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FOTBALOVÝ ŽENSKÝ TURNAJ – HŘÍBĚCÍ 2014
Již před rokem touto dobou o pouťové zábavě
vznikla myšlenka založit ženský fotbalový tým.
Tato myšlenka se zrodila v hlavách několika našich
děvčat. Po celou dobu v nich dřímala a chuť hrát
fotbal na hříběckém hřišti stále rostla. Začátkem
léta byl poskládaný ženský tým zatím udržovaný
v tajnosti před okolním děním. Tým děvčat složený
z našich manželek, přítelkyň a dcer začal pomalu
ale jistě hledat jistotu v kopačkách. Jirka a Petr dívkám předávali rady a snažili se tým vypilovat, co
nejlépe uměli. Tréninky byly zábavné, plné smíchu
a radosti ze strany jedné, ze strany druhé byly tréninky plné potu a dřiny, přišlápnutých kotníků a odřenin, nakopnutých holeních kostí a někdy přiletěl
míč i do obličeje. Ale děvčata to nevzdala a s velkou
chutí trénují dál. To, co začalo jako veliká legrace,
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končí obrovskou nervozitou, protože datum turnaje
se blíží ohromnou rychlostí.
A proto si dál vychutnejte humornou formou popsaný celý průběh turnaje:
Ne že by nedávno skončený světový šampionát
v Brazílii nenabídl dostatečnou porci kvalitních fotbalových zážitků, skuteční znalci a fajnšmekři však
měli letos ve svém hledáčku zcela jinou akci... ano,
v sobotu 16. srpna se na hříběckém stadionu konal
první ročník turnaje v ženské kopané! A dodejme,
že turnaje skutečně silně obsazeného, vždyť rukavici hozenou pořádajícím týmem zvedla družstva
Horní Cerekve a Zajíčkova!!
Očekávání byla veliká, atmosféra již několik týdnů předem napjatá. Paní Červená v místním obchůdku přijímala sázky a opatrně vypisovala kursy. Or-

1

ganizátoři se činili, vstupenky mizely z předprodeje
zázračnou rychlostí. Všichni chtěli být u toho. Tak už
jen aby počasí vyšlo, leč i to si nakonec pořadatelé
pohlídali – ještě před dvanáctou dne „D“ bylo nebe
zamračené a hrozilo pořádnou sprškou deště, ale
o půl druhé vysvitlo slunko a vydrželo svými paprsky hýčkat celé to krásné představení až do posledních
minut. Dvě krátké, spíše májové, přeháňky nemohly
průběh turnaje narušit a náladu nikomu vzít.
Po 15. hodině to v publiku začalo vřít. Hostující
mančafty se zformovaly u středové čáry a hlasatel
se jal vyvolávat sestavu domácích počínaje Kájou
na místě ochránkyně svatyně a konče kapitánkou
Štěpánkou Musilovou. „Zabereme, hej hou....“
Tygřice již vybíhají z kabiny na vzorně střižený
pažit … „Do toho Tygřice!“, přidávají se fanoušci
v mohutném chóru, soupeřky se ještě před úvodním
hvizdem dostávají pod tlak. Hříběcká děvčata mají
na pravých skráních jednotné tetování,
jejich vzhled by vzbudil respekt i u tasmánských
ragbistů, ale nezapomínají na ženskost, není třeba ji
zdůrazňovat, sálá z nich každým coulem, čistě jen
podtrhnout – každá má ve vlasech pár oranžových
mašlí. Bojový pokřik, sevřený kruh, jehož tradici kdysi nastolili hokejoví vikingové. A se stejnou
silou se nyní hříběcká družina vrhá na zteč. Hned
úvodní úder je nekompromisní a útok je korunován
úspěchem. A červená lavina se valí dál. Taktické pokyny, byly-li nějaké, jsou zapomenuty. Jak vosí roj,
v jednom šiku, se Hříběčandy ženou za míčem, ledva se jej zmocní, již se rozbíhají po křídlech a nabízejí se pro přihrávku, při ztrátě balonu se okamžitě
vracejí na vlastní polovinu, aby ukořistěnou loptu
opět během vteřiny dostaly před šestnáctku soupeře.
Jedna za všechny, všechny za jednu. A góly přibývají, takže na konci jich je celkem sedm, zatímco
domácí konto je čisté!
Do druhého zápasu nastupují, opět proti Horní
Cerekvi, ženy za Zajíčkova. Již při roztrénování je
vidět zkušenost a znalci si ukazují především na nevysokou forwardku atletické, oku lahodící postavy,
s vlasy blonďatými spoutanými do ohonu. Skutečně, hned jeden z prvních nákopů zajíčků z vlastního
obranného pásma na blonďatý ohon směřuje, ten si
merunu skvěle zpracuje, posune kolmo vpřed a v plném běhu nártem vypálí – rána z dobrých dvaceti
metrů končí pod břevnem a jakkoli do konce mače
zbývá dost a dost času, o tom, kdo vyzve domácí
k bitvě o trofej, je vlastně rozhodnuto. Cerekvičky
se nevzdávají, bojují až do poslední minuty, statečně vzdorují lepšímu (a odpočatějšímu) soupeři, při
několika nádherných sólových průnicích jejich mladinké třináctky mají i neskutečnou smůlu, ale nakonec podléhají při nezaslouženě krutém skóre 0 : 6.
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A je tu tedy organizátory předpokládané finále.
Ještě před jeho vylíčením zmiňme pochvalně další
z pořadatelských aktivit. Na plochu vjíždí na vozidle podobném ledové rolbě Láďa Smejkal, radlicí
ovšem nehrne sníh a zmrzlou tříšť, nýbrž několik
diváky už toužebně očekávaných sudů piva. V pohotovosti je – to již od samotného začátku dnešních
klání – zdravotnická jednotka: Dr. Trefil a Dr. Netrefil s nosítky, iontovými nápoji i mobilní transfuzní stanicí, vedoucí profesor Skopal s kbelíkem
vlastnoručně namíchané sádry, sestřička s připravenou injekcí a přenosnou kapačkou. A klobásky
opékané Jardou Havlíkem voní, Pavel s Irčou za
pípou se pilně otáčejí... Zpátky na plac, vždyť ….
„Už jdou koně, rudý koně, koně železný“. Ba ne,
chlapácká přirovnání zpět, byť nasazení, síla, bojovnost nechybí, oproti mužskému podání, v němž
technické finesy a nádherné góly navíc bývají jen
vzácným kořením, zde jednoznačně dominuje lehkost, ladnost, jemnost, cit, zkrátka ženskost, jež
povyšuje obyčejnou, samozřejmě napínavou, hru
na umění, skutečné divadlo v ryzím slova smyslu.
Padl-li již však ten příměr, pak Romana je rychlonohým vraníkem na pravém křídle, pálícím nebezpečně na bránu protivníka z každé pozice, Štěpka
vůdčím hřebcem neúnavně táhnoucím vpřed, Léňa
divokým mustangem kopajícím balony, které by
snad mohly ohrozit Káju, daleko do bezpečí....ach,
Léňa, nedlouho před koncem klesá na trávník se
zhmožděným kolenem, povolaní zdravotníci ji odnášejí na nosítkách, Dr. Skopal přikládá ruce, sestřička nabízí zelenou... vše se záhy v dobré obrací
a stejně tak se daří i na hřišti, je dobojováno a výsledek 4 : 0 pro domácí HPP hovoří jasně. Prezident
Michal jen září.
Nutno podotknout, že navzdory jiskrám od kopaček byla všechna utkání vedena
férovým způsobem, padla-li už sem tam žlutá karta, byla udělena pouze za nějakého toho „vola“ vyklouznuvšího mimoděk z něžných dívčích úst. Červených karet sudí nepotřeboval vůbec, i to svědčí
o mimořádné úrovni celé akce. Vůbec, děvčata mile
překvapila, škarohlídové utřeli nos... Zprvu občas
panovaly rozpaky u autových vhazování, výkopů
od branky, ze země či z ruky, nároku na zahrávání
rohu, to se ale srovnalo rychle a pak již dívky excelovaly a jen udivovaly přesnými reakcemi na povely poštěkávané v nekončícím sledu z trenérských
laviček. Pohár je doma! Zatímco Brazílie je pokryta
černým flórem, tady je stadion na nohou a nadšeně
aplauduje, mexické vlny vzdouvají snad celý okres.
Děvčata, děkujeme. Sláva vítězům, ale stejnou měrou i poraženým cerekvičkám a zajíčkům! Tak a je
dobojováno! Neskutečné poděkování patří všem tý-
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mům, které se zúčastnily, bojovaly s hrdostí a ctí,
která by se dala přirovnat k fotbalovým velikánům.
Také našim fanouškům, kteří si nenechali tento historicky první turnaj ujít a dorazili na hřiště podporovat všechny týmy, patří veliké díky. A bez té naší
obsluhy, která se starala o všechny ty lidičky a hráče, by toto krásné zápolení nebylo ono. Všem moc
děkujeme! Těšíme se příště! Základy hezké tradice
jsou položeny. A díky za inspiraci, i pro Turovku.

P.S. Na závěr ještě alespoň jména všech hrdinů:
Kája Jandová, Léňa Hečková, Natálka Dalíková,
Marcela Sadílková, Terezka Vařečková, Lucka Poděbradská, Renata Zerzáňová, Iveta Vařečková, Romana
Roubíčková, Štěpka Musilová plus odborný poradce
Jiří Sadílek st. a asistent poradce Petr Jirák, prezident
HPP Michal Hurda, doktorský tým – Petr Jirák, Roman Roubíček, Zdeněk Venkrbec a Pavel Rysl.
Přemysl Hamerník
Foto –RZ–

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,

starosta města oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva města Horní Cerekev se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Horní Cerekev
je volební místnost na adrese Březinova 324, Horní Cerekev – kulturní dům, malý sál,
pro voliče bydlící v Horní Cerekvi,
ve volebním okrsku č. 2 Hříběcí, Turovka
je volební místnost na adrese Hříběcí čp. 77 – kancelář zbrojnice SDH,
pro voliče bydlící v Hříběcí a Turovce,
ve volebním okrsku č. 3 Těšenov
je volební místnost na adrese Těšenov čp. 56 – kancelář knihovny,
pro voliče bydlící v Těšenově,
ve volebním okrsku č. 4 Chrástov
je volební místnost na adrese Chrástov čp. 37 – kancelář,
pro voliče bydlící v Chrástově.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Horní Cerekvi dne 14/09 2014.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
Horní Cerekev
Poznámka:
Výše uvedené oznámení se týká i voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje k 31/08 2014 následující výsledky:
rozpočet 2014

skutečnost k 31/08 2014 v Kč

skutečnost k 31/08 2014 v %

příjmy

28,850.000,- Kč

23,700.795,- Kč

82,15 %

výdaje

28,850.000,- Kč

24,580.980,- Kč

85,20 %

stav běžného účtu k 31/08 2014

437.845,- Kč

Skutečnost, že výdaje převyšují příjmy, je dána zahájením financování stavebních prací na rekonstrukci
objektů základní školy.

Ze školy je staveniště
V době uzávěrky tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje byly stavební práce na objektech základní
školy v následujícím stavu:
– hlavní budova - vyměněna všechna okna a dveře včetně zednického i malířského začištění interiérů,
proveden zateplovací fasádní systém z 50 %, provedeno zateplení stropu nad 2. NP (v půdním prostoru),
položena nová střešní krytina v plném rozsahu, provedeny přípravné práce pro montáž venkovní výtahové plošiny a dále přípravné práce pro 2. etapu rekonstrukce kuchyně,
– spojovací chodba - vyměněna všechna okna včetně zednického i malířského začištění interiérů,
– pavilón učeben (přístavba) – provedeny vyzdívky nového nosného zdiva a částečně i vnitřních příček, zahájeny práce přidružené stavební výroby (elektroinstalace, vodoinstalace, sádrokartony, ústřední topení).
V průběhu stavebních prací na přístavbě školy se objevilo několik nečekaných komplikací, jako vlhkost na
stěnách v části podsklepeného prostoru, velká vzduchová kaverna v nepodsklepeném prostoru nebo hnilobou silně zasažený stropní vazník. Všechny výše uvedené problémy byly řešeny s projektantem, technickým dozorem a dodavatelem stavby a přinesou nejen stavebně-technická a statická opatření, ale i finanční
vícenáklady. Finanční náklady dosáhly k 31. srpnu 2014 výše 5,585.409,- Kč včetně DPH.
Závěrem tohoto příspěvku uvádím, že všechny dekorativní prvky na fasádě hlavní budovy, které musely
být před provedením zateplovacího systému odstraněny, budou obnoveny v původním rozsahu a provedeny
v původní podobě.

Oprava
Starosta města Horní Cerekev tímto koriguje chybnou informaci zveřejněnou ve 4. čísle letošního Hornocerekvického zpravodaje, kde v článku „V místních částech je živo“ uvedl, že sraz rodáků v Chrástově se
uskutečnil s finanční podporou města ve výši 40.000,- Kč.
Z rozpočtu města Horní Cerekev pro rok 2014 byla akce „Sraz rodáků v Chrástově“ podpořena částkou ve
výši 20.127,- Kč.

Poslední jednání
Zastupitelstvo města bude ve stávajícím funkčním období zasedat naposledy ve středu 24. září 2014. Jednání bude zahájeno v 17.00 hodin v malém sále kulturního domu. Program je zveřejněn na úřední desce
městského úřadu. Zasedání zastupitelstva města jsou přístupná veřejnosti - občané jsou zváni k účasti!

Poděkování
Starosta města děkuje:
– organizátorům srazu rodáků Chrástova a Hříběcí za výbornou přípravu těchto kulturně společenských
akcí,
– Kamile Bartoškové za vynikající reprezentaci na mistrovství světa v požárním sportu ve Svitavách
a k dosaženým medailovým výsledkům jí všichni GRATULUJEME!!!
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ČTĚTE TÉŽ:

www.hornicerekev.cz

Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“ autorsky odpovídá
starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
Oprava silnice u ZŠ
Na začátku měsíce září byla provedena oprava silnice II/112 – Horní Cerekev v místě stávajícího přechodu
u základní školy. K tomuto řešení bylo přistoupeno vzhledem k plánované rekonstrukci celého prostoru přechodu, která měla být realizována v letošním roce, ale vzhledem k většímu finančnímu rozsahu bylo od celkové modernizace přechodu upuštěno a rekonstrukce přesunuta do roku 2015. Nový plánovaný přechod bude přesunut
dále od autobusové zastávky a odbočky do ulice Fügnerova směrem do centra města, vzhledem k současným
normám a předpisům. Veškerá povolení jsou již vyřízena a zbývá pouhá realizace. Součástí nového přechodu
bude i nové veřejné osvětlení přímo určené pro přechod, který bude nově i plně bezbariérový.
Současná oprava silnice byla provedena po dohodě s KSÚSV (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny),
jelikož současně provádějí rekonstrukci silnice mezi Horní Cerekví a Horní Vsí. Celou tuto letošní opravu
hradí Kraj Vysočina v rámci rekonstrukce již zmíněné silnice Horní Ves – Horní Cerekev.

Komínové hlavy na č.p. 234
V době tisku tohoto čísla zpravodaje je dokončována plánovaná oprava komínových hlav na bytovém
domě v ulici Březinova 234, jelikož vlivem povětrnostních podmínek docházelo k jejich rozpadu. Komínové hlavy byly ubourány pod úroveň střešní krytiny, nově vyzděny z šamotových cihel, vyspárovány, v podstřešním prostoru omítnuty, aby splňovaly protipožární předpisy, z vrchu ukončeny betonovými krycími
hlavami a provedeno nové oplechování s opravou krytiny v místě komínů.
Děkujeme nájemníkům domu za pochopení s prováděnými pracemi.

Rekonstrukce chodníků
V letošním roce na konci prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova po
pravé straně na spojnici ulic Tržní a Fügnerova.
Chodník byl proveden celkově nový ze zámkové
dlažby včetně nových obrubníků a snížení vstupů
s úpravou pro nevidomé. Dále je do konce roku plánována oprava chodníku v ulici Smetanova v místě
již nevyhovující silnice, kde by mělo v příštím roce
dojít k položení nového asfaltového povrchu. Budou
zde umístěny nové silniční obrubníky se sníženými
sjezdy pro vjezd a vstup do jednotlivých nemovitostí. Práce jsou prováděny výhradně vlastními pracovníky provozního oddělení vyjma výkopových prací
těžkou technikou a vlastní pokládka dlažby.
Jinak bych chtěl upozornit, že v průběhu rozebírání původní dlažby v ulici Tyršova došlo během noci k záhadnému zmizení kamenných desek před vjezdy
do domů s č.p. 208 a 293, jedná se svým způsobem o krádež. Kamenné desky jsme chtěli použít na jiném
viditelném místě ve městě pro další účelné využití. Ti, kdo mají toto zmizení desek na svědomí, by se nad
sebou měli zamyslet, jelikož poškodili nejenom obec, ale i všechny ostatní spoluobčany.
Děkujeme obyvatelům za strpení se staveními pracemi a ztíženými podmínkami průchodu v opravovaných lokalitách.
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Oprava místních komunikací
Na základě připomínek občanů ohledně opravy několika místních komunikací bylo k tomuto kroku
přistoupeno a po dohodě s KSÚSV došlo k odkoupení frézované asfaltové směsi ze silnice Horní Cerekev
– Horní Ves a následně zpracováno ve spolupráci s firmou Swietelsky s.r.o. Konkrétně se jedná o parkoviště
u bytovek v ulici Štítného, kde jsme v průběhu roku slíbili zrealizování parkovací plochy, oprava příjezdu
k parkovišti k lomu, úsek silnice v místní části Těšenov-Zadní Pole a oprava zpevněné plochy na hrázi
rybníka Kuchyňka.

Veřejný rozhlas
Mnozí s vás, kteří poslouchají místní rozhlas, možná postřehli rozdíl v době letních měsíců, že je hlášení
z městského rozhlasu slyšet o něco silněji a výrazněji. Je to z toho důvodu, že došlo k celkové výměně rozhlasové ústředny v budově městského úřadu. Nová ústředna má koncový výkon až 1500 W, což je zhruba
3x více než původní nevzhledná a zhruba 10x větší ústředna. Ústřednu dodala a namontovala firma Elektro
light servis pana Roda z Pelhřimova, který nám provádí opravy veřejného rozhlasu a osvětlení.
V dalších letech máme plány stále investovat do obnovy a výměny původních reproduktorů.

Bytový dům č.p. 145
Po rozhodnutí zastupitelstva, výběru z několika nabídek a na podnět nájemníků bytového domu č.p.145
na náměstí T. G. Masaryka bylo přistoupeno k výměně okenních a dveřních výplní včetně vnitřních a vnějších parapetů. Finanční prostředky byly přesunuty z nerealizované asfaltové komunikace v ulici Smetanova.
V příštích letech bychom rádi na tomto domě provedli výměnu stření krytiny a nátěr fasády. Okna dodala
a namontovala firma Plastikov Jihlava s.r.o. kterým děkujeme za kvalitně a odborně provedenou práci.
Radovan Ďuríček

Kamila Bartošková zazářila nejen na mistrovství ČR,
ale i na mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu
Osmnáctiletá rodačka z Horní Cerekve
uspěla ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže či v běhu na 100 metrů s překážkami
Osmnáctiletá Kamila Bartošková z Horní Cerekve zaznamenala nevídaný úspěch. V kategorii dorostenek
totiž skončila na krásném čtvrtém místě ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže a na třetím místě v běhu na
100 metrů překážek na mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu. Také byla součástí vítězného
požárního útoku a s českou reprezentací získala titul mistrů světa. To se letos vůbec poprvé konalo v České
republice, konkrétně ve Svitavách. Mladí hasiči se 13.–20. 7. 2014 utkali v běhu na 100 metrů s překážkami, štafetě 4x100 metrů, výstupu na cvičnou věž a v požárním útoku. Vůbec poprvé na mistrovství soutěžily
i dívky. Kromě českých reprezentantů do Svitav přijeli závodníci z Běloruska, Bulharska, Jižní Koreje,
Kazachstánu, Polska, Ruska, Slovenska, Litvy, Lotyšska a Chorvatska.
Předně vám chci pogratulovat k velkému úspěchu…
Děkuji.
Požární sport se skládá z několika poměrně náročných disciplín. Vy jste hravě obstála takřka
ve všech…
Základní disciplína je sto metrů s překážkami. To
znamená, že běžím, přeskočím překážku, seberu hadice, přeběhnu kladinu a následně hadice pospojuji.
Dále jsem na mistrovství světa soutěžila i ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže, ve štafetě 4x100 me-
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trů a v požárním útoku, který asi všichni znají. Na
letošním mistrovství světa jsem byla čtvrtá na věži,
třetí na stovkách, a s českou reprezentací čtvrtá ve
štafetě 4x100 metrů a první v požárním útoku. Celkově jsme se staly s českou reprezentací dorostenek
mistry světa. Navíc jsem se letos stala mistryní České republiky na sto metrů s překážkami a celkově
jsem byla i s dvojbojem na MČR v Brně ve své kategorii druhá.
Kdo byl pro vás na mistrovství světa největším
soupeřem?

Hornocerekvický zpravodaj

Foto: J. Bartoška
Jako družstvo jsme se hodně bály Rusek a Bělorusek. Jako jednotlivec jsem měla obavy i z některých
holek od nás z týmu, ale to se vlastně nedá říci, že
by to byly soupeřky, protože jsme si vítězství přály
navzájem.
Přibližte našim čtenářům vaše začátky. Kdy jste
se začala věnovat požárnímu sportu?
Začala jsem asi ve čtvrté třídě. Tehdy můj tatínek
začal trénovat hasiče, a protože bylo u dobrovolných hasičů v Horní Cerekvi poměrně málo dětí,
přemluvil mě. Nejdříve jsem soutěžila v družstvu
a jako jednotlivec jsem začala závodit až za dorost
v deváté třídě.
Nebylo by jednodušší soutěžit pouze v družstvu?
Nevím, soutěž jednotlivců je podle mne snazší, protože tam jsou jenom stovky, kdežto družstvo musí
zvládnout útoky, štafety… Ale na Vysočině moc
družstev žen není.
Působíte na mne jako velmi křehká dívka. Není
pro Vás trénink náročný? Kolikrát týdně vlastně
trénujete?
Snažila jsem se trénovat čtyřikrát týdně, ale je pravda, že před mistrovstvím světa jsem netrénovala
skoro vůbec, protože jsem měla zraněnou nohu.
Byla jsem ráda, že jsem vůbec odběhla mistrovství
republiky a poté týden na to bylo mistrovství světa. Jinak trénuji poctivě třikrát až čtyřikrát týdně,
i v zimě, kdy chodíme ven.
Zbývá vám čas na ostatní zájmy?
Ano, ráda maluji a hraji na klavír. Stíhám toho poměrně dost.

Hornocerekvický zpravodaj

Soutěže asi nejsou jenom o fyzičce, ale i o financích. Podporuje vás někdo?
Finančně mě podporují částečně dobrovolní hasiči
z Horní Cerekve, ale největší podporu mi dávají rodiče a trenéři, kteří mě vozí po závodech. Nejnákladnější
jsou právě cesty a soustředění, které se konají na různých místech republiky. Jinak výbava tak drahá není.
Máte po těchto dvou významných soutěžích nějaké další cíle?
Mistrovství se koná každý rok. Jelikož jsem „stará“, tak příští rok nebudu moci být za dorostenky.
Za ženy se budu snažit dostat na republiku a možná
bude i reprezentace juniorek, která letos sice byla,
ale není jisté, jestli bude i příští rok. Tam bych se
také ráda dostala.
Co na vaše úspěchy říká rodina, kamarádi?
Mnoho lidí mi gratuluje, ale je fakt, že o tomto sportu není mezi veřejností moc povědomí. Většinou se
tedy jedná o gratulace.
Existuje v požárním sportu ještě prestižnější
soutěž, než je mistrovství světa?
Ještě je hasičská olympiáda, která se konala před
dvěma roky. Je zhruba na stejné úrovni jako mistrovství světa, pouze s tím rozdílem, že se tam dostávají jenom družstva.
Obecně se říká, že sport vytváří nová přátelství
a že naučí člověka jiným hodnotám. Co naučil
vás, a vytvořila jste si nějaká nová přátelství?
Určitě. Náš reprezentační výběr čítal asi 21 holek,
které se navzájem neznaly. Nyní už se známe docela
dobře a mohu říci, že jsou z nás dobré kamarádky.
Alexandra Knapová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014–2015
Vážení rodiče a příznivci naší školy. Obdobně jako v loňském roce bychom mohli napsat, že jsme začínali školu ve znamení stavebních prací, jen první den byl trochu jiný. Přivítal nás déšť, proto chybělo
slavnostní zahájení na hřišti. To nebránilo tomu, abychom přivítali naše prvňáčky s jejich rodiči. Paní
učitelku Mgr. Ivanu Haškovou jim představil pan ředitel, který jim také společně s panem starostou
Ing. Jaroslavem Andrlem popřáli samé úspěšné dny na naší škole. Ve složení zaměstnanců nastaly změny. Odešla paní uč. Mgr. Jana Mühlhandlová a místo ní nastoupila nová kolegyně Mgr. Olga Pokorná.
Také ve složení pracovnic školní jídelny došlo ke změnám. Do důchodu odešla paní Antonie Doskočilová, které bych rád vřele poděkoval za dlouholetou, výtečně odváděnou práci. Na její místo nastoupila
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Matěj Daněk

Alžběta Dvořáková

Adriana Hamrlová

Vítek Janda

Jakub Janoušek

Anežka Kostková

Filip Kratochvíl

Jan Kunst

Jaroslav Kolář
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Julie Kostelníčková

Pavel Kos

Lukáš Martínek

Emilie Musilová

Kateřina Parkanová

Pavlína Serbusová

8 malých slečen a 9 odhodlaných
hochů překročilo 1. září pomyslný práh z bezstarostného dětství
do období školních povinností.

Matěj Zavadil

Adriana Zerzáňová

zkušená kuchařka a také dlouholetá hlavní kuchařka z jiné školní jídelny, paní Marta Klíčová. Jak bylo
předesláno na začátku, letošní školní rok byl opět ve znamení stavebních prací. Tentokrát dochází k rozsáhlé rekonstrukci, která kvalitativně změní chod celé školy. V současné době nemáme šatny. Budeme
mít šatní skříňky pro každé dítě, které dorazí během září a budou umístěny provizorně na chodbách.
V provizoriu pracuje také školní družina a dočasně bude probíhat výuka ZUŠ ve třídách v hlavní budově. Poděkovat chci všem, kteří se podíleli na úklidu v hlavní budově včetně pracovníků města, abychom
vůbec mohli začít připravovat školu v přípravném týdnu. Protože se blíží závěr volebního období současného zastupitelstva, chci touto cestou poděkovat za spolupráci vedení města i celému zastupitelstvu
a ocenit to, že poslední dva roky do školy „teče“ obrovské množství finančních prostředků a škola se
velmi výrazně začíná měnit.
Ing. Václav Čech, ředitel základní školy

Hornocerekvický zpravodaj
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pondělí 1. září 2014 jsme se po prázdninách sešli v hojném počtu v mateřské škole. Od září 2014 je do
mateřské školy zapsáno 20 nových dětí, do školních lavic usedlo 12 našich předškoláků. Ve školce fungují
tři oddělení (dle věku máme 2 třídy heterogenní, 1 homogenní – předškoláci) – v I. oddělení s dětmi pracuje
p. učitelka Jana Andrlová – 19 dětí (2,5–5 let), II. oddělení má na starosti p. učitelka Lenka Jantačová a Jana
Nováková – 20 dětí (2,5–5 let) a ve III. oddělení se dětem věnuje p. učitelka Bohdana Svatková a Martin
Dvořák – 20 dětí (6 let). S dětmi nám pomáhají provozní pracovnice p. Marie Frajová a p. Marie Žáková,
stravu připravují kuchařky paní Irena Slavičinská a Hana Tvrdá.
Během léta se nám podařilo položit novou podlahovou krytinu ve II. oddělení, byl vyměněn starý nevyhovující koberec za nový koberec a PVC, byla položena podlahová krytina z PVC v šatnách a vestibulu I.
a II. oddělení, p. Jirák vymaloval I. oddělení a šatny, dveře dostaly barevný nátěr a celý vestibul školky je
nově vyzdobený. Na zahradě nám pracovníci radnice opravili poničené stolky a další zahradní komponenty,
barevně natřeli lavičky a provedli nutné opravy směřující k bezpečnosti dětí. Díky zřizovateli byl vyměněn
opotřebovaný plot mezi MŠ a hřištěm, bohužel během krátké doby byl poničen.
Na jaře mateřská škola získala dotaci na zřízení webových stránek školy, které jsou v této době již ve
„výrobě“ a doufáme, že v krátké době (od října) budou spuštěny na adrese www.mshornicerekev.cz.
Ve školním roce 2014/2015 mateřská škola nabízí několik kroužků, které zajišťují pracovnice mateřské
školy – logopedický kroužek, pískání na zobcovou flétnu a pěvecký kroužek. V jednání je kroužek „Aby
malé bylo velké“ a anglický jazyk, které budou zajišťovány externě. Pro rodiče a jejich děti připravujeme
tvořivé odpoledne (4x do roka dle ročních období) a také hry rodičů s dětmi v mateřské škole.

Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka MŠ Horní Cerekev

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna
Bar Horní Cerekev.
V minulém čísle zpravodaje jsem informoval, že
je před námi domácí závod PŘES TŘI VRCHY
VYSOČINY. Ředitel závodu Josef Frey pro účastníky již 13. ročníku připravil tři trasy. Pro „ hobíky“
30 km a pro závodníky 50 a 85 km. Na závod dorazilo
okolo 400 závodníků. Počasí bylo nejisté a v průběhu
závodu závodníky několikrát skropil déšť. Na startu 50 km trasy stálo i 10 našich závodníků, ale nikdo
z nich se výrazněji neprosadil. Nejlepšího času docílil Tomáš Obšil, který v kategorii19–29 let skončil
na 17. místě. Nejlepšího umístění dosáhl Jirka Sadí-
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lek, který v kategorii 15–16 let skončil na 5. místě.
V ženách 19–34 let obsadila Lucie Obšilová slušné 7.
místo. Ostatní naši borci se neprosadili a skončili hluboko v poli poražených. Vítězem na této trati se stal
bývalý člen našeho oddílu David Andrle. Dlouhou
85 km trasu jsme neobsadili. Vítězkou v kategorii
žen na „dlouhé“ se stala naše bývalá členka Zdeňka
Němcová. Na hobby trati 30 km startovalo 5 našich
závodníků. Matouš Kříž celkově dojel na 12. místě
a ve své kategorii skončil druhý. Za 2. místo mu musím poblahopřát, ale zároveň vyslovit zklamání, že
on bývalý člen A týmu (v loňském roce byl členem
A týmu) nenašel dost odvahy a nestartoval alespoň

Hornocerekvický zpravodaj

na „krátké 50“. Kofroňová Karolína ve své kategorii
obsadila 3. místo a mohli jsme ji vidět na bedně. Tuto
trasu jsem si vybral i já. Moje účinkování v závodě
mělo však jepičí život. Po 2,5 km při sjezdu ze silnice
na lesní cestu jsem měl defekt a musel ze závodu odstoupit. Tak snad to vyjde příště.
Závodní A tým se v letošní sezoně soustředil na
závody ŠUMAVSKÉHO POHÁRU MTB. Je to mezinárodní seriál 8 MTB závodů. Proto ve stejný den,
kdy byl závod v Horní Cerekvi, odjel Jan Holub na
ŠUMAVSKÝ POHÁR MTB na Zadov. Výsledkově
se mu závod moc nepovedl. Ze 16 startujících skončil na 10. místě. Přesto alespoň získal důležité body
do celkového hodnocení.
Další závod ŠUMAVSKÉHO POHÁRU proběhl
27. 7. 2014 v Deggendorfu. V kadetech skončil Jan
Holub na 6. místě, a hned za ním Jirka Sadílek. V mužích hobby dojel Tomáš Obšil na pěkném 4. místě.
Posledním závodem ŠUMAVSKÉHO POHÁRU
MTB byl 31. srpna závod v Jistebnici. Závodu nepřálo počasí. Téměř všechny kategorie odjely závod
za stálého deště. Honza Holub se zúčastnil s úkolem udržet celkové 2. místo a Jirka Sadílek zaútočit
na 3. místo. Oběma se závod povedl, když Honza
dojel na čtvrtém místě a Jirka na šestém. V celkovém hodnocení tedy Honza udržel výborné 2. místo
a Jirka se posledním závodem posunul hned za něj
na 3. místo. Oběma gratuluji a děkuji za dobrou reprezentaci našeho CT v prestižním seriálu. V Jistebnici byl na startu i Tomáš Obšil a v mužích hobby
dojel na slušném 6. místě. V celkovém hodnocení
skončil osmý.
V Jistebnici proběhlo i závěrečné vyhodnocení
celého seriálu ŠUMAVSKÉHO POHÁRU MTB
2014. Na vyhlášení zachytil náš fotograf pan J. Frey
oba naše kadety na stupních vítězů a na to se hezky
dívá.
Jan Holub si zkusil také zazávodit ve známém seriálu KOLO PRO ŽIVOT. V sobotu 23. srpna odjel
na závod KPŽ MANITOU ŽELEZNÉ HORY. Ani
tady se neztratil a v konkurenci 30 závodníků dojel
na 12. místě.

Závodní tým se účastní i silničních závodů JAL
(Jihočeská amatérská liga). V neděli 17. srpna jeli
JAL-ku v Monínci u Tábora. Závod na 54,5 km končí na vrcholu známé sjezdovky. Spolu s muži nad 40
let závodili i kadeti. Bohužel na trati byli z kadetů pouze naši závodníci Jan Holub a Jirka Sadílek.
Oba si to mezi sebou rozdali a v tomto pořadí dojeli
i do cíle, tedy 1. Honza a 2. Jirka. Dalším závodem
JAL-ky byla 7. září časovka na 11 km z Českého
Krumlova na Kleť. Je to náročná časovka s průměrným stoupáním 5,1 % a s maximálním stoupáním
i 20 %. V kadetech startovalo pět závodníků. Honza
i Jirka dojeli na stupních vítězů, když Honza byl 2.
a Jirka 3.
Mezi závody JAL-ky se konal MTB závod
v Landštejně. Tam odjela velká skupina našich závodníků. 50 km trasu si vybral Tomáš Obšil a ve své
kategorii skončil 7. Ostatní si vybrali krátkou 25 km
trať. V kadetech zvítězil Jirka Sadílek a Honza Holub dojel těsně pod bednou na 4. místě. Ve svých kategoriích skončili Luboš Kadlec 8., Jaromír Linhart
8., Milan Bártů 12. a Jana Holubová na 4. místě.
Cyklistická sezona se blíží ke konci. Ještě nás
čeká v září a říjnu pár závodů, přestávka a pak už
zase příprava na novou sezonu 2015. Tak ať se závěr sezony vydaří.
S pozdravem
Ať nám to šlape se s vámi loučí
cykloreportér Libor

Srdečně zveme malé i velké diváky
na divadelní představení
– pohádku společnos HRALOUS

„JÓ, JÓ U NÁS NA VSI“
v sobotu 18. října 2014 od 18.00 hodin
v Chrástově ve společenské místnos
vstupné 30,- Kč

Hornocerekvický zpravodaj
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VANDALISMUS JE TRESTNÝ
Co to znamená, pokud hovoříme o vandalismu? Vandalismus je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli žádné obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá
žádný motiv – většinou tak koná jen pro vlastní potěšení nebo potřebu odreagovat se. Často k němu dochází
pod vlivem alkoholu nebo drog. Nejčastěji to bývá sprejování, demolování veřejných a soukromých objektů (ničení laviček, automatů, rozbíjení zastávek, ničení soch, náhrobků, oken, aut), tvorba počítačových
virů, narušování nočního klidu, hlučné, agresivní chování na veřejnosti. Policisté šetří od začátku roku již
tři případy vandalismu, které se staly v obci Horní Cerekev.
K prvnímu případu došlo v noci z 10. na 11. března na ulici Fügnerova. Vandal zde u zaparkovaného
osobního vozidla poškodil zrcátko, anténu a stěrače. Následující noc neznámý pachatel stejné vozidlo pomaloval černou barvou. Na vozidle vznikla škoda nejméně 20.000 korun.
K dalšímu případu došlo na železniční stanici Horní Cerekev v době od 2. do 5. května. Neznámý vandal
zde posprejoval několika barevnými nápisy vlakový vagón a způsobil tak škodu za téměř 11.000 korun.
Zatím poslední událost se stala začátkem června, kdy neznámý pachatel rozbil pět oken u budovy na ulici
Březinova a způsobil tak škodu za přibližně 4.000 korun.
Pachatel se v případech vandalismu dopouští protiprávního jednání a to přestupku nebo trestného činu.
Pokud kdokoliv zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak hmotnou škodu za více
jak 5.000 korun, dopouští se trestného činu „Poškození cizí věci“. Za tento trestný čin může být pachatel
potrestán až jednoletým trestem odnětí svobody. Až tříleté vězení hrozí tomu, kdo způsobí škodu za více
500.000 korun nebo spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez
vyznání. Pokud by svým jednáním pachatel způsobil škodu za více jak 5.000.000 korun, pak mu hrozí až
šestiletý pobyt za mřížemi.
Jestliže je způsobená škoda nižší než 5.000 korun, pak se pachatel dopouští přestupku proti majetku
a hrozí mu pokuta až do výše 15.000 korun.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
tel.: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Veronika Hutrová, Do ráje a zpět.
Jonáš Jonasson, Analfabetka, která uměla počítat.
Klára Mandusová, Slunečnice.
Cynthia Copeland, Knížka proti nudě.
Petr Skalka, Veterinář vzpomíná.
Sophie Stapová, Dívka s devíti parukami.
Vladimír Šindelář, Zločiny za časů c.k. monarchie.
Raine Miller, Třešinka
Tonda Mazač, Noční tep.
Lenka Chalupová, Utopená.
Grégoire Dalacourt, Na první pohled.
India Knightová, Sakra, chlapi, proč mě nechcete?
Pavel Jansa, Nejlepším se neodpouští.
Antonín Horák, Pasťák.
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Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidáti do voleb do Zastupitelstva města Horní Cerekev 2014
1. PhDr. Vilém Sluka
2. Josef Vondráček
3. Milan Doskočil
4. Jaroslav Hašek
NEŘÍKÁME:

všechno se musí změnit
všechno je předražené a uplacené
všechno, co bylo, je špatné

NESLIBUJEME: vzdušné zámky v prioritních osách – územní rozvoj a infrastruktura, školství,
místní části, sociální služby a zdravotnictví, sport, kultura a volný čas, vnější
vzhled, mezinárodní spolupráce...
NEBUDEME:

dávat přednost ambicím a zájmům svým či spřízněných jednotlivců nad
oprávněné zájmy občanů a nad prospěch města

SLIBUJEME
– na prvním zasedání nového Zastupitelstva navrhnout změnu jednacího řádu tak, aby rozhodování o personálních otázkách, zejména při volbě starosty, místostarosty a radních proběhlo TAJNÝM HLASOVÁNÍM, aby ti poctiví a slušní zastupitelé třeba z jiné strany či sdružení
měli možnost hlasovat skutečně podle svého vědomí a svědomí, beze strachu a bez obav, že
se jejich veřejné hlasování obrátí proti nim
– prosazovat, aby byly pravidelně zveřejňovány zápisy z jednání Rady města, a tak zabránit
tomu, aby se ze Zastupitelstva stal spolek, který pouze legalizuje (posvěcuje) to, co bylo již
dávno rozhodnuto (upečeno) v úzkém kroužku Rady města
– svou prací, laskavým a lidským jednáním s občany, ať již na postu starosty, místostarosty,
radního nebo zastupitele, přispět k vytvoření pozitivní atmosféry v životě našeho města

ZARUČUJEME:
VÁŠ HLAS BUDE NAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM DŮRAZNĚ SLYŠET

Vážení občané, milé „moje“ děti.
Oprávněně si kladete otázku, proč jsem se zrovna já rozhodl kandidovat. Odpověď je jednoduchá. Protože Vás mám rád, mám rád Horní Cerekev, zamiloval jsem si Vaše děti a protože
nemám rád podrazy.
Dáte-li mi svůj hlas, učiním vše pro to, abyste ve svém městě žili tak šťastně a smysluplně, jako
bylo mně dopřáno celých devět let mého působení ve funkci ředitele Vaší základní školy.
vždy Váš
Vilém Sluka
14
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Návrhy KDU-ČSL na zlepšení života
v Horní Cerekvi
Co jsou vlastně lidovci zač?
I když se při komunálních volbách volí hlavně osobnosti, je dobré vědět, k jakým myšlenkám
a tradicím se kandidáti hlásí. My se hlásíme ke KDU-ČSL. Tato tradiční středová strana s devadesátiletou historií prosazuje model sociálně tržního hospodářství, ve kterém se netrestá
úspěch a zároveň je postaráno o děti, staré a nemocné. KDU-ČSL dává důraz na rodinu a výchovu dětí, zemědělství, venkov a snaží se prosazovat křesťanské hodnoty jako ochranu života od
narození až do smrti, slušnost, čestnost a solidaritu.
Lidovci se jako jediná strana dokázali vrátit do sněmovny. Je dlouhodobě ukotvená v komunální politice zvláště v malých obcích. Její členové neztrácejí kontakt s obyčejným životem.
Proto se i v Horní Cerekvi chceme pod záštitou této strany ucházet o hlasy voličů. Nechceme
rozbroje mezi lidmi ani ve vedení města, ale usilujeme o dohodu se všemi rozumnými lidmi.

Co chceme prosazovat v Horní Cerekvi
1)

vrátit se k přípravě pozemků na Kamenném vrchu – při rozumné ceně pozemků může tato
lokalita do města přilákat hlavně mladé lidi
2) snažit se udržet ve městě služby zvláště pro seniory – praktický lékař, pošta, pečovatelské
služby
3) dbát na podporu mladých rodin a jejich dětí
4) dořešit majetkové vztahy na fotbalovém hřišti
5) prohloubit spolupráci s místními spolky a institucemi
6) pro návštěvníky lomu zkvalitnit zázemí kolem něj
7) nezadlužovat město a dbát na jeho vyrovnaný rozpočet
8) vybudování pěší stezky k židovskému hřbitovu
9) snažit se zatraktivnit město a okolí pro pěší i cykloturisty
10) řešit rizikovou dopravní situaci v ulici Štítného (chybějící chodník, zimní údržba) včetně
křižovatky s ulicí Tyršova
11) zajistit pravidelnější informování obyvatel města – měsíční frekvenci zpravodaje
12) lepší ukládání komunálního odpadu, dbát na správné třídění odpadů
místní organizace KDU-ČSL
KDU ČSL v Horní Cerekvi
Hornocerekvický zpravodaj
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Sdružení nezávislých kandidátů
„Za spokojenost občanů Hornocerekvicka“
Kandidáti:

1. Ing. Jaroslav Andrle
2. Josef Plešák
3. Josef Šetek
4. Alena Fuksová
5. Lubomír Havránek

6. Marie Vaňková
7. Miroslav Kříž
8. Dana Hajná
9. Jan Šimek
10. Jiří Přibyl

11. Jiří Zelenka
12. Vladislav Smejkal
13. Vladimír Šamaj
14. Milan Kunst
15. Danuše Petráková

1) Úvod
• kontinuální navázání na rozhodnutí, opatření a činnost zastupitelstva města v období 2011–2014
• odpovědné rozhodování v mezích platných právních předpisů ve prospěch občanů města jako celku a rozumné, hospodárné a efektivní nakládání s finančními prostředky a s majetkem města
• otevřená a objektivní informovanost občanské veřejnosti o své práci a činnosti, včetně práce a činnosti zaměstnanců města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací
2) Územní rozvoj a infrastruktura
• průběžná údržba a modernizace stávajících inženýrských sítí se zaměřením na vodovod, místní komunikace
a chodníky
• vybudování základní infrastruktury v lokalitě „Kamenný Vrch“ určené územně plánovací dokumentací k další
výstavbě
• podpora rozvojových projektů směřující v souladu s územně plánovací dokumentací ke zkvalitnění života ve
městě
3) Školství
• stálá finanční a materiální podpora vzdělávacímu a výchovnému procesu obou školských zařízení, včetně podpory mimoškolní činnosti dětí
• dokončení rekonstrukce školní kuchyně
• podpora přínosné spolupráce ve vztahu město – školská zařízení – rodičovská veřejnost
4) Místní části
• zajištění kontaktu a komunikace s občany místních částí prostřednictvím osadních výborů
• realizace potřebných místních záměrů ve spolupráci se členy osadních výborů a místními občanskými sdruženími
5) Sociální služby a zdravotnictví
• zajištění pečovatelské služby pro všechny potřebné občany města
• realizace bezbariérového přístupu do DPS I.
6) Sport, kultura a volný čas
• finanční a materiální podpora občanských sdružení i dalších subjektů, jejichž činnost je přínosem pro město
a obyvatele
• zachování kvalitní úrovně provozu kulturně-společenských zařízení (kulturní dům, knihovna, muzeum)
• dořešení majetkoprávního vztahu k vlastnictví fotbalového hřiště
7) Vnější vzhled a životní prostředí
• průběžná údržba a zlepšování stavebně-technického stavu (zateplení) a vnějšího vzhledu nemovitého majetku města se zaměřením na objekty občanské vybavenosti a veřejná prostranství, včetně veřejného pohřebiště
(ohradní zdi a chodníky)
• podpora nových aktivit (likvidace bioodpadů) a záměrů ve vztahu k ochraně životního prostředí a k údržbě
veřejné zeleně
• úpravy Náměstí T. G. Masaryka, včetně pietních míst (památník obětem válek, socha sv. Jana Nepomuckého)
a přilehlých parterů (parkoviště U Suchánků, přístup ke kostelu, faře a k rybníku Zámecký, opěrné zdi, apod.)
• ve spolupráci s dalšími dotčenými městy a obcemi, s odbornou a občanskou veřejností realizovat veškeré právně možné opatření ke zmaření záměru vybudovat v našem regionu trvalé úložiště radioaktivních odpadů
8) Mezinárodní spolupráce
• udržení spolupráce s partnerskou obcí Niederbipp ve Švýcarsku
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ZO ČZS
ŽIROVNICE
srdečně zve na
podzimní celostátní
výstavu
Zahrada Vysočiny
– ovoce, zelenina,
chryzantémy
– Zámecký areál
18.–20. 10. 2014
od 9 do 16 hodin.
Doprovodný
program:
prodej výpěstků, stánkový prodej
a občerstvení
v zámecké vinárně.

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE
A MOŠTÁRNA ŽIROVNICE
Žižkova ulice 781
Zahajuje 15. září 2014 provoz
Příjem kvasu a ovoce na pálení
Po: 16–19 • St: 09–11 • Pá: 16–19 • So: 15–19
Pátek + sobota – možnost moštování.
Informace na tel.: 728 866 442, 724 866 041
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ŠTĚRBOVI
oznamují zákazníkům,
že přijímají objednávky
na dušičkové zboží:
věnečky, ky ce, věnce a výplně
košů na tel. čísle 728 436 549
nebo 607 620 372.
Věnečky se budou prodávat
volně v OD Vichr.
Prodej a výdej objednaného
zboží bude u Štěrbů,
Sportovní 332, Horní Cerekev

UDĚLÁTE SI ČAS?
V neděli 28. září 2014
Romantický pohádkový muzikál
O SNĚHURCE
Začátek v 15.00 hodin, KD
V sobotu 4. října 2014
show THE BEATLES STORY
skupina The Beatles Revival z Kladna
začátek 19.30 hod.
Předprodej od 15. 9. 2014 na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385,
150,- Kč v předprodeji, na místě 200,- Kč
V pátek 31. října 2014
divadelní představení
TURECKÁ KAVÁRNA
v hlavní roli VÁCLAV VYDRA
začátek v 19.30 hod.
Předprodej od 15. 9. 2014 na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385,
200,- Kč v předprodeji, na místě 250,- Kč

PŘIPRAVUJEME
15. 11. 2014
taneční zábava PARKÁN
6. 12. 2014
taneční zábava
TLUSTÁ BERTA + JAKSI-TAKSI
20. 12. 2014
VÁNOČNÍ KONCERT
Ondřej Slavičínský a hosté
25. 12. 2014
vánoční DISCO

Hornocerekvický zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dovolte mi, abych touto cestou veřejně poděkovala slečně Mgr. Pavle Krbové za její výbornou profesionální práci.
Docházím za ní již několik týdnů kvůli svému
letitému problému s lymfedémem levé nohy. Po
několika dřívějších nezdařených terapeutických
pokusech jsem svůj problém „odložila“. Otok
se letos na jaře zhoršil a já jsem objevila slečnu
Pavlu, která mi svými lymfodrenážemi teprve
opravdu pomohla.
Vřele doporučuji její pomoc všem potencionálním pacientům s obdobnými potížemi.
Bohuslava Dvořáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Dne 10. srpna 2014 jsme si připomněli již 30 let od úmrtí
paní Marie Kovářové, kuchařky ve školní jídelně v Horní Cerekvi.
Stále vzpomíná syn
a ostatní příbuzní.
Tak pilné jsi měla ruce,
tak dobré jsi měla srdce,
Tvé usměvavé oči nám všude schází,
vzpomínky na Tebe nás stále doprovází.

70 let
Jana Edrová
75 let
Václav David
Josef Žák
Anna Mäsiarová
Karel Pech

Dne 20. září uplynulo 7 smutných let, kdy nás navždy opustila naše milovaná máma, babička a prababička,
paní Helena Kanalošová.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou vnučka Františka s rodinou.

80 let
Augustin Vacek
Anna Stoklasová
90 let
František Bláha

„Kdo v srdci žije, neumírá…“

92 let
Miloslav Matějů

Dne 2. října uplynou 2 smutné
roky od úmrtí naší milované
maminky,
paní Růženy Charvátové.
A zároveň si 7. října připomeneme jejích nedožitých 91 let.
S láskou a úctou vzpomínají děti,
vnoučata a pravnoučata.

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Pravomil Pavlíček – 79 let
Marie Přesličková – 83 let
Ludmila Švejdová – 81 let
Anna Mäsiarová – 75 let
Anna Váňová – 89 let
Karolina Matějková – 95 let

NARODILI SE:

PODĚKOVÁNÍ

Ondřej Palán

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Petr Cejnek – Jitka Němcová
Jiří Růta – Vendula Marková

Dne 27. července uplynuly již 4
roky od náhlého úmrtí drahého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Janouška.
S velkou láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

-mh-

Děkujeme všem, kteří se dne 6. září 2014 rozloučili a projevili soustrast nad ztrátou naší drahé
maminky, paní Karoliny Matějkové.
Dcery Anna Šamajová a Jana Lutovská
s rodinami
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