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BESÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stalo se nepsaným pravidlem, že ZŠ v Horní Cerekvi ukončuje kalendářní rok společnou besídkou. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. 21. prosince 2011 se celé dopoledne zodpovědně při generální zkoušce „piloval“ celý program, aby následně v odpoledních hodinách všichni žáci zaujali svým pásmem pěveckých,
tanečních a zábavných vystoupení početné publikum zcela zaplněného kulturního domu. Posledním bodem
programu se stala již tradiční vánoční koleda „Vánoce, vánoce přicházejí…“ v podání všech účinkujících,
s kytarovým doprovodem p. učitele Vítězslava Skopala a sólovými vstupy žáků jednotlivých tříd. Byli jste
všichni moc šikovní!
-iz-
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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření 2011
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2011 vykázalo tyto celkové výsledky:
rozpočet 2011

skutečnost 2011 v Kč

skutečnost 2011 v %

příjmy

25,578.000,- Kč

27,628.592,- Kč

108,02 %

výdaje

25,578.000,- Kč

28,635.647,- Kč

111,95 %

stav běžného účtu k 31/12 2011

604.855,- Kč

Konečný schodkový výsledek ve výši 1 mil. Kč byl způsoben především původně neplánovanou a nerozpočtovanou
investicí do zateplení Domu s pečovatelskou službou v ulici Rybniční ve výši 1,2 mil. Kč. Pokud však bude akce řádně
dokončena do 30. června letošního roku, získá město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 660 tis. Kč.
Dalším faktem, který způsobil mínusovou bilanci loňského roku, byl pokles daňových příjmů oproti roku 2010 ve
výši 736 tis. Kč.
Naopak nad rámec běžných a rozpočtovaných příjmů získala městská pokladna téměř 1,05 mil. Kč
Čísla z matriky
Odbor matriky a evidence obyvatel (pí Marie Homolková) vykazuje za rok 2011 následující údaje:
•
počet obyvatel k 31/12 2011
1819
(- 5) oproti roku 2010
•
přihlášeno osob
27
(-13)
•
odhlášeno osob
28
(-26)
•
narozeno osob
16
( 0)
•
zemřelo osob
24
(- 4)
•
uzavřeno manželství
9
(+3)
•
ověřeno podpisů
532
(+45)
•
ověřeno opisů listin
208
(- 45)
Tříkrálová sbírka
Římskokatolická farnost Horní Cerekev, Oblastní charita Pelhřimov a Město
Horní Cerekev oznamují, že výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 24.048,- Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na podporu domácí hospicové péče a pomoc lidem
v nouzi. Organizátoři děkují všem dárcům za finanční podporu a koledníkům za
obětavý přístup k akci.
Školská rada
Po celou dobu přípravy a projednávání novely školského zákona se spekulovalo, že povinnost zřizovat při základních a středních školách Školské rady zanikne. Po „přehazované“ mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem byla tato
novela v prosinci minulého roku schválena a povinnost zřizovat Školské rady byla nakonec zachována.
Školská rada schvaluje řadu důležitých dokumentů jako například Výroční zprávu, Školní řád nebo Pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Prostřednictvím Školské rady se může kdokoliv vyjadřovat ke Školnímu vzdělávacímu programu, ke koncepčním záměrům rozvoje školy nebo k rozboru hospodaření školy. Školská rada projednává také rozpočet školy, inspekční zprávy a podává podněty a oznámení řediteli školy nebo zřizovateli.
Vzhledem ke skutečnosti, že při naší základní škole Školská rada neexistuje již několik měsíců, proběhnou v období
březen–duben 2012 volby členů Školské rady ze zástupců pedagogických pracovníků (2 členové) a zástupců rodičů
žáků školy (2 členové).
O přesném termínu a místě konání voleb obdrží všichni rodiče žáků včas písemnou informaci. Zájemci a kandidáti
o členství ve Školské radě se však již nyní mohou hlásit u ředitele základní školy nebo u starosty města.
Zvolené členy Školské rady ze zástupců pedagogických pracovníků a rodičů žáků školy pak doplní ještě dva již
jmenovaní zástupci zřizovatele (Bc. Jana Nováková, Marie Vaňková).
Rozpočet města 2012
Práce na tvorbě rozpočtu města pro letošní rok byly zahájeny již v prosinci roku uplynulého a 13. ledna 2012 předložil starosta města Radě města a členům Finančního výboru první návrh tohoto pro chod města důležitého dokumentu.
Návrh rozpočtu města byl předložen v příjmech a výdajích ve dvou variantách. V první variantě byly zapracovány
téměř všechny návrhy a požadavky, které předložili v termínu do 30/11 2011 správci rozpočtových kapitol, zastupitelé
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města a zástupci právnických osob-občanských sdružení napojených na rozpočet města. Tato varianta byla v konečných číslech výrazně deficitní (-3,1 mil. Kč). Druhá varianta byla naopak koncipována úsporně, provozně a vyrovnaně
(příjmy = výdaje ve výši 23,401 mil. Kč) s tím, že na investice či další požadavky byla vytvořena rozpočtová rezerva
ve výši téměř 1,7 mil. Kč. Již poněkolikáté starostou předložený návrh rozpočtu neuvažuje v letošním roce se zvýšením žádných místních ani dalších poplatků.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje však byla rozpočtová jednání teprve na začátku. O konečné podobě rozpočtu pro rok 2012 rozhodne zastupitelstvo města, a to na svém letošním prvním zasedání (v průběhu měsíce února
2012). Návrh rozpočtu města je vyvěšen od 13. ledna 2012 také na úřední desce města a ve schválené podobě bude
zveřejněn v dalším čísle Zpravodaje.
Voda bude dražší
O několik řádků výše jste si asi s potěšením přečetli, že se v návrhu rozpočtu města pro rok 2012 neuvažuje o zvyšování místních poplatků. Nicméně není vůbec vyloučeno, že v rámci jednáních o rozpočtu ke zdražení poplatků přece
jen dojde. Ale i kdyby se tak nestalo, ceny takřka všech komodit přesto porostou. Tento fakt celostátně ovlivňuje změna snížené sazby DPH z 10 na 14 procent a ovlivní mimo jiné (potraviny, zboží, pohonné hmoty, atd.) i výši vodného
a stočného.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

HASIČI ROKOVALI NA SVÉ 134. VALNÉ HROMADĚ
Dne 10. prosince 2011 se sešli členové SDH
v Horní Cerekvi, aby zhodnotili výsledky své práce
v celém uplynulém roce a aby si vytýčili úkoly na
rok nastávající.
Této valné hromady se zúčastnili, zástupci města,
okolních sborů, sportovců a v neposlední řadě zástupce
Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V úvodu své zprávy jsem přítomné seznámil se
stávající členskou základnou sboru, která v současné době čítá 91 členů, z toho je 37 do 18 let a 54
členů starších. Starosta města ing. Andrle slavnostně zařadil do naší výjezdové jednotky 2 nové členy,
kterými se po dovršení plnoletosti stali naši odchovanci Lukáš Drda a Libor Chadim ml. Tímto se počet členů výjezdové jednotky zvýšil na 20.
Ve své zprávě jsem se dále zmínil o kulturních akcích, při kterých jsme pomáhali s organizací a nebo
je sami organizovali. Naší první akcí byl tradiční
masopustní průvod městem, na sklonku dubna pálení čarodějnic s dětským lampionovým průvodem
a ohňostrojem. U příležitosti pouti jsme se postarali
o rozmístění stánkového prodeje a výběr poplatků.
Další akcí byla pomoc při organizování oslav 650.
výročí první písemné zmínky o Horní Cerekvi.
U příležitosti těchto oslav jsme uspořádali tradiční
hasičskou slavnost. Dále jsme pomáhali při cyklomaratonu a na sklonku léta jsme se podíleli na organizování festivalu dechových hudeb v Pelhřimově.
V hasičském sportu nám v uplynulém roce udělal velkou radost kolektiv mladých hasičů, který nás
úspěšně reprezentoval na soutěžích okresní, krajské
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i republikové úrovně. O jednotlivých výsledcích
všechny přítomné informoval vedoucí kroužku pan
Jaroslav Bartoška.

3

Závěrem své zprávy jsem probral činnost výjezdové jednotky JPO III. Členové se zúčastnili školení potřebných k zabezpečení odborné přípravy
jednotek požární ochrany. Jednalo se o školení na
zásahy u dopravních nehod, velitelů, strojníků, řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, bezpečnosti práce, poskytování první pomoci a cyklické
školení nositelů dýchací techniky. Začátkem roku
se dva členové po čtyři víkendy zúčastnili kurzu
na poskytování první pomoci v Přibyslavi. Začátkem října jsme prověřili své odborné dovednosti
na cvičení pořádaném ve spolupráci s ČČK a SDH
Hříběcí. Jednalo se o evakuaci osob z hořícího objektu DDM v Hříběcí. Tato akce dokonale prověřila odbornou, ale hlavně fyzickou připravenost
členů jednotky. V loňském roce jsme zasahovali
u 24 událostí, z toho bylo 15 technických pomocí,
8 dopravních nehod a 1 požáru.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem sboru
dobrovolných hasičů popřál do letošního roku mnoho pracovních a osobních úspěchů, hodně zdraví
a štěstí a ať nemusíte vytáčet linku 150.
Miloslav Přibyl ml.,
starosta SDH Horní Cerekev

CO JE NOVÉHO V MUZEU
V průběhu měsíce prosince 2011 byla v části muzea
vytvořena nová výstava, vypovídající mimo jiné o činnosti fotokroužku, který pracoval při Kulturním domě
v Horní Cerekvi v letech 1977–1998. Ke zhlédnutí jsou
např. zápisy ze schůzí kroužku, velké množství fotografií
jednoho z členů – pana Jana Stibůrka, jeho první barevné
fotografie, fotografický materiál a řada fotoaparátů, na
kterých je možné posoudit vývoj techniky v této oblasti.
Výstava je dále doplněna několika dalšími zajímavými
exponáty, které v době svého vzniku jistě znamenaly velký pokrok v životě lidstva.

V druhé části muzea jsou pak umístěny historické
předměty, které sice již vystavovány byly, avšak pro hornocerekvickou historii jsou natolik cenné, že si zaslouží
být opakovaně k vidění.
Vážení spoluobčané,
pokud se domníváte, že se na půdách vašich rodinných
domů ještě nacházejí předměty, které vypovídají něco
o životě předešlých generací a bylo by možné je zapůjčit
nebo darovat našemu muzeu a následně vystavit, prosím,
kontaktujte mě osobně nebo na tel. č. 565 396 385. Předem mnohokrát děkuji.
Pavlína Nikodýmová

Foto: Václavík M.
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UDÁLOSTI, KTERÉ NEHÝBOU SVĚTEM, ALE…
Leden – měsíc začátků, rekapitulací i nových odhodlání
a plánů – máme za sebou. Statečně jsme přestáli všechny
oslavy, jež doprovází konec každého roku. Pokud zalistuji svou myslí, objeví se mi na každé pomyslné stránce odpověď na to, co se nám s dětmi podařilo a co jsme
zůstali uplynulému roku dlužni. Rok co rok si opakuji,
že i kdybychom děti nic nenaučili, tak skutečnosti, že
„fungují dohromady“, dokáží si vzájemně pomáhat, pozdravit, pohladit se, zeptat se, když něco neví, sice nejsou
události, které by snad zahýbaly světem, ale hřejí u srdce.
Pro nás je to znamení, že doba strávená společně nebyla
promarněná a prázdná.
Máme za sebou v životě naší MŠ okamžiky, které ze
své pozice ohodnotím jako zdařilé i d í k y vstřícnosti
sponzorů a lidí, kteří svými příspěvky i nápady zhodnotili
akce pořádané ve školce.
D í k y patří i mým kolegyním, které, snad se nemýlím
a nepřeháním, když napíši, že patří k těm lidem, kteří,
když chtějí, umí se přenést z uspěchaného světa, jenž
bývá k mnoha věcem slepý. Snad proto patří k těm lidem, kteří, když chtějí, tak vidí – a proto potom v čase
malin vypráví pohádku o lese, když mají dlaně ztvrdlé
od práce na zahradě, přijdou s pohádkou o květinách,
když mají prsty ušpiněné od sběru šípků, nenechají dlouho čekat pohádku podzimní a když jim ruce prokřehnou
zimou, je jejich vyprávění celé bílé.
P ř e j i , ať se jim daří plnit dětské duše i srdce pohádkami o přírodě, o kráse, radosti i smutku, o pokoře i pýše,
ať se jim daří učit dívat děti kolem sebe tak, aby nic nepřehlédly a zjišťovaly, jak to s tím s v ě t e m vlastně je,
a jak to s ním všichni myslí.
D í k y patří i kolegyním, které v MŠ pomáhají se
zajišťováním potřeb biologických. Péče o 67 dětí, zapsaných v letošním školním roce, by bez jejich přispění nebyla tím „pravým ořechovým“.
P ř e j i, aby jim jejich práce přinášela kromě občasné
únavy také radost z odvedeného díla.
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P ř e j i si, aby do MŠ přišlo k ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012–2013, který se uskuteční 22. 2. 2012 od
10,00 do 13,00 hod., mnoho dětí dychtivých po poznání
nového.
P ř e j i vám, abyste propluli rokem 2012 s velkou odvahou, abyste před případnými velkými vlnami neskládali vesla, abyste si uměli najít důvod k širokému úsměvu,
byli nadšeni, ale s chladnou hlavou.
Magdalena Zelenková
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Adamita Milan, Čas rozkvetlých krokusů. Příběh lásky krásné rozvedené blondýnky
k padesátiletému muži, kterého polistopadový
čas privatizace městské firmy a úklady jeho
konkurentů přivedly až k vraždě.
Prostřeno 2. Od Aše po Jablunkov. 39
soutěžních týdnů oblíbené gastronomické show.
Každý týden se vpodvečer všedních dnů před
kamerami utkává pět
neprofesionálních kuchařů a kuchařek z řad televizních diváků, kteří se
navzájem hostí ve svých
domovech.
Sichinger Martin,
Smrt Krále Šumavy.
Kdo byl ve skutečnosti slavný pašerák Kilián
Nowotný,
přezdívaný
Král Šumavy? Na čem
a kdy vydělal svůj první milion? A jak dokázal
celé roky unikat přes česko–bavorskou hranici?
Kniha vás přivede ke starým příběhům šumavského pohraničí.
Matragi Blanka, Jedu dál. Proslulá oděvní výtvarnice Blanka Matragi je známá především pro manželky, sestry a dcery králů,
emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského
zálivu. Její již druhá kniha přináší kromě
vzpomínek na napínavou a dramatickou třicetiletou cestu z Českomoravské vrchoviny
až na nejvyšší světovou úroveň módy také
otevřenou výpověď o událostech při jejích
návratech do vlasti a přibližuje nejnovější
oblasti její tvorby.
Váňová Magda, Pavouk v síti. Láska a manželství vytvářejí labyrinty, ve kterých můžeme
bloudit celý život. Magda Váňová s odzbrojující logikou ukazuje svým postavám, kudy ven
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z nenasytných citů, zbožných přání a pokryteckých pastí. Nejnovější kniha oblíbené české autorky!
Brabcová Eva, Žena v konkursu. Ve čtyřiceti
život nekončí, ani když vás náhle udělají babičkou a váš milostný život se změní v bojiště .
Humorný příběh o ženách
a pro ženy, který dodá zaručenou dávku životního
optimismu.
Jakoubková
Alena,
Chytrá žena pro manžela přes plot skočí. Statut
svobodné matky s dvojčaty sice Klára nebere nijak
dramaticky, ale přece jen
by se ráda vdala, měla
manžela a úplnou rodinu.
Když potká Přemysla, přeskočí jiskra a vzplane láska jako hrom. Klára nedbá
na námitky rodičů ani kamarádek a hrne se poslepu do manželství.
Šimková Božena, Anče a Kuba mají
Kubíčka. Kniha pro děti. Pokračování slavné Krkonošské pohádky o moudrém a spravedlivém Krakonošovi a nenapravitelném
Trautenberkovi.
Rohál Robert, Klauni v sukních. Pět neobyčejných hereček, pět netuctových osudů a desítky rolí, které pobavily zdaleka nejen české
publikum... To byly základní momenty pro
autora Roberta Rohála k napsání knihy Klauni
v sukních. Pozorně si zde všímá především
profesních úspěchů herečky Stelly Zázvorkové,
Heleny Růžičkové, Míly Myslíkové, Ivy
Janžurové a Dagmar Veškrnové-Havlové.
Zveme nové k návštěvě městské knihovny.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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RYBOVA MŠE
V pátek 9. prosince 2011 se v kulturním domě konal vánoční koncert pěveckého sboru Záboj Pelhřimov s hudebním doprovodem. Nejprve sbor přednesl pásmo koled, poté následovala tradiční Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Účastníky koncertu překvapilo rozšíření o sbor
dětí a hudební doprovod měl většinu nových mladých členů.
-sn-

KONCERT MOŠNY
V neděli 11. prosince 2011 pořádalo Město Horní
Cerekev v kostele Zvěstování Páně adventní koncert
vokální skupiny MOŠNY z Brna. Před kostelem byl

umístěn malý betlém a na zahřátí se podával horký čaj
nebo grog.
-sn-

STALO SE V BETLÉMĚ
V neděli 18. prosince 2011 od 16 hodin v kostele Zvěstování Páně děti z Horní Vsi ztvárnily příběh o narození
Ježíška proložený mnoha koledami.
-sn-

Foto: Novák St.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Koledující skupinky tří králů jsme mohli potkávat v našem městě v sobotu 7. ledna 2012. Svým
putováním dům od domu přinášeli koledníci obyvatelům poselství Vánoc o narození Jezulátka. Všichni dárci, kteří přispěli nějakým finančním obnosem

na charitativní účely, byli obdarováni drobnými pozornostmi – cukříky a kalendáříky. Každý, kdo se
nějakým způsobem do této akce zapojil, může mít
radost z toho, že tak spolu s Charitou začal letošní
rok dobrým skutkem.
-iz-

Foto: Zíka M.

12. MĚSTSKÝ PLES
KD Horní Cerekev
Sobota 4. února 2012
Začátek plesu ve
20.00 hodin

Hrají: BOŽEJÁCI
Ples bude oficiálně zahájen ve 21.00 hodin
vystoupením dolnocerekvických ROZTLESKÁVAČEK
Předprodej vstupenek od 16. ledna na účtárně MěÚ
v Horní Cerekvi, tel.: 565 396 385

5. REPREZENTAČNÍ PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY
18. února
v KD Horní cerekev
vstupné 100 Kč
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Bohatá tombola
půlnoční překvapení

K tanci a poslechu
Vám zahraje Synkopa

Hornocerekvický zpravodaj

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna Bar
Horní Cerekev,
je za námi sezona 2011 a jsme na začátku přípravy na novou sezonu 2012. Chtěl bych vám přiblížit
uplynulou sezonu ve výsledcích. Pro naše bikery bylo
hlavním cílem uspět v devítidílném závodě GALAXY
SÉRIE 2011 v jednotlivých závodech i v celkovém
hodnocení.
Prvním závodem Galaxy série byl závod 23. 4. 2011
GALAXY CYKLOŠVEC MARATON Tálín. Zuzka
Vacková dokázala, že roste v dobrou bikerku a ve své
kategorii obsadila pěkné 2. místo. Na startu jsme měli
i naše malé „ježky“ a i zde jsme měli zastoupení na
bedně. Stejné 2. místo jako Zuzka obsadila i Klárka
Divišová.
Druhý závod FOX GALAXY MARATON PRACHATICE proběhl 21. května. Tady jsme se nepochlapili, a proto nikdo na bednu nedosáhl. Na bednu
nedosáhli ani naši malí ježci.
Zlepšení nastalo ve 3. závodě PETYŠA TOUR
v Rožnově pod Radhoštěm 11. června. V kategorii C
(40–49 let) na krátké, 30 km dlouhé trati zvítězil Mário
Frey. Dobrého výsledku dosáhl i Bezděkovský František, který dojel ve své kategorii na nepopulárním 4.
místě.
Pak nadešel čas našeho hlavní závodu, a to TREK
MARATON PŘES TŘI VRCHY VYSOČINY v Horní Cerekvi, který se uskutečnil netradičně již 9. 7. Na
domácí trati se chtěli naši bikeři ukázat. Obsadili jsme
všechny trasy 30, 50 a 85 km. Nejlepšího výsledku na
50 km dosáhla Zuzka Vacková, když dojela v kategorii
čtvrtá. Slušné 5. místo v kategorii obsadil Milan Čech.
Na dlouhé trati v našich barvách jela Hanka Nenadálová, která nakonec skončila na bedně na 3. místě. Na nejkratší 30 km trase jsme opět měli zastoupení na bedně.
Lucka Obšilová svoji kategorii vyhrála a Jana Šádová
ve své kategorii dojela na 2. místě. Smetanu jsme slízli
u našich „ježků“, protože na 1. místech v kategorii skončili Kristýnka Divišová, Petřík Grégr a Klárka Divišová
a to moc potěší.
5. závod Galaxy série byl PÁLAVSKÝ KRPÁL
30. 7. V dospělých jsme neuspěli, když nejlepší a to
6. místo obsadili ve svých kategoriích Dáša Straková
a Milan Čech. Náš prapor opět drželo naše mládí, když
Klárka Divišová byla 2. a Šárka Hermanová 3.
6. závod KRAKATIT DOBŘÍŠ 6. srpna nevybočil u dospělých z průměrných výsledků. Jediný, kdo
stál na bedně, byl Milan Čech, který v kategorii dojel
na dobrém 3. místě. V našich nadějích na bedně stála
Klárka Divišová, která opět vyhrála. Žádný další náš
biker na bednu nedosáhl.
Na 7. AVG NÁMĚŠTSKÝ CYKLOMARATON
27. srpna by naši někteří jezdci nejraději zapomněli.

Hornocerekvický zpravodaj

Hned tři měli na trase defekty a podle toho vypadaly
i výsledky. Nejlépe dopadl Jirka Diviš, který konečně
stál na bedně za krásné 3. místo. Aby bylo doma co
oslavovat, tak Klárka Divišová svoji kategorii vyhrála
( již poněkolikáté). Táto, vezmi si z ní příklad.
V 8. závodě GALAXY KENDA SOBĚSLAVSKÝ
MARATON 17. září jsme na bedně měli zase naše bikery. Zuzka Vacková prokázala své kvality a svoji kategorii vyhrála. Jirka Diviš skončil těsně pod bednou
na 4. místě. Naše naděje Klárka Divišová to zase tátovi
natřela a svoji kategorii vyhrála.
Poslední 9. závod GALAXY CATLIKE ZRUČSKÝ CYKLOMARATON proběhl 24. září ve Zruči
nad Sázavou. Ani v posledním závodě jsme nevybočili
z průměru. Čest zachraňovala Zuzka Vacková, která
na krátké trati zvítězila. Nikdo jiný na bedně nestál.
U našich nadějí, jak už jsme si zvykli, opět Klárka Divišová svoji kategorii vyhrála. Ostatní naděje skončily
pod stupni vítězů.
V celkovém hodnocení GALAXY SÉRIE se u dospělých nikdo nedostal na bednu. Nejblíže byl Milan
Čech na 5. místě a Jan Mikolášek na 6. místě. Pro mě
jsou výsledky dospělých v GALAXY sérii zklamáním. Minulá sezona dopadla výsledkově mnohem lépe
a podle ní jsem v letošní sezoně očekával výsledky
přinejmenším stejné. Jiné je to u našich nadějí. Tady
vládně spokojenost. Vždyť Klárka Divišová celou sérii vyhrála a Kofroňová Karolínka byla celkově 2. Za
zmínku stojí i 4. místa Hermannové Šárky a Divišové
Kristýnky.
Dva naši bikeři jezdili mezinárodní závod Jihočesko-bavorský pohár, který čítal 8 závodů (6x u nás
a 2x v Německu). Zuzka Vacková v jednotlivých závodech byla 3x druhá a jednou třetí. Celkově Jihočesko-bavorský pohár vyhrála. V některých závodech nastoupili i reprezentantky Nashová, Havlíková
a Skarnitzlová. Mezi nimi se Zuzka neztratila. Tomáš
Obšil skončil celkově na 6. místě.
V průběhu sezony jsme obsazovali další regionální
závody nebo významné závody, jako je KOLO PRO
ŽIVOT nebo MERIDA BIKE Nové Město apod.
V těchto závodech jsme v dospělých získali 4x 1. místo, 9x 2. místo a 6x 3. místo. U našich nadějí „ ježků“
jsme získali 3x 1. místo, 3x 2. místo a 3x 3. místo.
V současné době se náš závodní tým připravuje
na novou sezonu pod vedením nového trenéra Františka Bezděkovského. Závěrem přeji všem jezdcům
hodně zdraví, hodně ujetých kilometrů bez pádů
a bez defektů a hodně dobrých výsledků. Doufám,
že sezona 2012 bude mnohem lepší než ta právě
skončená.
S pozdravem „Ať nám to šlape“ se s vámi loučí
cykloreportér Libor.
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POTÁPĚČI VÍTALI NOVÝ ROK POD LEDEM
Již po páté se v sobotu, 7. ledna 2012, konalo
tradiční setkání jihlavských potápěčů v hornocerekvickém lomu. Letošní „teplé počasí“ – byly 4 °C
– nevyžadovalo odklízení sněhu, ani rozbíjení ledu
pro následný ponor. Zajímavostí tohoto ročníku
se stala účast „freedivera“ – potápěče, který se po
správném uvolnění a rozdýchání ponořuje na jeden

nádech bez dýchacího přístroje. Tento člen si pobyl
s ostatními potápěči v cca dvanáctimetrové hloubce
přibližně 3 minuty. V zimní, čistší vodě bylo možné pozorovat spící kapry, potápěči potkali i dravou
štiku. Celá akce byla zakončena po téměř hodinovém ponoru symbolickým novoročním přípitkem
zúčastněných.
-iz-

Foto: Zíka M.

Prezentační košt vín
České republiky KD Horní Cerekev,
sobota 21. 7. 2012
Obyvatelé Horní Cerekve a jejich přátelé budou moci ochutnat vína od vinařů
ze všech šesti vinařských podoblastí naší
republiky.
V Čechách jsou dvě vinařské podoblasti:
a) Mělnická
b) Litoměřická
Na Moravě jsou čtyři vinařské podoblasti:
a) Mikulovská
b) Slovácká
c) Velkopavlovická
d) Znojemská
Košt proběhne v hornocerekvickém kulturním domě v sobotu 21. 7. 2012 od 13.00 do
16.00 hodin.
Zváni jsou všichni občané města Horní Cerekev starší 18 let. Vstupné bude mírné.
Josef Medlín
člen Cechu českých vinařů
E-mail: medlin.josef@email.cz
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Město Horní Cerekev
nabízí:
kuchyňská linka 150 cm 900,- Kč
svítidlo zářivkové 120 cm,
1x40 W – nové
150,- Kč
fotoaparát Sokol
150,- Kč
elektr. čistič oken – nový 250,- Kč
dvířka k plyn. skříňce
60/60 cm – nová – 2 ks á 500,- Kč
radiátory lit. 350/150
– 2 ks á 26 článků
á 780,- Kč
radiátory lit. 350/150
– 2 ks á 34 článků
á 1.000,- Kč
okno zdvojené
210/150 – nové
800,- Kč
okno zdvojené 260/175
– nové, nenatřené – 2 ks á 400,- Kč
V případě zájmu bližší informace podá
Jaroslav Sankot, tel. 607 965 321,
565 396 284

Hornocerekvický zpravodaj

Ochotnický soubor
Horní Cerekev
připravuje na měsíc
březen hudební komedii
ze života študáků
a kantorů, autorů
Jaroslava Žáka a Hany
Burešové:

„ŠKOLA
ZÁKLAD
ŽIVOTA“
Představení se
uskuteční
v pátek 16. března,
v sobotu 17. března,
v pátek 23. března,
v sobotu 24. března,
v pátek 30. března
a v sobotu 31. března
2012. Začátek vždy
ve 20.00 hodin (KD).
Předprodej vstupenek
od 27. 2. 2012
na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385.

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 27. ledna 2012
Myslivecký ples - PAM
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin
V neděli 29. ledna 2012
Dětský karneval – Divadélko KOS - Č.B.
Začátek v 15.00 hodin, KD
V sobotu 4. února 2012
12. Městský ples – BOŽEJÁCI
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Ples bude oficiálně zahájen ve 21.00 hodin vystoupením
dolnocerekvických roztleskávaček.
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ v H. Cerekvi,
tel.: 565 396 385
V sobotu 18. února 2012
5. Reprezentační ples ZŠ
Hudba – SYNKOPA
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Předprodej vstupenek ve sborovně ZŠ,
tel.: 565 396 231
V sobotu 18. února 2012
Maškarní průvod městem
Zahájení průvodu od hasičské zbrojnice
ve 13.00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let

80 let

Jonák Josef
Kadlecová Vlasta
Havelková Marie
Staňková Milena
Jonáková Miluška
Roubíčková Libuše

Vachková Marie
Vopálková Růžena
Pernikářová Jarmila
Hašková Marie

75 let

Eisner Jiří

Šejnost Jaroslav
Nechvátal Jaroslav
Cimler Fran šek

Hájek Miroslav

90 let

V sobotu 25. února 2012
Hříběcké divadýlko zve na pohádkovou veselohru
„Jak se Matěj zamiloval aneb
Když v pazderně strašilo“
premiéra: 19.00 hod. v Pohos nství U Šimků, Hříběcí
repríza: 26. února v 18.00 hod. a 10. března v 18.00 hod.
V sobotu 17. března 2012
„Babský bál“
Pohos nství U Šimků, Hříběcí
začátek: 20.00 hod.
hudba: Karel a My
V pátek 16. března, v sobotu 17. března, v pátek
23. března, v sobotu 24. března, v pátek 30. března
a v sobotu 31. března 2012
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
v podání ochotnického souboru H. C. Začátek vždy ve
20.00 hodin (KD). Předprodej vstupenek
od 27. 2. na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
-iz-

Ředitel Základní školy
Horní Cerekev

oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46,
v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
vyhlašuje

zápis dě
do 1. ročníku ZŠ,

91 let

který se uskuteční v přístavbě školy

v úterý 7. února 2012
od 14:30 do 17:00 hodin.

NARODILI SE:
Brhláčová Rozálie
Brhláčová Viktorie
Eleonora Razimová
Jirovský Michal

Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené
v měsících září 2005 až srpen 2006 a děti, jimž
byl správním rozhodnutím nástup povinné školní
docházky v minulosti odložen.

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Hašek Stanislav – 84 let
Brhláčová Jana – 40 let
Hedbávný Petr – 65 let
Košler Josef – 80 let

V sobotu 25. února 2012
Vzduchovková střelecká soutěž mládeže v KD
Začátek v 9.00 hodin.

-MH-

Zákonný zástupce dítěte je povinen se s dítětem ve
stanoveném termínu dostavit a předložit rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz.
PhDr. Vilém S l u k a, v.r.
ředitel školy
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