvapení proto, že jsem nebyl vnitřně přesvědčen o tak
významném úspěchu, a to jak našeho sdružení, tak
mém osobním. Úcta pak patří voličům, kteří dokázali vnímat čtyřletou snahu i práci celého zastupitelstva
a v podstatě všichni, kteří se rozhodli opět kandidovat
dostali důvěru a byli znovu zvoleni. To je ta nejcennější odměna, ale i obrovský závazek do dalších časů.
Dny oslav jsou totiž dávno za námi. Nyní nás čeká
opět práce, starosti, časové oběti, možná i složité situace. A právě v těchto všedních dnech se nejlépe ukáže,
jak správně či špatně jsme volili. Zastupitelské židle
se personálně téměř z poloviny obměnily a obsazení
radních křesel je až na post starosty úplně nové. Skutečnost, že všechny důležité funkce obsadili členové
jedné volební strany, však není deklarace převahy, ale
především reflexe podpory voličů a získaných hlasů. Je
to mírná náprava nepříliš spravedlivého volebního systému. Osobně jsem přesvědčen, že síla deseti mandátů
byla dnes použita výjimečně, poprvé a taky naposledy.
Vždyť předvolební plány našich kandidátek, aniž
bychom opisovali, se v mnohém shodovaly. Předpokládám proto, že každý z nás přinese do vínku naší
společné práce především své odborné znalosti, lidské
či životní zkušenosti a moudré myšlenky tak, abychom
tyto záměry uvedli do života.
Chci věřit, že naše nové zastupitelstvo vytvoří kolektiv, který se dokáže s nastalými problémy rozumně a konstruktivně vypořádat. Pokud mám mluvit za sebe, prohla-
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šuji, že budu i nadále pracovat jen a pouze ve prospěch
města a jeho občanů jako celku. Prosazování, uspokojování a upřednostňování osobních zájmů jednotlivců nepatří a nebude patřit k mým pracovním metodám.
K jasným prioritám řadím kontinuální návaznost
na to, co bylo v uplynulých čtyřech letech provedeno nebo připraveno a pokračování takových opatření,
která povedou k dalšímu rozvoji Horní Cerekve i ke
zkvalitnění života v ní.
Z tohoto pohledu nové zastupitelstvo nebude mít
vůbec lehkou pozici. Vlastně bude mít pozici tu nejtěžší. Získat a zajistit finanční zdroje na školu, parcely, náměstí, vodovod, silnice a mnoho dalších záměrů,
které jsou připraveny tak, že pokud se tyto zdroje najdou, může se začít třeba hned zítra. To je sice obrovská výhoda, také výzva, ale i závazek a hlavně práce.
Na druhou stranu bychom se však neměli starat jen
o to, kam nalít další beton nebo maltu či položit nové
potrubí. Jde přece i o to vytvořit v našem městečku pozitivní atmosféru, oživit veřejný prostor, podporovat
sociální oblast, kulturní, společenské, sportovní akce
a další. Ano i toto jsou úkoly pro veřejného činitele.
Záměrů, plánů a cílů bude určitě více. Stranou by
však neměla zůstat i skutečnost finanční situace nejen rozpočtu města. Připravované změny na celostátní
úrovni zcela jistě neminou ani Horní Cerekev a určitě
ovlivní i naši práci a možnosti. Je ale na nás – zastupitelích se s těžkostmi vyrovnat, hledat cesty, hledat jiné
zdroje. Zdůrazňuji na nás všech, protože spravovat
a řídit městečko velikosti Horní Cerekve není záležitostí pouze jednoho člověka.
Dámy a pánové,
veřejnou práci pro lidi a s lidmi dělám již 19 let
a věřte mi, je to práce zajímavá, rozmanitá, ale také
složitá. Veřejná práce na malém městě, to nejsou peníze, to není ani moc. Veřejná práce je především služba.
Služba těm, kteří chtějí, ale i těm, kteří nechtějí, abychom jim sloužili. Při této práci musí být člověk chápající, objektivní, trpělivý a vždy plný snahy i ochoty
pomoci těm, kdo pomoc opravdu potřebují. Věřím, že
nově zvolení zastupitelé v sobě tyto vlastnosti mají a že
naše společná rozhodnutí budou uvážená a správná.
Děkuji Vám, a to nejen za pozornost.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města Horní Cerekev
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Vybíráme z nabídky nových knih
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Klaus Václav, Zápisky z cest.
Během své politické dráhy procestoval Václav Klaus v různých
politických, státních a profesorských funkcích pět kontinentů.
Při svých cestách si pozorně
všímá všech zajímavostí, jedinečných zvyklostí a obyčejů,
významných či neobvyklých
detailů. Své postřehy dokáže
poutavou formou přiblížit čtenářům a všechny jeho cestovatelské záznamy mají své kouzlo.
Ve svých zápiscích z cest přibližuje čtenářům neopakovatelnou
atmosféru z přijetí významného
politika, později hlavy státu naší
republiky v jednotlivých navštívených zemích za posledních 17 let. Dozvíme se mnoho zajímavostí o cizokrajných místech i o setkáních s významnými osobnostmi. Objevíme i celou řadu zajímavých souvislostí
vztahujících se nejen k naší minulosti, ale i k naší současnosti. Knihu s podpisem a věnováním od pana
prezidenta si můžete půjčit v naší knihovně!
Jakoubková Alena, Dobrý manžel … který nemlsá. Román pro ženy ze současnosti.
Pospíšilová Zuzana, Pohádky před spaním. Barevně ilustrovaná kniha přináší soubor krátkých
pohádek, které rodiče nebo paní
učitelky mateřských škol mohou
dětem číst před spaním.
Viewegh Michal, Biomanželka. Humoristický román nejpopulárnějšího českého spisovatele. Jeho knihy vyšly v celkovém
nákladu blížícím se jeden a půl
milionu výtisků, byly přeloženy
do třiadvaceti jazyků a dočkaly
se sedmi filmových zpracování.
Kubátová Táňa, Převozníci. První ze dvou příběhů sester Kalendových sleduje osudy o rok starší
Báry od chvíle, kdy do jejího života zasáhne manželova nevěra.
Monyová Simona, Dvacet deka lásky. Nová kniha oblíbené české autorky. Soubor povídek o lásce
i jejím nedostatku.

Seifertová Lucie, Dějiny českého udatného národa. Tato „rodinná“ knížka pro děti i dospělé je
určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale
i šprtům, ty zase pobaví (pro tyto vzdělanější čtenáře jsou připraveny zadní strany s podrobnějšími informacemi
a zajímavostmi). Když rozložíme
knihu jako harmonikovité leporelo, otevře se před námi 9 metrů
dlouhá krajina, v níž se odehrávají drobné děje od pravěkých
lovců po současnost. Fakta, informace, chronologické tabulky
ke všem obdobím nechybí a komixové textíky a kreslené postavičky umožní hledět na minulost
a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií. Tato
kniha získala Magnesii Literu za knihu roku pro děti
a mládež.
Navštivte městskou knihovnu!
Těšíme se na Vás vždy v pondělí, ve středu a v pátek.
Miroslav Václavík

Hornocerekvický zpravodaj
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Starší žáci jsou po po
odzim
mníí částti našíím nejllep
p š í m t ý me m
Podzimní část sezóny 2010–2011 je u konce. Pro naše týmy dopadla dobře. Hned dva naše týmy
budou na jaře bojovat o čelo tabulky, a to v krajských I. třídách. Pouze rezervní mužstvo čeká boj
o záchranu ve III. třídě.

„A“ mužstvo
Naše mužstvo sice neobhájilo bodový zisk z minulého ročníku. Zisk 21 bodů je ale velmi dobrý.
Tabulka je ovšem tak vyrovnaná, že můžeme hrát
o postup, ale ani záchrana v I.B řídě není ještě jistá. Věříme, že bude platit varianta první a náš tým
bude hrát na špičce I. třídy.
O lepší umístění v podzimní části nás připravily
zejména výsledky na hřištích soupeřů. Ze hřišť Lukavce a z Luk se mělo dovézt více než jeden bod.

Výsledky:
0:0
4:0
7:0
4:0
2:1
3:2
4:2
4:1

Start Lukavec
SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev
Sokol Černovice
SK Horní Cerekev
Luka Nad Jihlavou
SK Horní Cerekev
SK Kožlí

„B“ mužstvo
Náš tým boduje zejména doma a jediné domácí zakolísání napravil dovozem tří bodů z Počátek. Byly to body důležité a velice cenné. Naše
mužstvo totiž nastoupilo pouze v devíti hráčích
a po poločase prohrávalo 2:0, aby nakonec výsledek otočilo a vyhrálo 3:2.

SK Horní Cerekev
Dekora Ždírec B
Rovnost Budíkov
SK Horní Cerekev
TJ Sokol Habry
SK Horní Cerekev
FC Chotěboř B
SK Horní Cerekev

Výsledky
Start Lukavec B
3:1 SK Horní Cerekev B
6:1 SK Horní Cerekev B
Sokol Čejov
SK H.Cerekev B
5:2
ZD Nová Cerekev
Sokol Černovice B 5:2 SK Horní Cerekev B
SK H.Cerekev B
5:3
Střepina Žirov B
2:3 SK Horní Cerekev B
S.Počátky B
S.V. Chyška
4:1 SK Horní Cerekev B
5:2
Sokol Košetice B
SK H.Cerekev B

Starší žáci
Trenér V. Skopal opět tvoří tým, který se zřejmě stane nejúspěšnějším mládežnickým celkem
v historii našeho klubu. Tým v domácím prostředí získal plný počet bodů a ze hřišť soupeřů
dovezl hned bodů šest. V mužstvu panuje dobrá nálada a tým je odhodlán v jarní části zahájit
útok na čelo tabulky.

Mladší žáci

Mladší žáci po dobrém začátku postupně ztráceli na síle a výsledkem je zisk 13 bodů. Nutno
ovšem dodat, že vhodně doplňovali úzký kádr
starších žáků a velkou měrou se tak podíleli na
úspěšné hře svých starších kamarádů.
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Výsledky:
Velký Beranov
SK H. Cerekev
Slavoj Polná
SK H.Cerekev
SK Přibyslav
SK H.Cerekev
SK H.Cerekev
Světlá n/ Sáz.

4:0
6:2
1:3
2:0
3:0
5:0
2:0
3:4

1:2
3:1
1:4
1:7
5:0
1:6
2:2
5:0

SK Horní Cerekev
Luka n/Jihlavou
SK Horní Cerekev
Start Lukavec
SK Horní Cerekev
FK Pelhřimov B
Slavoj Žirovnice
SK Horní Cerekev
P.P.

Hornocerekvický zpravodaj

„A“ mužstvo: I.B třída
Úspěšnost: 54 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hav.Brod B
Kožlí
Habry
Luka n/Jihlavou
Horní Cerekev
Lípa
Černovice
Chotěboř B
Tis
Kamenice
Pacov B
Lukavec
Ždírec B
Budíkov

23
22
22
21
21
20
19
17
17
17
16
14
12
11

Trenér: J. Topka
Nejlepší střelec
8 – Vít Zelenka

Starší žáci I. třída
Úspěšnost: 70 %
1 Velký Beranov
2 Třešť
3
4
5
6
7
8

25

Horní Cerekev

24
21

Přibyslav
Polná
Pelhřimov B
Speřice

19
18
12
12

Žirovnice
9 Světlá n/Sázavou
10 Lukavec
11 Luka n/Jihlavou

11
10
5
4

Trenér: V.Skopal
Nejlepší střelec
10 – Adam Šimák

TREST
Pavel Rysl – 5 zápasů
v jarní části nepodmíněně
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Střelci
46 zápasů – 113 gólů
10
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adam Šimák
Michal Martínek
Vít Zelenka
Pavel Rysl
Matěj Šimák
Milan Macík
Josef Koten
Jiří Zelenka
Jaroslav Serbus
Jakub Chadim
Jakub Havel
David Jirák
Roman Vltavský
Radim Makovička
Martin Faltýnek
Martin Brada
Lukáš Loukota
Tomáš Matějka
Tomáš Podařil
Tomáš Petrák
Tomáš Cimer
Ondřej Musil
Luboš Musil
Jiří Sadílek
Jaroslav Vaněk
Jaroslav Plachý
Pavel Staněk
Pavel Chadim
Libor Vondráček
Jan Plachý
Ondřej Plachý
Daniel Brada
Martin Duba
Štěpán Filsoch
Jan Salava
Michal Matějka
vlastní

Brankaři s nulou
4x Miroslav Soukup
4x Martin Braun
1x Martin Faltýnek

„B“ mužstvo: III. třída
Úspěšnost: 42 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Petrovice
Senožaty
Želiv
Čejov
Žirov B
Košetice B
Velká Chyška
Mnich
Lukavec B
Černovice B
Horní Cerekev B
Ústrašín
Nová Cerekev
Počátky B

33
27
23
22
21
19
19
19
19
19
18
16
14
10

Trenér: J. Ošanec
Nejlepší střelec
6 – Pavel Rysl
6 – Josef Koten

Mladší žáci I. třída
Úspěšnost: 43 %
1
2
3
4
5

Pelhřimov B
Speřice
Přibyslav
Lukavec

27
25
24
20

Světlá n/Sázavou
6 Horní Cerekev

17
13

7 Žirovnice
8 Velký Beranov

11

9 Třešť
10 Luka n/Jihlavou
11 Polná

9
8
3
1

Trenér: M. Kůta
Nejlepší střelec
6 – Matěj Šimák
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RODINNÁ POLITIKA NA EVROPSKÉ ÚROVNI
V závěru října se zástupkyně mateřských center zúčastnily v Bruselu semináře nazvaného Matky v Evropské unii.
Seminář zástupkyň českých a slovenských mateřských center se uskutečnil za přítomnosti europoslankyň
Zuzany Roithové (ČR) a Anny Záborské (SR).

„Musím potvrdit to, že tendencí evropské politiky je atomizace rodiny. Hovoří se o ženě, hovoří se o muži,
dokonce ani ne o matce a otci, hovoří se o dětech. Před dvěma lety jsme přijímali rámcový program ochrany
práv dětí do roku 2013. V celém materiálu, který měl asi deset stran, byla rodina zmíněna dvakrát – v obou případech v souvislosti s násilím páchaným na dětech,“ popsala Anna Záborská současný stav, kdy absentuje podle
jejích slov evropská rodinná politika.
Podle vyjádření Zuzany Roithové je proto velmi důležitá činnost mateřských center. „Moc bych si přála, aby
se mateřská centra rozvíjela maximálním způsobem. Aby vás bylo co nejvíce slyšet, aby když jdou s transparenty
ženy, které bojují za rovná práva tak, aby znamenalo, že rovná práva taky znamená právo mít možnost si vybrat –
buď tedy se starat jenom o svoji kariéru, anebo se starat také o rodinu a děti, protože je to hodnota, která stojí za
to,“ uvedla europoslankyně.
Jednání v Bruselu se účastnilo sedm krajských koordinátorek, kraj Vysočina reprezentovala Daria Čapková, šestnáct zástupkyň mateřských center, z Vysočiny Anna Machátová za třebíčské centrum a Jana Šťastná
za MC Klubíčko Horní Cerekev.
„Těší mě, že matky a jeden otec z mateřských center České republiky měli příležitost se ujistit, že evropská politika začíná doma a je skvělé, že jejich práce v mateřských centrech byla oceněna na evropské
úrovni,“ uzavřela Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center v České republice, která českou delegaci v Bruselu vedla.
Ing. Jana Šťastná

Redakční kolektiv
Hornocerekvického zpravodaje
Vám děkuje za přízeň v letošním roce,
přeje šťastné a veselé Vánoce
a do roku 2011 hodně zdraví
a osobních i pracovních úspěchů
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VÁNOCE S BUDÍKEM
Adventní koncert Folkového budíku
Kostel Horní Cerekev 28. 11. (neděle) v 16 hodin
pěvecký sbor DOMINO Tábor, sbormistr Jakub Smrčka
U vánočního stromu města Horní Cerekev se tradičně osvítí
betlém a před samotným koncertem se mohou účastníci
koncertu zdarma zahřát svařeným vínem.

Vánoční koncert Folkového budíku
G I N E V R A Příbram – písně a balady nejen o historii
Vlasenice u Kamenice n. L. 11. 12. (sobota) v 19 hodin
Hledali jsme prostor, kde se tento koncert uskuteční. V Horní Cerekvi je kulturní dům
v tomto termínu obsazen, proto jsme uvítali nabídku Obecního úřadu Vlasenice u Kamenice n. L.,
kde nově zrekonstruovaný kulturní dům nám poskytl azyl.
Zvu Vás všechny na tyto koncerty.
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, hezký nový rok a ať se zase někdy a někde živí, zdraví a v dobré
náladě setkáme.
Přeji Vám všechno dobré.
Karel Koch

Předprodej vstupenek: MěÚ Horní Cerekev, prodejna NAVEL Jihlava, kadeřnictví Šimková Batelov,
trafika u Rynárecké brány (vedle Sklepu) Pelhřimov, Doležal Pelhřimov s.r.o., prodejna ložisek a svářecí techniky, Zahradníkovi Vlasenice. Informace tel. 608 963 011 p. Koch, www.hribeckybudik.cz

Hornocerekvický zpravodaj
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Hříběcký budík po 11 letech končí
Tradice Hříběckých budíků končí z důvodů zdravotních a pořadatelských.
Věřte, neodcházím s radostí. Hříběcký budík mi vždy činil potěšení, že mohu rozdávat radost příznivcům
této muziky. Není člověka na tomto světě, který by po sobě nechtěl zanechat nějakou stopu. Jsem rád, že
tomu mohlo být právě v Hříběcí. Za to, ale patří poděkování městu Horní Cerekev, které položilo základní
kámen pro vznik Hříběckého budíku.
Ono všechno krásné musí jednou skončit. Takový je život. Jednou tomu pomůžou lidé, jindy věk
či zdraví. Ale láska k muzice zůstává. To jsem si
uvědomil při koncertu Hradišťanu. Kdy do posledního místečka zaplnili diváci sál a v samém závěru
aplaudovali vestoje. Při koncertu Jura Pavlica o Hříběckém budíku řekl, že je pokaždé neuchopitelným
způsobem jiný, krásný a jedinečný.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi
upřímně s Budíkem pomáhali. Radost mi také udělalo několik mailů a přání od diváků. Alespoň s dvěma se s vámi podělím.
Milý Kájo,
i když už tady nikdy (asi) nebudeš stát, věř, že moc
lidí na tě bude v dobrém vzpomínat. Zatím cos ty
pracně sháněl židličky, my poznali krásné lidi a hezké písničky. Ať úsměv zůstane na tvé tváři a láska
z očí tvých ať září. Ať neopouští tě humor tvůj, zkrátka zůstaň svůj. Díky za krásné večery a vzpomínky,
dál život ve zdraví užívej, k tomu přejí všechno nej
Majka, Maruška a Vašek
Dobrý den,
z nádherného koncertu kapely Hradišťan v Hříběcí
dne 23. 10. 2010 dokážu čerpat ještě dlouho po jejím vystoupení, které bylo strhující a neopakovatelné

v jiném prostředí než právě při Hříběckém budíku.
Vánoční koncert Hradišťanu v pražském Rudolfínu
s Malou filharmonií byl pro mě krásným zážitkem, ale
atmosféra v hříběckém sále se nedá opakovat jinde
než při Hříběckém budíku. Tuto nepopsatelnou atmosféru dokáží vytvořit manželé Marie a Karel Kochovi,
kteří připravují jednotlivé koncerty především srdcem.
S tím souvisí i to, že i návštěvníci jsou naladěni na
stejnou notu a tato symbióza se pak přenese do sálu.
Těším se nejenom na účinkující, ale i na manžele
Kochovi, že jim ukradnu trochu volného času, kterého mnoho nemají, a popovídáme si. Moc si jich
vážím. Velké poděkování patří i manželce Marii.
Vždyť, pánové, ruku na srdce! Za každým úspěšným
mužem stojí tak trochu jeho manželka, proč by to
mělo být u Kochů jinak?
Těším se ještě na další krásná setkání s nimi
a řadu koncertů. Přeji oběma hlavně zdraví, neutuchající elán a nadále laskavé srdce. Kamínek
z moře, kterým nás všechny na jednom koncertě obdarovali, nosím dodnes v kabelce a vždy, když ho
vezmu do ruky, hřeje mě pak ještě dlouho.
Jana Bumbálková, Praha 4-Krč
Značka Budík zůstává a ponese v budoucnu název Folkový budík.
Karel Koch

Kam s elektroodpadem?
Město Horní Cerekev je zapojeno do systému zpětného odběru elektrospotřebičů a ve spolupráci se
společnostmi Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ekolamp vám pomůže zbavit se starých a nepotřebných
elektrospotřebičů. Staré televizory, PC monitory, magnetofony, rádia, videa, CD přehrávače, počítače,
klávesnice, lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vařiče, topidla, vysavače, odsavače
par, žehličky, telefonní přístroje a další elektroodpad můžete průběžně odkládat v prostoru skladů města
na náměstí T. G. Masaryka.
Elektroodpad jako jsou mobilní telefony, kalkulačky, holící strojky, ovladače televizorů, monočlánky,
baterie do mobilů, úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, světelné
zdroje s LED diodami a další drobný elektroodpad je možné uložit do speciálních sběrných boxů, které jsou
umístěny v městské knihovně.
Všem občanům, kteří šetří životní prostředí a vysloužilé elektrospotřebiče ukládají do sběrného dvora
a na další určená místa, odkud putují k recyklaci, Město Horní Cerekev děkuje.
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Prodám osobní automobil
ŠKODA FELICIA LXI 1,3,
r.v. 1996, červené barvy, částečně zkorodované
blatníky, zadní dveře bez koroze, motoricky velmi
spolehlivý, najeto 104 000 km, TK do 3/2012, zimní
i letní pneu, cena 15 000, dohoda jistá.

Inf. na t. č. 720 407 089.

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 4. prosince 2010
Mikulášská zábava – TLUSTÁ BERTA
Začátek ve 21.00 hodin /KD/
V pátek 10. prosince 2010
Vánoční koncert – J. J. Ryba – Česká mše
vánoční – pěvecký sbor ZÁBOJ Pelhřimov
s hudebním doprovodem.
Začátek v 19.30 hodin /KD/

V sobotu 15. ledna 2011
Hasičský ples – KAREL a MY
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin
V sobotu 22. ledna 2011
Sportovní ples – SYNKOPA
Začátek ve 21.00 hodin

V úterý 21. prosince 2010
Vánoční besídka ZŠ
Začátek v 16.00 hodin /KD/

V pátek 28. ledna 2011
Myslivecký ples – PAM
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin

V sobotu 25. prosince 2010
Vánoční diskotéka – SÍKORA J
Začátek ve 21.00 hodin /KD/

V neděli 30. ledna 2011
Dětský karneval –Divadélko KOS ČB
Začátek v 15.00 hodin

Akce v roce 2011 jsou pořádány
v rámci oslav 650 let od první písemné
zprávy o městě Horní Cerekev
V pátek 14. ledna 2011
komedie – Benátky pod sněhem
POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
Začátek v 19.30 hodin /KD/
Předprodej vstupenek od 7. 1. na účtárně MěÚ,
tel. 565 396 385

PŘIPRAVUJEME:
5. 2. 11. Městský ples – Keramička
12. 2. 4. Reprezentační ples ZŠ Melody-band
19. 2. Vzduchovková střelecká soutěž mládeže v KD
25. 2. Přednáška – Lucie Kovaříková a Michal Jon „Na kole všemi kontinenty“
26. 2. Taneční zábava – Vigo
-sn-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Charvát Karel
Tomcová Božena
Šejnostová Jarmila

80 let
Tománková Marie
Kosová Jiřina
Přesličková Marie

75 let
Doležalová Hana
ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Fatrová Marie – 59 let
Tvrdá Bohumila – 81 let
Červená Zdeňka – 66 let
Hladíková Lidmila – 75 let
18

NARODILI SE:
Pejchal Filip
Pokorný Vojtěch
Jiráková Monika
Havlík Filip
Vichrová Lucie
Nevoral Jiří

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Zdeněk Charvát – Lenka Hradecká
Martina Kubisková – Tomáš Dufek
-MH-
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Vzpomínka

Poděkování
Vážení spoluobčané!
Chtěla bych Vám poděkovat za projevenou
důvěru, kterou jste mi dali ve volbách do městského zastupitelstva. Vzdávám se svého mandátu ve prospěch paní Jany Novákové z naší
kandidátní listiny. Pokusím se být našemu městečku i nadále užitečná jiným způsobem.
Děkuji.
Bohuslava Dvořáková

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v našich srdcích vzpomínky

Dne 9. prosince 2010 vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší
milé manželky, maminky, babičky a prababičky, paní Jaroslavy Pavlíčkové.
S láskou vzpomíná manžel Václav,
dcera Hana a syn Jaroslav s rodinami.

KD Horní Cerekev
sobota 5. února 2011
Zaèátek plesu ve 20.00 hodin
Hraje: KERAMIÈKA
Ples bude oficiálnì zahájen ve 21.00 hodin vystoupením batelovských mažoretek
Pøedprodej vstupenek od 19. ledna na úètárnì MìÚ v Horní Cerekvi, tel. 565 396 385
Na Vaši návštìvu se tìší úèinkující i poøadatelé

Hornocerekvický zpravodaj
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VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY MLADÝCH
SPORTOVNÍCH STŘELCŮ
Tak jako každý rok v podzimní době dochází
k závěrečným závodům ve střelbě z malorážové
pušky, vyvrcholením této letní sezony jsou boje o tituly mistra České republiky. A následuje přechod na
zimní halové závody ze vzduchové pušky.

Naši střelci se vzduchovými puškami zleva Jana Svobodová, Ivana Přibylová, Michaela Novotná, Pavlína
Hečsková, Luboš Novotný, Lucie Drdová, Michaela
Matějková a Dominika Špetlová
Foto: M. Matějka

Jistě již naši čtenáři Hornocerekvického zpravodaje
víte, že při Základní škole v Horní Cerekvi je založen
klub sportovních střelců mládeže, který každý rok navštěvuje kolem 20 dětí, a to jak chlapců, tak i děvčat
a věnují se jim tři trenéři. Děti, se kterými jsme začínali ve střeleckém kroužku, nám vyrostly v dorostence a tak již postupně obsazujeme všechny věkové
kategorie na okresních, krajských nebo republikových
závodech. S účastí mládeže na různých závodech vyvstávají problémy, že i tito tři trenéři nejsou někdy
schopni dopravit děti na jednotlivé závody a pak žádáme rodiče o spolupráci a pomoc s dopravou.
Proč se zaměřujeme na naši mládež a zmiňujeme
především o ní? Jednoznačně proto, že my dospělí na výsledky dosahované našimi mladými střelci
– dorostenci již nestačíme. Hlavně jim je věnována naše pozornost a práce, tréninkové dny, závody
o víkendech a také různá soustředění. Že si to zaslouží, dokazují svými výsledky.
Chceme podotknout, že máme dobrou základnu a zázemí při základní škole a vynikající prostory na malorážové střelnici, kde se konají různé závody včetně mistrovství ČR v loňském roce. Rovněž se zde uskutečnila
řada soustředění mládeže nejen z okresu, ale celého
kraje a přijíždí děti i z jiných míst naší republiky, což
svědčí o dobré až profesní práci našich trenérů. Účast
cizích dětí na soustředěních vidíme jako pozitivní jev,
který motivuje naše děti a vzbuzuje v nich ctižádostivost být lepší, dosáhnout lepších výsledků.
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Nechceme zde vypisovat všechna dobrá a výborná umístění našich střelců na různých závodech
a soutěžích v celé republice, zmíníme se pouze
o těch vynikajících. A to je zisk tří mistrovských titulů pro rok 2010 na Mistrovství České republiky
Českého střeleckého svazu. A to je na malé městečko Horní Cerekev obrovský úspěch!
V dubnu získala titul Mistr ČR Pavlína Hečsková
ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže v kategorii dívek do 12 let.
V září získal titul Mistr ČR Martin Havlík ve
střelbě z malorážové pušky polohový závod 3x20
ran (vleže, vstoje, vkleče) v kategorii dorostenců.
Rovněž v září získalo titul Mistr ČR družstvo
dorostenek Horní Cerekve ve střelbě z malorážové
pušky 60 ran vleže ve složení Michaela Matějková,
Jana Svobodová a Dominika Špetlová.

Držitelé mistrovských titulů ČR v letošním roce
zleva Martin Havlík, Michaela Matějková, Dominika
Špetlová, Pavlína Hečsková a Jana Svobodová
Foto: St. Cvrček

V srpnu získalo titul Mistr světa družstvo juniorek ve střelbě z malorážové pušky 60 ran vleže,
jehož členkou byla i Monika Vránková, která je
členkou našeho střeleckého klubu AVZO Horní
Cerekev a druhým nejlepším výsledkem ze všech
juniorských účastnic soutěže přispěla k vytvoření
nového světového rekordu v této kategorii.
Závěrem chceme konstatovat, že tři dorostenci,
kteří jsou členy našeho střeleckého klubu se připravují ve sportovním gymnáziu v Plzni na vstup do
reprezentace České republiky.
Ještě jednou chceme poblahopřát výše uvedeným
k zisku mistrovských titulů a zároveň poděkovat
všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na úspěších střeleckého klubu Horní Cerekev.
Vladimír Šamaj
vedoucí střeleckého klubu
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Dne 26. října 2010 proběhlo v Pelhřimově Křemešnické ulici slavnostní otevření nových prostor Studijního centra BASIC. Během této akce proběhlo krátké ohlédnutí za naší historií. Studijní centrum BASIC
bylo založeno v Pelhřimově v roce 2004, v roce 2007 byl otevřen BASIC i v Jihlavě, od té doby jsme na
našich pobočkách pomohli 485 dětem zlepšit výsledky a tím jim umožnit lepší budoucnost.
Uskutečnilo se 48 přednášek na téma: „Jak zlepšit výsledky ve škole a ulehčit učení“. Těchto přednášek
se zúčastnilo 659 lidí. Proběhlo i pět přednášek na základních školách a čtyři v mateřských školkách.
Letos se konal třetí ročník tábora a celkem s námi na táboře bylo 120 dětí.
Po této krátké prezentaci následovalo slavnostní přestřižení pásky, kterou nám přestřihly ty nejdůležitější
a to jsou děti. Právě pro ně jsou Studijní centra určena a na nich a jejich vzdělání záleží nejvíce, protože především jejich vzdělání ovlivní naši budoucnost. V Pelhřimově tuto pásku přestřihli první studentíci BASICu.
Po slavnostním přestřižení se mohli návštěvníci podívat na ukázkovou hodinu angličtiny (z anglické
školy LITE, která působí i v Pelhřimově) či na ukázku z nového semináře „Jak vybudovat dobrý a trvalý
vztah nejen se svými dětmi. Jak motivovat a inspirovat, aby se nám v životě dařilo, dokázali jsme překonávat překážky a byli šťastní.“
Následovalo občerstvení a volná zábava. Tímto děkujeme všem zúčastněným za to, že přišli podpořit
vzdělávání na Vysočině.

Hornocerekvický zpravodaj
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Nově otevřený!!!

SECONDHAND
Horní Cerekev (náměstí T. G. Masaryka 74)
Otevírací doba: Po–Pá 8:30–11:00; 12:30–16:00
Široký sortiment dámského, pánského a dětského zboží
Dále nabízíme bytový textil a drogerii
Na Vaši návštěvu se těší Jiří Benda

STAVEBNÍ POZEMEK V SOUSEDSTVÍ ŠKOLY
Parcela o celk. výměře 1910 m2 (931 m2 stavební a 979 m2 zahrada). Veškeré inženýrské sítě vč. plynu
na hranici pozemku. Lokalita: vjezd na parcelu ze silnice ve směru na Hříběcí, zadní část zahrady
sousedí s pozemkem školy.
Tel. č. 777 270 603. Cena: 450 tis. Kč.

NEVÍTE, CO S VAŠÍ PRÁZDNOU CHALUPOU?
Hledáme domek na rekreaci a později i na trvalé bydlení v H. Cerekvi nebo blízkém okolí
(H.Ves, Černov, Chrástov, Batelov...). Děkujeme za nabídky na tel. č. 774 270 604 (stačí poslat SMS).
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