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MAŠKARNÍ DĚNÍ 2015
MASOPUST V HŘÍBĚCÍ
Masopust v Hříběcí se stejně jako v Horní Cerekvi konal v sobotu 14. února. Již v deset hodin dopoledne se v místním pohostinství
sešlo několik masek, které posečkaly na ostatní, a kolem dvanácté hodiny vyrazil menší
průvod. Zdravotní stav nedovolil účast kapely v tradiční podobě po celou dobu průvodu,

nicméně tři muzikanti to také zvládli bravurně.
Všem děkujeme za vřelá uvítání s pohoštěním
v jejich domovech a doufáme, že řidiči projíždějící Hříběcím vzali zastávky a poplatky s úsměvem.
Večer nechybělo zakončení v podobě masopustní
zábavy s bohatou tombolou. K tanci a poslechu
hrálo seskupení Duo Universal.
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MASOPUST V HORNÍ CEREKVI

Foto: M. Přibyl

DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošní „maškarní období“ bylo zakončeno
8. března již tradičním dětským karnevalem v kulturním domě. Největší zastoupení v maskách zde
měla věková skupina do šesti let. Všechny děti, i ti

„dříve narození“ si užili nedělní odpoledne plné
soutěží, her, tance a písniček pod vedením „klaunů“
z Dětského karnevalového divadla Ježek.
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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města za rok 2014

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2014 vykazuje následující výsledky:
2014

schválený
rozpočet 2014

skutečnost k 31/12
v Kč

skutečnost k 31/12
v%

příjmy

28,850.000,- Kč

51,971.592,- Kč

180,14 %

výdaje

28,850.000,- Kč

64,420.224,- Kč

223,29 %

stav běžného účtu
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k 31/12 2014

7,331.650,- Kč

Hornocerekvický zpravodaj

Velký rozdíl mezi plánovanými příjmy i výdaji a skutečností ovlivnila největší investiční akce města, a to
„Snižování energetické náročnosti a stavební úpravy objektů Základní školy Horní Cerekev“. Celkové náklady této akce dosáhly v roce 2014 výše 27 mil. Kč. Podrobnější informace o stavbě a o jejím financování
si můžete přečíst v dalším článku.

Rozpočet města pro rok 2015

Na svém prvním letošním zasedání (18/02 2015) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
města pro rok 2015.
Rozpočet města předložený starostou byl v průběhu měsíce ledna předjednán na schůzi členů rady města
a finančního výboru a poté na „pracovním“ jednání zastupitelstva města. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje ve výši 36,093.800,- Kč a nemá žádnou rozpočtovou rezervu.
Mezi finančně nejnáročnější položky rozpočtu patří např.:
● financování dluhové služby – 3,071.000,- Kč,
● provozní příspěvky pro školská zařízení MŠ, ZŠ 2,576.000,- Kč,
● rekonstrukce parkoviště na Náměstí T.G.M. v parteru „U Suchánků“ – 1,130.000,- Kč,
● rekonstrukce místní komunikace v části ulice Smetanova – 850.000,- Kč a další.
Rozpočet města Horní Cerekev pro rok 2015 je zveřejněn po jednotlivých kapitolách v příjmech i ve výdajích uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Podrobné informace o příjmech a výdajích po rozpočtových položkách mohou zájemci získat u starosty města nebo na finančním oddělení (pí Jana Krbová).

A ještě jednou finance

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za první dva měsíce roku 2015 vykazuje následující výsledky:
schválený
rozpočet 2015

skutečnost k 28/02
v Kč

skutečnost k 28/02
v%

příjmy

36,093.800,- Kč

4,801.828,- Kč

13,30 %

výdaje

36,093.800,- Kč

7,766.236,- Kč

21,52 %

2015

stav běžného účtu

k 28/02 2015

4,385.708,- Kč

Výdaje přesahují příjmy z důvodu dofinancování akce „Snižování energetické náročnosti a stavební
úpravy objektů Základní školy Horní Cerekev“. V letošním roce tato akce zatíží rozpočet částkou ve výši
8 mil. Kč.

Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřídilo na posledních dvou zasedání své výbory. Výbory jsou iniciativní a kontrolní
orgány zastupitelstva a mohou předkládat zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy, ale současně se ze své
činnosti zastupitelstvu i zodpovídají. V tabulkách níže uvádíme jmenovité obsazení zřízených výborů.
Finanční výbor

Kontrolní výbor

Lubomír Havránek, předseda

Marie Vaňková, předsedkyně

Alena Fuksová

Lenka Kotková

Dagmar Kouřimská

Danuše Petráková

Osadní výbor Hříběcí

Osadní výbor Chrástov

Osadní výbor Těšenov

Vladislav Smejkal, předseda

Ing. Milan Křížek, předseda

Jaroslav Hašek, předseda

Jan Šimek

Jitka Křížková

Jaroslav Borový

Jiří Doskočil

František Charvát

Viktor Nevšímal
Rostislav Řepka

Hornocerekvický zpravodaj
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Jak jsme třídili

V loňském roce 2014 jsme v rámci systému separace odpadů vytřídili z komunálního odpadu v Horní
Cerekvi i v místních částech
v průměru na 1 osobu
17,7 kg papíru
13,5 kg plastů
5,3 kg bílého skla
11,0 kg barevného skla
0,3 kg nápojových kartonů

celkem
lednice, pračky, mrazáky, chlazení, apod.
televizory
LCD monitory
ostatní elektroodpad

134 ks
180 ks
5 ks
1287 ks

Místní poplatky

Jako každoročně i letos probíhá v průběhu měsíce března na pokladně městského úřadu výběr poplatků
za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psů. Místní poplatek za odvoz odpadů je ve výši 600,- Kč
za každého trvale hlášeného obyvatele a lze jej uhradit jednorázově (do 31/03) nebo ve dvou stejných splátkách (do 31/03, do 30/09), avšak s podmínkou včasné úhrady splátky první.
V místních částech proběhne výběr výše uvedených poplatků ve dnech 30. března v Hříběcí a 1. dubna
v Chrástově a v Těšenově. Občané budou včas informováni o časech výběru veřejným rozhlasem. Dále
upozorňujeme, že od 2. dubna 2015 budou vyprazdňovány již pouze popelnice označené známkou platnou
pro rok 2015.

Rekonstrukce školy

V tomto příspěvku si můžete přečíst shrnující informace o průběhu a financování „investiční akce století“, jejíž realizace proběhla převážně v roce 2014, a to „Snižování energetické náročnosti a stavební úpravy
objektů Základní školy Horní Cerekev“.
Obsah stavebních prací – „Snižování energetické náročnosti ZŠ“:
● výměna výplní otvorů (okna, dveře),
● zateplení obvodového pláště a provedení nového fasádního povrchu,
● zateplení stropů nad posledním podlažím
všech objektů školy.
Obsah stavebních prací – „Stavební úpravy
objektů ZŠ“:
● statické vyztužení krovu hlavní budovy
školy,
● výměna střešní krytiny všech objektů školy,
● dekorativní fasádní prvky hlavní budovy
školy,
● bezbariérový přístup do hlavní budovy venkovní výtahovou plošinou,
● stavební příprava pro II. etapu rekonstrukce
školní kuchyně – prostupy kamenným soklem pro budoucí „Iglů systém“,
● nový přístup a příjezd pro zásobování školní
kuchyně,
● likvidace konstrukcí s výskytem azbestu
(stěny, stropy) – demolice přístavby školy,
● výstavba nové přístavby z klasických materiálů – obvodové zdivo, nosné stěny, příčky, podhledy stropů, vnitřní kanalizace,
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Gymnastický sál

Sprchy pro sportovce

Hornocerekvický zpravodaj

vodovod, elektrorozvody (slaboproud,
silnoproud, signalizace) včetně svítidel, podlahové konstrukce včetně
krytin podlah, sociální zařízení včetně obkladů, dlažeb a zařizovacích
předmětů,
● kompletní rekonstrukce gymnastického sálu – sportovní podlahový povrch
včetně vybavení sálu, sociální zázemí
sálu (WC, sprchy), nářaďovna,
● vybavení nových šaten.
WC chlapci

Finanční náklady:
● administrativní náklady (žádost o dotaci, průzkum a měření azbestu,
dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, výběrová
řízení 3x, autorský dozor, stavební dozor, koordinátor bezpečnosti práce,
statické posudky, apod.)
● stavební práce – „Snižování energetické náročnosti ZŠ“
„Stavební úpravy objektů ZŠ“
● vyztužení krovu a střešní krytina hlavní budovy ZŠ
● bezbariérový přístup do hlavní budovy ZŠ – venkovní výtah
● Finanční náklady celkem

1,820.929,- Kč

30,714.327,- Kč
1,848.061,- Kč
672.760,- Kč
35,056.077,- Kč

Z celkových nákladů bylo k 31/12 2014 uhrazeno 27,040.290,- Kč s tím, že zbylých 8,015.787,- Kč
zatíží rozpočet města v roce 2015. Dále připomínám, že město na akci „Snižování energetické náročnosti
ZŠ“ získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Fondu soudržnosti EU v celkové výši
10,219.379,- Kč.

Jednání s občany Hříběcí

Zastupitelstvo města projednalo na svém únorovém zasedání žádost 66 občanů Hříběcí ve věci zlepšení
dopravní situace a bezpečnosti na silnici III/639 v průtahu obcí. Doručená korespondence obsahuje požadavek instalace měřiče rychlosti nebo zpomalovacích pásů a vybudování chodníku pro pěší podél celé obce.
Všechny požadavky budou projednány na veřejném setkání s občany Hříběcí, které se uskuteční v sobotu
28. března 2015 od 15.00 hodin v sále pohostinství „U Šimků“. Pozvánka na jednání byla doručena do
každé domácnosti v Hříběcí.

Poděkování

Starosta města děkuje:
● všem organizátorům a pořadatelům za kvalitní, pestrou a zábavnou „Plesovou a bálovou sezónu 2015“,
● členům sboru dobrovolných hasičů za organizaci tradičního masopustního průvodu masek,
● členům ochotnického spolku “Hříběcké divadýlko“ za nastudování a předvedení představení „O neposlušné fanynce aneb Jak v Hříběcí proti pánu bouřili“,
● členům „Ochotnického souboru Kulturního domu Horní Cerekev“ za divadelní ztvárnění známé filmové
komedie „Zítra to roztočíme, drahoušku …“.
Starosta města a Oblastní charita Pelhřimov děkují:
● občanům - dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2015, a to celkovou částkou ve výši 29.825,- Kč.
Dárci v Horní Cerekvi byli druzí nejštědřejší po městu Pelhřimov s tím, že se do sbírky zapojilo na našem okrese 64 měst a obcí. Celkem v nich bylo darováno 583.875,- Kč.

Hornocerekvický zpravodaj

5

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015
Výdaje 2015 (v tis. Kč):

Příjmy 2015 (v tis.Kč):
0000

Příjmy sdílených daní,
místní a správní poplatky,
dotace

1012

Podnikání v zemědělství

1032

Příjmy z lesního
hospodářství

2122

Sběr a zpracování
druhotných surovin

30

2141

Vnitřní obchod

30

2310

Pitná voda

1100

2321

Čištění odpadní vod

1050

2341

Vodní díla v zemědělské
krajině

14

2419

Ostatní náležitosti spojů

1,5

3111

Mateřská škola

0

3113

Základní škola

70

3314

Knihovna

10

3315

Muzeum

2

3349

Sdělovací prostředky

3392

Kulturní dům

220

3412

Sportovní zařízení

200

3612

Bytové hospodářství

600

3613

Nebytové hospodářství

305

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování

127

3639

Komunální služby

85

3722

Sběr komunálních
odpadů

35

3745

Veřejná zeleň

4351

Domovy s pečovatelskou
službou

6171

Místní správa

12

6310

Příjmy z úroků

5

8115

Zůstatek na běžném účtu
k 31/12 2014

Příjmy 2015 celkem

22180,3
47
1598

20

4

8
1010

7330
36093,8

1032
1036
2141
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3315
3319
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419

Lesní hospodářství
Správa v lesním hospodářství
Vnitřní obchod
Silnice
Chodníky
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní kultura
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Sdělovací prostředky
Kulturní dům
Občanské záležitosti
Sportovní zařízení v majetku obce
Sport a tělovýchova

3429

Zájmová činnost a rekreace

3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby
3721 Sběr nebezpečných odpadů
3722 Sběr komunálních odpadů
3723 Sběr ostatních odpadů
3745 Veřejná zeleň
3900 Ostatní činnosti
4351 Domy s pečovatelskou službou
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo města
6171 Místní správa
6310 Výdaje z úvěrů a finančních operací
6320 Pojištění majetku
6399 Finanční operace
Třída 8 - Financování dluhové služby
Výdaje 2015 celkem

675
150
73
1300
1200
135
1297
954
50
791
9835
474
44
28
42
39
110
1347
93
105
315
10
157
658
528
137
2041
50
1201
80
938
2
1717
293
973
4152,5
618
110
300
3071,3
36093,8

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Během měsíce února letošního roku byly instalovány čtyři nové hlavice veřejného osvětlení od společnosti Ekosvětlo s.r.o. Třebíč, tzv. „chytré světlo“ pro
ukázku svítivosti. Instalace proběhla na základě předložené nabídky na výměnu všech světelných hlavic
jak v Horní Cerekvi, tak ve všech místních částech.
Zástupci firmy byli přizváni i na 3. veřejné zasedání
zastupitelstva, které se konalo 18. února 2015, kde
plán výměny prezentovali. Největší změnou je vzhled
světla, jelikož proti klasickému žlutému by došlo
ke změně na bílé a možné úspoře energií za vlastní
provoz veřejného osvětlení, z čehož by se výměna hlavic financovala. Došlo by k výměně celé hlavice, která
by měla mít lepší samočisticí efekt a oproti klasické

žárovce by byla osazena tzv. indukční výbojkou, která
pracuje na principu klasické zářivky s rozdílem způsobu napájení. Pro ukázku byly osazeny dvě hlavice
v ulici Březinova ve směru z centra ke kulturnímu
domu a dále dvě hlavice v ulici Smetanova s křížením
ulice Tržní. V současné době probíhají různá měření
svítivosti i spotřeby, abychom mohli ověřit tvrzení firmy, zda jsou opravdu nabízená světla tolik úsporná,
jak deklarují zástupci firmy. Zastupitelstvo si vzalo čas
na rozmyšlenou a o případné výměně vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
Zároveň žádáme všechny občany, aby se na světla
podívali a sdělili nám své názory na možnou výměnu
hlavic na e-mailovou adresu: provoz@hornicerekev.cz.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE SMETANOVA
V loňském roce byla přislíbena po provedení části nového vodovodu, oprav kanalizace a vybudování
nového chodníku oprava místní komunikace v části
ulice Smetanova, od křížení s ulicí Školní po dům
s číslem popisným 378. Požadavek provozního oddělení byl zahrnut a schválen do rozpočtu na rok
2015. Oznámení o zahájení a přesném rozsahu prací bude vyvěšeno na úřední desce města a zárověň
vhozeno do schránek dotčených nemovitostí v místě
rekonstrukce povrchu vozovky. Bylo také přihlédnuto k podnětům občanů pro vybudování obrubníku
po pravé straně komunikace ve směru na Pelhřimov,

kde bude osazen silniční obrubník v místě vjezdů
a vstupů snížený a dále vybudování dvou nových
dešťových vpustí pro odvod vody z komunikace
do kanalizace. Občané dotčení stavbou budou vyzváni k podání připomínek do určeného data. Po tomto
datu nebude k připomínkám přihlédnuto. Realizace
stavby je plánována přibližně od 1. do 31. května
2015. O přesném období realizace rekonstrukce vás
budeme informovat.
Žádáme obyvatele, převážně řidiče, o trpělivost s dopravním omezením po nezbytně nutnou dobu pro provádění stavebních prací a zákazu vjezdu do dané lokality.

PARKOVIŠTĚ U SUCHÁNKŮ
Do rozpočtu letošního roku byla také zahrnuta
další část komplexní úpravy náměstí T. G. Masaryka v Horní Cerekvi, a to konkrétně parkoviště pod
označením P3 u restaurace U Suchánků. V současné době jsou prováděny přípravné práce a výběrové řízení pro zhotovitele. Realizace je plánována
přibližně od poloviny měsíce dubna, nejdéle do
15. června 2015 a to tak, aby byla do zahájení letní
sezony stavba hotová. V době prací bude parkoviště pro veřejnost zcela uzavřeno. Rekonstrukcí dojde
k úpravě části inženýrských sítí, položení nového
asfaltového povrchu a provedení nového chodníku
včetně zeleného pásu podél hlavní komunikace. Záměr bude vyvěšen na úřední desce, včetně nové podoby parkoviště, která vychází z již dříve schválené
dokumentace. Nové parkoviště bude určeno pouze
pro osobní vozidla.

Žádáme chodce, aby používali chodník po pravé straně komunikace směrem na Pelhřimov a řidiče o dodržování dopravních omezení v době provádění prací.
Radovan Ďuríček

Hornocerekvický zpravodaj
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STANOVISKO K ROZHODNUTÍ ŠVÝCARSKÉHO
PARTNERSKÉHO MĚSTA NIEDERBIPP
My, současní členové občanského sdružení OK Niederbipp,
bychom chtěli touto cestou vyjádřit své stanovisko k oficiálnímu dopisu města Niederbipp
adresovanému městu Horní Cerekev a zároveň vám, naši milí
spoluobčané, shrnout dosavadní
dvacetiletou česko-švýcarskou
spolupráci.
V polovině února jsme se nepřímo dozvěděli, že současné
zastupitelstvo Niederbippu už
nemá zájem pokračovat v další komunikaci s naším městem.
Důvodem je podle zmiňovaného
dopisu – mailu fakt, že je naše
země nejen členem EU, ale také
na vyspělé úrovni a tudíž původní záměr – „pomoc“ rozvíjejícímu se státu ve smyslu demokracie už není
aktuální.
Partnerství mezi švýcarskými a českými městy či obcemi začalo právě v duchu jejich pomoci
rozvíjející se demokracie v ČR, kdy si švýcarská
města „vybrala“ česká města a začala s nimi navazovat partnerskou spolupráci. Niederbipp si vybral město Horní Cerekev. Tehdejší starosta pan
Z. Nadrchal odjel společně s paní B. Dvořákovou
do Švýcarska, aby zde uzavřeli vzájemnou partnerskou spolupráci. V čele tehdejšího nově vzniklého občanského sdružení byla paní J.Šímová
a s ní se snažili vytvářet tento mezinárodní vztah
další nadšenci. Do Švýcarska se mohli podívat
a získat nový pohled na svět hornocerekvičtí žáci,
vzájemných výměnných pobytů vždy se zajímavým programem se zúčastnili i někteří zastupitelé,
místní dobrovolní hasiči nebo sportovci. Členové
OK, starosta J. Andrle i někteří další spoluobčané
se zúčastili i tamní řemeslné výstavy, konané 1x
za 4 roky, kde měla Horní Cerekev i svůj zvláštní
stánek s prezentací naší obce. Všichni občané Niderbippu i okolí se o našem městě mohli dozvědět
i z německy namluveného videa speciálně připravého pro prezentaci na jubilejní výstavě.
Od začátku držel otěže v rukou na švýcarské
straně pan Edwin Arn, následně ho vystřídal pan
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Kurt Zemp a poslední tři roky si post šéfa OK
Horní Cerekev zkusili i Wolfgang Renz a Ruth
Schneider, která společně s Heinerem Mosimannem „zůstala“ zřejmě v tamním sdružení sama.
Nicméně jsme dnes už před třemi lety řešili otázku společné oslavy dvacátého výročí česko-švýcarského přátelství. Švýcaři stanovili konkrétní
datum příjezdu do Horní Cerekve a my (nás 5)
jsme vytvořili třídenní pestrý program jak pro
malou, tak pro velkou skupinu hostů ze Švýcarska. Náš itinerář zhotovený s několikaměsíčním
předstihem byl přinejmenším zajímavý, ale přišlo rozhodnutí, že by oslavy raději nechali na rok
2014. Veškeré naplánované a zařízené výlety
a ubytování bylo tedy přeorganizováno na jiný
opět jimi vybraný termín, ale i tento následně
zrušili. Dvacáté výročí jsme tak oslavit nemohli.
Od té doby přišel už jen oficiální mail o ukončení
spolupráce na úrovni obcí, což je nám samozřejmě líto, protože pro spokojenost švýcarských přátel jsme vždy udělali maximum. Zároveň musíme uvést na pravou míru tvrzení, že na ukončení
spolupráce má vliv i dlouhodobá oboustranná nečinnost. Tento fakt se nezakládá na pravdě. Veškerou korespondenci mezi naším OK a tamním
můžeme doložit – kolikrát a co jsme sdělovali,
navrhovali a snažili se uskutečnit a kolikrát přišel
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mail z Niederbippu a s jakým obsahem. Veškeré
zprávy z cest do Niederbippu a naopak návštěvy
Švýcarů u nás jste si mohli přečíst vždy v Hornocerekvickém zpravodaji.
Kdykoliv švýcarští přátelé přijeli k nám, byli
jsme jim schopni nabídnout spoustu atraktivních
výletů i my. Obvykle byli ubytováni v hotelu
Rustikal. Přátelské posezení se konalo právě
ve zmiňovaném hotelu, v našem kulturním domě
nebo v prostorách na střelnici, kde jsme přichystali i střeleckou soutěž. Švýcaři ochutnali i tradiční české zabijačkové speciality. K dobré náladě několikrát přispěl i Z. Charvát svojí skvělou
hrou na harmoniku. Několika společných setkání se zúčastnili naši zastupitelé a zástupci hornocerekvických spolků. Kromě Horní Cerekve
se s námi Švýcaři podívali např. do Tábora, Jindřichova Hradce, Pelhřimova, Telče a okolí, určitě zajímavé bylo také pohoštění v mrákotínské
hospůdce, kde jsme zprostředkovali pro zájemce
i sledování mistrovství světa v ledním hokeji –
utkání ČR proti Švýcarsku. Tehdy jsme prohráli,
ale nakonec mistrovství vyhráli. Snažili jsme se
vždy vytvořit příjemné a zároveň důstojné setkání, a proto se k nám Švýcaři vždy rádi vraceli.

Člověk míní, ale život mění. So ist das Leben.
C´est la vie.
A proto bych chtěla touto cestou jménem všech
stávajích členů OK poděkovat za pomoc a ochotu
všem dřívějším spolupracovníkům, kteří se větší
či menší měrou podíleli na organizaci i příjemné
atmosféře při česko-švýcarských setkáních, mj.
také z řad místních dobrovolých hasičů. Poděkování patří i starostovi J. Andrlemu a všem zastupitelům, kteří odsouhlasili finanční příspěvky
a podpořili tak naše společné aktivity. Já, Marcela
Šimanová, chci poděkovat i svým kolegům z OK
Niederbipp a přátelům Jiřímu Topkovi, Tomáši
Vichrovi, Pavlu Kunstovi a Vladimíru Šamajovi
za obětavou a skvělou spolupráci.
Oficiální cestou bylo sice partnerství ukončeno, ale nikde není psáno, že našinci nemohou navštívit přátele v Niederbippu a naopak,
což bylo zmíněno i v mailu adresovaném obci
Horní Cerekev. Přátelství není o kusu papíru,
ale o lidských hodnotách a snaze být přítelem.
A dokud má člověk přátele, žije.
Za OK Niederbipp v Horní Cerekvi dne 7. 3. 2015
předsedkyně Mgr. Marcela Šimanová, DiS.

OPĚT NEZKLAMALI
Velké poděkování patří zdejším sportovcům
za zorganizování a perfektní připravení letošního Sportovního plesu. Přivítáním pro každou
ženu byla milá pozornost – růžička. Všichni
hosté dostali na uvítanou drink Martina Šimáka. K tanci a dobré náladě hrála skupina Rosa
a Walda Gang. Příjemným zpestřením bylo

výborně nacvičené vystoupení, tentokrát i žen.
Nechyběla jako vždy bohatá tombola a pět
hlavních cen plesu. Ve finále proběhla dražba
obrazu.
Všem, kdo se podíleli na přípravách a organizování, ale i sponzorům plesu, patří velký dík.
Marta Krejčová

BRIGÁDA
Resort Svatá Kateřina Počátky nabízí pro zájemce
možnost brigády na pozici pokojská nebo
pracovník úklidu. Vhodné i pro ženy na mateřské
dovolené, důchodce nebo studentky. Bližší
informace na recepci hotelu, tel. 565 456 801
nebo na tel. čísle 739 763 468 u paní Havelkové.
Dále nabízí možnost brigády na pozici pomocné hotelové recepční. Vhodné zejména pro
studenty. Bližší informace na recepci hotelu, tel. 565 456 801 nebo na tel. čísle 724 038 604
u paní Zelené.

Hornocerekvický zpravodaj
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Městská knihovna - PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
Martin Stiller, Světem na kole. Lákavý barevný
cestopis cestovatele Martina Stillera, který každoročně
pořádá festivaly Cyklocestování (cyklocestovani.cz),
seznamuje se jeho dvěma největšími cykloexpedicemi:
Napříč Austrálií; a Kubou společně s jihozápadem USA. Obě
cesty Martin podnikl ve dvou lidech: Austrálií projel s Renátou
Lorišovou a pozdější americkou
expedici absolvoval se svojí
manželkou Renátou Stillerovou.
Vše bez doprovodu, na těžko, se
všemi krásami i nástrahami podobných cyklovandrů.
Ivan Burkert, Všechny cesty vedou do Říma. Luxusní barevný cestopis je přepisem cestovního deníku
Ivana Burkerta, který vznikal během jeho neobyčejné cesty na vysokém kole z Hradce Králové do Říma
absolvované netradičně přes Balkán (Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Řecko a Itálii).
Syrový jazyk autora, glosující zajímavosti i kupříkladu národní originality cestou, potěší všechny kolaře
tělem i duší, kteří dobře vědí, jaké je to neochvějně
šlapat za svým cílem v horku, lijáku i větru.
Eva Houserová, Vidíš-li vosu, nehýbej se! Krimipovídky Evy Houserové jsou
inspirované životem a příběhy
mnoha žen z mnoha míst, přesto
jde o ryzí fabulace. Nehledejte
za nimi konkrétní jména. Šestnáct
zastavení v ženském světě a ženské mysli, šestnáct příkladů, které
přesně a srozumitelně napoví, jak
nedráždit vosu, nechceme-li schytat žihadlo! (krimipovídky)
Blanka Hošková, Láskobraní. Román Láskobraní
je výsostně ženskou četbou. Je
příběhem ženy ve středním věku,
na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého manžela,
který ji nechává v prázdném
domě i na vinici samotnou a plní
si své obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny a potřeby
jinde.
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Marek Havláček, Cesty k sobě, miluji se. Cesta
k sobě, miluji se je surovou a stručnou formou napsaný
soubor šestnácti strhujících příběhů z cest, které Marku
Havlíčkovi změnily život. Jde nejen o poutavé vyprávění cestovatele a dobrodruha,
ale především o dramatické situace, ve kterých autor vždy nalézá nějaké poselství, i když ho
to mnohokrát téměř stojí život.
S autorem projedeme část jeho
cesty kolem Afriky, navštívíme
s ním válečnou Ukrajinu, Irák,
Bangladéš ...
František Ringo Čech, Generace Beatles aneb
Rok stárnoucího rockera. Generace Beatles mapuje
víc než padesát let, která autor
strávil mezi rockovými muzikanty, a nechá nám nahlédnout
do zákulisí naší rockové scény,
ale nejen to. Důvěrně popisuje postavy showbyznysu dneška i minulosti i figurky, které
měly a mají rozhodující, i když
ne vždy kvalifikované slovo
na poli politiky a kultury.
Danka Šárková, Cesta
za „hranice“. Někteří lidé
se radují z mála, jiným nestačí to, co mají. Jakmile přijde
vážná nemoc, krize v práci
nebo dokonce smrt, každý
člověk svůj dosavadní život
začne přehodnocovat. Pak teprve se vydá na úplně jinou
cestu, na které hledá odpuštění jako Robert.
Kimberly McCreight, Případ Amelia. Jeden z nejočekávanějších debutů loňského roku.
Ten den má Kate svou patnáctiletou dceru po vyučování vyzvednout. Když však ke škole
dorazí, je na místě už záchranka a policie. I oni jsou tu kvůli
Amelii. Amelia totiž skočila ze
střechy budovy. Několik týdnů
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po pohřbu se Kate vrací zpět
k práci do advokátní kanceláře, když vtom jí přijde podivná zpráva z neznámého čísla,
v níž se říká, že smrt Amelie
nebyla sebevraždou.

knih Jaroslava Foglara nás zavede do spleti tajemných
uliček Přístavní čtvrti. Scénář komiksu na námět knihy J. Foglara vytvořil a celý komiks nakreslil známý
foglarovec, znalec a obdivovatel díla Jestřába – Milan
Teslevič. Komiks vychází v roce 80. výročí prvního
vydání knihy Přístav volá.

Jaroslav Foglar, Modrý
život Jiřího Dražana aneb
Přístav volá. Komiksové vydání jedné z nejslavnějších

Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete –
těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík

KOMUNISTÉ OBNOVUJÍ ČINNOST
Také v naší obci si pod tlakem neustále se zhoršujících životních podmínek čím dál více občanů
uvědomuje potřebu angažovanosti. Jenže jak na to?
Zavedené strany se od roku 1989 povětšině
pošpinily skandály a zklamaly naděje a očekávání velké většiny prostých lidí. Bohužel i nově
vznikající (a rychle zanikající) strany či politická
hnutí, pokud nejdou vysloveně proti občanům,
tak obvykle nedbají jejich zájmů a starají se především o svá teplá místečka.
A tak není divu, že navzdory špíně, která je systematicky a promyšleně házena již 25 let na komunisty, jejich nová strana – Komunistická strana
Čech a Moravy je se svými více než 63.000 členy
stranou co do počtu nejsilnější. Je totiž stranou
nejméně zasaženou korupcí a skandály, stranou,
která jako jediná opravdu myslí na obyčejné lidi,
ne na zisk a teplá místečka.
Dala by se nazvat stranou statečných, neboť
její členové se nebojí navzdory cíleným útokům

svůj názor a politickou příslušnost veřejně
prezentovat.
Také v Horní Cerekvi má program Komunistické strany Čech a Moravy nezanedbatelný počet
příznivců, jen jim dosud chyběl stmelující prvek.
Proto bylo dne 19. února 2015 rozhodnuto o obnovení činnosti Základní organizace KSČM.
Vyzýváme všechny občany, kteří chtějí nejenom v naší obci, ale i v celé společnosti, nemocné
bezbřehou arogancí moci a bezcitnosti vůči poctivým občanům něco změnit, k zapojení se do našich aktivit.
Stačí se ozvat na mobil 728 055 115 nebo rovnou vyplnit elektronickou přihlášku na www.
kscm.cz.
Zápisné se neplatí a členský poplatek činí 20,Kč měsíčně.
Vyzýváme Vás – nezoufejte, nerezignujte, bojujte s námi za lepší život!
Josef Vondráček

KVĚTINOVÝ DEN PRO LETOŠNÍ ROK
Vážení spoluobčané a přátelé Českého dne proti rakovině, děkujeme vám ještě jednou za finanční
dary poskytnuté při loňském ročníku veřejné sbírky
Ligy proti rakovině Praha, během níž se také díky
vaší nezištné pomoci podařilo na sbírkovém účtu
shromáždit více než 14.620.000 Kč (Horní Cerekev
11.485 Kč) a dovolujeme se obrátit na vás se žádostí
o spolupráci i v roce letošním, kdy nás čeká již 19.
ročník této květnové sbírky. Letošní Květinový den
proběhne ve středu 13. května 2015.
Barva stužky u kytiček bude letos v duchu oslav
25. výročí slavnostní – stříbrná, minimální prodejní
cena zůstává 20 Kč.
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Hlavní novinkou letošního roku je možnost
doprodeje kytiček také ve čtvrtek 14. května
(v městské knihovně). Za finanční příspěvek, který
je určen na nádorovou prevenci, podporu výzkumu
a zlepšování života onkologických pacientů, vám
předem děkujeme.
Miroslav Václavík
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UPLEŤ NEBO UHÁČKUJ ČTVEREC.
PRO SIROTKY A DĚTI S AIDS Z JIŽNÍ AFRIKY.
Organizace Knit A Square (Upleť čtverec) byla
založena v roce 2008. Do povědomí žen u nás se
dostala teprve před měsícem. Za tak krátkou dobu si
však už získala více než 1200 žen v České republice
a přes 500 žen na Slovensku. Projekt si získal jak
jejich šikovné ruce, tak i jejich srdce.
Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje
se, že takových dětí je v Africe kolem 15 milionů,
z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionu. Uplést
nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu
a může pomoci zachránit dětský život. Do pletení a háčkování se snadno může zapojit každý.
Vrhly se do něj základní školy, domovy důchodců, denní stacionáře, kluby mládeže a samozřejmě jednotlivci – maminky na mateřské, babičky
v důchodu a vlastně ženy jakéhokoli věku, které
rády pletou a háčkují a chtějí zároveň podpořit
dobrou věc.
Chcete se přidat? Pokud ano, stačí uplést nebo
uháčkovat hřejivé, příjemné a nekousavé čtverce
libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm.
Hotovému čtverci je potřeba nechat “ocásek” dlouhý zhruba 50 cm. Ocásek slouží k sešití čtverců
do deky. Na výrobu jedné je jich potřeba 35. Čtverce sešívají dobrovolnice až na místě v Jižní Africe.
Jen tak se dá vyhnout dovoznímu clu.
Upleť čtverec není u nás registrovanou neziskovou organizací. Proto se pletařky sdružují po okresech nebo krajích a hotové věci posílají poštou společně, aby se podělily o náklady na dopravu.
Co tedy s hotovými čtverci? Můžete se spojit s pletařkami ve vašem okolí. Kontakty najdete
na českých stránkách projektu: upletctverec.wordpress.com, které založila Eva Adámková. Druhou
možností je hotové výrobky donést na adresu:
PETRA HOMOLKOVÁ
TYRŠOVA 250, HORNÍ CEREKEV
TEL. Č.: 777 248 119
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Plést nebo háčkovat lze také čepice, návleky na ruce,
svetry, vesty nebo
hračky.
Inspiraci,
návody i doporučení najdete česky na
upletctverec.word
press.com in a původních anglických
stránkách
www.
knit-a-square.com
Také se můžete
přidat do naší skupiny na Facebooku. Najdete tam aktuální informace:
bit.ly/uplet-ctverec-FB
Přemýšlíte, že se k nám přidáte? Budeme jen
rády. Ale pozor – pletení a háčkování čtverců je
nakažlivé. Když začnete vy, jistě se přidají i vaše
sousedky, maminky, dcery či babičky. A taky rychle vzniká závislost. I když se rozhodnete jich dělat
jenom pět, tak po deseti nebo patnácti zjistíte, že se
s tím nedá jen tak přestat.
S jakoukoli otázkou se obraťte na výše uvedené
tel. číslo nebo přímo na výše uvedenou adresu.
Těším se, s pozdravem Petra Homolková.
Háčkům a jehlicím zdar ☺
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JARO SE JIŽ OHLAŠUJE
Noci se krátí, slunko hřeje,
příroda se po dlouhé zimě zotavuje,
to jaro se již přibližuje.
Sníh na horách rychleji taje,
potůčky a řeky jsou stále plné,
jsou i místy potíže
s odváděním vody do moře.
Bílá barva sněhová
v bledulích a sněženkách doznívá.
I skřivánek se probudil,
z výšky se on ohlásil.
Jeho zpěv líbezný je
k našim uším směřuje.
Probouzí se fauna, flóra,
začíná již krásný život z jara.
Jen my lidé a někteří další,
jsme zas o jeden rok starší.
Tolik však z jara nám to nevadí,
vždyť teplíčko a tu jarní krásu
máme rádi.
Na zahrádkách se to nejlíp pozná,
začíná tam převládat barva žlutá.

Celé trsy talovínů a krokusů se
objevují,
na lukách pak blatouchy každou
stružku ozdobují.
Pak přijdou na řadu narcisy,
ty nám již Velikonoční svátky
ohlásí.
A co boubelatá kuřátka, káčátka
housátka,
ta též barví jaro do žluta.
To vše nám jen naznačuje,
že jaro zde opravdu je.
O Velikonocích je krásný zvyk
barvami vajíčka ozdobit.
Celé mísy jich pak jsou,
všemi barvami hrajou.
Pak záhonky na zahrádkách je
napodobí,
nádhernými barvami se zkrášlují.
Co však o Velikonocích mě trápí
nejvíce,
proč sem k vajíčkům pletou zajíce.

Snad jen proto, že v březnu rodí se
a k jaru proto hodí se?
O Velikonocích se zmiňuji jen
letmo,
bylo toho o nich již dosti napsáno.
Jen od marketů již od zimy o Velikonocích víme,
za co nejlépe peníze utratíme.
Spíše o přírodě se zmiňuji,
mám ji rád od jara až do zimy.
Vždyť staré pohanské zvyky
právě s přírodou byly spjaty,
proto dodnes zůstaly lidstvu
v paměti.
Tak vám čtenáři milí,
k svátkům velikonočním a celému
jarnímu probuzení přeji hodně
jarního sluníčka a bohatě zdobená
vajíčka.
Jarní pohodu vám přináší Jaroslav
dříve narozený.
Jarka Novák

CO VÁS ZAJÍMÁ – INFORMUJE POLICIE ČR
Chodci v silničním provozu
Velmi často dochází na silnicích k vážným dopravním
nehodám, jejichž účastníky bývají také chodci. Jedná se
o jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří si vlastní nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.
V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem
129 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto nehodách
zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili celou třetinu nehod.
V sedmnácti případech policisté zjistili, že chodci byli pod
vlivem alkoholu. Od počátku letošního roku do konce února
šetřili policisté v Kraji Vysočina již devatenáct dopravních
nehod, na kterých měli účast chodci.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž
přímými účastníky jsou chodci, je důležité připomenout
veřejnosti některá základní pravidla.
Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde
chodník není nebo je špatně schůdný, může chodec využít
k chůzi silnici. Po komunikaci by se měl chodec pohybovat
tak, jak to nařizují předpisy, vždy na správné straně vozovky. Pokud jde chodec po silnici, musí jít při levém okraji.
Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše
dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu
na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu
50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo podchod,

Hornocerekvický zpravodaj

musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro
chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je
dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před
vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti
jízdy.
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé
krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující
se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro
chodce ohrozit ostatní chodce.
Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že budou mít na paměti
pravidlo, které zní: „Vidět a být viděn.“ Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí,
vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě
až na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může chodec použít také svítilnu. To, že je
chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko
dopravní nehody.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
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od 1. 4. 2015

VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ, RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK

ZAJÍMAVÉ CENY, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA,
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 27. března a v sobotu
28. března 2015
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU…!
komedie v podání ochotnického souboru H. Cerekev.
Začátek vždy v 19.30 hodin, KD. Předprodej
vstupenek na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385

V pátek 24. dubna 2015
Cestopisná beseda s prezentací
Jiří Jůzl
Z Trutnova na Nový Zéland –
deník z vandru od protinožců
začátek v 17.00 hodin, KD

V sobotu 21. března 2015
“BABSKÝ BÁL“
hudba: KAREL A MY
začátek ve 20.00 hodin
Pohostinství U Šimků, Hříběcí

Ve čtvrtek 30. dubna 2015
Tradiční pálení čarodějnic u KD
Malý ohňostroj, lampionový průvod od
hasičské zbrojnice ke kulturnímu domu
Zahájení průvodu ve 20.30 hodin

V neděli 5. dubna 2015
Velikonoční diskotéka – DJ Háva V.
Začátek ve 21.00 hodin, KD

V pátek 15. května 2015
vystoupení oblíbenců TV ŠLÁGR
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Předprodej od 1. 4. 2015 na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385

V úterý 14. dubna 2015
TRAPAS NEPŘEŽIJU!
aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
komedie o pravidlech slušného chování
(nejen pro děti)
Účinkují: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
(mladý „Mázl“ z Ordinace v růžové zahradě)
Začátek v 11.00 hodin
Vstupné 50,- Kč

V pátek 22. května 2015
beseda Martina Šandy
„NA FICHTLOVI DO MAROKA“
s vyprávěním a promítáním fotografií z cest
na Pionýru západní Evropou a ještě o chlup dál…
Začátek v 18.00 hodin, KD
-iz-

Městská knihovna Horní Cerekev
pořádá

KURZ ENKAUSTIKY
(malování horkým voskem)

pod vedením zkušené lektorky p. Ivany Evy Razimové
Enkaustika je stará antická technika malby horkým barevným voskem. Současné techniky využívají kromě těchto tradičních podkladů
i hladké povrchy – sklo, keramiku a také speciální silné a hladké papíry různých barev. Barevné vosky se nanáší na žehličku a tou se
pak maluje. Enkaustika je výborná relaxace, nemusíš umět malovat,
stačí nanášet vosk a pak nechat pracovat fantazii.

Středa dne 25. března 2015 v Městském muzeu
Horní Cerekev od 16.00 hodin.
(vstup zdarma)

Hornocerekvický zpravodaj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

70 let
Marie Ptáčková
Jarmila Šejnostová
Blažena Cimlerová

Vlasta Makovičková – 84 let
Marie Slavíková – 87 let
Petr Filip – 63 let
Miloslav Vaněk – 85 let
František Cimler – 78 let
Jarmila Kubešová – 72 let
Václav Švejda – 89 let
František Čech – 83 let

75 let
Božena Pechová
Miloslava Žáková
85 let
Růžena Edrová
91 let
Marie Hlávková

NARODILI SE:
Filip Kubů
Šimon Hajný
Lenka Martínková
Adam Haška

- MH -

VZPOMÍNKA
Dne 30. dubna 2015 tomu budou
2 roky, kdy nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček
a bratr, pan Václav Pavlíček.
Stále vzpomínají dcera Hana
a syn Jaroslav s rodinami,
bratr Josef a sestra Tonička

Ochotnický soubor Horní Cerekev připravuje na měsíc březen
divadelní ztvárnění nezapomenutelné filmové komedie.

Zítra to roztočíme, drahoušku….!
Život dvou svérázných rodin, Novákových a Bartáčkových,
plynoucí od jednoho absolutně nevinného žertíku
ke druhému – spousta úsměvných epizod nelítostné války
těchto pražských rodin.
Představení se uskuteční:
v pátek 27. března a v sobotu 28. března, vždy od 19.30 hodin
v KD v Horní Cerekvi

Předprodej vstupenek od 16. února 2015
na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385
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