Ročník XXX., číslo 4
ČERVENEC – SRPEN 2014

STŘÍPKY Z CHRÁSTOVA
Chrástov – vesnička malá, ale úpravná, stulená v náručí zelených lesů, voňavých mezí a ochlazovaná
několika rybníky a rybníčky. Lidé si tu žijí své každodenní radosti i starosti. A někdy i něčím navíc.

Víkend otevřených zahrad – 14.–15. 6. 2014

V rámci celostátní akce i do Chrástova přijeli příznivci ekologického pěstování, podívat se na Ukázkovou přírodní zahradu manželů Fexových, z blízka i dáli – Jablonce nad Nisou, Chrudimi, Prahy, Horní
Cerekve...
Bylo to velmi příjemné i podnětné setkávání s nadšenci, jež nejsou odpůrci tzv. plevelů.

Děckařky na chalupě – 20.–21. 6. 2014

V době letního slunovratu se sešlo v Chrástově
na chalupě č. 1 Klubko dětských knihoven z Vysočiny a Jihočeského kraje. Velmi milé setkání sedmi
knihovnic z dětských oddělení + jedné knihovnice
v.v. Vzájemně si zde vyměnily zkušenosti a vyzkoušely si několik výtvarných činností a zároveň načerpaly energii na přírodní zahradě.
Po pěti letech se do vesnice vrátili na 2. společné setkání rodáci
a přátelé Chrástova. Obec se, jak
se patří s předstihem, na tuto událost připravovala. Příprav a organizace se chopila kronikářka paní
Jitka Křížková.
Do světa se rozletěly pozvánky s programem. Připravila fotografické výstavy „Rok na vsi“
a „Společná tvůrčí posezení“.
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Dobří rodáci se vracejí – 5. 7. 2014
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Je velmi potěšující, že se všemi přípravami pomohli téměř všichni trvale
bydlící obyvatelé obce i věrní chalupáři. A tak se bílilo, uklízelo a uklízelo,
muži stavěli stany, ženy pekly sladké
i slané kousky dle rodinných receptů.
Ves se zaskvěla v plné kráse. Zkrátka... „když se ruka k ruce vine, tak se
dílo podaří“.
Po sv. mši v místní pěkné kapli mohli
přítomní zhlédnout zajímavosti na nové
informační tabuli, která bude i nadále
sloužit široké veřejnosti projíždějící Chrástovem.
V chalupě manželů Fexových si mnozí prohlédli obě fotografické výstavy i výrobky z tvůrčích
dílen, které se konají 4x ročně, podívali se na staré psí známky, přečetli si dopis místního vojáka
z 1. sv. války... a prošli se přírodní zahradou. Cestou
se u „hasičárny“ ještě vnořili do dávné i novější historie a už je tu „místní kulturní stánek“ a tři stany,
kam se vešlo všech 126 obyvatel a návštěvníků.
Po uvítacím proslovu pana Milana Křížka a vzpomínkovém proslovu nejstaršího zúčastněného rodáka 93letého Oty Klubala na první pouť ve vsi se rozproudila
volná zábava, kdy se dále vzpomínalo a bilancovalo a při
hudbě skupiny „Umí hovno“ tančilo až do rána.
Nejmladší obyvatelka Chrástova roční Karolínka se zatím
spokojeně usmívala v kočárku.
Padaly i mokré kapky, ale určitě to byly kapky štěstí. Každý
si domů odnesl malý ručně malovaný dáreček a tombolu –
knihy se starým razítkem z bývalé obecní knihovny.
Ať se i nadále rozrůstá ta družnost a soudržnost lidí, což
v dnešní moderní době rozhodně není samozřejmostí a přežitkem.
Tak zase brzy na shledanou, přátelé a rodáci...

Foto: V. Žák, P. Vlach
Jaroslava Fexová
Chrástov 1

2

Hornocerekvický zpravodaj

INFORMACE Z RADNICE
Audit bez závad
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání projednalo a schválilo účetní závěrku města a závěrečný účet města za rok 2013, a to protokolem o schvalování účetní závěrky bez připomínek a nápravných
opatření. Součastí účetní závěrky je i zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města v roce 2013 s tím, že úroveň hospodaření města, zpracování účetnictví, rozpočtový proces a dodržování povinností stanovených právními předpisy považuje auditor bez nedostatků a bez výhrad. Za bezchybnou práci a kladné hodnocení auditora děkuje starosta města především hlavní účetní paní Janě Krbové
i dalším pracovnicím finančního oddělení.
Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje k 30/06 2014 následující výsledky:
rozpočet 2014

skutečnost k 30/06
2014 v Kč

skutečnost k 30/06
2014 v %

příjmy

28,850.000,- Kč

16,889.506,- Kč

58,54 %

výdaje

28,850.000,- Kč

14,834.987,- Kč

51,42 %

stav běžného účtu k 30/06 2014

3,241.474,- Kč

Ze školy je staveniště
V době uzávěrky tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje
byl v areálu i ve všech třech objektech základní školy čilý ruch.
Na střeše hlavní budovy probíhalo takřka neskutečným tempem
odstranění stávající eternitové střešní krytiny a laťování jako příprava pro novou krytinu taškovou, dále bylo vyměněno za nové
95 % výplní otvorů (okna) a dále byl aplikován v části dvorního
traktu zateplovací fasádní systém obvodového pláště. Na spojovací chodbě byly některé okenní otvory zazděny a některá okna
vyměněna za nová.
Největší změnu doznala podoba přístavby školy, jejíž dřevěná
část během prvních čtrnácti dnů stavební činnosti zmizela ze světa. Tady chci zdůraznit, že veškeré postupy likvidace stěn a stropů
s výskytem azbestu byly odstraněny ze zdravotního i statického

hlediska naprosto odborně a profesionálně. Do konce měsíce července
bude na přístavbě školy vyzděn obvodový plášť a následovat bude vytváření nové interiérové dispozice. Postup
stavebních prací je na všech objektech,
ale především na hlavní budově školy,
v souladu se schváleným harmonogramem, takže zahájení školního roku dne
1. září 2014 není nikterak ohroženo.
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V souvislosti s nutným rozšířením rozsahu stavebních prací a s vyhodnocením výběrových řízení veřejných zakázek na již zmíněných akcích přistoupilo zastupitelstvo města k přijetí úvěru v maximální výši
18 mil. Kč. K častých dotazům na zateplení obvodového pláště hlavní budovy školy uvádím, že nutnost
realizace tohoto opatření je podložena energetickým auditem.
Zastupitelů bude 15
Stejně jako v právě končícím funkčním období, i v tom následujícím, bude počet členů Zastupitelstva
města Horní Cerekev patnáct. Tato informace je důležitá pro všechny subjekty – politické strany, sdružení
nezávislých kandidátů a další, které se budou ucházet o přízeň voličů v říjnových komunálních volbách
(10.–11. 10. 2014).
V místních částech je „živo“
Pohostinství „U Šimků“ v Hříběcí včetně bytů má nová okna a dveře. Akce, která proběhla rychle a bez
komplikací, stála 350 tis. Kč. V Těšenově se již druhý měsíc pracuje na vytvoření společenské místnosti
v objektu hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo na tuto investici vyčlenilo 100 tis. Kč. První červencovou sobotu se v Chrástově uskutečnil „Sraz rodáků“ s finanční podporou města ve výši 40 tis. Kč. V Turovce byly
v průběhu měsíce července opraveny místní komunikace v nákladu 180 tis. Kč. Všechny uvedené finanční
výdaje jsou včetně DPH a byly kryty z rozpočtu města pro rok 2014.
Cena Kraje Vysočina
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina obdrží ve čtvrtek 23. října 2014 absolvent naší základní školy Ondřej
Slavičínský. Pamětní medaili obdrží z rukou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka za pěvecké aktivity v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina. Ceny již sedmého ročníku soutěže „Skutek roku 2013“ budou vybraným
fyzickým a právnickým osobám předány na slavnostním večeru v Horáckém divadle v Jihlavě. Ondrovi
velmi BLAHOPŘEJEME!
Hledá se kronikář
V závěru měsíce května obdrželo zastupitelstvo města písemnou rezignaci kronikářky pí Pavlíny Nikodýmové. Zájemci o výkon této velmi zodpovědné a důležité funkce se mohou hlásit u starosty města
nebo svůj zájem sdělit kterémukoliv členu zastupitelstva. Za dlouhodobou a velmi dobrou práci kronikáře
starosta města paní Pavlíně Nikodýmové děkuje.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

KULTURNÍ DŮM HORNÍ CEREKEV
pořádá

31. srpna 2014

hudební nedělní odpoledne – k poslechu i tanci hraje

jihočeská MALÁ VLACHOVKA

Začátek v 15.00 hodin
Předprodej od 18. srpna 2014 na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385. Vstupné 90,- Kč
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Informace z technicko-hospodářského oddělení
Úpravy před kostelem
Již v měsíci červnu byly provedeny některé stavební úpravy v prostoru před budovou kostela
na náměstí v Horní Cerekvi. Bylo vybudováno nové
schodiště do svahu u hlavní silnice, umožňující občanům lepší a přímější přístup po kamenné cestě
směrem ke kostelu. Schodiště bylo doplněno zábradlím pro snadnější sestup zejména starších občanů
a dále byl vydlážděn prostor pod lavičkami u kamenné cesty a částečně srovnána i již výše zmíněná
kamenná cesta.
Věříme, že úpravu přístupu ke kostelu ocení
všichni občané mířící tímto směrem.

Dům s pečovatelskou službou II
Na fasádě domu s pečovatelskou službou v ulici Sportovní byly provedeny nezbytně nutné stavební zásahy vzhledem ke vznikajícím trhlinám a zatékání vody pod vrchní omítku. Konkrétní místa byla očištěna,
napenetrována, zpevněna stěrkou s perlinkou
a nově přetažena fasádní silikonovou omítkou. Práce byly provedeny pracovníky provozního oddělení města.
Děkujeme nájemníkům domu za pochopení
s prováděnými pracemi.

Kulturní dům
V měsíci červnu byly provedeny již nezbytně nutné a plánované opravy říms a části omítek kulturního domu za použití plošin. K pracím bylo přihlédnuto vzhledem k opadající
omítce a možnému ohrožení kolemjdoucích
občanů.

Kamenná zeď na náměstí
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o přípravných pracích na rekonstrukci opěrné zdi na náměstí. Nyní je stavba již
dokončena, bude pouze doplněna o zábradlí
z důvodu bezpečnosti v nejvyšších místech
opěrné zdi. Rekonstrukce dosáhla částky téměř 260 tisíc korun, a to bez plánovaného zábradlí.
Děkujeme stavební firmě za rychle a kvalitně odvedenou práci a také řidičům za pochopení s částečným omezením dopravy.

Hornocerekvický zpravodaj
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elektroodpad
Prvotně děkujeme občanům za hojné využívání kontejnerů na drobný elektroodpad. Již během prvních dvou měsíců používání byly dvakrát vybírány a pokaždé přeplněny. Rád bych
se touto cestou zmínil, že do těchto kontejnerů
patří veškerý drobný elektroodpad mimo baterií, žárovek a zářivek, ty je možné jako doposud
odevzdat do knihovny města, kde jsou k tomuto
účelu umístěny konkrétní nádoby. Ostatní velké
spotřebiče je stále možné odevzdat do prostor
sběrného dvora na náměstí.
Od společnosti ASEKOL, která se zabývá sběrem převážně velkých spotřebičů, jsme obdrželi
informace o odevzdaném elektroodpadu za rok
2013, kde občané města Horní Cerekve a míst-

ních částí odevzdali do zpětného odběru celkem
3950 kg elektrozařízení – konkrétně 109 kusů televizí a 45 kusů PC monitorů tj. 3028 kg, a dále
922 kg ostatních drobných elektrozařízení.
Sběr, doprava, demontáž a následné využití
frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
V republikových číslech v programu společnosti Asekol se kraj Vysočina dostává na stříbrnou pozici s počtem 1,77 kg/os. odevzdaného
elektrozařízení, celkem se v kraji odevzdalo 903
tun. Zlaté místo obsadil kraj Zlínský s 1,8 kg/os.,
a bronzovou pozici hlavní město Praha s 1,74 kg/
os. odevzdaného elektrozařízení za rok 2013.

Vandalismus
Ve městě se opět objevily prvky vandalismu!
A to způsobem, že možná některá individua se
tím baví, ale zároveň poškozují veřejný majetek,
čímž se dopouštějí přestupku a nemalých finančních škod, proto byla zahájena úzká spolupráce
s Policií ČR k řešení tohoto problému.
Mezi mateřskou školkou a sportovním hřištěm byl nedávno opraven plot, lépe řečeno, natažen kompletně nový a ani ne do týdne, je již
poškozený. Vede mne to k otázce: „Kdo si tím
a jak pomůže“? Když nový plot rozplete, pošlape
a jednoduše řečeno zničí. Tak jako hozená lavič-

ka do rybníka Frejlach nebo převrácený a rozbitý
květináč před prodejnou ,,Flop“. A znovu vylitý
saponát do kašny na náměstí, kde musela být celá
kašna vyčerpána, vyčištěna a zpět napuštěna, stálo to úsilí a práci mnoha lidí. Všechno toto vypovídá o charakteru některých občanů a lidí, kteří
se pohybují mezi námi a pravděpodobně se tímto
baví.
Měli bychom si všichni uvědomit, že vynaložené prostředky na opravy nebo náhradu poničeného a zničeného majetku mohou být využity
mnohem lépe a účelněji.
Radovan Ďuríček
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Ze života mateřské školy
Ač se to zdá neuvěřitelné, další školní rok utekl
jako voda a těšíme se na prázdniny. Konec roku
ve školce bývá pro zaměstnance vždycky hektický,
pro děti pestrý a naplněný spoustou akcí a výletů.
Během května a června navštěvovaly starší děti
plavecký bazén v Pelhřimově, kde se naučily plavat
a jejich úsilí bylo zakončeno „Mokrým vysvědčením“.
27. června 2014 děti společně s p. učitelkami vypustily do světa motýly, jejichž život od housenky
po motýla jsme mohli sledovat ve třídě. Byl to velice zajímavý a přínosný výukový projekt, který jsme
vyzkoušeli poprvé a příští rok budeme pokračovat
s jiným druhem hmyzu. Druhé pololetí se děti staraly o rodinu křečků, mláďata si rozebraly domů,
bohužel nás mrzelo, když se nám zvířátka začala
„ztrácet“. Těžko jsme dětem vysvětlovali, kam se
„schovala“. 20. června se děti předškolní třídy společně s Klubíčkem zúčastnily výletu do ZOO v Jihlavě. Děkujeme p. Ing. Janě Šťastné za příjemnou
celoroční spolupráci.
19. června nás pozval p. knihovník na modelářskou výstavu, která je instalována na radnici. Zajímavé vyprávění p. M. Václavíka a krásné modely motivovalo především kluky, aby doma začali
s lepením modelů. Je příjemné slyšet od rodičů, jak
byly děti nadšené a některé dokonce výstavu zhlédly několikrát.
17. června MŠ navštívilo divadlo s představením
„Co v perníkové chaloupce nebylo“, jehož netradiční ztvárnění bylo pro děti velmi humorné a nečekané.
6. června připravily p. učitelky od Koťátek vycházku do přírody „Putování se skřítkem Bambulkou“. Na cestě děti plnily různé úkoly
a po ukončení procházky byly odměněny sladkostí.
4. června proběhla na hřišti sportovní olympiáda. Děti soutěžily v disciplínách lehké atletiky. Na závěr vystoupaly
na stupně vítězů, byly ověnčeny medailemi a oceněny sladkostmi.
2. června na nás čekala Pohádková říše Fábula v Kamenici nad Lipou.
Procházeli jsme pohádkovou cestou
ztraceným světem, která je plná tajných
průchodů a slepých uliček. Hledali jsme
indicie k plnění úkolů a cestou potkávali
živé bytosti z českých pohádek. Konec
výletu jsme zakončili v herně plné hla-
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volamů a v tvořivé dílně, kde si každý pomaloval
hrneček na památku.
27. června přijel do MŠ fotograf z Pelhřimova,
bohužel stejně jako vloni nám počasí nedovolilo fotit se venku. Fotografie předškoláků byly zveřejněny na tablu před budovou MŠ.
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I měsíc květen byl bohatý na různé akce. Příslušníci české policie pohovořili
o jejich práci, seznámili
děti s vybavením a hlavně k velké radosti chlapců
vybavení zapůjčili, děti si
prohlédly a usedly do policejního auta, p. učitelky
foukaly do balónků a také
jsme si vyzkoušeli policejní čepici. Přijelo divadelní
představení s pohádkou,
uskutečnila se besídka
ke Dni matek. Děti maminky potěšily novým programem, který s p. učitelkami
nacvičily, vytvořily hezká přáníčka a drobné dárky.
V dubnu jsme na radnici přivítali nové občánky,
zhlédli hrané představení tří krátkých příběhů, poučili jsme se z výchovného pořadu „ Sám doma“ (jak
se chovat při setkání s neznámými lidmi). Věnovali
jsme se svátku Velikonoc, jejich tradici, učili jsme
se koledy a vyráběli spoustu pěkných věcí. S přáníčky jsme navštívili radnici a některé obchody, starší
děti potěšily kulturním pásmem obyvatele pečovatelských domů.
Koncem března jsme do Zámeckého rybníka vynesli Moranu, jejímž vhozením do vody byla symbolicky ukončena zima.
Během jarních měsíců jsme ještě stačili navštívit
statek u Zemanů, děti si rozšířily povědomí o chovu
zvířat a jejich využití. Velmi pěkná a užitečná byla
exkurze v truhlářství u Kunstů, spojená s výrobou
krmítka pro ptáčky. Kunstům i Zemanům děkujeme.
Ke konci roku se předškolní děti byly podívat
v základní škole, seznámily se s prostředím a paní
učitelkou, aby v září bez obav usedly do školních
lavic. Po dohodě s budoucí p. učitelkou jsme dětem k zakončení školního roku v MŠ nakoupili pár
užitečných věcí do školy. Slavnostní šerpování našich 12 předškoláčků proběhlo za přítomnosti hostů
z radnice, p. starosty Ing. J. Andrleho a paní Kunstové, kteří je obdarovali památeční knihou pohádek
a pohoštění od p. kuchařek bylo sladkou tečkou
oslavy.
Někteří lidé bilancují na konci kalendářního
roku, my učitelé profesně většinou na konci školního roku, kdy sklízíme plody své práce. Jak tedy
zhodnotit uplynulý školní rok? Pro naši školku to
byl rok nabitý událostmi, akcemi, soutěžemi, novinkami…. Byl to rok, který nás posunul zase o veliký
krok dál, ukázal nám, že máme stále plno nápadů,
které se společnými silami dají vždy realizovat. Sa-
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mozřejmě, není vše jen růžové, jak to tak bývá, ale
jsem přesvědčena, že tam, kde je vůle, je i cesta.
Děkuji svým kolegyním za jejich vzájemnou toleranci a ohleduplnost, za trpělivý, citlivý a láskyplný
přístup k dětem i rodičům, za práci, která nezačíná
ráno v šest a nekončí odpoledne ve čtyři. Zahrnuje
stálé přemýšlení, přípravy a přesvědčení, jak nejlépe
pozvednout v dětech jejich všestrannost a důležitost
každého z nich. Děkuji personálním pracovnicím
za práci a vstřícnost, se kterou nám pomáhají vytvářet klidné a pohodové prostředí. Velmi děkuji také
zřizovateli za dobrou spolupráci, podporu a ochotu
při řešení problémů. A v neposlední řadě děkuji také
pracovníkům radnice, za jejich praktickou pomoc
a vědění si rady v každé situaci, kde my ženy selháváme.
A protože je léto, čas prázdnin a dovolených, přeji
vám všem, aby bylo to letošní léto pro vás co nejvíce
pohodové, barevné, veselé a přesně takové, na jaké
jste se těšili. Abyste načerpali hodně sil a hlavně –
abychom se spolu zase v září ve zdraví sešli!!!
Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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MLADÝM HASIČŮM SE LETOS OPĚT DAŘÍ
Po loňských historicky největších
úspěších našich mladých hasičů se
našim opět daří. Loni vyhráli okresní
kolo celostátní hry Plamen jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších
družstev. Dále se starší v krajském
kole umístili na čtvrtém místě a celkově vyhráli okresní ligu v požárním
útoku složenou ze sedmi závodů.
V letošním roce se historické tabulky o kousek posouvají. V okresním
kole hry Plamen, ve které se soutěží
v šesti disciplínách (závod požární
všestrannosti, štafeta dvojic, štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4x60 m
a požární útok), dokázali opět vyhrát
v obou kategoriích, když porazili 14
mladších a 15 starších družstev. Krajské kolo, které se pořádá jen pro starší kategorii, se letos konalo
21. června v Petrovicích u Třebíče. Zde se nám podařilo dosáhnout na medaili a vybojovat 3. místo. I když
to chvíli vypadalo i na lepší umístění, nezdařená předposlední disciplína nám to pokazila.
V okresní lize se nám také zatím daří. Máme dvě družstva starších a jedno mladších. Prvnímu družstvu
starších se zatím podařilo vyhrát všechny tři závody, které letos proběhly, a další dvě družstva se také umísťují na medailových pozicích z asi 30 družstev, která se ligy zúčastňují.
10. května proběhl v Počátkách okresní závod jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Zde se nám
také dařilo. Zúčastnilo se ho 12 našich závodníků. V mladších chlapcích obsadil Marek Štípek 2. místo,
ve starších chlapcích byl Vladimír Komín druhý a ve starších dívkách skončila Denisa Matyasová také druhá. Za dva týdny se zde konalo krajské kolo. Zde byl v mladších chlapcích Marek Štípek opět na 2. místě,
ve starších Jiří Kroupa na 3. místě a Vladimír Komín na 4. místě. Ve starších dívkách se Nikola Frančeová
umístila na 2. místě. V Pacově 25. května proběhlo na tartanovém oválu okresní kolo dorostu. Zastupovali
nás 4 dorostenci a 2 dorostenky v kategorii jednotlivců. V mladších dorostencích ve věku 13 a 14 let obsadil
Dan Parkan 3. místo, ve středních byl Jan Bartoška druhý. V mladších dorostenkách skončila Denisa Matyasová první a ve starších Kamila Bartošková také první. 22. června proběhlo také v Petrovicích krajské
kolo dorostu. Zde Jan Bartoška skončil šestý, Denisa Matyasová druhá a Kamila Bartošková svou kategorii
vyhrála a postoupila na mistrovství ČR.
Přeji našim mladým hasičům, aby v letošním roce opět zdárně dotáhli okresní ligu k vítězství.

Jaroslav Bartoška, vedoucí kroužku MH
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KAMILA BARTOŠKOVÁ MISTRYNÍ ČR
V letošním roce se opět podařilo Kamile Bartoškové vyhrát jak okresní, tak krajské kolo v požárním
sportu dorostenců a postoupit na mistrovství ČR,
které se konalo 5.– 6. 7. 2014 v Brně na novém atletickém stadionu VUT. Zde se Kamile podařilo vyhrát
královskou disciplínu v běhu na 100 m s překážkami
a stát se v této disciplíně mistryní ČR. V celkovém
hodnocení i s písemným testem a dvojbojem, který nedopadl přesně podle jejích představ, skončila
na krásném druhém místě. Kamila je i v reprezentačním výběru ČR pro Mistrovství světa dorostu v požárním sportu, které se bude konat 16.–19. 7. 2014
ve Svitavách v České republice.

KONČÍ DEVĚT SPOLEČNÝCH LET VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Pro letošní deváťáky zazvonil školní zvonek naposledy o dva týdny dříve, než je obvyklé. Pamětní
listy jako vzpomínku na zdejší ZŠ převzali z ru-

kou starosty města již 12. června a od 16. června si
všichni začali užívat prodloužené prázdniny.

Foto: V. Skopal
- iz -
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Vybíráme z nabídky nových knih
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Městská knihovna - PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
Magda Váňová, Babí léto.
Babí léto spojuje tři malé romány – tři novely s poutavým
příběhem a nepředvídatelným
koncem, který se ale ukáže
jako nejlepší pro hlavní hrdiny. V Babím létě se postavy
ocitají v různých polohách života, od tragických až po komické, a autorka jim svým
humorem pomáhá nacházet
kladné nebo dokonce šťastné
východisko.
Táňa Keleová Vasilková, Lék na smutek.
Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se
valí jedna pohroma za druhou. Manžel jí umírá
na rakovinu a krátce nato ztratí i svého jediného,
třiadvacetiletého syna, u něhož náhle propukla
dědičná choroba jater. Maričin život pozbyl smysl, přišla o poslání manželky i matky. Utápí se
v žalu, obklopuje ji samota a naprostá beznaděj.
Existuje vůbec ještě něco, co by ji mohlo vytrhnout ze zničující letargie?
Marcela Mlynářová, Požitkářka. Jak už jsme
u Marcely Mlynářové zvyklí, i její nová knížka
POŽITKÁŘKA nabízí úsměvné zážitky a neobyčejné postřehy z obyčejného života. Tím, že
popisuje svým originálním a vtipným způsobem
události většině z nás blízké, získává tato autorka
zvláště mezi čtenářkami stále větší oblibu.
Petra Lázničková, Osudová. Marián Hlavsa
není nijak výjimečný muž. Na prahu čtyřicítky se
konečně usadil, pracuje v oboru, který ho baví,
a ještě nedávno bylo jeho jedinou starostí splácení hypotéky na nový byt, do kterého se nastěhoval
i s přítelkyní a jejím malým synem. Rodinná idyla se ale nekoná. Může za to zrada, kterou zažil
v mládí a která poznamenala celý jeho další život,
a také to, že se nechal zvolit do výboru společenství vlastníků.
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Struhárová Jana, Jako
šelma. Autorka s nadhledem
a vtipným sarkasmem zpracovala příběh o učitelce, kterou opustí muž a současně
přijde o zaměstnání. Se zničeným sebevědomím hledá
své místo v životě a sáhne
po práci, kterou vždy pohrdala, přijme zaměstnání
ve firmě poskytující erotické
audiotextové služby.
John Green, Hledání Aljašky. Románový
debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím vyprávěním o dospívání a hledání sama sebe.
Americkou knihovnickou asociací byl zařazen
mezi deset nejlepších knih pro dospívající.
Mirka Šimková, Můj devátý dotek. Diny,
matka čtyř dětí, ztrácí svoji druhou polovičku,
svého manžela, přítele, své druhé já. V jedinou
chvíli, v jediný okamžik osud zasáhl a při nezaviněné autonehodě jí sebral muže. Na bedrech
jí nechal velký dům se zahradou, zvířaty a kopu
starostí. Deník Mirky Šimkové nám popisuje
období dvou let probíhajících poté. Den po dni
nám přibližuje události, myšlenky a pocity ženy,
která i přes nepřízeň osudu jde za svou touhou
žít dál.
Libuše Konopová, Ukradená objetí. Vášeň
v cizích ložnicích se může stát osudnou Otevřené zpovědi skutečných mužů a žen, kteří podlehli
vášni a nevěře. Jejich pikantní příběhy vás zavedou do hotelových pokojů, pronajatých bytů či
přímořských letovisek.
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se
na vás. Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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akce “VÍČko k VÍČkU pro MyŠiČkU“
pokračuje
Michalka Zahradníková je šestiletá holčička, která má od narození neznámou nemoc
připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato
nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti těla, které znemožňuje běžný pohyb
zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Přes veškeré překážky,
se kterými se Míša musí potýkat, je to veselá chytrá holčička.

Sbírají se víčka od PET lahví, mlék, zákysů, ale také od kávy či aviváží
a tekutých pracích prášků. Každé víčko má označení materiálu v trojúhelníčku.
Nejběžnější označení na víčkách jsou PEHD, HDPE, PP, PE.

Víčka můžete prosím nosit do městské knihovny v pondělí,
středu a pátek. Za malou Michalku vám všem moc děkuji. M.V.

Více zde: http://michalka-dmo.webnode.cz/
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Zase něco z pera cykloreportéra Libora
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna Bar Horní Cerekev, v minulém čísle zpravodaje
jsem informoval, že v květnu čeká náš A tým několik závodů. Prvním z nich byl 8. května 2014 MTB
závod O štramberského krále ve Lhotce u Telče.
Závod byl součástí seriálu Vysočina cup. Trenér pojal závod jako přípravu na nedělní závod ŠUMAVSKÉHO POHÁRU. Naši kadeti startovali v kategorii junioři. Jan Holub obsadil 8. místo a Jiří Sadílek
po pádu odstoupil. V mužích si vybral smůlu Tomáš
Obšil, který po defektu rovněž ze závodu odstoupil.
Dne 11. května jsme se zúčastnili druhého závodu
ŠUMAVSKÉHO POHÁRU v crosscountry v Nové
Peci. Trať byla rozbahněná stálým deštěm, který nás
provázel i v závodě. Startovali jsme opět ve dvou
kategoriích, kadeti a muži 19–29 let. Na trati 2800 m
startovalo v kadetech 11 závodníků, kteří absolvovali 4 okruhy. V tomto závodě se nám již začalo dařit. Jan Holub skončil na nešťastném 4. místě. Škoda, že hned po startu na kluzké trati před ním spadli
dva závodníci a pád se nevyhnul ani jemu. Pravděpodobně by dojel na 3. místě. Jiří Sadílek skončil na
6. místě. V mužích startovalo 12 závodníků a na stejné trati jeli závod na pět kol. Tomáš Obšil v konečném hodnocení skončil na 8. místě.
Ve dnech 23.–25. května se jel světový pohár
crosscountry v Novém Městě a při této události byl
vložen 24. 5. i závod Birell Vysočina Maraton, kde
se zúčastnilo i pět našich závodníků. Při velké účasti
cca 700 závodníků na trati 53 km byli naši závodníci
vidět. Smůlu měl Jan Holub, kterému brzy po startu vlétl klacek do přehazovačky a utrhnul patku. Ze
závodu byl nucen odstoupit.
Zbylí 4 bajkeři pokračovali dál v závodě. Bohužel nevyhnuli se drobnému zaváhání v podobě
bloudění. První z nich dojel do cíle Tomáš Obšil,
který v mužích 19–39 let obsadil 63. místo. Zároveň
bojoval v akademickém mistrovství ČR a skončil
na 20. místě. Pavel Kolář ve stejné kategorii obsadil
96. místo. Kadet Jiří Sadílek (15 let) bojoval v kategorii junioři (18–19 let) a obsadil slušné 22. místo.
V kategorii 40–49 let startoval Luboš Kadlec a nakonec dojel na 96. místě.
V sobotu 7. června vyjel náš A tým na silniční
závody do Strmilova. Zde se jel ČESKÝ POHÁR
VELKÁ CENA KORES a závod JAL. Počasí se
velice vydařilo, bylo až příliš teplo. Protože se jednalo o ČP, tak účast byla mimořádně veliká. Sjeli
se zde závodníci z celé ČR, ale i Slovenska. Za závodníky jezdily doprovodné vozy, vypadalo to jako
na nějaké TOUR DE FRANCE. Trenérovi Freyovi
se podařilo přihlásit kadety do závodu ČP. Byl to
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jejich první silniční závod s hromadným startem.
Jejich nezkušenost s takovými závody se projevila
ve výsledcích. Ze 62 startujících obsadil Jan Holub
54. a Jiří Sadílek 58. místo. V závodě JAL startoval
Tomáš Obšil a obsadil 24. místo. I pro něj to byl
první start v silničním závodě.
Hned druhý den v neděli odjel A tým na ŠUMAVSKÝ POHÁR do Čkyně. Oba kadeti dojeli za sebou
v minutovém intervalu. Jan Holub skončil 6. a Jiří
Sadílek 7. V mužích startoval Pavel Kolář a skončil
na nelichotivém posledním místě.
V sobotu 21. června se konal závod MTB GIRO
PIČÍN. Na 55 km dlouhou trať vyjel v kategorii junioři i kadet Jan Holub. Vedl si dobře, protože skončil na 3. místě a stál tedy na bedně.
V Lenoře 28. května se konal 5. Závod ŠUMAVSKÉHO POHÁRU. I zde jsme měli zastoupení.
V kadetech jsme obsadili 1. i 2. místo. Zvítězil Jan
Holub a hned za ním na 2. místě skončil Jirka Sadílek. Oba dva tedy stáli na bedně.
Jan Holub se 3. června zúčastnil závodu ÚSTECKÉ SCHODY v Ústí nad Orlicí. Patronem této akce
byl olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. V kategorii
kadeti startovalo 11 závodníků. Honza dojel na pěkném 2. místě a opět stanul na stupních vítězů.
Aktivní byl i cykloturistický oddíl. V sobotu
14. června se náš cykloturistický oddíl zúčastnil již
tradiční akce 5P Jana Satrapy. Zúčastnilo se osm našich členů, kteří se za ranního chladného počasí a občasného mrholení vydali na šedesátikilometrovou
túru ze Střížovic do Kostelce. První jejich zastávka
byla na památné lípě v Práskolesích, kde si trochu
odpočinuli a doplnili síly. Dále pokračovali přes Krahulčí do Telče, kde byla další zastávka. Odpoledne se
počasí umoudřilo a dokonce vysvitlo sluníčko, a tak
se ještě stihli při výšlapu na hrad Roštejn i trochu
opálit. Po malém občerstvení na Roštejně účastníci
pokračovali přes Třešť až do Kostelce, kde převzali
diplomy a věcné ceny. Po závěrečném focení se vydali na cestu domů. Poslední zastávka byla v Batelově na pozdní oběd a pak už rozloučení a odjezd domů.
O víkendu 12. července nás čeká domácí závod
PŘES TŘI VRCHY VYSOČINY. Naši závodníci
mají na této trati najety stovky kilometrů a věřím,
že znalost trati zúročí v dobré výsledky. Předpokládám, že se zúčastní i další členové CT Sauna Bar
Horní Cerekev. O tom všem a výsledcích ze závodu vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.
S pozdravem
Ať nám to šlape se s vámi loučí
cykloreportér Libor
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Vysoká škola v Třebíči nabízí nový studijní obor
Kulturněhistorická studia – to je název oboru, do kterého Západomoravská vysoká škola v Třebíči
(ZMVŠ) přijímá studenty. Není to ještě ani rok, co se Třebíčské vysoké škole podařilo akreditovat přírodovědně-technický obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny a před několika dny potvrdilo Ministerstvo
školství kvalitu studia a správné zaměření vysoké školy schválením dalšího oboru. „Základním kritériem
pro hodnocení úspěchu vysoké školy je uplatnění absolventů na trhu práce. Proto jsme vsadili na témata,
která jsou spjatá s naším regionem a nabízí perspektivu zajímavého zaměstnání našim absolventům.
Právě to je z mého pohledu posláním regionálních vysokých škol, aby dokázaly reflektovat témata, která
jsou významná v místě, kde škola působí,“ říká rektor ZMVŠ Marek Matějek a dodává: „Krom toho
jsme první soukromou vysokou školou u nás, která získala takto specifické studium“.
Budoucnost bude stále více ve znamení digitalizace a elektronizace dokumentů všeho druhu a odborníků znalých správy a péče o dokumenty není dostatek. Zaznívá to ze strany firem, ale i institucí.
Vše se postupně digitalizuje, propojuje nejen v rámci země, ale napříč Evropskou unií a o odborníky je
dlouhodobě velký zájem. Obor tedy odráží požadavky trhu, absolventi by měli najít práci jak ve státní
správě a samosprávě, tak i v komerční sféře. Konkrétně může jít o pracovní pozice v galeriích, produkčních agenturách, muzeích, knihovnách, archivech, městských kulturních střediscích, odborech kultury,
v rozhlase, televizi či internetové bázi, dále v reklamních a PR agenturách, při organizaci filmových
a hudebních festivalů… Díky blízkosti Rakouska a památkám na seznamu UNESCO je tu i možnost
uplatnění v oblasti cestovního ruchu a realizace kulturně-poznávacích projektů v regionu střední Evropy.
Bakalářský obor Kulturněhistorická studia se tak z hlediska uplatnitelnosti stává nástupcem původních
oborů Veřejnosprávní studia a Management a marketing. „V první části studia studenti získají velmi kvalitní přehled o minulosti a současnosti společnosti a kultury střední Evropy s přesahy do architektury, památkové péče, etnografie, migrační politiky apod. Ve druhé polovině studia si studenti volí vlastní specializaci
v jednom ze dvou modulů. První modul – Kulturní management – vychází vstříc kreativním a komunikativním studentům se zájmem o vše, co souvisí s organizováním kulturních a společenských akcí, osvojí
si projektový management, možnosti získávání finančních zdrojů na své aktivity a osvojí si kompetence
v oblasti marketingu, PR a komunikace s médii. Druhý modul – Péče a nakládání s dokumenty – je určen
těm, kteří mají blízko k veřejné správě, směřuje do oblasti spisové služby a elektronického zpracování
dokumentů. Studium je velmi prakticky orientováno, aby absolventy připravilo na reálný trh práce, a je
zabezpečeno renomovanými profesory a zkušenými odborníky z praxe,“ upřesňuje rektor.
Významnou událostí spojenou se vstupem do druhého desetiletí existence školy je stěhování do nových
prostor. Začátkem roku 2015 získá ZMVŠ zázemí v revitalizovaném areálu baťovského továrního komplexu v Třebíči Borovině. Získá tak nejen „na míru šité“, ale i důstojné prostory v historickém objektu.
A proč si vybrat právě studium na ZMVŠ? Odpovídá rektor Marek Matějek: „Nabízíme individuální
přístup ke studentům, udělená akreditace je potvrzením toho, že jsme pro obor zajistili dostatek kvalitních odborníků. Dále nabízíme možnost získat prospěchová, sociální a ubytovací stipendia. Pro realizaci
praxí jsme získali renomovaná pracoviště, studentům nabízíme i možnost studia či stáže v zahraničí.“

BESEDA S REPORTÉREM
5. září 2014

Městská knihovna pořádá besedu s novinářem, spisovatelem a reportérem Josefem Klímou, známým mimo jiné z pořadu TV Prima „Očima
Josefa Klímy“. Beseda s názvem „Můj život reportéra“ začne v 18 hodin v malém sále kulturního domu. Pořad je postavený na vyprávění
o konkrétních a skutečných událostech, které se staly při natáčení pořadu „Na vlastní oči“. Nedílnou součástí pořadu bude i blok odpovědí
na divácké dotazy. V průběhu večera Josef Klíma zahraje na kytaru
a zazpívá svoje písně.
Vstupné 50,- Kč.
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Upozornění na neoprávněné míchání odpadů
v nádobách na komunální odpad
S rostoucím počtem případů výskytu nesprávného odpadu v popelnicích na komunální odpad
upozorňujeme na odpady, které do těchto nádob nepatří:
– Bioodpady – tráva, listí, zelenina, ovoce, květiny, apod.
– Stavební odpady – kameny, cihly, beton, omítky, sádrokartony, apod.
– Druhotné suroviny – plast, papír, nápojový karton, sklo, železo
– Nebezpečné odpady
– Elektrozařízení
Takovýto obsah v nádobě na komunální odpad dává možnost osádce svozového vozidla danou
popelnici nevysypat a nalepit známku s označením neoprávněného smíchaného odpadu. Toto
jednání vyplývá ze zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a nejedná se v žádném případě o svévoli
svozové osádky nebo vlastní firmy SOMPO, a.s.. Jsme povinni tento postup dodržovat, neboť
tento proces je kontrolován a sankcionován ČIŽP.
V Pelhřimově 7. 7. 2014
Radek Lapáček
Vedoucí úseku provozu společnosti SOMPO, a.s.

Třídění odpadů

Tato pomůcka je určena občanům a těm drobným podnikatelům, které na základě písemné smlouvy obce vpustily do systému třídění.

MÁ TO SMYSL - TŘIĎTE ODPADY!
Jak tedy dělíme a třídíme odpady:
1. Druhotné suroviny
– plasty, plastové obaly
– nápojové kartony (tetrapacky)
– papír, papírové obaly
– sklo, skleněné obaly
– kovy, kovové obaly
2. Nebezpečné odpady, jako např.
- znečištěné obaly, barvy, ředidla
– upotřebené motorové oleje
– léky a chemikálie
– akumulátory
– eternit

3. Bioodpady
4. Elektrozařízení
– ledničky a mrazáky
– televize, rádia, videa, fotoaparáty
– drobné a velké domácí spotřebiče
– výpočetní technika, telefony
5. Zbytkové odpady

PAMATUJTE:
Každá vytříděná tuna separovaných odpadů ušetří:
1 – 1,7 m3 prostoru skládky (dle druhu odpadu)
150 – 250 Kč investic na výstavbu nové skládky
995 Kč obci (kterou by musela platit v případě odstranění jako komunální odpad)
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Kulturní dům HORNÍ CEREKEV
pořádá

4. října 2014

od 19.30 hodin
jedinečnou hudební rodinnou podívanou pro všechny generace

show THE BEATLES STORY
v podání nejlepší revivalové skupiny The Beatles Revival z Kladna. Toto retrospektivní hudební
představení mapující kariéru slavných The Beatles
je doplněno velkoplošnou projekcí a scéna je vyzdobena originálními beatlesáckými dekoracemi.
Dvouhodinový pořad skýtá záplavu slavných hitů,
propojených vtipnými komentáři. Předprodej
od 15. září 2014 na účtárně MěÚ.
Cena v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

Kulturní dům HORNÍ CEREKEV
uvede

31. října 2014
slavné herecké osobnosti v divadelním představení

TURECKÁ KAVÁRNA
Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paříže. Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už patří
na stranu dobra či zločinu, jsou plné
humoru a člověčenství. Záměr autora je jasný – pobavit diváky a dát jim
překvapivou pointu. Zejména „Zlatý
pan ministr“ ťal přímo do naší žhavé
současnosti.   V dalších rolích: Jana
Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj Hádek/Martin Davídek/Martin
Kubačák.
Začátek v 19.30 hodin.
Předprodej od 13. 9. 2014 na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385.
Cena v předprodeji 200,- Kč, na místě 250,- Kč.
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Kulturní dům
HORNÍ CEREKEV
neděle 28. září 2014
15.00 hodin

Divadlo KAPSA Andělská Hora uvádí
romantický muzikál

O Sněhurce

romantický pohádkový muzikál
na motivy známé německé pohádky bratří
Grimmů

Vstupné 40,- Kč

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V neděli 31. srpna 2014
koncert jihočeské kapely
MALÁ VLACHOVKA
Začátek 15.00 hodin, KD
Předprodej na účtárně MěÚ od 18. 8.,
tel.: 565 396 385, vstupné 90,- Kč
V pátek 5. září 2014
MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA
beseda s JOSEFEM KLÍMOU
malý sál KD v 18.00 hodin,
vstupné 50,- Kč
V sobotu 20. září 2014
VINOBRANÍ – taneční zábava REFLEXY
Začátek ve 21.00 hodin, KD
V neděli 28. září 2014
Romantický pohádkový muzikál
O SNĚHURCE
Začátek v 15.00 hodin, KD

PŘIPRAVUJEME

V sobotu 4. října 2014
show THE BEATLES STORY
skupina The Beatles Revival z Kladna
Předprodej od 15. 9. 2014 na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385,
v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč
V pátek 31. října 2014
divadelní představení
TURECKÁ KAVÁRNA
V hlavní roli VÁCLAV VYDRA
Předprodej od 13. 9. 2014 na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385,
v předprodeji 200,- Kč, na místě 250,- Kč

SEZNAM AKCÍ
NA HŘIŠTI V HŘÍBĚCÍ 2014
V sobotu 26. července 2014
ZÁBAVA – KOLIBŘÍCI (country)
V sobotu 2. srpna 2014
FOTBALOVÝ TURNAJ
ZÁBAVA – KAREL A MY

V sobotu 16. srpna 2014
Country zábava - OTISK
Od 23. května 2014
KAŽDÝ PÁTEK večer POSEZENÍ S HUDBOU
-iz-

O Z N Á M E N Í

V následujících týdnech bude každé úterý
od 16.00 hodin v našem městě
pan Veleta z Brtné prodávat brambory.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili:
70 let
Marie Doležalová
Mgr. Milada Nováková
Vladimír Kostříž
Alois Jaroš
Josef Bíba

85 let
Josef Pavlíček

75 let
Vladimír Dipold
Marie Štáblová

95 let
Karolina Matějková

92 let
Libuše Janů

Rozloučili se s námi:
Vladimír Šulc – 57 let
Bohumila Havelková – 65 let
Vladimír Ježek – 84 let
Zdeněk Zumr – 81 let

Narodili se:

Martin Jirovský
Radek a Šimon Fousovi

Manželství uzavřeli:
Filip Boreš – Petra Nevosádová
Josef Palán – Olga Razimová
Vojtěch Javůrek – Hana Marková
Josef Hajný – Dana Šádová
Jan Kuzdas – Iveta Syrovátková
Jan Šimek – Jitka Přibylová

-MH-
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