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SETKÁNÍ RODÁKŮ V TĚŠENOVĚ

Foto Josef Preisinger
Je krásný slunečný den 29. srpna 2015, teplota
jako
v tropech a v Těšenově
se scházejí účastníci již
Hornocerekvický
zpravodaj
druhého setkání rodáků a přátel této malé obce. Na

začátku při prezentaci každý účastník obdržel malý
dárek, který jim při popíjení kávy nebo čaje bude
1
tuto událost připomínat.

Po prezentaci přivítala všechny jménem organizátorů paní Marie Vaňková. Pak proběhla v místní kapli mše svatá celebrovaná farářem z Nového
Rychnova. Na památku na toto setkání bylo společné fotografování všech zúčastněných.
Slavnostní projev jménem zastupitelstva Horní Cerekve přednesl její starosta pan Ing. Jaroslav Andrle.
Pro všechny účastníky a hosty organizátoři připravili vydatné občerstvení, dobrou náladu pomáhala vytvářet muzika. Vzpomnělo se i na ty, kteří
již nejsou mezi námi, ale v povědomí rodáků stále
zůstávají.
I když bylo velice teplo, teploměr ukazoval 33 °C,
sešlo se 96 účastníků všech věkových skupin. Nejstarší účastnicí byla ve věku 92 let paní Marie Kluba-

lová z č. p. 10, nejmladší pětiměsíční Justýnka Klubalová z č. p. 6. Také vzdálenost, kterou bylo nutné na
setkání překonat, byla rozdílná. Byli zde rodáci, kteří
dnes žijí např. ve Švýcarsku, v Bílině, v Českých Budějovicích, Praze, Nymburku, Hradci Králové, Kutné Hoře, Sezimově Ústí, Jihlavě, Pelhřimově, Třešti,
Zajíčkově. Organizátoři děkují všem zúčastněným za
to, že si udělali čas a vážili cestu, aby se mohli setkat
s rodinou a přáteli z mládí.
Poděkování patří městu Horní Cerekev a Kraji Vysočina za podporu této akce. Děkujeme také
všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a materiálnímu zajištění celé akce a přispěli tak k jejímu
hladkému průběhu a výborné náladě.
Organizátoři setkání

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města 01–08/2015
Finanční hospodaření města Horní Cerekev k datu 31/08 2015 vykazuje následující výsledky:
2015

schválený rozpočet

skutečnost k 31/08 v Kč

skutečnost k 31/08 v %

příjmy

36,093.800,- Kč

22,056.402,- Kč

61,11 %

výdaje

36,093.800,- Kč

27,465.243,- Kč

76,09 %

stav běžného účtu

k 31/08 2015

3,506.315,- 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 výdajem ve výši
8 mil. Kč. Aktuálně z této částky zbývá uhradit 465.991,- Kč.
Daňové příjmy jsou k 31/08 2015 vyšší o 411.510,- Kč než v roce 2013, ale o 651.419,- Kč nižší než za
stejné období v roce 2014.

Provozní výdaje ve školách 01–06/2015
Čerpání provozních příspěvků Mateřské školy a Základní školy Horní Cerekev za první pololetí roku 2015
vykazuje tyto výsledky:
provozní příspěvek 2015

skutečné čerpání k 30/06 2015

%

Mateřská škola

791.000,- Kč

386.194,- Kč

48,82

Základní škola

1,785.000,- Kč

1,036.189,- Kč

58,05

Investice
V tabulce si můžete přečíst další finanční náklady na letošní největší investiční výdaje města v roce 2015:
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Investiční výdaje

Celkové náklady včetně DPH

Parkoviště „P3“ U Suchánků

1,020.536,- Kč

Komunikace v části ulice Smetanova

1,055.589,- Kč

Rekonstrukce malého sálu, vestibulu a šatny v kulturním domě

287.041,- Kč

Osobní automobil Š Roomster (ojetý)

183.800,- Kč

Památník obětem válek

150.000,- Kč

Hornocerekvický zpravodaj

Rezignace ve škole
Ředitel základní školy Ing. Václav Čech podal ke dni 01/07 2015 písemnou rezignaci na výkon své funkce. Vedením školy a statutárním orgánem školy v plném rozsahu byl pověřen do 30/06 2016 Mgr. Vítězslav
Skopal. Ing. Václav Čech obdržel návrh na změnu dalšího zařazení, a to jako pedagogický pracovník II.
stupně, ale tuto nabídku odmítnul a proto dostal výpověď z pracovního poměru. V průběhu školního roku
2015/2016 musí zřizovatel základní školy (město Horní Cerekev) vyhlásit, provést a vyhodnotit konkurzní
řízení na obsazení funkce ředitele školy.

Den otevřených dveří
Po závěrečné prohlídce rekonstrukce přístavby základní školy dne 25/06 2015 byl dne 07/07 2015 vydán
kolaudační souhlas a od 01/09 2015 se do tohoto objektu vrátili žáci a školní ruch. V přístavbě budou nové
prostory šaten a školní družiny, dále učebny hudební a výtvarné výchovy a modernizovaný gymnastický
sál. Vedení města a základní školy plánuje v termínu 01/10 2015 možnost prohlídky vnitřních prostor přístavby nejen všem zájemcům z řad rodičů žáků školy, ale i všem občanům. Pozvánka na „Den otevřených
dveří“ bude včas doručena do každé domácnosti. Celkové náklady na opravné a investiční práce objektů
základní školy dosáhly výše 34,319.263,- Kč.

BIOODPAD
Upozorňujeme občany, aby v případě naplněných kontejnerů na bioodpad
neukládali tento volně ložený vedle kontejnerů.

Nabídka pozemků
Zastupitelsvo města projednalo a schválilo na svém 6. zasedání záměr nabídky k prodeji pozemků
pč.2480/80 – pč.2480/96 v kú. Horní Cerekev – 17 budoucích stavebních parcel v lokalitě „Kamenný
Vrch“.
Na základě výše uvedeného se vyhlašuje nabídka na prodej jednotlivých budoucích stavebních pozemků
za těchto podmínek:
a) základní cena pozemku ke dni 09/09 2015 je 350,- Kč/1 m2 + DPH. Kupní cena může být požadována
i před zahájením stavebních prací inženýrských sítí.
b) základní cena bude každý rok zvýšena o míru všeobecné inface roku předcházejícího (viz údaje ČSÚ),
a to vždy k 30/06 (poprvé k 30/06 2016 o inflaci roku 2015),
c) pozemky budou prodávány zájemcům v pořadí, tak jak budou žádat, a o jejich přidělení rozhoduje vždy
zastupitelstvo města,
d) kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 2 měsíců od schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města, kupní cena musí být uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy,
e) kupující musí akceptovat znění kupní smlouvy předložené městem Horní Cerekev,
f) k pozemku bude současně zřízeno předkupní právo pro město Horní Cerekev za stejnou kupní cenu,
které bude smluvně zrušeno po uvedení stavby rodinného domu do užívání dle platných předpisů,
g) kupní smlouva bude zahrnovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, kterou je kupující povinnen zaplatit
městu Horní Cerekev v případě, že do 4 let od uvedení inženýrských sítí z majetku města do užívání
dle platných právních předpisů, nebude stavba rodinného domu schopna užívání dle platných právních
předpisů,
h) zahájení stavby rodinného domu na odkoupeném pozemku bude možné až po dokončení výstavby inženýrských sítí z majetku města a jejich uvedení do užívání dle platných právních předpisů,
ch) pro stavby rodinných domů jsou závazné regulativy zástavby, které jsou stanoveny Územním plánem
města Horní Cerekev a Územní studií lokality “Kamenný Vrch (vypracoval Ateliér Štěpán, České Budějovice) a se kterými jsou stavebníci povinni se seznámit (doporučujeme před podáním žádosti o odkoupení pozemku),
i) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo tento záměr realizovat v případě obdržení minimálně 10 žádostí a výše uvedené podmínky v odůvodněných případech i upravovat.

Hornocerekvický zpravodaj
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Další informace:
1) nabídka prodeje pozemků platí do 30/11 2015.
2) žádosti zasílejte na adresu Městský úřad Horní Cerekev, Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev nebo osobně na podatelnu úřadu,
3) identifikace žadatelů je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a korespondnční adresa, telefonní kontakt, u manželů údaje obou osob,
4) bližší informace na Městském úřadě Horní Cerekev – Ing. Jaroslav Andrle (starosta města), tel.:
565 396 495, 607 983 297 nebo Bc. Radek Toman, DiS. (vedoucí odboru výstavby), 565 396 284 nebo
724 107 611.
5) v případě zájmu o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě „Kamenný Vrch“ vyplňte do 31/10 2015
přiložený „Anketní – odpovědní lístek“ nebo lze podat přímo žádost o odkoupení konkrétního pozemku
v termínu do 30/11 2015.

Návrh do diskuze
V souvislosti s provedenou opravou památníku
obětem 1. a 2. světové války na Náměstí T. G. Masaryka byl odborně posouzen i stav sochy sv. Jana
Nepomuckého (viz foto). Dle názoru restaurátora
soše velmi škodí její umístění pod pěti vzrostlými
lípami. Spad a splach z listí stromů způsobuje na
soše tvorbu mechovitého nánosu, který minimálně
vizuelně, ale i kvalitativně znehodnocuje. Restaurátor přišel s myšlenkou přemístit sochu na důstojnější a viditelnější místo do parteru náměstí ke kostelu
Zvěstování Panny Marie. Přemístění sochy, která je
kulturní památkou, samozřejmě podléhá souhlasnému stanovisku Národního památkového ústavu
a Ministerstva kultury ČR. Co vy na to? Za Vaše
názory na realizaci nastíněného návrhu předem děkuji.
P.S. Historické prameny dokládají, že původní
umístění sochy sv. Jana Nepomuckého bylo na náměstí v blízkosti kostela.

Poděkování
Starosta města děkuje těmto občanům:
• Zdenka Musilová
• Marie Šimková
• Marie Smrčková
• Václav Chadim
K 25. výročí založení Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice byla vydána série
originálních stříbrných šperků s českými granáty za ocenění práce bývalých i současných vedoucích pracovníků místní organizace výše zmíněného svazu v Horní Cerekvi a tyto byly jmenovaným předány 12/09
2015 v rámci kulturně společenské akce „Region jede k vám“.

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
Rekonstrukce chodníku na náměstí
Na přelomu měsíce srpna a září byla provedena plánovaná rekonstrukce chodníku na náměstí T. G. Masaryka, která opět vychází z komplexní rekonstrukce náměstí. Původní dlažba byla
odstraněna a nahrazena novou zámkovou, včetně silničních a zahradních obrub. V místě zábradlí u autobusové zastávky byly osazeny snížené obruby, které tvoří přípravu pro budoucí přechod.
Zároveň byla provedena nová dlažba k již zrekonstruovanému pomníku obětem první a druhé světové války, která bude doplněna
výsadbou nové zeleně. Veškeré práce na stavbě chodníku mimo

výkopových těžkou technikou byly prováděny zaměstnanci města. Děkujeme
řidičům a hlavně chodcům za pochopení s dopravním omezením po dobu
rekonstrukce chodníku, která probíhala
nezbytně nutnou dobu.

Základní škola
Během letních prázdnin se nemalou částí podíleli zaměstnanci města na přípravě budovy školy pro nadcházející školní rok. Jednalo se převážně o stěhování nábytku do zrekonstruované části školy (přístavby)
a dále o různé údržbářské a montážní práce v prostorech celého objektu.

Kontejnerové stání Chrástov
V současné době probíhá výstavba nového kontejnerového stání v Chrástově a to vedle hasičské zbrojnice. Prostor je v tuto chvíli již vykopán. V místě svahu
bude provedena opěrná zeď z pohledových šalovacích
tvárnic, celý prostor ohraničen obrubníkem a zadlážděn zámkovou dlažbou. Dále byla odstraněna stávající vývěsní tabule a v místě vedle nového stání bude
osazena nová. Na opěrnou zeď před společenskou
místností, kde pomyslné zábradlí tvořily kontejnery,
bude provedeno nové kovové a dále bude opraveno
oplocení kolem vodní nádrže na návsi. Veškeré práce
vycházejí z podnětu osadního výboru v Chrástově.

Poruchy veřejného osvětlení a rozhlasu
Jelikož se blíží podzimní a zimní měsíce, kdy se den zkracuje a noc prodlužuje, nastává opět období většího svícení. A proto připomínáme a zároveň žádáme občany města a místních částí, pokud zjistí poruchu
na veřejném osvětlení nebo rozhlasu, o neprodlené informování na email: provoz@hornicerekev.cz nebo
tel. čísle 607 078 278, případně osobně na Městském úřadě v Horní Cerekvi. Na opravy je najímána externí
plošina při větším počtu poruch a v nepravidelných intervalech. Informováním o nefunkčnosti tak zajistíte,
že porucha, kterou zaznamenáte, bude vždy opravena v nejbližším možném časovém úseku.
Děkujeme občanům za spolupráci.
Radovan Ďuríček

Hornocerekvický zpravodaj
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Školní rok 2015/2016 jsme zahájili za slunečného počasí na víceúčelovém hřišti u školy za účasti starosty města pana Ing. Jaroslava Andrleho. Po slavnostních fanfárách a státní hymně přivítal ředitel školy
všechny žáky, spolupracovníky a rodiče devatenácti prvňáčků, kteří poprvé v životě statečně mžourali do
ranního sluníčka při nástupu celé školy.
Poté se všichni žáci odebrali se svými třídními učiteli do tříd, naše
nejmenší doprovodili deváťáci a rodiče do první třídy, kde už se jim
věnovala hlavně jejich třídní učitelka paní Mgr. Jana Mäsiarová. Těch
nových pomůcek a dojmů! ☺ Rodiče si pak šli prohlédnout místa,
kde budou ve škole trávit čas jejich ratolesti – jídelnu v hlavní budově
(informace vedoucí školní kuchyně paní Miroslavy Braunové), školní družinu a celou novou přístavbu. Během skromného pohoštění ve
školní družině byli seznámeni s provozem družiny paní vychovatelkou
Evou Drdovou. Když za námi dorazily nejmladší děti, paní Drdová
je postupně fotila, ostatní děti si zatím hrály ve vedlejším oddělení
družiny.
Vedení školy přeje všem učitelům a provozním zaměstnancům hodně pracovního optimismu a žákům, aby do školy chodili rádi a aby si
z ní odnesli co nejvíce vědomostí a dovedností potřebných pro život.
Amal Daki
(vs)

Pavel Dvořák
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Filip Fiala

Laura Jelínková
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Kristýna Jílková

Rudolf Kavuliak

Natálie Klímová

Patrik Makovička

Bronislav Podhorský

Jáchym Prüher

Matyáš Sankot

Nikola Smíšovská

Ondřej Smíšovský

Hornocerekvický zpravodaj
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Prokop Spálovský

Lucie Vaňková

Viktorie Várady

Marian Varodi

Jakub Vilímek

Kvido Vrba

Foto Eva Drdová
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Rozpis utkání mužstev SK Horní Cerekev podzim 2015
0P – II. třída „POUTNÍK LIGA“
Kolo
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Den
So
So
So
So
So
Ne
So

Datum Zač.ut.
Utkání
SK Horní Cerkev „A“
12.9.2015 16.00
19.9.2015 15.30 Slovan Kamanice n. Lipou „B“
SK Horní Cerkev „A“
26.9.2015 15.30
3.10.2015 15.00
FC Ústrašín
SK Horní Cerkev „A“
10.10.2015 15.00
18.10.2015 14.30
Tatran Červená Řečice
SK Horní Cerkev „A“
24.10.2015 14.30
Volno – volný los
Ne 8.11.2015 15.30
FC Maraton Pelhřimov

Pozn.
FC Slavoj Žirovnice „B“
SK Horní Cerkev „A“
Sokol Hořepník
SK Horní Cerkev „A“
Sokol Plačkov „A“
SK Horní Cerkev „A“
Sokol Božejov
SK Horní Cerkev „A“

UT

OP IV. třída
Kolo
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Den

Datun

Zač.ut.

Ne 20.9.2015 10´00
Ne 27.9.2015 15´30
Ne 4.10.2015 10´00
Ne 11.10.2015 15´00
Ne 18.10.2015 10´00
Ne 25.10.2015 14´30
Ne 1.11.2015 10´00
Ne 8.11.2015 13´30

Utkání
Volno – volný los
SK Horní Cerkev „B“
A.F.C. Humpolec
SK Horní Cerkev „B“
Soko Častrov
SK Horní Cerkev „B“
SK Horní Ves
SK Horní Cerkev „B“
Střepina Žirov „B“

Pozn.
Slavoj Třešť „C“
SK Horní Cerkev „B“
Sokol Plačkov „B“
SK Horní Cerkev „B“
Sokol Hněvkovice
SK Horní Cerkev „B“
Sokol Košetice „B“
SK Horní Cerkev „B“

OP žáci
Kolo
3
4
5
6
7
8
9
10

Den Datum Zač.ut.
So 12.9.2015 10´30
So 19.9.2015 10´00
Ne 27.9.2015 10´00
Ne
So
So
St

11.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
28.10.2015

10´00
10´00
10´00
10´00

Utkání
Start Nový Rychnov
SK Horní Cerekev
SK Jiřice
Volno – volný los
Tatran Červená Řečice
SK Horní Cerekev
Sokol Košetice
SK Horní Cerekev

Pozn.
SK Horní Cerekev
Sokol Košetice
SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev
Start Nový Rychnov
SK Horní Cerekev
SK Jiřice

OP st. + ml. přípravka
Kolo
3
4
5
6
7
8
9
10

Den Datum Zač.ut.
So 12.9.2015 10´00
Pá 25.9.2015 17´00
Pá 2.10.2015 17´00
Ne 11.10.2015 10´00
Pá 16.10.2015 17.00
St

28.10.2015

16.30
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Utkání
Slavoj Pacov
Volno – volný los
SK Horní Cerekev
SK Horní Cerekev
Slovan Kamenice n. Lipou
SK Horní Cerekev
Volno – volný los
FC Slavoj Žirovnice

Pozn.
SK Horní Cerekev
FC Slavoj Žirovnice
Spartak Počátky
SK Horní Cerekev
Slavoj Pacov
SK Horní Cerekev
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CO VÁS ZAJÍMÁ – Informuje POLICIE ČR
Bezpečně do školy
Začátek školního roku je každoročně významným
obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou
školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu vracejí.
Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, na která je při této příležitosti nutné upozornit.
Jedním z nich je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. Pokud nahlédneme do statistik,
tak z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří úrazy
spojené s pohybem dítěte v provozu na pozemních
komunikacích více jak 40 % a úmrtí přes 30 %, což
poukazuje na závažnost této problematiky.
V období od 1. ledna 2015 do 31. července 2015
šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 59 dopravních nehod s účastí chodců. Z tohoto celkového počtu bylo v pěti případech účastníkem dopravní nehody dítě. Při těchto nehodách bylo 44 chodců lehce
zraněno a sedm těžce.
Z hlediska zavinění byli chodci viníky dopravních nehod ve čtrnácti případech a z tohoto pět nehod bylo zaviněno dítětem.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí účastníci silničního
provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáčků některá základní pravidla.
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu
v první řadě odpovídají jeho rodiče – škola a ostatní
složky podílející se na prevenci v dopravě mohou
dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy,
ale praxi ve skutečném provozu musí zajistit rodiče, včetně toho, aby dětem šli příkladem. Co tedy
mohou rodiče pro bezpečnost svých dětí v silničním
provozu udělat?
Před začátkem školního roku je vhodné, aby si
rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy a ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali
mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti
zásady bezpečného přecházení, a to zejména:
• Aby dítě použilo bezpečné místo k přecházení,
například tam, kde má dostatečný rozhled a je
tam vyznačený přechod pro chodce.
• Před přecházením vozovky se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít.
• Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly
• Nevbíhat na silnici
Vhodné je, aby zezačátku rodiče doprovázeli
mladší děti na cestě do školy, dokud nezískají jistotu, že se dítě v silničním provozu pohybuje bezpeč-
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ně a dbá jejich rad. Je nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v provozu – dítě
není ničím chráněno a případný střet s vozidlem
vždy “prohraje“ dítě.
Důležitou rolí rodičů je nejen dávat svým dětem
příklad, ale svou všímavostí mohou přispět i k jejich
bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dětí a účastníků
silničního provozu. Pokud zaregistrují při doprovodu dětí do škol nebezpečné úseky, ve kterých by
mohlo dojít k ohrožení, je třeba upozornit orgány
příslušných obcí a požádat o dopravně inženýrské,
nebo stavební řešení.
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do
školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat reflexní
nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, baťůžcích. Toto neplatí pouze pro
děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu
platí zásada vidět a být viděn.
Pokud se děti přepravují do školy veřejnou dopravou, měli by jim rodiče vysvětlit zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích - nutnost
se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za
autobusem stojícím v zastávce.
Jestliže rodiče přepravují menší dítě do školy
v osobním automobilu, musí být vždy umístěno
v dětské autosedačce. U nás platí tato povinnost
ze zákona, přesto statistiky dětských úmrtí hovoří
o opaku.
Takže několik zásad pro rodiče:
Řidič nesmí přepravovat ve vozidle, které není
vybaveno zádržným bezpečnostním systémem:
• dítě mladší tří let,
• dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,
Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí být přepravováno dítě,
jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské
autosedačky a při této přepravě musí být splněny
následující podmínky:
• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který
nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě
v dětské autosedačce přepravováno čelem proti
směru jízdy,
Dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených výrobcem dětské
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autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky
umístěno v souladu s návodem k použití této dětské
autosedačky.
Nerespektování těchto zásad je hodnoceno jako
přestupkové jednání, za které může být uložena
sankce až do výše 2000 korun a ztráta čtyř bodů.
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku a v jeho průběhu
se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích
vyskytovat více dětí a tomuto by měli přizpůsobit

své chování – zejména pak rychlost jízdy. Důležitá
je u všech řidičů i předvídavost. Berme v úvahu, že
chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou velice často nevyzpytatelné.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
pprap. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

PRO VELKÝ ÚSPĚCH OPAKUJEME!!!
Ochotnický soubor Horní Cerekev se v měsíci říjnu
opět představí v divadelním 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 30. a v sobotu 31. října, vždy od 19.30 hodin
v KD v Horní Cerekvi
Předprodej vstupenek od 12. října na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385. Vstupné 100 Kč.

POZVÁNKA
na

VÝSTAVU ZAHRÁDKÁŘŮ
ZO ČZS HORNÍ CEREKEV V MĚSTSKÉM MUZEU
v e dnec h

PÁ T E K 25. zář í 8.00 – 16.00 hod.
S OB OT A 26. zář í 8.00 – 11.00 hod.
Vystavujem e výpě s tk y , fotogr afi e a k r es by dě tí z M Š a Z Š

Hornocerekvický zpravodaj

11

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Fredrik Backman, Babička pozdravuje a omlouvá se. Zábavný
a napínavý příběh plný nečekaných
setkání, nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek a fantazie. Román Babička pozdravuje
a omlouvá se je psaný se stejnou lehkostí jako Backmanův Muž jménem
Ove, ale zároveň je i dojemný a vzrušující.
Kristýna Pivodová, Kriminální
případy ze Šumavy. Šumava, průzračný, voňavý horský vzduch. Nádherná příroda, úchvatná jezera, slatě,
prameny řek, dokonce prales. A také
místa bývalých vojenských cvičišť,
kam po desetiletí nevstoupila lidská
noha. Jenže Šumava, to bohužel není
jen všeobjímající krása, nádherná příroda a idylická
krajina, jak ji vnímá snad každý, kdo sem zavítá.
I zde se můžeme setkat se zločinci a kriminálními
případy. I tady s nimi muži a ženy zákona svádějí
každodenní, nikdy nekončící zápas.
Mary Kubica, Hodná holka. Mia
Dennettová, hodná holka z rodiny
prominentního soudce, se v baru
seznámí s tajuplným cizím mužem.
Colin Thatcher jí zpočátku připadá
jako ideální kandidát pro vztah, ale
záhy se ukáže, že právě udělala největší chybu svého života. Colin má totiž za úkol
Miu unést a předat ji svému zaměstnavateli, který
chce vymáhat výkupné. To je ovšem teprve začátek!
Napínavý psychothriller s nečekaným rozuzlením
se stal bestsellerem.
Dana Hlavatá, Nic nemusím. Mezi
mladými manželi Kamilou a Dušanem to poslední dobou pořádně skřípe. Dcera Vanesska pro ně byla až
donedávna centrem vesmíru, avšak
poté, co Kamila Dušana podezřívá,
že si našel milenku, se rodina hroutí. Žárlivá Kamila se ve snaze zachránit manželství dopouští fatálních chyb. Když už se zdá, že se
z toho všeho vymotá, že našla člověka, kterému na
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ní opravdu záleží, rázem přijde šok a všechno je jinak.
Jaroslava Černá, Perchta z Rožmberka. Pro její otevřené srdce ji
všichni milovali. Perchta z Rožmberka vynikala krásou, laskavostí a dobrotou. S milovaným Petrem ze Šternberka si plánovali budoucnost, avšak
otec ji z hamižnosti provdal za opilce
Jana z Lichtenštejna. Život s Janem
se podobal peklu, a právě proto, když ji manžel na
smrtelném loži prosil o odpuštění, Perchta odmítla.
Agnés Abécassis, Bože, první vráska! Anouschka byla až dosud se svým
životem naprosto spokojená. Je vdaná, má dospívající dceru a zajímavé
zaměstnání, píše knihy. Jednoho dne
se však všechno změní a ona si náhle
uvědomí, že je jí šestatřicet. Tedy technicky vzato, skoro čtyřicet. Tudíž brzy padesát. Co
teď? Anouschka se rozhodne, že musí vnést do svého
života trochu vzruchu, a přijme pozvání na svatbu své
sestřenice. Netuší, že vzrušení si tedy skutečně užije!
Gabriela Brůžičková, Chalupa.
Příběh se odehrává v romantickém
prostředí na samotě někde na vysočině, kde si úspěšný manželský pár
- lékař Filip a knihovnice Leona –
koupil stylovou chalupu pro víkendový a prázdninový odpočinek, načerpání nových sil a spokojenosti na duši. Krátce
poté, co Filip s Leonou začali jezdit na chalupu, se
dozvídají, že v jejich domě došlo před mnoha lety
k dvojnásobné vraždě. Jenže tragédie, ke které zde
došlo kdysi dávno, se začíná postupně, ale neodbytně prolínat do jejich života a postupně jej ničit.
David Lagercrantz, Dívka v pavoučí síti (4. díl světového fenoménu Milénium). Časopis Milénium
má nové majitele a jeho kritici tvrdí,
že Mikael Blomkvist je vyhořelý a že
uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě
v noci Blomkvistovi zavolá profesor
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Frans Balder, přední odborník na výzkum umělé inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité
informace o americké zpravodajské službě a že byl
v kontaktu s výbornou mladou hackerkou, která se
podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře zná.
Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale potřebuje. Lisbeth
Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Ale
nadešel čas, aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř
Afričan. Padrino Krejčíř Afričan je
kniha o uprchlíkovi Radovanu Krejčířovi. Přináší dosud neznámá fakta
ze zákulisí života Krejčíře, který utekl z České republiky, aby se vyhnul
vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy. Kniha je napsána reportážně podle
skutečné události. A stala se rovnou podkladem pro
zpracování scénáře k filmu GangsterKA.

Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek. (v pátek 9. října bude knihovna uzavřena)
Miroslav Václavík

„VÍČKO K VÍČKU PRO MIŠIČKU“
Chtěli bychom moc poděkovat všem lidem z Horní Cerekve, kteří si na Michalku vzpomněli a nasbírali
neuvěřitelné množství víček. Velmi nás těší, že na Míšu myslíte a dáváte nám sílu, že na boj s neznámou
nemocí nejsme sami. Michalka měla velkou radost z krásného medvěda, kterého dostala a velmi si ho
oblíbila. Také bychom chtěli poděkovat panu Václavíkovi, který víčka přivezl a stará se o sběrné místo
v Městské knihovně v Horní Cerekvi. Věříme, že nemoc, která Michalku trápí, brzy porazíme a bude se
moct lépe pohybovat a třeba snad i chodit. Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat léčebnou rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních pomůcek, které pomáhají Míše lépe zvládat
strasti nemoci.
Děkujeme, rodiče Michalky.
Informace o tom, jak se Míše daří, najdete na www.michalka-vicka.cz
www.facebook.com/michalka.zahradnikova
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MARNÁ SNAHA NENÍ MARNÁ ANEB DRACI V TELČI!
Poslední sobotu v červenci proběhl závod Dračích
lodí na Štěpnickém rybníku v Telči. Druhý ročník tohoto „klání“ zahájil tradiční festival Prázdniny v Telči. Jedná se o uzavřený FUN závod Regionu Renesance. Abychom si ujasnili, o co vlastně jde. Dračí
lodě tvoří posádka 18 závodníků, kteří se snaží na ozdobených lodích, na přídi hlava draka a na zádi ocas
draka, zajet co nejrychlejší čas na úseku 200 metrů
sprint. Podmínkou je, aby v posádce byly minimálně
4 ženy. Nedílnou součástí je i přítomnost bubeníka
a kormidelníka, které je možné si „zapůjčit“ nebo je
lze mít vlastní. Jedou se dvě rozjížďky, ze kterých se
vybírá nejlepší čas do konečného pořadí. Kreativitě
se meze nekladou, a tak stejnokroje posádky nebo
jakékoliv jiné doplňky jsou vítané. Je nutné podotknout, že se druhého ročníku závodů účastnilo 20
posádek, což svědčí o nebývalém úspěchu Dračích
lodí z loňského roku. Minulý rok se účastnilo pouze
12 posádek. Závodům přihlíželo z kdejakého koutku
a volného místa na hrázi téměř 2500 lidí.
A tak i parta 18 lidí z Horní Cerekve a okolí vyjela do Telče reprezentovat. Nesli jsme název
MARNÁ SNAHA. Taktický název nebo opravdu
marná snaha? Již při přihlášení do závodů naše posádka byla zařazena do kategorie hobby, v druhé,
fun, byly čtyři posádky, které jezdí seriál závodů
po celé České republice. Podle pokynů pořadatele a rychlého zaškolení, jak se chovat na lodi a jak
vůbec pádlovat, jsme konečně vypluli na naší první
tréninkovou jízdu. Naše zkušební plavba nevypadala vůbec špatně. Ačkoliv jsme absolvovali jediný

trénink, v den závodu, mohli jsme být spokojeni se
svým rytmem i tempem. Čas oficiálního zahájení se
blíží a tím se stupňovala i naše nervozita. První rozjížďku v modré lodi jsme absolvovali kolem 14. hodiny. Za podpory fanoušků a bojového pokřiku jsme
se dostali na start první rozjížďky. Čas 1:07:08 nás
po prvních rozplavbách posunul až na 7. místo, před
námi byly 4 lodě z kategorie fun a pořadí za nimi se
rozhodovalo ve vteřinách ne-li v setinách sekund.
Po této zpackané jízdě následovala porada s kapitánem u dobrého jídla a pití. Videokamera, rozbory, konzultace a uznání vlastních chyb, nás dovedla
k názoru, že je třeba pořádně máknout. Jde nám taky
o hodně: první cena bylo prase na gril, druhou cenou byl sud piva a třetí cenou vstupenky na festival Prázdniny v Telči. Cíl byl tedy jasný a motivace
velká. Po dlouhém čekání se nenápadný tým opět
sešel na startu druhé rozjížďky, tentokrát v lodi červené. Dali jsme do toho opravdu vše a na čase se to
také projevilo. Oficiální čas: 1:05:35! Do poslední
rozplavby nebylo pořadí závodů vůbec jasné, a tak
se čekalo na dojezd posledních dvou lodí a sestavení celkového hodnocení. Časy se lišily na prvních
4 místech pouze v setinách sekundy (vypláznutý jazyk draka), a tak se posádka Marné snahy umístila
v závodu Dračích lodí v Telči na prvním místě ve
své kategorii a celkově třetí. Vytoužený pohár pro
vítěze je tedy v Horní Cerekvi.
Těšíme se na budoucí výsledky, třeba i v našich
vodách!
≈ Marná snaha ≈

V cíli po druhé rozjížďce

Vítězná posádka

Foto Lucie Pokorná

Pronajmu novou garáž v H. C. u hřbitova. Cena 500,- Kč/měsíc. Tel.: 728 11 40 48.
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KLUBÍČKO V NOVÉ CEREKVI
Když se podíváme ven z okna, přijde nám až neuvěřitelné, že ještě před
pár dny jsme si užívali tropické teploty, koupání a prázdninové výlety. Mateřské centrum mívá během léta dveře
zavřené, přesto se už pravidelně konají
dvě rodinné akce. Ta první bývá počátkem července a jde opravdu o záležitost pro celou rodinu – vyrážíme vlakem na chatku do Dobré Vody. Letos
nám počasí přálo, takže jsme si mohli
vychutnat program plnými doušky –
ať už to bylo hraní na dětském hřišti,
opékání špekáčků, vystavění „stezky bosých nohou“ nebo program „etika hrou“.
Další pravidelnou akcí bývá pobyt pro maminky s dětmi v Nové Cerekvi. Tentokrát se nesl v duchu
„povolání“, takže se nám tam během pěti dní objevili pekaři, kuchaři, spisovatelé, lékaři, cestovatelé, fotografové, sportovci, sochaři, zpěváci a v samém závěru i uklízeči a především uklízečky. Kromě rodin
s přespáním jsme přivítali i několik návštěv. Díky zapojení všech maminek si děti domů odvezly spoustu
zážitků a navíc vlastnoručně vyrobené prostírání. A maminky? Myslím, že i ty byly spokojené a určitě se
v duchu usmívají, když si vzpomenou na své malé hrdiny při noční hře, na přivítání dne v altánku s ranní
rosou (případně s ranním deštěm) a rozzářené oči při společném jídle u velikého stolu nebo když si na sebe
vezmou originální batikovaný nákrčník.
A co čeká Klubíčko v novém školním roce? Stěhujeme se zpátky do školy, budeme využívat krásné
prostory nové družiny v přístavbě. Pravidelná setkání začínají Dnem otevřených dveří 22. září, potom se
budou konat každé úterní dopoledne od 9 do 11 hodin, velmi rádi přivítáme i nové rodiče či prarodiče s dětmi. Každé pondělí od 16 hodin budeme mít možnost zacvičit si s dětmi v gymnastickém sále (začínáme od
října) a navíc nás čekají další nepravidelné akce – jako je tvořeníčko (v odpoledních hodinách, aby se mohli
účastnit i starší děti), přednášky, individuální poradenství. A paní Monika Brzoňová nabídne pod Klubíčkem svůj program Etika hrou pro nejmenší. Pro dospělé pak opět otvíráme kurz němčiny pro pokročilé.
Aktuální informace najdete vždy na www.mc-klubicko.cz.
Za MC Klubíčko
Olga Spálovská
Foto Jakub Hunal

ŠTĚRBOVI
oznamují zákazníkům, že přijímají
objednávky na dušičkové zboží:
věnečky, ky ce, věnce a výplně košů
na tel. čísle 728 436 549
nebo 607 620 372.
Věnečky se budou prodávat volně
v OD Vichr.
Prodej a výdej objednaného zboží
bude u Štěrbů,
Sportovní 332, Horní Cerekev

Hornocerekvický zpravodaj

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE
A MOŠTÁRNA ŽIROVNICE
Žižkova ulice 781
Zahajuje 15. září 2015 provoz
Příjem kvasu a ovoce na pálení
Po: 16–19 • St: 09–11
Pá: 16–19 • So: 15–19
Pátek + sobota – možnost moštování.

Informace na tel.:
728 866 442, 724 866 041
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Srdečně zveme děti i dospělé na divadelní představení divadelního spolku HRALOUS

O rybniční panně

V rybníčku u mlýna lakomých a hamižných Boháčkových se usadila rybniční panna Jiběna, která
svou krásou a zlato-stříbrnou ploutví očarovala lidi z celého okolí. Hlavně prodavač Tonda za ní
chodil s radostí a snažil se jí všemožně pomáhat. Ale Boháčkovi se snažili využít Jiběnu po svém
a chtěli ji prodat panu starostovi v blízkém městečku jako atrakci do místní kašny. To se ale nelíbí
hodnému Tondovi a snaží se vše překazit. Bude to mít ale opravdu těžké…

V sobotu 10. října 2015 od 18 hodin
ve společenské místnosti v Chrástově
Vstupné 30,- Kč

CESTOPISNÝ POŘAD
12. listopadu 2015
Malý sál Kulturního domu v Horní Cerekvi
Vstupné 50,- Kč
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj
život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky
do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo
ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele,
stanout pod Zdí nářků a prožít
největší dobrodružství svého
života. Jeho cesta je příběhem
omylů, pozoruhodných setkání,
šťastných i nešťastných náhod,
puchýřů a opruzenin. Těšit se můžete na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám
svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa, ani
nudný člověk.
Ladislavovy projekce a cestování vzbudily mimořádný mediální zájem –mimo jiné vystoupil jako
host v Show Jana Krause, v ranním vysílání České televize, TV Nova, v hlavním zpravodajství TV
Barrandov a v řadě deníků a magazínů.
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KD HORNÍ CEREKEV v pátek 9. října v 19.30 hod.

Předprodej 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.

Hornocerekvický zpravodaj
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VZPOMÍNKA

UDĚLÁTE SI ČAS?

Dne 3. září 2015, uplynul jeden rok od úmrtí
naší drahé maminky,
paní Karoliny Matějkové.
S láskou vzpomínají dcery
Jana Lutovská a Anna Šamajová s rodinami.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V sobotu 17. října 2015
DISCO – SK
Začátek ve 21.00 hod, KD

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Božena Pěkná
Marta Dvořáková
Věra Krausová
Jaroslav Šťastný
Marie Zadražilová

V pátek 30. října
a v sobotu 31. října komedie
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU…!
v podání ochotnického souboru H. Cerekev. Začátek vždy v 19.30 hodin, KD. Předprodej vstupenek
od 12. října na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385.
Vstupné 100 Kč.

75 let
Bohuslav Kušta
Josef Šejnost

90 let
Olga Parkanová

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015
CESTOPISNÝ POŘAD
40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA
Ladislav Zibura
Malý sál KD v 17.00 hodin
Vstupné 50,- Kč

91 let
František Bláha

PŘIPRAVUJEME

93 let
Miloslav Matějů

21. 11. 2015
taneční zábava PARKÁN

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

5. 12. 2015
taneční zábava TLUSTÁ BERTA

80 let
František Pech
Antonín Staněk

Jiří Šimek

NARODILI SE:
Nikol Maršáková
Adéla Vomastková
Milena Šimanová

19. 12. 2015
VÁNOČNÍ KONCERT
Ondřej Slavičínský a hosté
25. 12. 2015
vánoční DISCO

-iz-

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BR IKET
• k valitní borové brikety, průměr 75 mm
• bez přísad a pojiv, jen čisté dřevo
• v ysoká v ýhřevnost
• minimum popela
• baleno v py tlích po 20 kg a v bednách po 350 kg
• cena 4,- Kč za 1kg • doprava k domovním dveřím v H. Cerek vi zdarma
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