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A NA PODZIM TO OPĚT ROZTOČÍME…..!
Velký úspěch sklidilo divadelní zpracování televizní komedie „Zítra to roztočíme, drahoušku!“
v podání hornocerekvického ochotnického souboru. O oblíbenosti tohoto „kousku“ hovoří i vysoká návštěvnost představení. Náš kulturní dům
navštívilo rekordních 1058 diváků. Také při zájezdovém představení ve Velké Chyšce bylo zcela

vyprodáno. Náš soubor se proto rozhodl, že přidá
v podzimní sezoně ještě dvě představení v našem
KD. Zároveň se zúčastní přehlídky amatérských
souborů, která se bude konat v měsíci říjnu v Třešti. Předprodej na podzimní „ochotníky“ bude zahájen v září 2015.
- iz -

Foto: J. Burda

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města 01-04/2015

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

2015
příjmy
výdaje
stav běžného účtu

36,093.800,- Kč
36,093.800,- Kč
k 30/04 2015

skutečnost k 30/04
v Kč

skutečnost k 30/04
v%

10,430.608,- Kč
14,346.193,- Kč
3,506.315,- Kč

28,90 %
39,75 %

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.

Provozní výdaje ve školách 01-03/2015

Čerpání provozních příspěvků Mateřské školy a Základní školy Horní Cerekev za první čtvrtletí roku 2015
vykazuje tyto výsledky:
provozní příspěvek 2015

skutečné čerpání k 31/03 2015

%

Mateřská škola

791.000,- Kč

229.837,- Kč

29,06

Základní škola

1,785.000,- Kč

538.302,- Kč

30,16

Pomník žádá opravu

Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání schválilo provedení opravy památníku Obětem I. a II.
sv. války na Náměstí T. G. Masaryka, a to z důvodu jeho poškození a špatného stavebně-technického stavu.
K financování opravných prací (cca 150 tis. Kč) bude použita část rozpočtovaných prostředků na opravu
hřbitovní zdi nebo z úspory za získané dotační prostředky.

Rekonstrukce školy

Pokud se ptáte, proč rekonstruovaná přístavba základní školy není stále v provozu, tak tomu bránilo několik zjištěných vad. Tou nejzásadnější byl nedostatečný tlak v rozvodech „požární“ vody. Pro odstranění této
závady musela být dodatečně nainstalována vnitřní vodárna za 127 tis. Kč. Všechny vady a nedodělky by
měl dodavatel Jindřichohradecká stavební s r.o. odstranit nejpozději do 31. května 2015 s tím, že kolaudační
kontrolní prohlídka proběhne 25. června 2015. Do přístavby se tak vrátí žáci a školní ruch až po prázdninách.

Program rozvoje města

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svém dubnovém zasedání „Program rozvoje města na období 2015-2018“. Tento dokument byl schválen všemi 13 přítomnými zastupiteli a v úplném znění je zveřejněn uvnitř tohoto čísla zpravodaje.

Nabídka péče a služeb

Město Horní Cerekev opakovaně nabízí zajištění pečovatelské služby i pro občany bydlící nejen v Horní
Cerekvi, ale i v místních částech Hříběcí, Chrástov, Těšenov a Turovka. Jedná se především o dovážku nákupů, obědů, provádění úklidu v domácnostech, praní prádla, pochůzky k lékaři, na úřad apod. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v pracovní dny pondělí-pátek v době od 07.00 do 15.30 hodin. Zájemci
o pečovatelskou službu se mohou hlásit u starosty města - tel. 565 396 495 nebo 607 983 297.

Květinový den

Ve středu 13. května 2015 proběhl v Horní Cerekvi již tradiční „Květinový den“. Výtěžek této finanční sbírky na podporu boje s rakovinou činil 14.048,- Kč. Velmi DĚKUJEME všem dárcům za peněžité příspěvky
a organizátorům Miroslavu Václavíkovi, Markétě Polákové a Nathalii Zíkové za obětavost.
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Likvidace bioodpadů

Ve spolupráci se společností .A.S.A., Dačice, spol. s r.o., je pro občany od měsíce května 2015 zajištěn svoz
biologicky rozložitelných odpadů, tzv. bioodpadů. Na stávající separační stanoviště, tzv. “sběrná hnízda“,
byly dne 6. května 2015 rozmístěny sběrné nádoby – hnědé kontejnery o obsahu 660 litrů, určené k ukládání bioodpadů z domácností. Tyto kontejnery se budou vyprazdňovat 1x za týden, vždy ve čtvrtek nebo
v pátek dle svozové kapacity společnosti .A.S.A. Již po prvním víkendu byly takřka všechny kontejnery
naplněné a proto bude vedení města jednat se společností .A.S.A. o navýšení objemu nádob na 1100 litrů.
Do těchto hnědých kontejnerů je možné dávat listí, trávu, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny,
plevel, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem),
dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), zbytky pečiva a obilovin, čajové
sáčky, kávovou sedlinu včetně filtrů a ubrousků, skořápky z vajec a ořechů, apod. Veškerý biologický odpad, vytříděný z komunálního odpadu, je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků a tašek. Do těchto
nádob nepatří plasty, sklo, kovy, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina a kamení, nebezpečný
odpad, textil, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, apod.

Poděkování

Starosta města děkuje:
· Miroslavu Václavíkovi a Michaele Nežerkové za organizaci akce „Noc s Andersenem“, která se uskutečnila v městské knihovně 27. března 2015 za účasti 29 dětí, poděkování patří i Janu Novákovi za zhotovení pamětních medailí k této akci,
· členům sboru dobrovolných hasičů za organizaci tradičního pálení čarodějnic dne 30. dubna 2015.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

PROGRAM ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HORNÍ CEREKEV NA OBDOBÍ 2015-2018
1) Úvod

· kontinuální navázání na rozhodnutí, opatření a činnost zastupitelstva města v období 2011-2014
· odpovědné rozhodování v mezích platných právních předpisů, ve prospěch občanů města jako celku
a rozumné, hospodárné a efektivní nakládání s finančními prostředky a s majetkem města
· otevřená a objektivní informovanost občanské veřejnosti o své práci a činnosti, včetně práce a činnosti
zaměstnanců města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací

2) Územní rozvoj a infrastruktura

· průběžná údržba a modernizace stávajících inženýrských sítí se zaměřením na vodovod, místní komunikace a chodníky
· vybudování základní infrastruktury v lokalitě „Kamenný Vrch“ určené územně plánovací dokumentací
k další výstavbě
· podpora rozvojových projektů směřující v souladu s územně plánovací dokumentací ke zkvalitnění života ve městě

3) Školství

· stálá finanční a materiální podpora vzdělávacímu a výchovnému procesu obou školských zařízení, včetně podpory mimoškolní činnosti dětí
· dokončení modernizace objektů základní školy
· dokončení rekonstrukce školní kuchyně
· podpora přínosné spolupráce ve vztahu město – školská zařízení – rodičovská veřejnost
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4) Místní části

· zajištění kontaktu a komunikace s občany místních částí prostřednictvím osadních výborů
· realizace potřebných místních záměrů ve spolupráci se členy osadních výborů a místními občanskými
sdruženími

5) Sociální služby a zdravotnictví

· zajištění pečovatelské služby pro všechny potřebné občany města
· realizace bezbariérového přístupu do DPS I.

6) Sport, kultura a volný čas

· finanční a materiální podpora občanských sdružení i dalších subjektů, jejichž činnost je přínosem pro
město a obyvatele
· zachování kvalitní úrovně provozu kulturně-společenských zařízení (kulturní dům, knihovna, muzeum)
· dořešení majetkoprávního vztahu k vlastnictví fotbalového hřiště

7) Vnější vzhled a životní prostředí

· průběžná údržba a zlepšování stavebně-technického stavu (zateplení) a vnějšího vzhledu nemovitého
majetku města se zaměřením na objekty občanské vybavenosti a veřejná prostranství, včetně veřejného
pohřebiště (ohradní zdi a chodníky)
· podpora nových aktivit (likvidace bioodpadů) a záměrů ve vztahu k ochraně životního prostředí a k údržbě veřejné zeleně
· úpravy Náměstí T. G. Masaryka, včetně pietních míst (památník obětem válek, socha sv. Jana
Nepomuckého) a přilehlých parterů (parkoviště U Suchánků, přístup ke kostelu, faře a k rybníku
Zámecký, opěrné zdi, apod.)
· ve spolupráci s dalšími dotčenými městy a obcemi, s odbornou a občanskou veřejností realizovat veškeré
právně možné opatření ke zmaření záměru vybudovat v našem regionu trvalé úložiště radioaktivních
odpadů.
Schválilo Zastupitelstvo města Horní Cerekev dne 29/04 2015.

INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
ohledně instalace nových hlavic veřejného osvětlení pro ukázku svítivosti. Po podrobném zvážení
a rozhodnutí zastupitelstva byly nabízené hlavice demontovány a zaslány zpět výrobci s tím, že
nevyužijeme jejich nabídku, avšak bude postupně
docházet k výměně a opravě stávajícího veřejného osvětlení. V letošním roce je realizována rekonstrukce části veřejného osvětlení v místní čás-

ti Těšenov, kde dojde k položení nového vedení
do země a osazení nových stožárů a hlavic osvětlení. Dále je realizována oprava několika stožárů
veřejného osvětlení v Horní Cerekvi a to v ulici
Březinova a Štítného. Na několika místech došlo
k vybetonování nových betonových patek, opravované stožáry budou osazeny novými hlavicemi
typu MODUS s výkonem 100 W a staré stožáry
budou opatřeny antikorozním nátěrem.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE SMETANOVA
Stavba rekonstrukce této části ulice probíhá v tuto
chvíli dle očekávaných představ a v časové posloupnosti dle plánu. Nyní jsou již vybudovány
nové vpustě a proveden nový silniční obrubník.
Podotýkám, že snížené obrubníky jsou umístěny
tam, kde je požadoval každý majitel přilehlé nemovitosti. Dále budou zahájeny skrývky podkladních
vrstev v místech, kde je to nutné ať z důvodu zpev-
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nění nebo snížení komunikace. Pokud nenastanou
komplikace, tak by stavba dle předpokladu mohla
být ukončena koncem měsíce května v návaznosti
prací na rekonstrukci parkoviště na náměstí.
Děkujeme obyvatelům za trpělivost se stavebními
pracemi a omezení dopravní obslužnosti jejich nemovitostí.
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PARKOVIŠTĚ U SUCHÁNKŮ
Staveniště bylo předáno 14. dubna 2015 a do současné doby jsou provedeny úpravy na kabelech
společnosti E.ON a O2 dle jejich konkrétních požadavků, kde došlo ke změnám, což způsobilo malé
zdržení oproti původně plánovanému časovému postupu. Část povrchu parkoviště bude nově dlážděná
ze zámkové dlažby a to hlavně v místech, kde vedou
kabely společnosti O2. Dále jsou provedeny skrývky
podkladních vrstev na zemní pláň a výšku potřebnou
pro novou skladbu konstrukčních vrstev vozovky
parkoviště. Byla také provedena rekonstrukce veřejné části vodovodní přípojky k č.p. 49 a vybudovány
dvě nové vpustě do místa parkovací plochy. Obrysy
nového parkoviště jsou již vytyčeny a v době tisku
tohoto čísla zpravodaje jsou osazovány obrubníky
a z části hotové nové podkladní vrstvy. Nejzazší
termín dokončení stavby je stále 15. června, avšak
pokud nenastanou komplikace, předpokládáme dřívější dokončení stavby.

Opětovně žádáme chodce a řidiče o dodržování pravidel silničního provozu a děkujeme okolním obyvatelům a návštěvníkům náměstí a přilehlé restaurace o trpělivost s prováděnými pracemi a omezením. Dále děkujeme stavební firmě Swietelsky s.r.o.
za doposud bezproblémový průběh stavby.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD V HORNÍ CEREKVI
V měsíci dubnu byly zahájeny plánované opravy
v prostoru čističky odpadních vod v Horní Cerekvi
(dále jen ČOV). Došlo k nátěru kompletně všech
kovových prvků v areálu ČOV včetně nátěrů všech
prvků (oplechování střechy, brána, branka) i dřevěných (dveře, podbití, okna) na objektu čističky, následně dojde k drobným opravám fasády a ošetření
novým nátěrem. Dále dojde k celkovému předláždění veškerých dlažeb a doplnění rozbitých do požadovaného spádu. Tímto zásahem dostane ČOV
alespoň částečně nový kabát a dojde tím k malému
prodloužení její životnosti.

LAVIČKY
Během měsíce března došlo k různým potřebným
opravám veškerých laviček rozmístěných po městě. Lavičky byly opraveny, vyměněny poškozené
plaňky a opatřeny novým nátěrem. Tři lavičky
byly také rozmístěny na základě požadavku osadního výboru do místní části Hříběcí. Opravené
lavičky se někomu asi natolik líbily, že neváhal
ze dne 4. na 5. května jednu z nich odcizit z pro-

stor Havlíčkovy ulice ve směru k hotelu Rustikal.
Neznámý pachatel by si měl ovšem uvědomit, že
krádeží způsobil nejenom finanční újmu městu, ale
i všem občanům. Poškodil tímto jednáním převážně starší občany, kteří využívají lavičky k odpočinku během chůze. Neznámý zloděj by se měl stydět
a zamyslet nad svým chováním, jestli mu těch pár
tisícovek stálo za to!!!

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Ke konci května bude zahájena plánovaná rekonstrukce prostor malého sálu a přilehlých místností
kulturního domu včetně maskérny v zadní části objektu. Rekonstruované prostory budou kompletně
vybaveny novou elektroinstalací, novou výmalbou
včetně hlavního předsálí, prostory maskérny budou
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ošetřeny novou podlahovou krytinou, novými okny
a zařizovacími předměty včetně nábytku. Těmito
zásahy dostane kulturní dům opět trochu inovativnější vzhled, jak pro návštěvníky, tak pro pořadatele
kulturních a společenských akcí.

5

VANDALISMUS – OPĚT!
Nekončící téma, o kterém bychom se mohli zmiňovat snad každý týden.
Opět se některá individua bavila na veřejném prostranství u kulturního
domu, neustále se opakující nepořádek, poházené lahve od alkoholu někdy rozbité, různé pytlíky od potravin a další nepořádek – toto vše patří
do odpadkového koše nebo do nádob na tříděný odpad, které jsou v těsné blízkosti kulturního domu. Ale tentokrát máme mezi námi opět pokus
o “malířské umění”, jestli se těmto čmáranicím a sprosťárnám dá vůbec
takto říkat, viz přiložená fotografie. Dále toto jednání některých spoluobčanů nemá smysl komentovat.
Radovan Ďuríček, provozní oddělení

AD „KOMUNISTÉ OBNOVUJÍ ČINNOST“
REAKCE NA AGITACI KE „KOMÁRŮM“
Takže za sebe. Mám se dobře, zažívám nejlepší
období svého života. K tomu, abych se měl ještě

lépe, žádné soudruhy, včetně soudruha Vondráčka,
rozhodně nepotřebuji.
Pavel Šáda st.

AČ NIKDY NEODEŠLI, JSOU ZPĚT
V minulém HC zpravodaji se objevila rudě otitulkovaná zpráva o obnovení činnosti základní organizace jedné strany působící na celém území Čech
a Moravy (ve Slezsku nejspíš nejsou). Informace,
která by za jiných okolností snad nestála za řeč. Ale
způsob a tón zmíněného prohlášení by si reakci zasloužil. Ano, ač nikdy neodešli, jsou zpět a přináší
své mnohokrát prodané zboží: Negaci a nenávist.
Negací současného světa přímo své prohlášení uvádějí: „pod tlakem neustále se zhoršujících životních
podmínek…“ Přitom ale nezmiňují nic konkrétního,
prostě se jen snaží vyvolat dojem čehosi neblahého.
Ale co se vlastně zhoršuje, komu, jak hodně? Nevíme. Zkusme předpokládat, že pokud obnovili základní organizaci, tak možná životní podmínky ve městě.
Zhoršují se ale opravdu nějaké podmínky (ať už tím je
myšleno cokoliv)? Sami ve svém prohlášení zmiňují
rok 1989, proto jej použijme pro srovnání a zamysleme se upřímně, jak se podmínky pro život v tomto
městě od toho roku změnily. Zkusme si to bez emocí
každý sám za sebe kriticky srovnat. Když to uděláme opravdu poctivě, pak z toho sice nevyjde nějaká
zvláštní idyla, ale zhoršení také rozhodně ne. Můžete namítnout, že nedostali dost prostoru, aby se těmi
zhoršenými podmínkami zabývali, proto jen obecně
konstatovali, že se zhoršují.
Jenže prostoru nebylo až tak málo, jenomže jej
využili, aby nám mohli nabídnout svůj hlavní produkt: Nenávist. Nenávist zejména ke všem, kteří
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jim oponují, protože pro ně byl a je jakýkoliv jiný
názor jen „systematicky a promyšleně házená špína“. Ne, i přes všechny jejich proměny stále platí,
že pokud nejsou zrovna na 100 % (případně 99,9 %)
u moci oni, pak jsou obětmi „cílených útoků pro své
názory a politickou příslušnost“. Jejich poznávacím
znamením zůstává také nenávist k parlamentní demokracii, ta je asi opravdu rozčiluje, když celý jeden odstavec poskytnutý jim v místním zpravodaji
věnují paušálnímu zatracení ostatních politických
stran, které jsou všechny zkorumpované a prolezlé
skandály. Pouze jejich strana „statečných“ zůstala
„nejméně zasažená“. Ale nemylme se, bezzásadoví
prospěcháři se vkrádají do politických stran v závislosti na moci a vlivu těchto stran, nikoliv dle jejich
hesel. Tak proč právě ta jedna jediná strana by měla
být tou světlou výjimkou? Je snad podmínkou vstupu
vlastnictví svatozáře a páru andělských křídel? Nevypadá to, stačí vyplnit formulář a platit 25 korun
měsíčně. Politické strany nejsou jistě ideálním řešením pro správu věcí veřejných, ale bez nich to zatím,
přes všechnu úctu a podporu občanským aktivitám,
asi bohužel nepůjde.
Říká se, že komunální politika je hlavně „o lidech“
a ne o stranách, tak co se na úrovni malého města vlastně starat, zda je ten nebo ta z té či oné politické strany,
hlavně, když má opravdový zájem svému městu prospět. Chodník přece není ani levicový, ani pravicový,
ten prostě buď je opravený, nebo rozbitý. Vodovod se
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rovněž neprojevuje ani konzervativně, ani socialisticky, buď voda teče, nebo neteče. Ono to opravdu není
většinou důležité, naopak, většinou je na škodu posuzovat někoho jen na základě jeho politické příslušnosti. Ale na lidi, kteří do politiky vstupují s negací
a nenávistí, je si třeba dávat pozor na všech úrovních,
ať se sebevíc zaklínají „velkou většinou prostých lidí“
a mají plná ústa frází o „bezcitnosti vůči poctivým občanům“. Protože za prázdnými frázemi se často skrývá
nikoliv touha pomoci, nýbrž touha po moci.

Úmyslně jsem se vyhnul připomínkám temné historie hnutí, ke kterému se ona strana svým
názvem hlásí, není fair předhazovat někomu činy
z minulosti, které nemohl ovlivnit. Není to fair,
není to argument. Ale… Ale pořád se mi na mysl
vrací jedno přísloví: „Oklamej mě jednou, hanba
tobě. Oklamej mě podruhé, hanba mě.“ Což jinak
řečeno znamená asi tolik, že jen blbec naletí na to
samé dvakrát.
Miroslav Kubiska

CO VÁS ZAJÍMÁ – INFORMUJE POLICIE ČR
RIZIKA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
V současné době je facebook a další sociální sítě
již běžnou součástí života velké většiny populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, zejména
pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi
dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež,
kteří jsou informováni a varováni před nebezpečími,
přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se
uživatel sociální sítě stal obětí protiprávního jednání.
K rizikům je tak nutné se stále vracet a o skrytých
nebezpečích informovat. Jedna z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s pořizováním obrazových materiálů zachycujících intimní partie těla,
vyzývavé a erotické pózy nebo jakékoli jiné fotografie či videa se sexuální tématikou a jejich následným
zveřejňováním nebo zasíláním jiným osobám.
Mnoho dopívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje s osobami opačného
pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří falešnou identitu, oslovují mladé lidi a navazují
s nimi “přátelství“. (V této chvíli je nutné podotknout,
že veškeré údaje, které k sobě pachatel uvede, jsou
smyšlené a většinou diametrálně odlišné od skutečnosti.) Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je získat si důvěru a která může trvat i poměrně dlouhou
dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějšku intimní
fotografie nebo videa. Pokud tak ale oběť učiní, stane
se poté obvykle terčem vydírání. Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou ostudou a požaduje zaslání
dalších odvážnějších fotografií či videí nebo v horším
případě osobní schůzku. Oběť se tak postupně dostává
do situace, která je extrémně psychický náročná, a ze
které nemá velké šance dostat se sama. V této oblasti
existuje velmi jednoduché opatření jak se do rizikové
situace nedostat, a to intimní fotografie a videa nikomu neposílat a v lepším případě je vůbec nepořizovat.
Je také nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji
intimní fotografii nebo video, a zašle ji pouze tomu,
koho osobně zná, může i v tomto případě nastat riziko
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zveřejnění, a to buď záměrně (nejčastěji jako pomsta
při rozchodu) nebo neúmyslně například při odcizení
výpočetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je
fotografie nebo video uložené.
Další oblastí rizik na sociálních sítích je zveřejňování fotografií, na kterých se mladí lidé zachycují
spoře oblečeni, ve vyzývavých nebo erotických pózách. Při zveřejňování takových fotografií je nutné
mít na paměti, že si ji může kdokoli stáhnout a dále
použít. Fotografie se pak může objevit s velmi hanlivým komentářem, na nelichotivých internetových
stránkách nebo jinde, kde by vyfotografovaná osoba
určitě být nechtěla.
Mylnou představou je, že obětí na sociálních sítích
se stávají jen dívky a ženy. Pachatelé se zaměřují také
na chlapce, ze kterých lákají intimní fotografie. Přičemž “přátelství“ může být v tomto případě navázáno
přes oblast počítačových her a na rozdíl od dívek může
být jako protislužba nabídnuto například dobití kreditu
na mobilním telefonu. Pro názornou ukázku jeden případ z poslední doby, mladý muž se prostřednictvím
facebooku seznámil s dívkou, se kterou navázal “přátelství“. Následně se při spojení prostřednictvím webkamery dívka obnažila a požadovala to i po mladíkovi, který tak učinil, poté však dívka mladému muži
oznámila, že jeho jednání nahrála a záznam zveřejní,
pokud nezaplatí požadovanou částku.
Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo
stane obětí pachatele, je nutné případ oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se zabývají
počítačovou kriminalitou, dokáží účinně zasáhnout
a oběti pomoci. Pomoc je možné rovněž vyhledat
u svých blízkých, kteří by se ale také potom měli obrátit na policii. Každopádně je důležité nesetrvávat
pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Městská knihovna - PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
Marie Kubátová, Jak roztancovat
babičky. Spisovatelka Marie Kubátová
celým svým životem a prací dokládala,
že lze žít plně a plodně – a to bez ohledu
na křížky naložené na vlastním hřbetě.
V této povídkové knížce zůstala věrná
světu zralých žen – její „babičkovské“
příběhy jsou hluboce lidské.
Jiřina Tejkalová, Já a štrúdl. Hrdinka
románu má svůj život pevně v rukou jiné ruce totiž k dispozici nemá. Musí
pečovat o nemocného manžela, vychovávat dospívající dceru, pomáhat dvěma dospělým synům, naslouchat pošetilé mamince a hlavně péct štrúdl, neboť
právě ten je pro její rodinu už skoro dvacet let hlavním a jediným zdrojem obživy.
A jednoho dne se ten dosud dobře fungující stroj zasekne,
lidé a věci přestanou dělat, co mají, a začnou dělat to, co
by naopak vůbec dělat neměli.
Jo Nesbo, Přízrak. Harry Hole se
po třech letech strávených v Hong
Kongu vrací domů do Norska, nejde
ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu. Po příletu okamžitě míří na policejní ředitelství, kde žádá svého někdejšího nadřízeného, aby se mohl
ujmout vyšetřování již takřka uzavřeného a objasněného případu vraždy
na drogové scéně.
Luděk Snítil, Boj o lásku. Nová
knížka Luďka Stínila Boj o lásku
nabízí vše, na co jsou jeho čtenářky
zvyklé: svižné tempo, časté dějové
zvraty, lásku, sex a v neposlední řadě
i typický autorův humor.
Halina Pawlowská,
Ulovila jsem ho
v buši. O čem bude
má knížka? O tom, že není nic krásnějšího, než když i slonům dojetím nad
vaší láskou padají choboty, a taky o tom,
že není nic směšnějšího, než když se
v Africe vášnivě zamiluje zralá, velká,
bílá žena A taky
o tom, že i lovec se může stát kořistí!
Jan Matěj Krnínský, Balady z trní.
Kniha Balady z Trní je postavena
na dobré tradici českého poetického
humoru. Její vypravěčsky svěží příběh je dějově situován na jihočeský
venkov v období devadesátých let
dvacátého století. Ve vyprávění některých postav ale ožívají i staré příhody,
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díky nimž se stávají aktivními hrdiny děje i postavy dávno
nežijících předků.
Karolína Becková, Kdo neriskuje,
nemiluje. . . Zamilovat se je krásné.
Adriana s Irenou to vědí. Láska na ně
čeká tam, kde by o tom snad ani nesnily. Daleko od domova, na místě,
o němž by nebývaly nikdy věřily, že
se tam podívají. Stačilo zariskovat
a mít štěstí A potom se sbalit a zamířit
na letiště. Kdo neriskuje, nemiluje.
Táňa Keleov–Vasilková, Kouzlo
všednosti. Komorní příběh mladých
manželů Magdy a Adama. Přestože
oba byli přesvědčení, že jim dvěma
se to stát nemůže, čas ukázal, jak se
mýlili. Všednost, jednotvárnost, nekonečný koloběh stejných rán a stejných večerů postupně mění jejich
společný život.
Paulo Coelho, Nevěra. Lindě je 31
let a podle mínění všech vede dokonalý život: bydlí ve Švýcarsku,
v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, má skvělé manželství, milujícího
manžela, roztomilé a způsobné děti
a zaměstnání novinářky, na které si
nemůže stěžovat. Rutina a předvídatelnost každodenního života v ní
však začínají budit pochybnosti.
Monika a Jirka Vackovi, Ostrovy
našich snů. Návštěva několika krásných ostrovů, mnoho zážitků, a nakonec i slib čtenářům první knihy donutily Moniku a Jirku Vackovy vydat
pátý cestopis. V něm vás zavedou
na exotická místa Karibiku, Pacifiku,
Indického
oceánu,
Polynésie,
Oceánie a také ledového kontinentu
Antarktidy, kam si odskočili právě
během své dlouhé cykloexpedice
po Jižní Americe. Tentokrát však v knize zdaleka nepřevládá jejich milovaná cykloturistika, většinu míst navštívili jen s batohem na zádech a v závěru dokonce najdete
dvě daleké cesty z roku 2014.
Brzy ve fondu městské knihovny: HEDVÁBNÍK Autor:
Robert Galbraith; pseudonym J. K. Rowlingové, Jo Nesbo,
POLICIE a další čtenářské „pecky“.

Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete –
těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Výběr z akcí pořádaných pro děti „slovem
i obrazem“…
Už 19. února se naši malí
zpěváčci zúčastnili soutěže
Pelhřimovský
minizvonek
v Pelhřimově. Ze tří našich
žáků si svým výkonem vyzpívala 2. místo Terezka
Vichrová ze třetí třídy, která zpívala za doprovodu paní učitelky Vladimíry
Spielvogelové.
Pátého března vyrazili naši osmáci se svou třídní učitelkou Hanou Skopalovou do Pelhřimova
na Úřad práce, kde strávili celé dopoledne tematikou výběru budoucího povolání v Informačním
a poradenském středisku.
Ve čtvrtek 26. března se všichni žáci i učitelé
shromáždili v prostoru vedle školního hřiště na louce za přístavbou, aby si nejprve poslechli zajímavé
povídání o létajících dravcích a zároveň si je zblízka v klidu prohlédli. Ač nás diváků bylo ve velkém
kruhu kolem dravců 160, vše bylo díky kvalitní
ozvučovací technice velmi dobře slyšet. Žáci byli
vtaženi do dění různými vědomostními soutěžemi
o ceny jako např. kalendáře s fotografiemi dravců.
Ve druhé (delší) části ukázky jsme obdivovali
dravce v letu a dokonce při lovu! Bylo velmi zajímavé i zábavné sledovat, jak se kroužící dravci
snaží dostihnout návnadu připevněnou na lanku
u země, kterým chovatelé pohybovali pomocí pedálů obyčejného jízdního kola. Nejeden úspěšný
lov sklidil potlesk všech přítomných diváků. Když
si k této atraktivní podívané přidáte ještě sice fakty
nabitý, ale zcela nenucený a vtipný komentář průvodce pořadu, je zřejmé, že šlo o velmi zdařilou
akci, o čemž se můžete přesvědčit nejen z fotografií,
ale nově i z pořízených videozáznamů. Pánové ze
spolku pro ochranu dravých ptáků ZAYFERUS (viz
odkaz na stránkách školy), díky…
Hned následující den jeli vlakem naši malí velcí
házenkáři z 1. stupně pod vedením trenérek Hany
Skopalové a Kateřiny Podhrázské do haly v Dolní
Cerekvi na turnaj čtyř škol v miniházené. Naši prvostupňáci zvítězili ve všech utkáních a v obou věkových kategoriích tak obsadili první místa.
První dubnový den patřil zajímavé přednášce
České mykologické společnosti o houbách nejen
jedovatých, kterou zhlédli žáci od třetí do deváté
třídy.
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Sedmého a dvacátého dubna přijeli do naší školy
pracovníci Záchranné služby, Českého červeného
kříže a hasičů, aby v akci pořádané každým rokem
pro osmou třídu předvedli svou techniku a seznámili žáky se zásadami první pomoci při zranění, varovali před nebezpečím vzniku požáru a předvedli
požární techniku.
„Ten trapas nepřežiju!“
Tak se jmenoval kulturně vzdělávací pořad, který
zhlédli žáci 4. – 9. třídy naší základní školy 14. dubna 2015 v kulturním domě v Horní Cerekvi.
Dva známí herci – paní Michaela Dolinová a pan
Ladislav Ondřej (Ordinace) si pro mladé diváky
připravili vtipný a zábavný program. Vysvětlovali
a ukazovali dětem, jak se mají chovat při seznamování, při jízdě v automobilu, na párty. Závěr programu tvořila malá autogramiáda a fotografování
s oběma herci.
Ve dnech 22. a 23. dubna deváťáci navštívili
střední školy nejen v Kraji Vysočina, tentokrát aby
se ucházeli o studium na těchto školách. Všem se to
podařilo a nám nezbývá než pogratulovat a popřát
štěstí v dalším osobním růstu.
Akcemi nabitý duben pokračoval dopravní soutěží sestávající se v základním kole z testu pravidel
silničního provozu a jízdy zručnosti pro žáky čtvrté
až deváté třídy, která tuto akci pod dohledem pana
učitele Jana Sobka spoluorganizovala. Čtyři nejlepší žáci reprezentovali naši školu v oblastním kole
v Pelhřimově sedmého května.
V úterý 28. dubna vyrazili v počtu dvaceti do Pelhřimova také naši malí fotbalisté (2. – 5. třída)
na tradiční turnaj McDonalds cup. Bojovali nejen se
soupeři, ale i s chladným počasím, to vše pod vedením Marie Hunalové a Evy Drdové, za odborného
dohledu Jiřího Přibyla.
Nedílnou součástí výchovy dětí jsou akce pořádané pod názvem „Vrakbar“, tentokrát 29. dubna
pro osmou a devátou třídu s tématy Umění tolerance
a Partnerské a sexuální vztahy.
Poslední dubnovou akcí byl Den Země, projekt,
který dlouhodobě pro žáky II. stupně naší školy připravuje paní učitelka Hana Machalová. Projekt se
zabýval hlavně ekologií – tříděním odpadu formou
her a vyráběním čarodějnic s důrazem na přírodní
a odpadové materiály.
Šestého května jela tři děvčata z druhého stupně
změřit své síly v další pěvecké soutěži Pelhřimovský zvonek. Za doprovodu paní učitelky Vladimíry
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Spielvogelové si Ellen Zíková (7. třída) vyzpívala
třetí a Tereza Valková (8. třída) druhé místo, každá
ve své věkové kategorii.
V průběhu třetího čtvrtletí se také na prvním stupni uskutečnily dva projekty „Tvořivá dílna“, zaměřené na Mezinárodní den žen a Den matek. Děti pod
dohledem svých třídních učitelek vyráběly z papíru
i jiných materiálů různé upomínkové předměty.
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Čeká nás náročný závěr školního roku, nabitý
dalšími akcemi, jako třeba lehkoatletické olympiády ve škole a v Pelhřimově, výlety jednotlivých tříd, zeměpisná přednáška, divadlo pro
I. stupeň… Zároveň finišují dodělávky vnitřních
prostor nové přístavby a úprava terénu v celém
školním areálu.
(vs)
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KLUBÍČKO 100x STEJNÉ?
Mateřské centrum funguje v Horní Cerekvi už
11 let – a jsme na to patřičně hrdí. Je až překvapivé, jak se neustále proměňuje – společně s lidmi.
Klubíčko je tu stále především pro rodiče s dětmi, přesto cítí potřebu lidi navzájem trochu víc
provázat (stejně jako onen barevný kousek vlny,
ze kterého se dá uplést třeba krásný svetr, když
se spojí síly). Z takovýchto „propojovacích“ akcí
bych jich ráda pár vyzdvihla. Tímto bych zároveň
chtěla poděkovat všem, kteří se na nich podíleli,
i všem návštěvníkům. Věřím, že odcházeli bohatší o zážitek a vědomosti.
Koncem března se uskutečnilo ve spolupráci
s BESIPEM dopoledne ve školce a posléze odpolední povídání pro seniory. Do školky se mohli
přijít podívat rodiče s dětmi, které tam třeba ještě nechodí, pohrát si, dozvědět se spolu s těmi
školkovými, jak se správně přechází na přechodu
nebo jezdí na odrážedle, kde lze a nelze zaparkovat, i na co si dát pozor při hraní. Šokem pro
dospělé byly „opilecké brýle“ simulující vidění
s 1 promilem alkoholu – nikdo nedokázal bez
chyby prokličkovat židličkový slalom. Následující týden pak proběhlo povídání pro seniory
A co nás ještě čeká? Dne 23. května vyrážíme
v domě s pečovatelskou službou. Pan Stejskal z BE- do Brna do dětského vědeckého centra VIDA, kde
SIPu dokázal zaujmout i je a každý si odnesl neje- budeme moci si na vlastní oči, ruce, nohy vyzkounom nové informace, ale i drobné dárky pro zvýšení šet, jak fungují fyzikální zákony. Kromě této větší
bezpečnosti.
akce chystáme procházky s kočárky, šipkovanou,
Protože to při pěkném počasí láká na zahrádku, piknik, v létě pak tradiční výlet vlakem do Dobspolečně s místní knihovnou jsme uspořádali dvě ré Vody… Vše lze najít aktuálně na nástěnce,
povídání s paní ing. Marií Slavíkovou na téma za- na našich stránkách www.mc-klubicko.cz nebo
hrada a pěstování zeleniny. Nejeden člověk pak sice na facebooku.
odcházel s pocitem „tak tohle tedy dělám špatně“,
Pěkné léto přeje jménem MC Klubíčko Horní
odměnou ale určitě bude mnohem lepší úroda. Tou- Cerekev, z. s.
to cestou bych chtěla poděkovat paní Slavíkové
Olga Spálovská
za to, že souhlasila, aby byl dobrovolný výtěžek z prvního povídání ve výši
424 Kč použit jako příspěvek na adopci
na dálku pro klubíčkového bangladéšského kloučka Piashe Bormona, z druhého pak ve výši 531 Kč na Ligu proti
rakovině.
Samozřejmě, že klubíčkových akcí
VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ, RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
se konalo mnohem více, ale než bychom vyjmenovali všechna ta klubíčka, tvoření, cvičeníčka, fotografování
s Hedou Kabešovou, kurzy…, vyčerZAJÍMAVÉ CENY, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA,
pali bychom nejenom stránky zpravoPRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
daje, ale i čtenáře. Přesto, i tady děkuji
ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ
všem organizátorům.

Hornocerekvický zpravodaj
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SOUTĚŽ MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
V měsíci dubnu letošního roku uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu soutěž pro mladé zahrádkáře. Pod vedením p. Marie Váňkové a p. Marie Kozáčkové si členky kroužku ověřily
své znalosti teorie související s prací na zahrádce a s poznáváním rostlin a jejich semen. Soutěž se skládala z teoretického testu a z praktické části poznávání rostlin a semen. Děvčata prokázala dobré znalosti
a v květnu se zúčastní okresního kola v Pelhřimově.
Výbor ZO ČZS Horní Cerekev touto cestou děkuje vedení města
Horní Cerekev, že umožnilo soutěž uskutečnit v prostorách radnice
a městu Horní Cerekev a firmě Barekol za poskytnutí cen pro soutěžící.
Miroslav Ryšavý

ČISTÁ VYSOČINA
Chtěla bych tímto opět poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám přišli pomoci uklidit okolí našeho města. V letošním roce jsme tradičně uklízeli
okolo komunikací směr Pelhřimov, Jihlava, Nová
Ves a Hříběcí.
V letošním roce jsme se zapojili již počtvrté
do projektu pořádaného Krajským úřadem Kraje Vysočina v rámci akce Zdravý Kraj Vysočina
VII. ročník. I tentokrát jsme bohužel naplnili dost
pytlů odpadem z příkopů a hlavně z lesa. Nalezli
jsme i takové rarity jako koberce, zbytky televizoru a pánvičku. Co se týče množství jednoho druhu
odpadků, tak jednoznačně vedou odhozené prázdné krabičky od cigaret, takže i tímto děkuji všem
a nejen kuřákům za možnost se jednou ročně projít
okolo silnic a procvičit si záda.

Ještě jednou velké DĚKUJI – rodině Dalíkových,
manželům Krbovým, Jolaně Bockové, Mileně Lisé
a Jitce Cejnkové.
Zdeňka Němcová

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna
Bar Horní Cerekev, minulý měsíc nám začala závodní sezona. Ještě před sezonou jsme absolvovali
v únoru tradiční soustředění v Loučovicích na Lipně. Na soustředění jsme od čtvrtka odpoledne do neděle ráno naběhali na běžkách 40 km, na bruslích
najezdili 18 km a na kolech najeli 70 km. Program
byl náročný a zároveň pestrý. Kromě zmíněných
disciplín jsme si zahráli bowling, ráno jsme každý
den měli 45 min. rozcvičku a jeden večer jsme byli
v místní tělocvičně. Také nás trenér vytáhl na krásný pochod na horu Louč, kdy jsme nachodili okolo
10 km. Pochod absolvoval i 6 let starý vnuk Josefa
a Zdeny Mariňákových. Vylezl až na samotný vrchol hory. Za svůj výkon sklidil obdiv nás všech.
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Prvním závodem nové sezony byl závod Okolo
Zudova vrchu v Lovětíně. V sobotu 11. dubna naše
čtyřčlenné družstvo nastoupilo na start. Na konci
závodu obsadili jako družstvo 17. místo. Nejlépe si
vedl Jirka Sadílek, který v kategorii dojel na pěkném 5. místě. Jirka Carva pak byl 19. a Luboš
Kadlec s Tomášem Obšilem ve svých kategoriích
skončili shodně na 23. místě.
Pro letošní sezonu jsme vyřídili Jirkovi Sadílkovi cyklistickou licenci, aby mohl jezdit závody
Českého poháru. Pro Jirku budou závody ČP něčím
novým. V letošní sezoně se bude učit a proto neočekáváme, že se výrazněji prosadí. Bude se vlastně
utkávat s nejlepšími juniory v republice, to znamená i s juniorskými reprezentanty jak v MTB, tak
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i na silnici. Prvním závodem ČP byl 18. dubna Český
pohár MTB UCI C1 v Teplicích. Na start se postavilo početné pole 52 juniorů. V průběhu závodu měl
Jirka ošklivě vypadající pád. Znovu usedl na kolo
a závod dokončil. Dostal tzv. 1 kolo a skončil na 48.
místě. Další závod ČP bude 16. května v Praze.
Jirka spolu s Máriem Freyem v letošní sezoně
jezdí i závody JAL v silniční cyklistice. Prvním
závodem byla 19.4.2015 HOSÍNSKÁ ČASOVKA
OKOLO LETIŠTĚ na 14,5 km. Mário již postoupil
mezi veterány a prvním rokem jezdí kategorii D nad
50 let.V kategorii obsadil 8. místo. Jirka stál na bedně, když byl klasifikován na 2. místě. Druhý závod
JAL byl 1. května 20. ROČNÍK O CENU MĚSTA
VELEŠÍNA. Za chladného počasí, kdy v závěru
i pršelo, se na start postavil Mário Frey. Po 54 km
byl klasifikován na 5. místě, v celkovém pořadí bez
ohledu na kategorii byl 13. z 26 startujících.
Hned druhý den se Mário postavil na start prvního závodu Galaxy série MTB. Tím byl závod GALAXY CYKLOŠVEC TÁLÍN. I proto si Mário
zvolil kratší trať 32 km a v ní obsadil 14. místo.
V našem kraji i letos jsou závody VYSOČINA
MTB CUP. Jedním ze závodů této série byl 8.
května závod O ŠTRAMBERSKÉHO KRÁLE
ve Lhotce u Telče. Na start se postavil Jirka Sadílek.
Pro nastupující nemoc závod nedokončil. Pro nemoc musel trenér upustit od záměru účasti na silničním závodě v Brně, který se uskuteční příští víkend.
Svoji činnost začal i cykloturistický oddíl. Tuto
sobotu 9. května se 15 našich cykloturistů zúčastnilo vyjížďky Z Bohuslavic do Bohuslavic. Již

několikátý ročník uspořádal MUDr. Šilhán. Trasa
měřila 56 km a vyjížďky se zúčastnilo na 70 cykloturistických nadšenců. Naši cykloturisté plánují
v nejbližších měsících výlet Okolo Lipna i několikadenní výlet do Tater. Řady našich cykloturistů
se v letošním roce rozrostly o několik nových členů
a jejich činnost se rozrůstá.
Již tradičně 1. května uspořádal trenér Josef Frey
zahájení sezony po trasách závodu Tři vrchy Vysočiny. Na zahájení přijelo 75 cyklistů z širokého okolí. Zpočátku počasí nebylo nějak příznivé, ale pak se
umoudřilo. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras a to
30, 50 a 85 km. Po dojetí bylo na zahradě manželů
Freyových připraveno občerstvení a volná zábava.
Poslední účastníci se rozešli okolo 18. hodiny.
V květnu naši borci vyjedou na závod Galaxy
série do Prachatic, na závod MTB v Novém Městě
na Moravě, kde se jede 22.–24. května i světový pohár horských kol a na závody JAL. Přejme jim, aby
dobře dojeli a dobře reprezentovali náš CT.
S pozdravem
Ať nám to šlape se s Vámi loučí cykloreportér Libor

I NA FICHTLU SE DÁ OBJET KUS SVĚTA
Pro cestování není podstatné, kolik máte peněz a na jakém jedete stroji. Důležitá je dávka odvahy, odhodlání, a touha po dobrodružství.						
Ladislava Brabencová
Není lepšího pocitu, než sednout na Jawu 50 a dojet někam hodně daleko. Takové heslo razí a pevně
se ho „drží“ Martin Šanda z Horní Cerekve. Před
šesti lety zrenovoval starý Pionýr svého strýce a vydal se do světa. Ale pěkně popořadě.
K cestování byl dvaadvacetiletý student mladoboleslavské Škoda Auto Vysoké školy veden od dětství. S rodiči a sestrou vyráželi každé léto vstříc
dobrodružství a výletům. A Martin spřádal v hlavě
plány, kam by se jednou mohl ještě podívat. Hnací motor přišel s již zmíněným přenecháním staré
Jawy 50. S ní v roce 2011 vyrazil vstříc světu.
Jeho první cesta vedla na místo s velmi příhodným jménem – Fichtelberg. „Jde o horu na německé
straně Krušných hor, nedaleko Božího Daru. Tato
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700 km dlouhá testovací jízda mě utvrdila v teorii,
že na fichtlovi lze cestovat,“ uvádí.
Na další cestu do zahraničí se s Pionýrem vydal
v roce 2013, kdy s dalšími dvěma „fichtlaři“ vyrazil
do italského Trieste. Následovalo Španělsko, Rakousko, Slovensko.
V minulém roce, při cestě do Maroka, projel deset zemí -Rakousko, Itálii, Monako, Francii, Andoru, Španělsko, Portugalsko, Maroko, Švýcarsko
a Německo.
Jeho nejbližším cílem je Skandinávie. Rád by
však s Pionýrem navštívil i Balkánský poloostrov
a Velkou Británii. „V delším časovém horizontu
se určitě nehodlám omezovat jen na Evropu, láká
mě jižní Amerika, či Afrika,“ předesílá s tím, že
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Jawa pionýr je geniálním společníkem na jeho
cestách.
Vyzdvihuje, že při jeho pomalé jízdě má dost času
kochat se okolím, a naopak jeho okolí má čas kochat
se jeho exotickým strojem, který všude, kam přijede, vyvolává příjemný rozruch. „Lidé mávají, vyptávají se, a téměř nikdo z nich nechápe, jak na něm
mohu dojet tak daleko,“ zmiňuje.
Rozhodně prý ale není jediným cestovatelem,
který objevil kouzlo starých strojů. V Andoře například narazil na Američana s podobnou zálibou. Ten
jako vozidlo používal Hondu 125.
Každou svou cestu má Martin jako jeden velký zážitek, plný drobných událostí, na které denně
vzpomíná. Uvádí, že nikdy nezapomene, jak v Alpách hledal místo na spaní. „Na vrcholku mi jeden
švýcarský pár řekl, že v těch místech těžko něco najdu, navíc už byla skoro tma a nesvítilo mi světlo.
Nic moc pocit. Popojel jsem o pár zatáček níž, a 100
metrů od silnice vidím kamenný domeček, a kolem
něj příjemná loučka, ideální pro stan,“ popisuje.
S Pionýrem po boku tedy překročil malý, pár centimetrů hluboký potůček a chystal se stavět stan. „Zvědavost mi však nedala. Beru za kliku onoho domečku, a ono bylo otevřeno. Uvnitř byl stůl, starý sporák
na dřevo, dřevo na podpal, sekyrka, nádobí, deky
na spaní, na okně dokonce skoro nový pytlík s kávou.
Na zdi visela nástěnka pokrytá desítkami děkovných
vzkazů. Podle svatého obrázku a křížku na okně jsem
tipoval, že to tam nachystala nějaká církevní organizace pro „poutníky“ v nouzi. Neuvěřitelné štěstí,“ říká,
s tím, že podobnou poustevnu si asi na stáří také pořídí.
„A ještě si musím postěžovat na opice z Gibraltaru. Nikdy jedné z nich neodpustím, že mi z batohu
ukradla Nutellu a náležitě se mi za to vysmála,“ dodává s úsměvem.
Připouští, že i přes veškerou údržbu ho jeho stroj
občas dokáže pěkně pozlobit. To nejlepší si jeho
dvoukolový miláček nechal na moment, kdy byl
nejdál od domova, konkrétně v Maroku.
„Začal sebou cukat, slábnout, následovala chvíle
nepříjemných zvuků, linoucích se z motoru, a konec.
Rozlámalo se pouzdro pístního čepu, a to jsem s sebou samozřejmě nevezl. Nezbývalo, než vyměnit celou klikovou hřídel,“ vzpomíná.
Tehdy dotlačil Pionýra do nejbližší vesnice, aby
našel vhodné místo na opravu. Tam potkal velmi
pohostinné a ochotné lidi, kteří zavolali mechanika,
a ten Martinovi slíbil, že vyrobí pouzdro nové.
„Povedlo se, a druhý den k večeru jsem mohl
šťastně pokračovat v cestě. Rovných 245 kilometrů.
Přesně tolik pouzdro za 20 euro vydrželo. Opět bylo
na kousky, a třešničkou na dortu byl propálený píst.
Tentokrát už mě výměna klikovky neminula. Ve tři
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DOBRODRUŽSTVÍ a romantika v jednom – Martin
Šanda a jeho fichtl na rakouských silnicích. V dáli
vrcholky Alp.
kilometry vzdálené vesnici jsem díky pomoci místních našel velmi výhodné místo - mezi opravnou motocyklů a restaurací, a dal se do demontáže motoru. Vyměnil jsem kliku, propálený nově dávaný píst
jsem vyměnil za starý, a po sedmi hodinách práce
bylo hotovo,“ uzavírá jedno ze svých cestovatelsko-opravárenských dobrodružství.
Koho by napadlo, že zahraniční policisté budou
na dobrodruha na fichtlovi koukat přes prsty a „půjdou“ po něm, toho vyvádí Martin z omylu. S policií
prý má jen dobré zkušenosti. „Několikrát jsem s nimi
mluvil jen díky jejich zvědavosti, když ke mně na ulici
či u čerpací stanice sami přišli a vyptávali se,“ říká.
Pouze jednou, v rakouském Linci, měl trochu nahnáno. S kamarádem spolucestovatelem se shodli,
že si cestu přes město ulehčí po dálnici.
„Vlastně jsme si to nevymysleli, prostě jsme se
na ní objevili, a nevadilo nám to. Úsek s hustým
provozem jsme si nějakých 20 kilometrů bez povšimnutí užívali,“ líčí. Dvojici zbýval poslední kilometr
do sjezdu, když uviděli blikající světélka v protějším směru, jak opouštějí dálnici.
„Vzali jsme za plyn, ač bez účinku, už tak jsme jeli
maximální rychlostí 65 kilometrů za hodinu, a snažili
se skrýt na prvním odpočívadle s nadějí, že nás policisté neviděli. Bohužel, viděli a zastavili nás. Následovalo pár běžných otázek, vzali si doklady, a schovaní
v autě nás nechali dobrých 15 minut trnout, jak to
dopadne. Nakonec měli rozum a jen nás pokárali, že
s mopedem na dálnici radši ne, a mohli jsme jet,“ líčí.
O tom, že pro cestování není podstatné, kolik
má člověk peněz, jaký má stroj, zkušenosti… píše
na svém profilu Na fichtlovi do světa, na sociální
síti. „I na obyčejném fichtlu se dá objet pěkný kus
světa, čehož jsem sám svědkem, a hranice své Jawy
50 chci posouvat stále dál,“ avizuje závěrem mladý
cestovatel z Horní Cerekve Martin Šanda.
Foto: archiv Martina Šandy
Zdroj: Jihlavské listy 20.3.2015
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Beseda Martina Šandy
s vyprávěním a promítáním
fotografií z cest na Pionýru
západní Evropou a ještě
o chlup dál...
22. 5. 2015 od 18.00 hodin
Kulturní dům Horní Cerekev

NEMOCNICE POČÁTKY SLAVÍ
DESET LET A ZVE NA
PROHLÍDKU NOVÝCH POKOJŮ

Rozvodí, spol. s r. o. Černov
přijme pracovníka

na pozici opraváře zemědělských strojů
a traktorů s praxí.
Dotazy na tel. 777 165 439

Při příležitosti 10. výročí znovuotevření počátecké nemocnice uvádíme do provozu čtyři
nadstandardní pokoje. Ty si můžete prohlédnout
ve středu 27. května od 10 do 16 hodin a můžete tak sami posoudit moderní vybavení a kvalitní
úroveň našich služeb.
Už deset let umožňujeme lidem prožit klidné
a důstojné stáří. Budova někdejší tradiční nemocnice prošla zásadní modernizací a dnes poskytuje nově žádané služby, lépe vychází vstříc
starým a nemocným. Nabízí 100 lůžek v rámci
léčebny dlouhodobě nemocných, 20 sociálních
lůžek a 30 lůžek zejména pro lidi se stařeckou
demencí. Jsme jediné zařízení na jihu Pelhřimovska, které tyto služby – navíc takto komplexně – poskytuje. Přijďte, těšíme se na vás.
Ing. Marie Hrnčířová,
ředitelka Nemocnice Počátky, s. r. o.
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 22. května 2015
Cestopisná beseda
NA FICHTLOVI DO MAROKA
vyprávění a fotografie Martina Šandy
18.00 hodin, KD, malý sál

V sobotu 12. září 2015
REGION JEDE K VÁM
živé vysílání, dětské divadlo, Hypochondr show,
Naďa Urbánková
Začátek od 13.00 hodin, KD

Ve čtvrtek 4. června 2015
Agentura POHODÁŘI s audiovizuálním pořadem
BARMA V PROUDU ČASU
9.00 hodin, KD

SEZNAM AKCÍ NA HŘIŠTI
V HŘÍBĚCÍ 2015

V sobotu 6. června 2015
PREZENTAČNÍ KOŠT VÍN ČR
13.00 – 16.00 hodin, KD

V sobotu 30. května 2015
KÁCENÍ MÁJE,
odpoledne MAZÁCI,
večer zábava PAM

V úterý 9. června 2015
pohádka
POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK
9.45 hodin, KD

V sobotu 20. června 2015
POUŤOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
zábava – kapela ČELEM VZAD
V sobotu 18. července 2015
ŽENSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
zábava – WAJT

V sobotu 27. června 2015
POUŤOVÁ ZÁBAVA
EDMONT
Začátek ve 20.00 hodin, KD
V sobotu 11. července 2015
14. ROČNÍK TREK MTB maratonu
„Přes tři vrchy Vysočiny“
Start od KD v 10.30 hodin

PŘIPRAVUJEME
V neděli 6. září 2015
setkání seniorů
STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
Začátek 15.00 hodin, KD

V sobotu 1. srpna 2015
FOTBALOVÝ TURNAJ
zábava – KAREL A MY
V sobotu 29. srpna 2015
Ukončení prázdnin (pečené selátko)
zábava – DUO UNIVERSAL
Od 1. května 2015
KAŽDÝ PÁTEK večer POSEZENÍ S HUDBOU
-iz-

PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Havlíčkovo nám. 46, 394 68 Žirovnice
tel: 565493 012-13, fax: 565 494 005
e-mail: janprantl@janprantl.cz
Firma Prantl Masný průmysl Žirovnice s.r.o. přijme do pracovního poměru

Muže a ženy

na různé výrobní pozice
Vícesměnný provoz, zaměstnanecké výhody
Zájemci se mohou hlásit osobně na personálním oddělení v Žirovnici,
nebo na telefonních číslech 565 422 115 – p. Prantl, 565 422 112 – pí Tušilová,
nebo e-mail tovarnik@janprantl.cz, evatusilova@janprantl.cz.

Hornocerekvický zpravodaj
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VZPOMÍNKA
Kytičku na hrob ti jen můžeme dát, tiše na tebe vzpomínat.
Dne 26. dubna uplynul první rok, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička,
paní Marie Urbanová.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami

Dobrý člověk – ten neumírá,
žije s těmi, kteří ho milovali.
Dne 30. května 2015 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil pan Jindřich Mikulášek.
S láskou vzpomínají
manželka a syn

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let

Jaroslava Kroupová
Zdeněk Němec
Jiří Novotný
Marie Venkrbcová
Jaroslav Kříž
Jiří Vlček
Marie Smrčková
Helena Nechvátalová
Alena Doskočilová
Vlastimír Palán

80 let

Marie Rásochová
Jaroslav Kubů
Jaroslav Kroupa

85 let

Marta Nevoralová
Jaroslav Myslík
Jaroslava Zemanová

NARODILI SE:
Květa Maršíková
Justýna Klubalová
Viktorie Kubů
Vojtěch Javůrek
Felix Šimků

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Oldřich Bock – 84 let
Jana Janoušková – 36 let

- mh -

ZABOUCHLI JSTE SI DVEŘE? HLEDÁTE ZKUŠENÉHO ZÁMEČNÍKA?
VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU PRO JIHLAVU A OKOLÍ.
Pohotovost: 777 338 763, fakturace: 733 143 111
Jsme zámečnická firma z Vysočiny (Jihlava ,Třešť, Pelhřimov, Telč, Jindřichův Hradec a okolí).
Zabýváme se vším, co souvisí se zabezpečením bytů, domů, firem a dalších objektů.
Od návrhu, přes realizaci a následný servis, včetně servisu pohotovostního.
Rychle vyřešíme vaše potíže se zabouchnutými i zamčenými dveřmi, ztrátu vašich klíčů,
zajistíme opravu zámků po vloupání.
Zabezpečíme váš byt i dům, namontujeme bezpečnostní zámky, závory,
instalujeme bezpečnostní dveře. Opravujeme zámky u bytů, automobilů i trezorů.
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