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INFORMACE
Z TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, během června proběhla rekonstrukce prostor
malého sálu kulturního domu a přilehlých místností,
kde došlo k celkové renovaci. V současné době probíhají malířské práce a následně bude provedena oprava
podlahové krytiny-parket přebroušením a nalakováním. S malým sálem byly vymalovány i prostory hlavního vstupu a vestibulu včetně klubovny kulturního
domu, všechny dostaly nový odstín barev. Ukončení
prací je plánováno do konce měsíce července. Veškeré práce prováděli zaměstnanci města mimo specializovaných, jako jsou elektroinstalace, malířské práce
a osazení oken. Věříme, že zrekonstruované prostory
budou sloužit nadále alespoň jako doposud a vydrží
nepoškozené v této podobě dlouhou dobu.
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PARKOVIŠTĚ U SUCHÁNKŮ
A REKONSTRUKCE ČÁSTI
ULICE SMETANOVA
Stavba parkoviště i části ulice Smetanova byla
dokončena dle smlouvy o dílo, což bylo do 16.
června 2015. Parkoviště bylo doplněno vyznačením
přechodu přes hlavní silnici včetně osazení svislého dopravního značení a proběhla výsadba květin
a keřů v zelených pruzích kolem hlavní komunikace.
Avšak někomu to nedalo a nová zeleň nevydržela na
svém místě do druhého dne. Zeleň byla obnovena,
tak věříme, že již na svém místě zůstane. Neznámý vandal si nejspíše ulevil od svých potřeb tím,
že zničil něco nového hezkého, ale čeho tím docílil? Ostatní občané by neměli být k tomuto lhostejní
a měli by si všímat svého okolí.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
V době tisku tohoto čísla zpravodaje je dokončována instalace informačního systému po městě.
Systém byl navržen tak, aby jej bylo možné do budoucna případně rozšířit, doplnit o další informační
body. Kromě vlastní výroby a návrhu systému bylo
prováděno vše zaměstnanci města. Návrh a výrobu
provedla společnost Urbania ve spolupráci se zástupci města, za což tímto děkujeme a věříme, že
systém bude sloužit pro lepší a přehlednou orientaci
návštěvníků a turistů města.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Koncem měsíce června byly zahájeny opravy
a výměna některých hracích prvků dětského hřiště.
Všechny prvky dostanou nový nátěr pro stálou životnost, dojde k vyčištění a nakypření dopadových
ploch. Byly zde nainstalovány dva nové odpadkové
koše a v prostoru vedle spojovacího krčku základní
školy vzniknou nové schody. Byl osazen provozní
řád hřiště, který by měl být dodržován každým návštěvníkem, zvláště pak zdůrazněné zákazy, například venčení psů, ke kterému dochází i přes neustálé opakování a osazení zákazových značek. Veškeré
práce jsou prováděny zaměstnanci města.

Hornocerekvický zpravodaj
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OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Během měsíce května a června byly provedeny
opravy komunikací v části ulice Smetanova a části ulice Sportovní tzv. „membránou“. Jednalo se
o ošetření pracovních středových spár a mrazových
trhlin, čímž dojde k podstatnému prodloužení životnosti asfaltového povrchu vozovky. V druhé polovině července je plánováno provedení oprav komunikací po místních částech i po městě asfaltovou
balenou směsí a to převážně děr a výtluků.

OMLUVA
Omlouváme se rodině pana
Jindřicha Mikušky za chybně
uvedené příjmení v minulém vydání
Hornocerekvického zpravodaje.
Dne 30. května 2015 uplynulo 5 let
od jeho úmrtí.
-iz-

PLAŇANSKÝ POTŮČEK
V jihozápadním koutu Českomoravské vysočiny
u Cerekve Horní
táhne se pás kopečků evropského rozvodí.
Tam u Nové Bukové čirý pramen prýští,
nad silnicí je malý rybníček,
z kterého vytéká bystrý potůček.
Údolím v lukách si dolů spěchá,
posílen vodami Samsonu
do lesa Plaňany spěšně si vtéká.
To lesní údolí je samé kamení,
vodičce potůčku do cesty se staví.
On se jim vyhýbá, proto se klikatí.
Podél jeho toku lesíček zvlhčuje,
houbařů je to ráj, každý si libuje.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
To co dříve končilo na skládce, je dnes zdrojem
cenných surovin a zároveň představuje velké úspory
primárních zdrojů, energií i emisí. Například vyúčtování společnosti Asekol, která provozuje v našem
městě sběr televizorů, monitorů a ostatní drobné zábavné elektroniky, vypadá následovně: v loňském
roce bylo vytříděno 136 televizorů, 50 monitorů
a 1352 kg drobných spotřebičů, tím jsme uspořili
60,96 MWh elektřiny, 2871,72 litrů ropy, 270,24
m3 vody a 2,45 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 13,58 tun CO2
a produkci nebezpečných odpadů o 53,31 tun. Obec
prostřednictvím občanů recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí.
Radovan Ďuríček
provozní oddělení
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Z lesa pak vytéká potůček Plaňanský,
jméno lesa převzal,
údolím pod hřbitovem Židovským si teče dál.
U Brůdku zpomalí a mokřinami v lukách
rybník Frejlach napájí.
V rybníce Zámeckém do řeky Jihlavy vtéká.
Známé jsou příčiny, proč východním směrem
dále si spěchá,
to aby mohutným Dunajem do Černého moře zamířil
a se slanou vodou moře se smísil.
Tam končí vodička Plaňanského potůčka,
který pramení v evropském rozvodí
nad Horní Cerekví krásné Vysočiny.
Novák Jaroslav
Hornocerekvický zpravodaj

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO  PODĚKOVÁNÍ

Ve druhé polovině června se konala sbírka školních potřeb. Probíhala v místní družině pod taktovkou tří organizací – MC Klubíčko Horní Cerekev,
Oblastní charity Pelhřimov a ZŠ Horní Cerekev.
Lze konstatovat, že dobrá věc se podařila a ve škole (a ve skladu charity) se sešel dostatek aktovek,
desek, psacích potřeb, sešitů, obalů, a to starších
a množství nových. Bylo dobré si uvědomit, že
můžeme pomoci i drobností (čímž rozhodně netvrdím, že tašky plné nových vodovek, pastelek, ořezávátek, lepidel a štětců jsou finančně zanedbatelné
maličkosti) a že je příjemné, když se do pomoci
namotivují a zapojí i děti. Rodinám ve složité situaci tohle všechno pomůže a pro dárce je zaměření
sbírky jakási jistota, že věci opravdu skončí u dětí.

Hornocerekvický zpravodaj

Ostatně jistotu, že se vše dostane k potřebným, dává
i „zavedená značka“ oblastní charity.
V každém případě bychom chtěli všem, kteří přispěli, moc a moc poděkovat.
Další poděkování patří všem, kteří podpořili svými financemi našeho bangladéšského Piashe
Bormona, aby mohl studovat, měl patřičné nutné
vybavení a aby se mohl pravidelně najíst. Projekt
adopce na dálku zajišťuje v tomto případě organizace ADRA.
A do třetice všeho dobrého – s koncem školního
roku děkuji všem, kteří se za tento (náročný) školní
rok podíleli na chodu mateřského centra. Od září se
těšíme do nových prostor v přístavbě školy!
Olga Spálovská
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny už začaly a děti mají za sebou další
školní rok. Některé se chystají po prázdninách do
prvních tříd, jiné zůstávají ve školce a budou si
ještě užívat bezstarostné dětství. Je to čas spojený
s ohlédnutím za celým školním rokem, zhodnocením toho, co se děti v jeho průběhu naučily a jak se
adaptovaly na nové prostředí.
Pojďme se v krátkosti ohlédnout za koncem školního roku ve školce, který byl naplněný spoustou
různorodých akcí a školním výletem.
Během května a června navštěvovaly starší
děti plavecký bazén v Pelhřimově, kde se naučily plavat a jejich úsilí bylo zakončeno „Mokrým
vysvědčením“.

V červnu se uskutečnilo rozloučení s předškoláky. Tento významný den s námi přišli oslavit pan
starosta a paní matrikářka. Při této příležitosti předali dětem upomínkové knihy s věnováním a medaile, o slavností občerstvení se postarali naše paní
kuchařky a o úpravu a výzdobu tabule provozní
pracovnice.
V červnu jsme se vydali na školní výlet do ZOO.
Potěšila nás účast některých rodičů na výletě, děti
byly nadšené, za jediné dopoledne jsme zvládli „navštívit“ všech pět kontinentů. V poledne jsme se
spokojení a v pořádku vrátili do školky.
Začátek června byl bohatý na zajímavé akce.
V kulturním domě jsme navštívili divadelní představení Poslední loupežník. Uskutečnili jsme výlet
do přírody, Putování se skřítkem Bambulkou, děti
na cestě plnily různé úkoly a na závěr byly odměněny sladkou odměnou. Starší děti se utkaly na sportovní olympiádě, kreslili jsme křídami na chodník
a relaxovali při pikniku na školní zahradě.
V květnu k nám přijeli pejsci s programem Bezpečný pes, kde se děti praktickou ukázkou seznámily, jak se chovat v blízkosti cizího psa.
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Také proběhlo fotografování, hudební představení Šel tudy, měl dudy a besídka ke Dni matek.
V dubnu se uskutečnil zajímavý a zdařilý program
Dopoledne s Besipem, který proběhl ve spolupráci
s MC Klubíčko. Do tohoto programu, který hravou
formou seznamuje děti s bezpečností silničního provozu, jsme se zapojili již na příští rok.
Kromě již zmíněných akcí ve 2. pololetí děti navštívily místní knihovnu, kde se jim věnoval pan
Václavík. Měly možnost podívat se k panu starostovi a na radnici, předškoláci usedli do školních lavic,
proběhly Hry rodičů s dětmi a Tvoření rodičů s dětmi, výlet ke krmelci s „dobrůtkami“ pro zvířata, do
školky zavítal malý cirkus, navštívili jsme hospodářství u Zemanů, sázeli stromky a proběhly další
kulturní akce.

Konec školního roku nás pedagogy nutí bilancovat nad plody své práce. Zhodnotit uplynulý rok,
zamyslet se nad svou prací, přemýšlet, kde jsou
„rezervy“, co je možné zlepšit. Každý den a každý
rok nás posouvá o kousek dál, stále se něco nového
učíme, dovídáme a poznáváme. Jsem ráda, že jsme
přes všechny překážky stále plny elánu a nadšení
a společnými silami dokážeme realizovat spoustu
nápadů. Děkuji svým kolegyním za jejich trpělivý,
citlivý a láskyplný přístup k dětem i rodičům. Děkuji
personálním pracovnicím za jejich práci, za vstřícnost, se kterou nám pomáhají vytvářet klidné a pohodové prostředí. Velmi děkuji také zřizovateli za
dobrou spolupráci, podporu a ochotu při řešení problémů. V neposlední řadě patří poděkovaní také paní
Vichrové za perníčky, krásné na pohled a výborné na
chuť. A jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Mgr.
Martinu Dvořákovi za příjemnou spolupráci, vstřícnost, snahu a odvahu, kterou se zhostil nestandardní role učitele MŠ a zároveň bych mu chtěla popřát
hodně štěstí v profesním i soukromém životě.

Hornocerekvický zpravodaj

Na závěr bych chtěla popřát všem, jak dětem, tak
dospělým, krásné prázdniny, plné nejen dobrodružství, ale i odpočinku a pohody. Ať je vaše léto krásné,
barevné, rozmarné a v září se těším na setkání !!!

Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev

SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 6. září 2015 se v Kulturním domě
v Horní Cerekvi uskuteční setkání seniorů.

Vystoupí

STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
Začátek15.00 hodin

ČERSTVÉ KRAVSKÉ MLÉKO
PRODEJ ZE DVORA
kde:
kdy:

cena: 14 Kč za 1 litr mléka
Horní Ves 5, p. Varodi Marian
všední dny
9–10 hod.
17–18 hod.
víkendy
9–11 hod.

Tel.: 725 553 706
(možno dohodnout dovoz mléka přímo k vám domů)
Hornocerekvický zpravodaj
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
KNIHY NA LETNÍ DOVOLENOU
Milan Martinec, Kolosální cesta ke Koloseu
a další cyklocesty po Evropě. Asfaltové, polní a lesní cesty brázdí Milan
Martinec na bicyklu od roku 1980.
Všechny výlety, jak se na správného
cyklotrempa sluší, má poznamenané
ve svém cyklistickém deníčku.
Marcela Mlynářová, Dokud držím pohromadě.
Další kniha oblíbené autorky, v níž
opět vypráví o svých příhodách, o životních vrcholech, pádech a zvratech,
o všem, co přináší běžný život lidem,
kteří k němu přistupují s humorem, nebojácně, s kuráží a kteří si na situacích,
jež prožívají, dokážou vždy najít něco
dobrého a nikdy se nevzdávají.
Pavel Brynz, Muž bez ženy není člověk. Román,
který s láskou odhalí slabosti i slabiny.
Když si žena Martina Samka sbalila
věci, myslel si, že co ho nezabije, to ho
posílí. Podaří se hrdinovi dnešní doby
zastavit volný pád až na dno? Neodolatelně upřímná, humorná a bravurně
napsaná kniha o vztazích mezi muži
a ženami vás pohladí po duši.
Monika a Jirka Vackovi, TransAsia vlakem kolem Asie se skládacími koly. Čtvrtý cestopis Moniky a Jirky Vackových pojednává
o jejich pozemní cestě do Pekingu
a zpět. Viděli 14 států, vlakem najeli
více jak 20 000 km, na skládačkách
téměř 2400 km, zažili mimo jiné silné
zemětřesení pod Mt. Everestem, projeli si nádherná vysokohorská sedla
v Himálajích, koupali se v Bajkalu či spali na Dlouhé zdi. Těch zážitků bylo prostě tolik, že se rozhodli
opět vše sepsat a podělit se s vámi na 264 stránkách
tradičně bohatě ilustrovaného cestopisu.
Věra Nosková, Ať si holky popláčou. Druhé rozšířené vydání knihy Ať si holky popláčou, která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Abonent ND. Byla brzy vyprodaná, nominovaná na cenu Boženy
Němcové a její ohlas mezi recenzenty
a hlavně čtenáři byl velmi příznivý.
Původní vydání je nyní obohaceno
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o osm později napsaných povídek a soukromých reportáží, stejně sebeironických a humorných.
Jeff Kinney, Deník malého poseroutky 9. Výlet
za všechny prachy. Rodinný výlet,
to by měla být veliká legrace, pokud
samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta
začala slibně, ale pak přišlo hned několik špatných odboček. Záchody na
benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný
nárazník a prase na útěku nic z toho
úplně nesplňuje Gregovu představu o pěkně stráveném čase.
Robert Galbraith, Hedvábník. (pseudonym J.
K. Rowlingové) Druhá kniha z řady
vysoce oceňovaných detektivních románů s Cormoranem Strikem a jeho
energickou mladou asistentkou Robin Ellacottovou je strhující a čtivý
příběh. Když zmizí spisovatel Owen
Quine, jeho žena se obrátí na soukromého detektiva Cormorana Strika.
Carole Matthewsová, Já se z tebe zblázním. Anna
Terryová je mladá matka dvou dětí,
která má jeden rozvod za sebou a druhý před sebou. Manžel ji opustil před
víc než rokem a nechal ji zcela bez
prostředků. Nick Diamond je majitel
neperspektivního autobazaru, kterého z domova vystrnadila manželkavegetariánka kvůli řezníkovi. Do čekárny právnické
firmy oba zavede tentýž důvod – rozvod. A okamžitě si padnou do oka.
Jiří Syrovátka, Hypochondr z periferie. Černá
groteska plná gagů a vybraného humoru vypráví o čtyřicetiletém hypochondrovi s přezdívkou Dravec. Přišel už o ženu, o přítelkyni, o kariéru
a přesto se stále bojí především o své
zdraví. Pokud máte rádi Šimka a Grossmanna nebo Woddyho Allena, pak
jste otevřeli tu správnou knihu! (černá groteska)
Navštivte městskou knihovnu
– určitě si vyberete – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík

Hornocerekvický zpravodaj

Hornocerekvický zpravodaj
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KD HORNÍ CEREKEV uvede v pátek 9. října 2015

Předprodej bude zahájen 14. září 2015 na účtárně MěÚ
● Cena 200 Kč v předprodeji/ 250 Kč na místě. ● Balkon 150 Kč v předprodeji/ 200 Kč na místě.
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KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉR
ROU
„Kreslení je dovednost, které se lze naučit!“
Cílem kurzu je odpoutání se od stresu a každodenních povinností, zvýšení sebevědomí a rozvoj osobnosti, udělat něco jen pro sebe a odpočinout si!
Ale hlavně na konci tohoto kurzu budete umět nakreslit zdařilý portrét!
Není podstatné, zda jste výtvarně nadaní. Je i pro ty, kteří nikdy nekreslili.
Kurz je dvoudenní po cca 5 hodinách
Připravovaný termín:
1. den pátek 16. 10. 2015 15.30–21.00 hodin
2. den sobota 17. 10. 2015 10.00–14.30 hodin
(čas lze upravit dle zájmu účastníků)

Cena 700,- Kč
Maximální počet účastníků: 8, věková hranice 12–99 let
Místo: KD Horní Cerkev – klubovna MS
Rezervace na tel.:
606 584 805 (KD H. Cerekev)
724 589 808 (G. Danielová)
V případě zájmu účasti na kurzu je nutné složit zálohu 350,- Kč na číslo účtu
240810838/0300 nebo v hotovosti u vedoucí KD H. Cerekev

ZO ČZS Žirovnice vás zve na 52. mezinárodní výstavu

ZAHRADA VYSOČINY – MEČÍKY
žirovnický zámek 22. 8.–24. 8. 2015 od 9 do 17 hodin
Doplňkové ex ozice
Sor iment rajčat a paprik, včelaři (prodej medu) | Prodej zahrádkářských vý ěstků a sadbového česneku |
Odpoledne kult r í prog am

Hornocerekvický zpravodaj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
František Medlín
Jaroslava Nechvátalová

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

75 let
Drahoslava Lisová
80 let
Jiří Pech
93 let
Libuše Janů

V sobotu 19. září 2015
VINOBRANÍ
– taneční zábava REFLEXY
Začátek ve 21.00 hodin, KD

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Hana Doležalová – 79 let
Jitka Berková – 73 let

PŘIPRAVUJEME

NARODILI SE:
Vojtěch Pejcal
Tereza Žilková
-pk-

ČESAD Počátky, s.r.o.
PŘIJME ŘIDIČE KAMIONU
na přepravy do Itálie

denní dieta 40 EUR,
prémie za km, za úsporu nafty,
tuzemské diety, víkendy dle dohody.
Volejte: 565 495 239, 602 490 691,
602 105 007

UDĚLÁTE SI ČAS?

V pátek 9. října 2015
divadelní představení
KŠANDA
v podání předních pražských herců
Předprodej od 14. 9. 2015 na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385,
150,-/200,- Kč v předprodeji,
na místě 200,-/250,- Kč
SEZNAM AKCÍ NA HŘIŠTI
V HŘÍBĚCÍ 2015
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-
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