Ročník XXX., číslo 6
LISTOPAD – PROSINEC 2014

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. října 2014 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Horní Cerekvi podzimní vítání občánků. Rodiče
Martina, Radka, Šimona, Ondřeje a Michaely převzali pamětní listy a drobné dárky.
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Foto: J. Štěrba

INFORMACE Z RADNICE

Foto: M. Vaňková

Komunální volby 2014

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva města Horní Cerekev. V následující tabulce se můžete seznámit s absolutním pořadím všech 23 kandidátů dle počtu získaných hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Josef Plešák, samostatně hospodařící rolník, 56 let
Vladislav Smejkal, samostatně hospodařící rolník, 38 let
Milan Kunst, OSVČ, 38 let
Josef Šetek, technik regionální správy, 61 let
Jiří Přibyl, OSVČ, 40 let
Ing.Jaroslav Andrle, starosta města, 51 let
Vladimír Šamaj, OSVČ, 63 let
Miroslav Kříž, OSVČ, 48 let
Alena Fuksová, výrobní manažer, 51 let
Jan Šimek, projektant, 25 let
Lubomír Havránek, OSVČ, 55 let
Jiří Zelenka, elektromontér, 50 let
Danuše Petráková, OSVČ, 45 let
Dana Hajná, dělnice, 32 let
Marie Vaňková, důchodkyně, 63 let
PhDr.Vilém Sluka, důchodce, 62 let
Pavel Hunal, údržbář, 46 let
Jiří Pejcal, podnikatel, 59 let
Miroslav Kubiska, dělník, 57 let
Václav Brixi, důchodce, 80 let
Josef Vondráček, důchodce, 68 let
Milan Doskočil, invalidní důchodce, 59 let
Jaroslav Hašek, důchodce, 75 let

501 hlasů
486 hlasů
479 hlasů
474 hlasů
459 hlasů
454 hlasů
441 hlasů
413 hlasů
412 hlasů
401 hlasů
397 hlasů
375 hlasů
374 hlasů
356 hlasů
329 hlasů
213 hlasů
202 hlasů
131 hlasů
113 hlasů
105 hlasů
102 hlasů
97 hlasů
96 hlasů

Toto pořadí má nejobjektivnější vypovídací hodnotu o úspěšnosti kandidátů, ale není vůbec rozhodující. Vlastní sčítání výsledků a vyhodnocení voleb má 5 základních postupných fází a provádí se
složitými propočty. Nejdříve se stanoví pořadí všech kandidátů podle počtu získaných hlasů. V další
fázi se vytváří pořadí jednotlivých volebních stran. Toto pořadí vznikne součtem všech hlasů, které získali kandidáti dané volební strany. Celkový počet hlasů, které obdržely jednotlivé volební strany, se poté
postupně dělí čísly 1,2,3,..., až max. 15. Tato fáze je rozhodující pro přidělení mandátů jednotlivým volebním stranám. V dalším kroku se vypočte tzv. hranice pro obsazení mandátu tak, že se celkový počet
získaných hlasů dané volební strany podělí počtem kandidátů této volební strany a k takto vzniklému číslu
se připočte 10 % hlasů navíc. Až v této fázi se přiřazují k získaným mandátům dané volební strany
konkrétní kandidáti a vytváří se tak jmenovité obsazení 15členného zastupitelstva:
Číslo mandátu
Mandát č.1
Mandát č.2
Mandát č.3
Mandát č.4
Mandát č.5
Mandát č.6
Mandát č.7
Mandát č.8

Kandidát
Josef Plešák
Vladislav Smejkal
Milan Kunst
Josef Šetek
Ing. Jaroslav Andrle
Alena Fuksová
Lubomír Havránek
Marie Vaňková

Číslo mandátu
Mandát č.9
Mandát č.10
Mandát č.11
Mandát č.12
Mandát č.13
Mandát č.14
Mandát č.15

Kandidát
Miroslav Kříž
Dana Hajná
Jan Šimek
Jiří Přibyl
PhDr. Vilém Sluka
Jiří Zelenka
Vladimír Šamaj

Všech 15 kandidátů ze sdružení „Za spokojenost občanů hornocerekvicka“ děkuje voličům za získaných 6.351
hlasů. Zápis z prvního a ustavujícího zasedání si můžete v úplném znění přečíst v tomto čísle zpravodaje.
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Finanční hospodaření

Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje k 31/10 2014 následující výsledky:
rozpočet 2014

skutečnost k 31/10 2014 v Kč

skutečnost k 31/10 2014 v %

příjmy

28,850.000,- Kč

31,167.711,- Kč

108,03 %

výdaje

28,850.000,- Kč

39,221.207,- Kč

135,95 %

stav běžného účtu k 31/10 2014

1,576.129,- Kč

Skutečnost, že výdaje výrazně převyšují příjmy, je dána financováním stavebních prací na rekonstrukci
objektů základní školy, a to prozatím z vlastních nebo úvěrových zdrojů. Smlouva o poskytnutí dotace ve
výši 10,2 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí byla uzavřena až počátku listopadu 2014. K datu
uzávěrky zpravodaje činily výdaje na této akci 10,183.184,- Kč.

Výběrové řízení

Rada města na svém prvním zasedání vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na finančním oddělení městského úřadu. Zájemci o obsazení uvolněného místa musí splňovat tato kritéria:
– minimálně středoškolské vzdělání ekonomického zaměření,
– znalost práce na PC – Windows, Microsoft Office, Word, Excel, Internet,
– zodpovědnost, kreativita, bezúhonost, spolehlivost,
– slušné a komunikativní jednání,
– schopnost samostatné práce i dalšího vzdělávání.
Přihlášky musí obsahovat základní informace o uchazeči, informace o vzdělání, průběhu praxe, pracovní
znalosti a dovednosti, další pro pracovní poměr podstatné informace. Přihlášky lze podávat do 10. prosince
2014 (17.00 hodin). Bližší informace u starosty města (tel. 565 396 495, 607 983 297).

Poděkování

Starosta města děkuje:
– paní Pavlíně Nikodýmové za dlouholetou práci ve prospěch města i občanů Horní Cerekve.
– členům okrskových volebních komisí a zaměstnancům městského úřadu, kteří zajistili administrativní
přípravu a ve dnech 10. a 11. října, i ve dnech 17. a 18. října 2014 bezproblémový i důstojný průběh
voleb do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu České republiky.

ČTĚTE TÉŽ:

www.hornicerekev.cz

Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“ autorsky odpovídá
starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
Hornocerekvický zpravodaj
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ZÁPIS A USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev konaného ve středu 5. listopadu
2014, od 17. 00 hodin v malém zasedacím sále Kulturního domu Horní Cerekev
Ustavující a 1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil dosavadní starosta města Ing. Jaroslav Andrle v 17. 00 hodin. Přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele. Poté informoval občanskou veřejnost, že termín ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl stanoven tak, aby se konalo nejpozději do 15-ti dnů ode dne, ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání návrhů na neplatnost voleb
správnímu soudu. Dále konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášení schopné – přítomno 15 členů.
Přítomni: Ing. Jaroslav Andrle, pí Alena Fuksová, pí Dana Hajná, p. Lubomír Havránek, p. Miroslav
Kříž, p. Milan Kunst, p. Josef Plešák, p. Jiří Přibyl, PhDr. Vilém Sluka, p. Vladislav Smejkal, p. Vladimír
Šamaj, p. Josef Šetek, p. Jan Šimek, pí Marie Vaňková, p. Jiří Zelenka, + 34 občanů města Horní Cerekev
(viz prezenční listiny).
V úvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva města předložil Ing. Jaroslav Andrle návrh programu:

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev

1) Procesní záležitosti (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky zápisu, schválení
programu 1. zasedání ZM,).
2) Zpráva o průběhu a výsledcích komunálních voleb (zpráva registračního úřadu).
3) Složení slibu členů zastupitelstva města (§ 69 odst. 2, odst. 3 zákona o obcích).
4) Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města (§ 71 odst. 1 zákona o obcích).
5) Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty,rady města a předsedů výborů zastupitelstva
města.
6) Volba starosty města (§ 103 odst. 2 zákona o obcích).
7) Volba místostarosty města (§ 103 odst. 2 zákona o obcích).
8) Volba členů rady města (§ 99 odst. 3 zákona o obcích).
9) Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města (§ 117 odst. 1,2 zákona o obcích).
10) Volba člena představenstva společnosti SOMPO, a. s. , Pelhřimov.
11) Jmenování kronikáře města.
12) Různé.
13) Diskuze.
Ad 1)
Usnesení č. 01-05/11/2014
Zastupitelstvo města schválilo předložený program svého 1. zasedání.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 02-05/11/2014
Zastupitelstvo města určilo pí Alenu Fuksovou a pí Danu Hajnou jako ověřovatele zápisu a pí Janu
Krbovou jako zapisovatelku zápisu.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 2)
V dalším bodě programu 1. zasedání přednesla pracovnice registračního úřadu MěÚ Horní Cerekev pí
Marie Homolková „Zprávu o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva města Horní Cerekev“.
Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 03-05/11/2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva
města Horní Cerekev“, kterou vypracovaly pracovnice registračního úřadu Městského úřadu
v Horní Cerekvi pí Marie Homolková a pí Pavlína Nikodýmová.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
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Ad 3)
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, složili členové Zastupitelstva
města Horní Cerekev slavnostní slib tohoto znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Slib složili členové zastupitelstva města do rukou předsedajícího zasedání a dosavadního starosty města
Ing. Jaroslava Andrleho v abecedním pořadí. Ing. Jaroslav Andrle jako předsedající jednání složil slib do
rukou člena zastupitelstva pí Aleny Fuksové.
Složení slibu všichni členové zastupitelstva města potvrdili svým podpisem. Podpisové archy se
slavnostním slibem tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Ad 4,5)
Před vlastní volbou hlavních představitelů města stanovilo zastupitelstvo počet uvolněných členů a způsob
volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů zastupitelstva města.
Usnesení č. 04-05/11/2014
Zastupitelstvo města stanovilo a schválilo počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města
Horní Cerekev, a to jednoho člena ve funkci starosty.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Starosta města předložil návrh na způsob volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů
a členů výborů zastupitelstva města takto
● starosta města – tajným hlasováním,
● místostarosta města – tajným hlasováním,
● členové rady města – veřejným hlasováním,
předsedové a členové výborů zastupitelstva města – veřejným hlasováním.
Člen zastupitelstva města PhDr. Vilém Sluka předložil protinávrh na volbu všech funkcionářů tajným
hlasováním. Tento protinávrh nebyl přijat v hlasování v poměru 14 : 1.
Usnesení č. 05-05/11/2014
Zastupitelstvo města stanovilo a schválilo způsob volby starosty, místostarosty, členů rady města
a předsedů a členů výborů zastupitelstva města takto:
● starosta města – tajným hlasováním,
● místostarosta města – tajným hlasováním,
● členové rady města – veřejným hlasováním,
● předsedové a členové výborů zastupitelstva města – veřejným hlasováním.
Hlasování: 14 x pro, 1 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 6)
K volbě starosty města byl předložen jeden písemný návrh člena zastupitelstva města p. Josefa Šetka,
který navrhl dosavadního starostu Ing. Jaroslava Andrleho. Navržený kandidát s návrhem souhlasil.
Usnesení č. 06-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo v tajném hlasování Ing. Jaroslava Andrleho starostou města Horní
Cerekev. Zápis o hlasování, včetně hlasovacích lístků, tvoří přilohu č. 3 tohoto zápisu.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 7)
K volbě místostarosty města byl předložen jeden písemný návrh člena zastupitelstva města p. Lubomíra
Havránka, který navrhl dosavadního místostarostu p. Josefa Plešáka. Navržený kandidát s návrhem
souhlasil.
Usnesení č. 07-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo v tajném hlasování p. Josefa Plešáka místostarostou města Horní
Cerekev. Zápis o hlasování, včetně hlasovacích lístků, tvoří přilohu č. 4 tohoto zápisu.
Hlasování: 14 x pro, 1 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
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Ad 8)
Volbou starosty a místostarosty byli dle § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ,o obcích zvoleni první dva
členové rady města. K volbě dalších tří členů rady města byly předloženy čtyři písemné návrhy členů
zastupitelstva města:
● návrh PhDr. Viléma Sluky na obsazení funkce člena rady města vlastní osobou – navržený kandidát
s návrhem souhlasil,
● návrh pí Marie Vaňkové na obsazení funkce člena rady města p. Vladislavem Smejkalem – navržený
kandidát s návrhem souhlasil,
● návrh p. Jiřího Přibyla na obsazení funkce člena rady města p. Milanem Kunstem – navržený kandidát
s návrhem souhlasil,
● návrh Ing. Jaroslava Andrleho na obsazení funkce člena rady města p. Josefem Šetkem – navržený
kandidát s návrhem souhlasil.
O navržených kandidátech bylo hlasováno v tomto pořadí – PhDr. Vilém Sluka, p. Vladislav Smejkal,
p. Milan Kunst a p. Josef Šetek.
Návrh člena zastupitelstva města PhDr. Viléma Sluky nebyl přijat v hlasování v poměru 14 : 1.
Usnesení č. 08-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejným hlasování p. Vladislava Smejkala členem Rady města Horní
Cerekev.
Hlasování: 14 x pro, 0 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejným hlasováním p. Milana Kunsta členem Rady města Horním
Cerekev.
Hlasování: 14 x pro, 0 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejným hlasováním p. Josefa Šetka členem Rady města Horní
Cerekev.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Rada města tak byla zvolena v tomto složení: Ing. Jaroslav Andrle, p. Josef Plešák, p. Milan Kunst,
p. Vladislav Smejkal, p. Josef Šetek.
Ad 9)
V tomto bodě jednání byly předloženy dva písemné návrhy na obsazení funkcí předsedů výborů
zastupitelstva města:
● návrh pí Aleny Fuksové na obsazení funkce předsedy finančního výboru p. Lubomírem Havránkem –
navržený kandidát s návrhem souhlasil a současně prohlásil, že návrh na členské obsazení předloží na
dalším jednání zastupitelstva města,
● návrh p. Jiřího Zelenky na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru pí Marií Vaňkovou – navržená
kandidátka s návrhem souhlasila a současně předložila návrh na členské obsazení kontrolního výboru
pí Danuší Petrákovou a pí Lenkou Kotkovou.
Usnesení č. 11-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejnou volbou předsedou finančního výboru p. Lubomíra Havránka.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejnou volbou předsedou kontrolního výboru pí Marii Vaňkovou.
Hlasování: 14 x pro, 1 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13-05/11/2014
Zastupitelstvo města zvolilo veřejnou volbou další dva členy kontrolního výboru, a to pí Danuši
Petrákovou a pí Lenku Kotkovou.
Hlasování: 14 x pro, 0 x proti, 1 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 10)
V tomto bodě programu ustavujícího zasedání starosta města podal přítomným stručnou informaci
o společnosti SOMPO, a. s., Pelhřimov.
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Usnesení č. 14-05/11/2014
Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitele společnosti SOMPO, a. s., Pelhřimov o jmenování
zástupce města Horní Cerekev v představenstvu této společnosti a na návrh starosty jmenovalo
členem představenstva SOMPO, a. s., Pelhřimov p. Jiřího Zelenku.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 11)
V tomto bodě programu ustavujícího zasedání starosta města podal přítomným stručnou informaci
o neexistenci kronikáře města a o nutnosti obsazení této funkce.
Usnesení č. 15-05/11/2014
Zastupitelstvo města jmenovalo na návrh starosty města do funkce kronikáře města pí Lenku
Kotkovou.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 12)
Usnesení č. 16-05/11/2014
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2014 ve výši 268 000,- Kč.
Hlasování: 15 x pro, 0 x proti, 0 x se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.
Ad 13)
Obecná diskuze
● p. Josef Šetek (člen ZM) – poděkoval členům zastupitelstva města za zvolení do Rady města
a občanské veřejnosti za podporu v komunálních volbách.
● Ing. Jaroslav Andrle (starosta města) – poděkoval členům zastupitelstva města za znovuzvolení
do funkce starosty a občanům za podporu v komunálních volbách. Úplné znění jeho diskuzního
příspěvku tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
1. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev bylo ukončeno v 18.15 hodin.
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OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM SETKÁNÍM RODÁKŮ
A PŘÁTEL OBCE HŘÍBĚCÍ
V sobotu 13. září 2014 se uskutečnilo již druhé setkání rodáků a přátel obce Hříběcí. Účastníci se po pěti
letech opět setkali v pohostinství U Šimků v Hříběcí.
I přesto, že počasí tentokrát této akci příliš nepřálo, sešlo se v Hříběcí na 150 rodáků a přátel obce.
Po úvodní registraci, při které každý účastník obdržel brožurku o historii obce, pamětní skleničku a DVD
„Procházka obcí Hříběcí“, byla slavnostní část zahájena
v sále pohostinství. Na úvod vystoupily s krátkým pásmem MUDr. Ivana Borejová a Mgr. Vladimíra Mácová.
Poté k účastníkům setkání promluvil P. Th.Lic. Jaroslav

Zygmunt, administrátor farnosti Horní Cerekev, starosta města Horní Cerekev Ing. Jaroslav Andrle a starosta
místního sboru dobrovolných hasičů Zdeněk Koubek.
Následoval slavnostní oběd a odpolední program.
Po celé odpoledne byla v prostorách hasičské zbrojnice otevřena
poměrně rozsáhlá expozice, zaměřená na několik témat. Návštěvníci
mohli zhlédnout výstavu hasičské
výzbroje a výstroje od historické
až po moderní, součástí expozice
byla i projekce dobových fotografií z historie Sboru dobrovolných
hasičů v Hříběcí. V další části bylo
možno vidět dokumenty a mapy,
vážící se k historii obce, doplněné opět projekcí historických fotografií. Následovala
výstavka Hříběckého divadýlka. Zde byly vystaveny
kostýmy, plakáty, fotografie, video s ukázkami z divadelních her a také historické fotografie Divadelního

spolku Hříběcí, na jehož tradici Hříběcké divadýlko
navazuje. Další část výstavy byla věnována dobovým
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a mnohdy již zapomenutým řemeslům, kde si bylo
možno prohlédnout nástroje a nářadí našich předků.
Dále se mohli účastníci zastavit a zavzpomínat u projekce fotografií pořízených při prvním setkání rodáků
v roce 2009.
V patnáct hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska umístěná na prostranství před pohostinstvím
u lípy rodáků, zasazené při prvním setkání. Pamětní
desku i lípu posvětil pan farář Jaroslav Zygmunt. Poté
se v prostoru vedle lípy všichni účastníci společně
vyfotografovali.
Odpolední program byl v podvečer završen vystoupením Hříběckého divadýlka. Jeho členové nastudovali
pro tuto příležitost pod režijním vedením Mgr. Marty
Volcové velmi zajímavé pásmo doplněné projekcí fotografií, ve kterém diváky provedli historií obce Hříběcí
od prvních písemných zmínek až po současnost.

O dobrou náladu se celý den starala Dixie – Malá
kapela Slavonice pod vedením kapelníka p. Miloše
Jirků, zahrála i na večerní taneční zábavě, kterou bylo
celé setkání zakončeno.
Dění celého setkání bylo průběžně zaznamenáváno panem Josefem Preisingerem. Jakmile bude dokončeno zpracování tohoto materiálu, bude DVD se
záznamem doručeno všem účastníkům, kteří si tento
záznam objednali.
Rád bych touto cestou jménem osadního výboru
v Hříběcí poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na náročných přípravách této akce i na
zajištění jejího hladkého průběhu. Náš dík patří i městu Horní Cerekev zejména za finanční podporu, bez
které by nebylo možné celou akci připravit v takovémto rozsahu.
Za osadní výbor v Hříběcí Ing. Miroslav Tomec

Hornocerekvický zpravodaj

INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V průběhu měsíce října proběhla již dříve avizovaná rekonstrukce
chodníku v části ulice Smetanova. Původní asfaltový povrch a křivé
silniční obruby byly odstraněny. Obrubníky byly celkově osazeny
nové, v místě sjezdů a vstupů snížené. Dlažba byla použita starší, kromě vjezdů, kde byla položena dlažba nová zámková. Až na některé
výtky občanů v době rekonstrukce a různé připomínky, kterým jsme se
snažili vyhovět, se oprava zdařila. Jednalo se o další část přípravy před
plánovanou opravou komunikace. Již se pracuje na kalkulaci nákladů
na tuto opravu, které se v závislosti na objemu finančních prostředků
pokusíme zahrnout do rozpočtu města na rok 2015.
Děkujeme obyvatelům za strpení se stavebními pracemi a ztíženými
podmínkami průchodu v opravovaných lokalitách.

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ROZHLASU
Opětovně žádáme občany města a místních částí, pokud zjistí poruchu na veřejném osvětlení nebo rozhlasu, o neprodlené informování na email: provoz@hornicerekev.cz nebo tel. čísle 607 078 278, případně
osobně na Městském úřadu v Horní Cerekvi. Na opravy je najímána externí plošina při větším počtu poruch
a v nepravidelných intervalech. Informováním o nefunkčnosti tak zajistíte, že porucha, kterou zaznamenáte, bude vždy opravena v nejbližším možném časovém úseku.
Děkujeme občanům za spolupráci.

KULTURNÍ DŮM
Začátkem měsíce listopadu byly zahájeny plánované stavební práce
na toaletách v suterénu kulturního domu. Dojde ke kompletní výměně
elektroinstalace, úpravy topení, nové výmalbě celého vstupního prostoru do suterénu a prostor WC, toalety budou obloženy novými obklady
a osazeny novými zařizovacími předměty včetně nových dveří a zárubní. Celý prostor tím dostane nový a modernější vzhled, kterým se změní
zázemí především pro účinkující při kulturních a společenských akcích.
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.

VANDALISMUS
Opět se nám během podzimu projevili někteří spoluobčané nevídaným
způsobem. Spálený
odpadkový koš na
náměstí u autobusové zastávky a opět
poškozený – rozstřižený plot u sběrného dvora u Brůdku.
Těžko tento způsob zábavy již komentovat.

Hornocerekvický zpravodaj

Radovan Ďuríček
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VÝLOV RYBNÍKA V HŘÍBĚCÍ
Je podzimní sobotní ráno, nad zemí se povalují
chuchvalce mlhy, jimiž prostupují vzdálené hlasy
a snad i, je to možné?, zvuk harmoniky? Je to šalba, je to klam? Procházím vesničkou a najednou se
z oparu vyrýsovávají stromy na hrázi rybníka, dostávají tvar stejně jako lidé pod nimi, hlasy lze najednou konkrétně přiřadit, a kapela skutečně vyhrává.
Pyšný rybník se scvrknul na nevelkou louži, v níž
to vře. Rybáři táhnou sítě, prostor pro šupináče se
povážlivě zmenšuje, všude samá ploutev a otevřená
tlama. Pod hrází je najeté auto s velkou kádí místo
tradiční korby, ryby si musí připadat jak v lunaparku, zdviž je v přepravce vyveze nahoru, a pak jak po
tobogánu do vodní nádrže, pravda, poněkud těsné.
Malé ryby mají štěstí, v nádobách je chlapi co chvíli
přenášejí přes hráz k dolnímu rybníku. Potkáme se
snad o letních rybářských závodech?
Postupně se mlha zvedá, a i když se slunce zatím neprodralo zataženou oblohou, je teplo, žádná
jinovatka a zima od nohou jako loni, ovšem, jak
pro koho, nám tady nahoře mezi stánky s bohatou
nabídkou občerstvení je hej, ale většina rybářů je
ve vodě minimálně až po pás, mají sice gumáky
přecházející v nepromokavé kalhoty s laclem až na
prsa, jenže pracují tam s čeřeny a klacky, kterými
plaší ryby zalezlé u dna, už celé hodiny. Nezávidíme jim, samozřejmě s výjimkou těch zvědavců,
kteří sami rybolovu holdují a už jen z jakéhosi kamarádství, pocitu sounáležitosti a profesionálního
zájmu se přišli podívat. A děti, jistě, ty se prohánějí
kol kraje vody, obhlížejí kádě, namáčejí si v nich
ruce, semtam dokonce některé přinese od dolního
rybníka v dlani mrskajícího se mníka.
Apropo, občerstvení! Již předem se udilo, tudíž
nechybí takto připravené marény a pstruzi, ti jsou
jako tradičně i v pečené variantě, stejně jako kapr.
Na odbyt jdou kapří škvarky a další dobroty, není
opomenuta ani sladká tečka, pro leckoho z nás
přímo dvoutečka: domácí štrůdl a posvícenské

koláče, s mákem, tvarohem, povidly, jak je komu
libo. A k tomu horká káva, čaj, grog, svařák, mnoho piva, nealka a dostatek i lihovin na rozproudění
krve u těch, kteří se rozhodli si vystát frontu na živé
ryby, jež jsou průběžně dodávány do kádě umístěné přímo nad stavidlem. Ten lidský had se vine
skoro po celé hrázi, zástupy čekající na dovezené
banány před prodejnami ovoce a zeleniny v Praze
v sedmdesátých letech snad nebývaly delší... Nikdo
však neremcá a nakonec se na každého dostane, tašky jsou nadité, však ke dvěma zakoupeným rybám
patří automaticky i slevová poukázka na případný
předvánoční nákup, občas tak i praskne igelitový
šev, ryba se chvíli převaluje na cestě a kolemstojící
komentují její uspokojivé míry.
Byla zmínka o hudebním ansámblu, tvoří jej tahací
harmonika, podomácku vyrobená bicí souprava, saxofon a snad tuba (?). Repertoár je klasický, od „Kolíne, Kolíne“ ... přes naháněný Tálinský rybník až po
na vodě se házející kapry a vyprovázené milé ... Po
jedenácté hodině nás nehřeje již jen příjemná muzika,
dobré jídlo a pití, ale přidává se konečně i sluníčko.
Jak postupně v rybníku ubývá vody a hnědá skvrna
blátivého dna se rozšiřuje, úměrně přibývá teplých
paprsků. Náladu už ani nijak vylepšit nemohou, ta je
na maximu, příjemné a vítané ošem jsou.
Auta, jež v průběhu dopoledne zaplnila celou náves i přilehlé parkovací plochy, se rozjíždějí domů,
ta nejnáruživější možná ještě zkontrolovat další obce
v blízkém okolí, kde, jak víme, se rozhodli zčeřit místní vody také, jako např. v Černově, Zajíčkově ....
Místní se rozcházejí k obědu, většinou asi skutečně svátečnímu. Naše skupinka sestávající z Turováků, Pražáků a Pelhřimáků si ještě užívá chvilku
polední idyly, sedíme, popíjíme kafe a přikusujeme
závin. Hovor pomalu plyne, stejně jako klikatící se
pramínky vody, stále tenčí a tenčí ..... Krásně strávené dopoledne!
P. Hamerník

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
MĚSTSKÁ KNIHOVNA – PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
Táňa Keleová Vanilková, Manželky. Hrdinky této
knihy, kamarádky z gymnázia Iva, Diana, Martina a Michaela jsou úplně obyčejné ženy, a přitom vlastně obyčejné vůbec nejsou. Každá z nich
má v sobě něco jiného, osobitého, svébytného,
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charakteristického. Sledujeme jejich každodenní
problémy, sny, touhy, zklamání jejich proměnu
pod tlakem událostí, které je postihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout.

Hornocerekvický zpravodaj

Hana Marie Körnerová, Děkuji, sestřičko ... Pokračování křehkého osudu mladé sestřičky, který
se odehrává v sedmdesátých letech minulého století v prostředí, které křehkým citům právě nepřálo. (pokračování příběhu mladé sestřičky)
Miroslava Besserová, Maturitní srazy radši NE!
Soubor 25 povídek o bývalých spolužačkách jedné holčičí třídy na gymplu s rozmanitými životními osudy, jež mohly a můžou potkat každého
z nás. Pojítkem příběhů jsou pomaturitní srazy.
Lukáš Pazdera, Láska v Česku. Atraktivní Zuzana se stále nemůže vzpamatovat z rozchodu
s Liborem. Prostřednictvím své sestry se seznámí
s postarším galantním Andrejem, jehož exmanželka Lucie se snaží zaplašit myšlenky na přibývající vrásky. Začíná příběh šestiúhelníku postav,
jež spojuje jediné - každý z nich chtěl od svého
předešlého partnera něco úplně jiného, než čeho
se mu nakonec dostalo.
Alena Ježková, 55 českých legend z hradů, zámků a měst. Nabízíme vám knihu, která přináší
nejen poutavé čtení, ale díky přehledné mapě
vás na všechna místa také spolehlivě dovede. Poznejte tajemné příběhy hradů a měst, které vám
mohou být i skvělou inspirací a pomůckou na výlety pro děti i dospělé. Zastoupena jsou všechna
významnější místa v Čechách: Karlštejn, Český
Krumlov, Kutná Hora, Litomyšl, Karlovy Vary,
Kokořín, Bezděz, Konopiště a mnoho dalších.
Kniha je bohatě ilustrovaná.
John McCann, Gumičkování. 25 senzačních návrhů na duhové tkaní z gumiček. Hit letošní sezony pro holky i pro kluky! Budete potřebovat jen
stávek, kupu barevných gumiček, háček, trochu
zručnosti a hodně fantazie.
Táňa Kubátová, Počkej až za Lyon. Vydat se na
cestu po Francii s cizím mužem? Něco takového
se devětadvacetileté Pavle ani trochu nepodobá.

Hornocerekvický zpravodaj

Nahodilé známosti nejsou její styl, a navíc ji před
Markem důrazně varuje do hloubi duše zakořeněná obava z citové závislosti. Přesto se do onoho
dobrodružství pustí, i když s podmínkou, že jejich
vzájemný vztah nepřekročí rámec kamarádství.
Kateřina Petrusová, Pekáč buchet. Další skvělé
čtení od Kateřiny Petrusové, které smlsnete jako
pralinku. Najdete v něm všechno, co na jejích knížkách máte rády: svérázné postavy, skvělé dialogy,
nečekané zápletky. Vtip, romantiku i napětí.
Alena Jakoubková, Chceš-li s mužem býti... musíš
s ním i výti... ? Příběh o nešťastném manželství,
z něhož zdánlivě není úniku. Salome se provdá za
Adama, ďábelsky přitažlivého muže, z velké lásky, sotva oslaví osmnácté narozeniny. Ukáže se
ale, že Adam je nespolehlivý, nedokáže si udržet
ani zaměstnání.
Rosťa Gregor, Koloputování okolo Československa a jiné příběhy. Co je to štěstí? Mít radost
na duši a neubližovat tím druhým. Může tak být,
milý čtenáři? Moje duše se raduje na cestách.
Těmito slovy uvádí autor svoji knihu věnovanou
cestám na kole. Rozdělil ji na dvě části. V první
popisuje putování podél hranic nesmírně zajímavé a krásné země. Ta kouzelná země se kdysi
jmenovala ČESKOSLOVENSKO. Ve druhé části
knihy jsou zajímavá vyprávění o jeho dřívějších
cestách do zahraničí i u nás.
Jiří Hájíček, Vzpomínky na jednu vesnickou
tancovačku. Dějištěm sedmnácti povídek, které
autor napsal v průběhu let 1995–2014, je jihočeský venkov. Čtenář tak v textech objeví podzim
v krajině, jaro a kvetoucí trávy, žhavé léto, vánoční příběhy i povídky o vesnickém fotbale.
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čas plyne jako voda, rozloučili jsme se s létem a žijeme podzimem. Počáteční adaptaci nových dětí jsme společně s rodiči zdárně zvládli
a máme radost z jejich prvních krůčků bez rodičů
a z nových úspěchů, které je motivují k dalším
pokrokům. Podzimní období je bohaté na spoustu
nápadů k činnostem rozvíjejícím všechny stránky osobnosti dítěte. Děti se seznámily s životem
zvířat v rybnících a v lese, jak chránit životní
prostředí, učili jsme se tvary a barvy, poznávali
všemi smysly ovoce a zeleninu, společně jsme
z krabic vytvořili raketu, pouštěli draky. Rozvíjíme slovní zásobu povídáním o životě kolem nás,
seznamujeme se s knížkami, dramatizujeme pohádky a podnikáme spoustu dalších aktivit. Velmi
se vydařila oslava Halloweenu (děkujeme rodině
Kratochvílových za krásnou dýni, kterou si děti
mohly „vydlabat“). Předškoláci si zpestřili výuku
návštěvou Muzea strašidel v Pelhřimově.
Úspěšně se rozběhly kroužky – pěvecký, pískání
na flétnu, logopedický a anglický jazyk (ve 2 skupinách). V měsíci říjnu jsme uskutečnili „Hry rodičů
s dětmi,“ kdy nás rodiče navštívili ve školce a společně s dětmi se mohli zabavit různými činnostmi.
Další vydařenou akcí bylo „Tvořivé odpoledne,“
které mělo nad očekávání velký úspěch a velké
poděkování patří kolegyni p. učitelce B. Svatkové,
která celý program velmi pečlivě připravila.
Ohledně stravování dětí dochází k některým

změnám v oblasti pestrosti pokrmů, především
v kombinaci jídel, frekvenci podávání některých
pokrmů, v pitném režimu. Bližší informace získáte na web. stránkách školy www.mshornicerekev.cz.
Další změny nastávají v oblasti označování pokrmů alergeny. Od 13. prosince 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech
výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních
jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny
ve všech potravinových výrobcích. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé
přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí
každý zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má
pouze funkci informační tak, jako každý výrobce
potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu
bude na jídelním lístku označeno číslem označujícím alergen. Seznam legislativně stanovených
alergenů s označením čísla, které je přeneseno na
jídelní lístek, bude vyvěšen v blízkosti jídelního
lístku. S touto informací a podrobným vysvětlením seznámila rodiče p. Slavičínská I. – vedoucí
jídelny na třídní schůzce. Více informací získáte
opět na webových stránkách školy, popřípadě u p.
Slavičínské, která vám ochotně vše vysvětlí.
Mgr. Lenka Jantačová,
ředitelka MŠ Horní Cerekev

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK
Milí páníčkové!
Z hloubi celé naší věrné psí duše věříme, že s nadcházejícími vánočními svátky a vůbec s celým tím
krásným adventním časem budete myslet skutečně na všechny svoje drahé a blízké, tedy i na nás,
čtyřnohé chlupáče i naháče, zakrslíky i baskervilly, prostě vaše miláčky a mazlíčky.
Náš – doufáme, že jen dočasný domov v Příměticích – bude s nadějí očekávat jak vaše materiální
příspěvky v podobě granulek, konzerv s papáním nebo třeba i starých dek, tak i případnou finanční
pomoc na účtu číslo 1045382/0300. Sběrné místo v Městské knihovně v Horní Cerekvi.

Sbírka začíná 18. listopadu a potrvá do 18. prosince 2014.

Za vaši pomoc předem děkujeme, haf!!! Lucie Vopálenská, Miroslav Václavík
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO
A je to zase tady. Znovu stojíme přede dveřmi dalšího roku, máme tendenci se ohlédnout za záda na události, které už zůstaly minulostí. Dveře, před kterými stojíme, jsou zatím ještě příslibem budoucnosti a my
nacházíme chvilku k zamyšlení.
Když jsem si sedla k počítači a vymýšlela text pro předvánoční zpravodaj, měla jsem v jedné z prvních verzí
uvedeny cíle a smysl, proč Klubíčko v Horní Cerekvi vlastně je – už 10 let. Samozřejmě, že by se dalo vypsat,
jak rozvíjí a podporuje rodičovské kompetence, působí preventivně v otázkách sociální izolace i sociálně-patologických vztahů, využívá a podporuje potenciál menšího neanonymního bezpečného města a dost dalšího.
V žádném případě se pak nesmí zapomenout poděkovat všem, kdo nás podporovali a podporují všemi způsoby
– Městu Horní Cerekev, ZŠ a MŠ, CASD, Kraji Vysočina, sponzorům, účastníkům i sympatizantům…
Pak se mi ale náhodně dostal do ruky seznam 72 věcí, které můžeme udělat společně se svým dítětem, aby
jeho vzpomínky na dětství byly šťastné, a můj text nabral jiný směr. Dovolím si odcitovat některé z nich:
1. Pouštět zrcadlová prasátka.
2. Pozorovat, jak klíčí semínka.
3. Společně sjet z vysokého zasněženého kopce.
4. Dávat 4. prosince do vody „Barborku“.
5. Vykrajovat zubaté čelisti z pomerančových slupek.
6. Dívat se na hvězdy.
7. Obkreslovat mince a listy položené pod list
papíru.
8. Potřásat tužkou skrytou v dlani, aby se zdálo, že
je pružná.
9. Prorážet pramínkem vody dírky do ledu.
10. Udělat si karamel na lžičce.
11. Vystřihovat girlandy papírových lidiček.
12. Hrát stínové divadlo.
13. Házet žabky.
S mysliveckým povídáním u krmelce.
14. Vyrábět kreslený film na stránkách sešitu.
15. Zařídit si byt v krabici od lednice.
16. Plést věnečky.
17. Předvádět vulkanický výbuch za pomoci sody
a kyseliny citronové.
18. Foukat do prázdné lahve.
19. Psát přes kopírák.
20. Svítit si potmě baterkou.
21. Uspořádat bouři ve sklenici vody.
22. Poslouchat, jak zpívají ptáci.
a dalších 50. Věřím tomu, že by se tento seznam
dal ještě o mnohé doplnit.
A tak mě napadlo, že právě o podobných maličkostech je Klubíčko – setkat se, užít si intenzivní
společné chvíle (s maminkou, tatínkem, babičkou, Klubíčko u hasičů
dědečkem), kdy se dospělák věnuje jenom svému dítěti, a to je pro onu chvíli středem jeho světa. Pomáhá
podívat se kolem sebe „trochu jinak“ a pomaleji, odpočinout si od všednodenního často povrchního shonu.
A občas „vypnout“ bez dětí a rozvíjet jenom sám sebe.
Věřím, že podobně intenzivní chvíle jsou pro každého z nás silně nabíjející. Proto i vám přeju do nadcházejícího roku jménem Klubíčka, aby se vám podařilo splnit (si?) alespoň pár bodů ze seznamu… A budu
se těšit na setkání.
Za MC Klubíčko Horní Cerekev Olga Spálovská
PS: A ještě důležité odkazy: http://www.pronaladu.cz/72-krasnych-vzpominek-na-stastne-detstvi/
a www.mc-klubicko.cz

Hornocerekvický zpravodaj
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Školní rok 2014/2015 začal … Všude kolem nás
se staví, zatepluje, natírá, ale škola „běží“ dál, stejně
tak probíhají akce, kterých se naši žáci zúčastňují.
Již 4. září byla naše čtvrtá třída v Pelhřimově
na dopravním hřišti, kde se seznamovala s pravidly silničního provozu. Tradiční byla naše účast
na přespolním běhu v okresním městě, který tentokrát opustil dlažební kostky na náměstí, a i když

neprobíhal na poli, Městské sady
jsou pro něj prostředím určitě
vhodnějším. Reprezentovala nás
dvě družstva chlapců a jedno dívčí. Na této akci se naplno projevil
kolektivní duch našich žáků, vzájemně se podporovali, byli opravdu týmem, který spolu „žije“.

Tradičně ve škole proběhl na začátku října Den zvířat, kdy si žáci druhého stupně rozdělení do pěti
skupin napříč ročníky připravili „zvířecí“ příběhy, které pak společně předváděli v tělocvičně školy. A že
byly opravdu povedené, mohou potvrdit i děti z nižších tříd, pro které svá vystoupení sehráli naši „herci“
následující den.

Naši deváťáci zase „cestují“… V rámci výběru
povolání navštívili SŠ v Pelhřimově a SOU v Třešti. Obě školy si prohlédli, v učebnách škol byli seznámeni s různými studijními a učebními obory,
seznámili se s provozem pelhřimovského Agrostroje. Obě akce byly pro naše nejstarší žáky přínosem,
v Pelhřimově spíš pro technicky zaměřené, v Třešti
zase pro žáky, preferující obory jako kuchař, cukrář,
zahradník… Za zmínku stojí určitě i návštěva burzy škol, která pod názvem Mozaika středních škol
proběhla v KD Máj v Pelhřimově. Na této akci se
každoročně prezentuje více než třicet středních škol
našeho i sousedních okresů.
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Do oblasti prevence patologických jevů patří
akce, kterých se žáci zúčastnili začátkem listopadu
– v kulturním domě zhlédli hudebně výchovný program Radka Bangy (Gipsy.cz) Nenech se ovládnout,
osmá a devátá třída absolvovaly další bloky programu primární prevence Vrakbar přímo ve škole pod
názvem Prevence závislostí a Plány do budoucnosti.

Nesmím zapomenout na šest „statečných“, kteří
bojovali na palubovce sportovní haly v Pelhřimově
za čest školy v sálové kopané. I když se výrazněji
neprosadili, podali velmi dobrý kolektivní výkon,
za což jim patří náš dík. Sport přece není jen o úspěších, ale hlavně o radosti z pohybu, snaze a vůli
k překonávání překážek.
- sv -

CO VÁS ZAJÍMÁ – INFORMUJE POLICIE ČR
ÚSKALÍ NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU
Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního
roku přes tři stovky případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří
objednané zboží zaplatili prodejci předem a zboží
jim nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy
jen v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob
využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat
v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny si v klidu
můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat
jednotlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi
vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou až do
domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika
spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané
zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek ani peníze. Rovněž se nenechte
zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu,
například velmi nízkou cenou v porovnání s běžnou
cenou v obchodech.

Hornocerekvický zpravodaj
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•
•
•
•
•
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Jak bezpečně nakupovat po internetu?
nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je
neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné
informace
před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží,
smluvní podmínky
seznamte se s reklamačním řádem
od prodejce získejte i informace o podmínkách
a nákladech při dodání zboží
vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce,
adresu
uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží
dodáno apod.)
platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte
jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného
obchodníka
nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence
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MLADÍ HASIČI VÍTĚZI OKRESNÍ LIGY
V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2014

Naši mladí hasiči již podruhé zvítězili v Okresní lize v požárním útoku. Zopakovali tak loňský
úspěch. Celá liga se skládá ze sedmi závodů, které
jsou bodově ohodnoceny. Jeden nejhorší výsledek
se škrtá. V závěrečném bodování se mladší a starší hodnotí společně. Naše starší družstvo získalo
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maximální počet bodů, když šest závodů vyhrálo. V sedmém závodě byli druzí, což se jim stejně
škrtlo. Druhé družstvo starších obsadilo třetí místo
a družstvo mladších obsadilo místo sedmé. Ligy se
celkem zúčastnilo 31 družstev z celého okresu.
J. Bartoška

Hornocerekvický zpravodaj
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Horní Cerekev st. 1
Věžná ml.
Horní Cerekev st. 2
Hněvkovice st. 1
Věžná st.
Lipice st.
Horní Cerekev ml.
Hněvkovice st. 2
Hněvkovice ml. 1
Velká Chyška st.
Cetoraz st.
Lipice ml.
Jetřichovec st.
Božejov st.
Hněvkovice ml. 2
Ondřejov st. 1
Božejov ml.
Jetřichovec ml.
Obrataň st.
Vyskytná st. 2
Ondřejov st. 2
Ondřejov ml.
Vyskytná st. 1
Obrataň ml.
Cetoraz st. 2
Kamenice/Lipou st.
Jiřice st.
Kamenice/Lipou ml.
Jiřice ml.
Rodínov st.
Rodínov ml.

Soutěžní družstvo
SDH

21
12

18
7

13

20

16

19

45,75
21,95

25,68
20,05

21,97

28,09

24,98

27,40

Dosažený čas

1
4
2
3
5
8
6
9
10
14
17
15
11

Umístění

15,27
16,56
16,21
16,40
17,92
20,06
18,81
20,08
20,72
21,99
25,64
24,41
21,73

Započtené body
30
25
28
26
24
21
23
20
19
15
12
14
18
0
8
17
0
11
22
0
16
0
0
9
0
0
13
0
10
0
0
18
3
4
16
6
17

18,99
24,02

19
14

25,02
17,35
17,70
22,91

29,15
21,33

12
14
20

20,42
21,33
32,11

Dosažený čas
1
2
11
7
9
10
5
13
8

Umístění

15,27
16,43
20,35
19,15
19,75
20,13
18,82
20,54
19,26

Započtené body
30
28
18
22
20
19
24
16
21
0
17
15
9
0
10
15
0
11
26
25
13
0
23
12
0
0
0
0
0
0
0
24,53
24,56

17,62

21,00

21
22

8

16

6
18

16,80
21,59

Dosažený čas
1
4
5
10
2
19
7
9
13
3
11
14
17
20
12
15
24
23

Umístění

13,88
16,63
16,80
17,79
15,75
22,08
16,88
17,75
19,82
16,58
18,89
20,54
21,56
22,90
19,27
20,99
30,62
28,06

Započtené body
30
25
24
19
28
10
22
20
16
26
18
15
12
9
17
14
5
6
0
23
11
0
13
0
21
0
0
0
0
8
7

Dosažený čas
11

20,55

47,71

17

14

7
13

16,73
24,39

25,89

15
10

1
5
3
9
8
4
2
16
6

26,79
20,36

12,97
16,46
15,31
20,20
17,63
15,57
15,25
32,93
16,47

Umístění

30. 8. 2014

30
24
26
20
21
25
28
13
23
0
14
19
0
22
16
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
12
0
0
0

Započtené body

7. 6. 2014

6. 9. 2014

21,04

18,03
28,96
37,10
24,57

21,26

16,03
16,76
28,66
15,72
17,21
16,22
23,73
17,73
25,45
17,57

Dosažený čas

10. 5. 2014

9

8
15
16
12

10

2
4
14
1
5
3
11
7
13
6

Umístění

3. 5. 2014

28
25
15
30
24
26
18
22
16
23
0
19
0
21
14
13
17
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Započtené body

20. 9. 2014

Velká Chyška

20,00

14,67
16,80
15,11
200,00
17,87
19,96
21,02
16,15
17,42
15,93
16,02
19,71
18,93
22,39
28,25
25,60
23,30
24,88

Dosažený čas

Lipice

12

1
6
2
19
8
11
13
5
7
3
4
10
9
14
18
17
15
16

Umístění

Žirovnice

30
23
28
10
21
18
16
24
22
26
25
19
20
15
11
12
14
13
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Započtené body

Ondřejov
27. 9. 2014

Hněvkovice

24,93
32,31

15,72
16,75
24,96
18,66
18,67
16,85
21,20
19,63
34,10
18,16
16,88
20,74
16,72
21,65
43,26

Dosažený čas

Počátky

13
15

1
3
14
7
8
4
11
9
16
6
5
10
2
12
17

Umístění

Obrataň

30
26
15
22
21
25
18
20
13
23
24
19
28
17
12
0
16
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Započtené body

Celkový součet
bodů
180
153
139
139
139
134
133
122
117
113
110
106
87
84
80
71
70
55
48
48
40
37
36
21
21
15
13
12
10
8
7

2014

12,97
16,43
15,11
15,72
15,75
15,57
15,25
16,15
16,47
15,93
16,02
19,71
16,72
16,73
19,27
20,99
20,55
24,88
17,35
16,80
21,59
20,00
18,99
24,02
17,62
25,89
24,98
47,71
27,40
24,53
24,56

Nejlepší dosažený čas družstva

LIGA MLADÝCH HASIČŮ OKRESU PELHŘIMOV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Celkové pořadí

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE AVZO
V letošním školním roce po odevzdání přihlášek
dětí do zájmových kroužků jsme opět, jak již řadu
let, zahájili pravidelnou činnost střeleckého kroužku při Základní škole v Horní Cerekvi. Kroužek se
schází vždy ve čtvrtek, první setkání se uskutečnilo
začátkem měsíce října s účastí 20 dětí. Je to důkaz,
že o tuto aktivitu je zájem.
Přesto, že kroužek probíhá pouze jedenkrát týdně, jsou děti celkem rychle schopny zvládnout základy střelby a připravit se na střelecké soutěže, kterých se zúčastňujeme pravidelně, a to jak v okresní
střelecké lize mládeže, tak i na krajských závodech.
Zúčastňujeme se rovněž soutěží na republikové
úrovni, z mistrovství republiky AVZO vozíme pravidelně tituly Mistr ČR, úspěchů rovněž dosahujeme na Českém poháru talentované mládeže, i na
mistrovství republiky Českého střeleckého svazu.
Tento fakt svědčí o kvalitní práci trenérů, kteří se
dětem věnují.

První letošní střelecké závody jsme absolvovali
dne 8. listopadu v Černovicích, kde naše nejmladší,
začínající děti získaly první, druhé a třetí místo ve
svých kategoriích.
Od začátku sezony až po její konec naši sportovní střelci v kategoriích od žáků, dorostu, juniorů
až po ženy a muže svými výkony skvěle propagují
náš sportovní klub a naše město Horní Cerekev. Je
škoda, že odchodem výborně připravených dětí ze
základní školy do škol středních či jiných nám ubude poměrně dost talentovaných střelců, kteří z časových důvodů již nemají tolik možností se tomuto
sportu věnovat.
Velký podíl na úspěších naší střelecké mládeže mají rodiče a trenéři, kterým děkuji za pomoc
a vstřícnost, poděkování patří rovněž Městu Horní
Cerekev za finanční podporu mládeže.
Vladimí Šamaj, vedoucí střeleckého kroužku

BEATLES REVIVAL
Bylo by to stylové – k hornocerekvickému nádraží se blíží motoráček od Pelhřimova, kordon
po celém okrese zalarmovaných policistů se snaží zabránit davu ječících náctiletých děvčat proniknout do kolejiště. Vlak přibržďuje, otvírají se
dvířka a ze schůdků postupně seskakují čtyři vlasatí mládenci v tmavých oblecích, bílých košilích
a s úzkými kravatami. Rychle se prosmyknou kolem nádražní budovy a již uhánějí k nedalekému
kulturnímu domu. To se však již i dívky na peróně
otočily a vyrážejí s ohlušujícím řevem chlapcům
v patách. Honička začíná ..... V obráceném gardu, nezapomenutelná úvodní scéna z černobílého
snímku „Perný den“ .
Až tak to tedy 4. října 2014 v Cerekvi nevypadalo, i když návštěva koncertu byla na dnešní
obecně panující poměry ve světě popmusic slušná. Od dob beatlemánie ovšem uplynulo neskutečných padesát let, a nepřijeli samozřejmě ani
skuteční Brouci, nýbrž „jen“ obdivovatelé a zprostředkovatelé jejich odkazu z Kladna. Leč sotva
zazněl úvodní kytarový riff, šedesátá léta minulého století byla zpět, na parket vtrhla první taneční
dvojice, diváci začali podupávat do rytmu a kulturák se jakoby mávnutím kouzelného proutku
proměnil na liverpoolský klub Cavern!
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Otvírákem bylo pochopitelně hybné „Twist And
Shout“, následovaly stejně svižné skladby z raného období – „Please Please Me“, „Do You Want To
Know A Secret“, „Please Mister Postman“, nečekaně i ale velice málo známá a na řadových deskách
se neobjevivší píseň z prubířské koncertní štace
v hamburských klubech „Slow Down“, která překvapila i zkušenější posluchače, a celý set vygradoval hitem „All My Loving“.
Po kratičké pauze vyplněné promítnutím videa se chlapci vrátili na scénu v jiných oblecích
a v čase jsme se o kousek posunuli vpřed, do let
1964 az 65. Tudíž titulní pecky z „Hard Day‘
s Night“ a „Help“, vedle nich Berryho klasické kousky „Rock‘ n‘ Roll Music“ a „Roll Over
Beethoven“, „Baby‘ s In Black“, a postupně už
i aranžérsky komplikovanější, poslechovější věci
jako „Day Tripper“ či „No Reply“, částecně se
sofistikovanějšími texty (Lennonův „Nowhere
Man“ o zdánlivé nezbytnosti hromadění majetku
a lidském odcizení). Dobové kytary – Rickenbackery – zní jásavě a svěže , vokály krásně ladí, atmosféra je báječná. Lze-li mít drobnou výhradu,
nemá to však rozhodně být ono hledání pihy na
kráse, jen se nabízí příkladné srovnání s jinou revivalou kapelou tohoto ražení „Backwards“, pak
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dnešní čtveřice přeci jen ve všech sólových pěveckých partech barvou hlasu neodpovídá zcela
věrně originálu. Ovšem srovnání není zcela férové, zmínění slovenští Backwards ne náhodou zvítězili opakovaně na celosvětovém setkání těchto
revivalových skupin konaném každoročně v New
Yorku, jsou to už dnes defacto ryzí profesionálové
a vlastní show mají propracovanou skutečně do
posledního detailu. I zde se ale pochopitelně na
maličkosti dbá – ať se to týká oblečení, nástrojů
(v další části večera se ke slovu dostávají elektrické kytary značky Fender Stratocaster), mimických gest nebo rozestavění muzikantů na pódiu,
kladenský Paul McCartney je samozřejmě levák
atd. atd. atd. Koncert přitom působí naprosto přirozeně, iluze je dokonalá.
Druhá přestávka trvá dvacet minut, čeká nás
finále a chlapci se musí převléknout do kostýmů,
které známe ze slavného obalu LP desky „Sgt.
Pepper‘ s Lonely Hearts Club Band“ – jsou to ony
různobarevné uniformy, ve své době se rovněž
významně podílející na definici hnutí psychedelie
a hippies. V čase vydání seržanta Pepre již Beatles veřejně nevystupovali – souboru se naskýtá
možnost určité koncertní improvizace, Kladeňáci
se ale poctivě drží studiových nahrávek, tak jak je
posluchači znají a mají je zažité, a startují obdobně jako Brouci na desce, tedy stejnojmennou titulní skladbou, na niž navazují „With A Liitle Help
From My Friends“, „Lucy In The Sky With The
Diamonds“ a „When I’m 64“. Zásadních desek

ovšem liverpoolská čtyřka v druhé polovině šedesátých let, kdy se, přes začínající osobní rozepře,
mohla do sytosti věnovat nahrávacím činnostem
ve studiu, natočila více, dnešní účinkující nám
z nich míchají pestrý koktejl a servírují Harrisonovo „Something“, hypnotické „Come Together“,
nepostradatelné „Hey Jude“ a rozevlaté „Let It
Be“ či „Yellow Submarine“ v přídavku vyžádeném mocným tleskáním a pískaním nadšeného
publika, které sice v průměru bylo o několik generací starší než ty na nádraží čekající fanynky,
ale reagovalo stejně. Vzdyť hudba Beatles vůbec
nezestárla!
Co dodat? Leader kapely, tedy kladenský John
Lennon, všechny skladby krátce uváděl věcným
a zároveň vtipným komentářem, krom více jak
dvou hodin skvělé muziky se nám dostalo tedy
i mnoha zajímavých informací . A nesmírně příjemné bylo závěrečné gesto – v době, kdy prodeje
hudebních nosičů váznou díky přebujelému kopírování nahrávek či jejich nelegálnímu stahování z internetu apod., a umělci jsou nuceni vážně
zvažovat natáčení a vydávání nahrávek plus následnou distribuci, revivalisté nám nabídli zdarma
svoje originální cédéčko! A jelikož se již v průběhu koncertu kladně vyjádřili k fotografování či pořizování nějakého záznamu, nepřekvapila ani jejich vstřícnost při podepisování a focení s fanoušky po koncertě. Veliké poděkování jim stejně jako
organizátorům a zprostředkovatelům celé akce!
P. Hamerník

Srdečně zveme

NA VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
PŘI SVÍČKÁCH
v neděli 28. prosince 2014 od 16 hodin v kapli v Chrástově
ZAZPÍVÁ A ZAHRAJE
Collegium Aliquando
Hana Lisová, Kateřina Šebková, Martin Bažil, Štěpán Popelka
vícehlasné úpravy známých i méně známých koled od gotiky
po baroko (možná i po současnost)
vstupné 40 Kč
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Městská knihovna v Horní Cerekvi ve spolupráci
s knižním distributorem BAUER Jihlava
pořádá

VÁNOČNÍ PRODEJ NOVÝCH KNIH
Od 8. do 19. prosince 2014 vždy ve výpůjční dny
(pondělí, středa, pátek)
Dobrá příležitost, jak nakoupit vhodné vánoční dárky
Těšíme se na vás v městské knihovně

Solárium – Prohřejte se i v tomto chladném období a získejte krásné bronzové
opálení do plesové sezóny. Sleva 100 Kč na permanentku do solária a první
vstup zdarma (100 minut opalování za 500 Kč).
Prodloužení řas – Chcete přirozeně vypadající řasy, které už nebudete muset líčit?
Permanentní prodloužení řas metodou řasa na řasu. První aplikace za 900 Kč
místo 1250 Kč (doplnění po 3–4 týdnech za 400 Kč).
P-Shine – Máte tenké, křehké a pomalu rostoucí nehty? Vyzkoušejte P-Shine, čistě
přírodní techniku úpravy přírodních nehtů za 200 Kč.
Gelové nehty – Chcete mít dlouhé a krásně upravené nehty po celý měsíc?
Modeláž nehtů UV Gelem – první aplikace se slevou 100 Kč za 450 Kč (doplnění
po 3–4 týdnech za 350 Kč).
Mokrá pedikúra – Ani v zimním období nezapomínejte na svá chodidla. Mokrá
pedikúra za 190 Kč.
Kosmetika – Dopřejte své pleti v zimním období trochu péče. Sleva 20 % na
kosmetické ošetření pleti.
Dárkové poukazy – Nevíte, co pod vánoční stromeček? Udělejte svým blízkým radost
zakoupením dárkového poukazu na kteroukoliv kosmetickou proceduru.

Slevy platí od 1. 12. 2014 do 30. 1. 2015.
Více informací o jednotlivých procedurách a kompletní seznam služeb
naleznete na www.bonadea.cz nebo na facebooku.
Bc. Kateřina Lisá, Tyršova 444, 394 03 Horní Cerekev, tel.: 724 749 039,
otevírací doba: dle objednání
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Český svaz zahrádkářů Horní Cerekev zve srdečně

na výstavu fotografií
Expozice bude otevřena od 19. do 28. listopadu 2014,
vždy ve všední dny, v čase 8:00–11:00 a 13:00–16:00 hodin
v Městském muzeu v Horní Cerekvi.

UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 6. prosince 2014
TANEČNÍ ZÁBAVA – TLUSTÁ BERTA
Začátek ve 21.00 hodin, KD

V pátek 30. ledna 2015
DĚDKOVSKÝ BÁL
P.M. Band + zpěvačka – hudba TV Šlágr
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin

V sobotu 20. prosince 2014
VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT
Ondřej Slavičínský a hosté
Kulturní dům HC
Začátek v 18.00 hodin

V sobotu 31. ledna 2015
2. MYSLIVECKÝ PLES
hraje KAREL A MY
Hotel Rustikal
Začátek ve 20.00 hodin
Zvěřinová tombola!
Předprodej od 2. 1. 2015 na recepci hotelu
tel.: 565 396 130
Srdečně zvou myslivci z Horní Cerekve!

Ve čtvrtek 25. prosince 2014
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Začátek ve 21.00 hodin, KD
V neděli 28. prosince 2014
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH
Začátek od 16.00 hodin
v kapli v Chrástově

V sobotu 31. ledna 2015
Vzduchovková střelecká soutěž mládeže

PŘIPRAVUJEME

V sobotu 10. ledna 2015
HASIČSKÝ PLES – „KAREL A MY“
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí.
Začátek ve 20.00 hodin
Bohatá tombola
Srdečně zvou hříběčští hasiči
Pro velký zájem doporučujeme zajistit vstupenky
v předprodeji u Ing. Tomce
V sobotu 17. ledna 2015
SPORTOVNÍ PLES
hraje: ROSA
Sport dancing boys
TOMBOLA
Začátek ve 20.00 hodin
Předprodej od 1. 12. 2014 na MěÚ
H. Cerekev, tel.: 565 396 385
REZERVUJTE VČAS!
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V sobotu 7. února 2015
15. MĚSTSKÝ PLES – MALÁ MUZIKA
V sobotu 21. února 2015
8. REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ
„KAREL A MY“

-iz-

ÚČETNÍ SLUŽBY – ANDREA PETRŮ
-

Vedení daňové evidence
Daňová přiznání DPH, silniční daň,
daň z příjmů
Výkazy pro ZP, SP, FÚ
Mob. 721 049 832
Hříběcí 44, 394 03 Horní Cerekev
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

70 let
Jiřina Pošívalová
Marie Hašková
Stanislav Vodička

Miloň Hess – 79 let
Vladimír Kostříž – 70 let
Karel Knoll – 67 let
Božena Lerchová – 92 let
Božena Janoušková – 94 let

75 let
Jaroslav Hašek
Miloslav Havelka
Marie Plechatá
Marie Kuštová
80 let
Václav Brixi
85 let
Miloslav Vaněk
91 let
Marie Klubalová
Kateřina Štěpánová
93 let
Ludmila Hejlková

NARODILI SE:
Michaela Mezerová
Charlotte Minaříková
Aneta Pajerová
Marie Ficková

- MH -

VZPOMÍNKA

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 9. prosince 2014 uplyne 10
let od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky,
paní Jaroslavy Pavlíčkové.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Hana a syn Jaroslav s rodinami
Dne 6. prosince 2014 uplyne již
6 let, co nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička a manželka, paní Miluška Nováková,
která by se letos dožila 85 let.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho radostných a úspěsných dnů
v nadcházejícím roce přeje
Redakce Hornocerekvického zpravodaje
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