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V CHRÁSTOVĚ SE „TOČILO“

„FANTAZIE
JE MATKOU POEZIE,
ALE I VEŠKERÉ HISTORIE.“
Taková
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k á malá
lá vesnička
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b l rušno,…
š
protože přijeli ﬁlmaři…
Matěj Žák, vnuk majitele malebného statku
v Chrástově, si pozval tým ﬁlmařů PositivFilm na
rodinné dovolenkové
sídlo jako producent i herec
Hornocerekvický
zpravodaj
ve ﬁlmu Porfyria.

Oč tedy
t d šlo?
šl ?
Soutěžní ﬁlmový projekt 48 hodin, přesně „Stella Artois 48 Hour Film Project 2015“, má za sebou
již 5 ročníků. První soutěž 48 Hour FILM Projectu
se odehrála v roce 2001 ve Washingtonu. Od úpl1
ně prvního se této ﬁlmařské události zúčastnilo již

přes 300 000 lidí a nyní probíhá každoročně ve více
než 120 městech po celém světě. Pražští ﬁlmaři se
mohou poměřit s kolegy z tak odlišných míst jako
je Šanghaj, New York, Ho Či Minovo město, Johannesburg, Melbourne, Bombaj a mnoho dalších.
Je důležité uvést, že PositivFilm se v loňském
roce umístil za Českou republiku na prvním místě
a byl pozván do Atlanty v USA.
Soutěže se letos v jubilejním pátém ročníku zúčastnilo 55 týmů, přičemž 49 z nich dokázalo dodat
svůj ﬁlm včas. Jejich soutěžním zadáním, které ﬁlmaři společně obdrželi v 18.00 hodin v pátek, bylo
obsadit do svého ﬁlmu vynálezce Drahomíra Čtvrtníka, využít šálu nebo šátek jako rekvizitu a v rámci
dialogu nechat zaznít větu „Kéž bych to neviděl“.
Pro krátký ﬁlm v rozmezí 4 až 7 minut bylo nutné
během 48 hodin napsat scénář, natočit ho, sestříhat
a do 18.00 hodin dovézt na určené místo do Prahy. Mezi vylosovanými žánry se objevila tradiční
komedie, drama, ale také muzikál, western, science
ﬁction nebo ﬁlm de femme.
Projekt obdržel podporu od Ministerstva kultury
ČR.
Dramatický snímek Porfyria, který se odehrává
koncem 19. století, se v Chrástově točil pod vedením
režiséra Lukáše Hrdého. Mladí herci a herečky přijeli
z Prahy, ale protože byl zapotřebí i komparz, sympatický Matěj Žák oslovil v pátek večer paní Jitku
Křížkovou s prosbou o pomoc. Ta nelenila a v nočních hodinách oběhla obyvatele, kteří ještě nespali
a u kterých předpokládala, že pomoc neodmítnou.
Profesionální herci točili celou páteční noc i za
svítání – jedna ranní scéna se odehrává i v lomu
v Horní Cerekvi.

Komparzisté se sešli v 8.00 hod. u „Svobodů“
ve stodole. Některé z nás si část vhodného oblečení
přinesly s sebou a zbytek si oblékl šaty z půjčovny
kostýmů z Barrandova. A potom jsme si asi sedm
hodin spolu s herci užívali neustálé opakování scén
pro režiséra, zvukaře, kameramana… a trochu tak
nakoukli pod pokličku ﬁlmařského řemesla. A ozval
se i hlas – „V příštím životě chci být hérečka!“ Také
lidé projíždějící v této době Chrástovem měli na co
koukat, protože dav lidí v historických kostýmech
se přece jenom často nevidí.
Filmaři točili do pozdních večerních sobotních
hodin a poté přijel z Prahy střihač, kterého čekala
práce v následujících hodinách.
A večer jsme si ještě v hospodě povídali s kameramanem, který si přišel svlažit hrdlo a dozvěděli se
další zajímavosti z ﬁlmařské branže.
A jak to dopadlo? K slavnostnímu předání cen
došlo po promítnutí všech snímků v pražském kinu
Areo. Filmy natočené za pouhých 48 hodin hodnotila odborná porota z řad ﬁlmového průmyslu – např.
herec a režisér Jakub Kohák, Martin Palán (Bontonﬁlm), Alan Záruba (TV Nova) … Večerem provázela herečka a moderátorka Emma Smetana, která se
letošního natáčení také sama účastnila.
Kompletní seznam oceněných vítězů najdou případní zájemci na http://praha48ﬁlm.com.
Film Porfyria týmu PositivFilm získal dvě ceny –
nejlepší střih a nejlepší kamera.
A třeba to nebude v Chrástově ﬁlm poslední, protože ﬁlmařskému týmu se u nás moc líbilo a režisér Lukáš Hrdý prohlásil, že musí v Chrástově ještě
něco natočit.
Jaroslava Fexová, Chrástov

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města 01-10/2015
Finanční hospodaření města Horní Cerekev k datu 31/10 2015 vykazuje následující výsledky:
2015

schválený rozpočet

skutečnost k 31/10 v Kč

skutečnost k 31/10 v %

příjmy

36,093.800,- Kč

27,040.001,- Kč

74,92 %

výdaje

36,093.800,- Kč

33,520.070,- Kč

92,87 %

stav běžného účtu

k 31/10 2015

893.872,- 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 po odstranění vad a nedodělků 495 991,- Kč.
Daňové příjmy jsou k 31/10 2015 vyšší o 368 033,- Kč než v roce 2013, ale o 472 091,- Kč nižší než za
stejné období v roce 2014.
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Provozní výdaje ve školách 01-09/2015
Čerpání provozních příspěvků Mateřské školy a Základní školy Horní Cerekev k 30/09 2015 vykazují tyto
výsledky:
provozní příspěvek 2015

skutečné čerpání k 30/09 2015

%

Mateřská škola

791.000,- Kč

486.191,- Kč

61,46 %

Základní škola

1,785.000,- Kč

1,537.931,- Kč

86,16 %

Hledá se „všeumělec“
Na základě záměru pana Jiřího Jelínka ukončit pracovní poměr v důsledku jeho rozhodnutí odejít do
důchodu přijme město Horní Cerekev do pracovního poměru nového zaměstnance pro místní hospodářství.
Vzhledem k potřebám radnice by to měl být muž s řidičským oprávněním pro řízení osobního automobilu
a především také traktoru. Po splnění této prioritní podmínky by se tento nový pracovník měl umět dokázat postavit ke každé práci, nejlépe se zaměřením ve stavebnictví. Ani jiné nebo širší řemeslné dovednosti
však nejsou závadou. Bližší informace obdrží zájemci od pana Radovana Ďuríčka (provozní oddělení MěÚ
Horní Cerekev), tel. 607 078 278 nebo od starosty města, tel. 607 983 297.
ČTĚTE TÉŽ:

www.hornicerekev.cz

Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“ autorsky odpovídá
starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

MÁ SMYSL NĚCO ZŘIZOVAT?

Kontejner na bioodpad (stáří cca 6 měsíců)

Hornocerekvický zpravodaj

Nové odpadkové koše
(stáří cca 7 měsíců)

Informační cedule (stáří
8 měsíců)
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Knihy na dlouhé večery
Táňa Keleová–Vasilková, Co to
bude? Nová kniha oblíbené autorky.
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím
den co den. Pracuje v kadeřnictví, její
dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém salonu. Žijí ve světě bez mužů,
jejich dny jsou naplněné hřejivostí, vzájemnou láskou a přátelstvím,
a také sny, které ne vždy vyslovují nahlas. Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě nastěhuje švagra a malou Sáru, svoji milovanou neteř.
Život mámy a dcery se tím od základu mění a ani
jedna netuší, že tohle je jen začátek.
Arnošt Vašíček, Neuvěřitelné skutečnosti. Arnošt Vašíček přichází
s novou vzrušující sbírkou záhadných
případů z celého světa, které si právem zaslouží označení nejtajemnější
z tajemných. Mumie trpasličích stvoření, stopy mimozemšťanů, monstra
z hlubin, bytosti s hadím tělem, vodní lidé, tajemní
tvorové z džungle, zapovězená tajemství starověkých civilizací, tajnosti pyramid, nebo nevysvětlitelné úkazy na obloze.
Emma Straubová, Dovolenkáři.
Rodina Postových se s přáteli vypraví na vysněnou dovolenou. Příliš
společného času a prostoru k přemýšlení rozvíří polozapomenuté lži,
nevyřčené křivdy a drobná ponížení,
které nabývají až absurdních rozměrů. Z idylické dovolené se tak může stát peklo pro
všechny zúčastněné…
Blanka Hošková, Horko domácího krbu. Krásný muž, okouzlující
úsměv, velká láska, nový život.
Martina prožila dětství v dětském
domově, a když se jednoho dne setká se svým budoucím manželem,
spálí mosty, opustí zaměstnání a odejde s ním do nového domu v jiném
městě, aby s nadšením a plná lásky rozdmýchávala
teplo domácího krbu. Proč se idyla postupně změní
v peklo a příjemné teplo v nesnesitelný žár? Kam se
poděl milující muž?
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Petra Nachtmanová, Hodinová
manželka Eva. Humorný společenský román o podnikavé ženě, líném
bratrovi a záhadném nápadníkovi.
Eva se úspěšně rozvedla, koupila
domek na vesnici a založila vlastní
ﬁrmu. Poklidný průběh dosavadních
životních změn naruší bratr Oldřich.
Nastěhuje se k ní se psem a želvou. Žena ho vyhodila a Evě je brzy jasné, proč.
Michael Katz Krefeld, Vyšinutí. „Dánské krimi v nejlepší formě“
Dánský kriminalista Thomas Ravnsholdt, přezdívaný Havran, se jen
stěží vypořádává se smrtí své ženy,
kterou neznámý pachatel brutálně
zavraždil v jejich bytě. Vyšetřování
zavede Havrana do švédské metropole. Nastává závod s časem - a také se sadistickým
vrahem, který své oběti vystavuje na vrakovištích
a jenž si právě vyhlédl další kořist.
Otakar Mlejnek, Dálná plavba
volá. MUDr. Otakar Mlejnek, autor
tohoto netradičního cestopisu, prožil opravdu dobrodružný život. Jako
lodní lékař se bezmála třicet let plavil
po mořích a oceánech světa, od přístavu k přístavu, navštívil řadu světových metropolí i nejzapadlejších
koutů světa.
Dominik Landsman, Deníček moderního fotra 2. Pokračování nyní
už kultovního Deníčku moderního
fotra, v němž otec na mateřské dovolené odhaluje strasti rodičovství,
o kterých se obvykle nahlas nemluví.
Nemilosrdný a až brutálně upřímný
humor je vlastní i druhému dílu, v němž se z miminka Čeňka stává velice neposedné dítě. Dokud
jen ležel na zádech a řval, nic mi nechybělo, vzpomíná teskně fotr. Čeněk už chodí (běhá), mluví (má
jediné slovo na všechno) a především neúnavně
přemýšlí, čím by svého fotra konečně dostal do blázince.
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Tomáš Koutek, Křížem krážem
zemí českou. Průvodce po architektonických a přírodních krásách Čech.
Autor slovem i obrazem představuje
pozoruhodné cíle svých tuzemských
výletů. O cestovatelské dojmy se
chce podělit se zvídavými čtenáři.
Adena Halpern, Mladá můžeš být
jen dvakrát. Ellie Jerome je sice 75
let, ale v srdci je stále mladou dívkou, která se nemůže smířit s tím, že
ji okolí bere jako stařenku. Vždyť
toho má tolik společného se svou 29

letou vnučkou! Rozhodně mnohem více než se svou
upjatou dcerou, která terorizuje celou rodinu svými
rozmary a mindráky
František Nepil, Vánoce mám rád.
Všichni ti, kdo se už nemůžou dočkat
předvánoční a vánoční nálady spojené
s nejkrásnějšími svátky roku, jistě ocení tento výbor z textů Františka Nepila, který obsahuje vánoční fejetony
známé z rozhlasových Dobrých jiter,
vánoční pohádky z pohádkových knížek a další vánoční příběhy plné autorovy nezaměnitelné poetiky.
Nádhernými ilustracemi doprovodil Karel Franta.

Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek. (v pátek 11. prosince bude knihovna uzavřena)
Miroslav Václavík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 17. října jsme přivítali v obřadní síni Městského muzea nové občánky města Horní Cerekev –
Viktorii, Vojtěcha, Felixe, Vojtěcha, Terezu a Nikol.
-pk-

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO
by touto cestou rádo poděkovalo všem, kdo se za celý rok podíleli na jeho chodu, přispívali na jeho aktivity – ať už svou invencí či fyzickými dary – i všem návštěvníkům, protože bez nich by naše práce neměla
smysl. Přejeme rozzářené Vánoce a příjemný rok 2016.
Olga Spálovská

Hornocerekvický zpravodaj
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Naplno se už rozjel běžný školní život, což leckteří z vás zjistili podle známek v žákovských knížkách vašich dětí či vnuků. Netrávíme čas jen ve školních
lavicích, ale připravujeme pro děti různé akce v terénu, projektové vyučování,
účastníme se soutěží. Rádi bychom vás touto cestou s nimi seznámili.
Dne 1. 10. 2015 jste mohli využít Dne otevřených dveří a prohlédnout si nové
krásné prostory, které vznikly díky rekonstrukci nevyhovující přístavby. Odpoledne po 16. hodině jsme přivítali přes dvě stovky návštěvníků všech věkových
kategorií. Více než dvě hodiny se zpívalo, cvičilo, pracovalo v keramické dílně.
Kdo si chtěl odpočinout, mohl si k tomu dopřát i občerstvení, které ochotně
připravily naše paní kuchařky. Po jejich výborných dvou stech padesáti buchtách se jen zaprášilo a talíře po dvojnásobku jednohubek také zůstaly prázdné.
Děkujeme všem za návštěvu, za chválu i přání, ať nám budova dobře slouží. Přikládám několik fotograﬁí pro ty, kteří nemohli přijít. Více jich najdete na našich
internetových stránkách www.zshornicerekev.cz.

Kolaudací práce kolem školy nekončí, díky Městu Horní Cerekev náš „vzdělávací stánek“ dále vylepšujeme a doplňujeme, abychom poskytli dětem i zaměstnancům co nejlepší pracovní prostředí. Před přístavbou u šaten tak pracovníci Města zbudovali stání pro dvacet kol, vytvořili schody na dětské hřiště, na
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budovu dílen instalovali novou lavičku, před hlavním vchodem vyrostly dva stožáry pro státní a městskou
vlajku, boční vchod do kuchyně kryje nová průhledná stříška s bočnicemi. Měli bychom se také dočkat parkoviště pro motorová vozidla pod hřištěm, které by velmi ulevilo dopravní situaci zejména v ulici Fügnerova, zvláště pak v zimních měsících. U obou bran do areálu školy z hlavní silnice byly umístěny dopravní
značky se zákazem vjezdu, což přispěje k bezpečnosti vašich dětí.
Školní jídelna při ZŠ nabízí zájemcům z řad obyvatel prodej obědů.
Cena oběda pro zájemce, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod
a mají trvalý pobyt v Horní Cerekvi a přilehlých obcích je 54,- Kč. Město Horní Cerekev
dotuje tento oběd ze Sociálního programu města.
Ostatní strávníci mohou oběd zakoupit za 65,- Kč.
Školní stravování je připravováno podle zásad zdravé výživy
a splňuje limity dané spotřebním košem.
Informace podá vedoucí ŠJ Mirka Braunová osobně nebo na telefonu 565 396 222.
Na závěr snad ještě jedna prosba: při návštěvě školy a použití zvonku se představte prosím zblízka přímo
na mikrofon a teprve pak po vyzvání otevírajícím a cvaknutí zámku otevírejte dveře.
-vsNaši čtvrťáci zahájili školní rok kurzem dopravní
výchovy na Dětském dopravním hřišti v Pelhřimově. Pod vedením zkušených instruktorů se naučili
teoretickým základům dopravní výchovy, v druhé
části si zábavnou formou vyzkoušeli jízdu na kole
po pozemních komunikacích. Malí cyklisté zvládali
dopravní situace se zájmem a nadšením. Závěrečná
jízda zručnosti pak prověřila jejich schopnosti a dovednosti při překonávání překážek. Absolutní vítězkou se stala Inna Birovaš! Gratulujeme!
Už se všichni těší na jarní kurz, kde budou moci
získat malý řidičský průkaz.
-mj-

Již třetím rokem je naše škola zapojena do Olympijského víceboje, který pořádá Český olympijský
výbor pro žáky základních škol. Jde o snahu zapojit
co nejvíce dětí do pohybových aktivit, ve kterých
nejde o mistrovské výkony, ale o zvládnutí jednotlivých disciplin, o radost z pohybu.
Bonusem při této akci je, že škola může získat
i odměny ve formě ﬁnančních prostředků na sportovní vybavení nebo v podobě návštěvy některého
z českých olympioniků. Oba předchozí ročníky
jsme patřili mezi odměněné za rychlost přihlášení
do soutěže.
Po zkušenostech z předchozích ročníků jsme
chtěli vytvořit lepší podmínky pro plnění jednotlivých disciplin a uspořádali „Den Olympijského víceboje“ na školním hřišti pro I. stupeň. Vysledovali
jsme jediný krásný slunečný den a v úterý 22. září
od půl desáté do oběda běhali, skákali, házeli…
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To vše pod dohledem třídních učitelek a šikovných deváťáků jako rozhodčích a pomocníků na
jednotlivých stanovištích. Děti byly ukázněné, proto jsme zvládli vše, co jsme si naplánovali.
-vs-
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Ve středu 23.9.2015 odjelo
deset statečných reprezentovat naši školu v přespolním
běhu do Pelhřimova. Družstva
starších děvčat (Doskočilová
E., Zíková E., Venkrbcová K.,
Votrubová K., Valková T., Kučerová E.) a starších chlapců
(Dvořák L., Parkan D., Vacek
L., Dvořák M.) absolvovali
trať v délce 1,5 km pro děvčata, chlapci museli urazit vzdálenost 3 km. V chladném počasí za občasného mrholení se
s nástrahami trati vypořádali
velmi dobře, běželi na hranici svých možností. Nejlépe
se vedlo Liboru Dvořákovi
(8.), Danielu Parkanovi (12.)
a Elišce Doskočilové (16.),
pochvalu ale zaslouží úplně
všichni.
-vs-

Zahrádkářská výstava

Telč

V pátek 25. září 2015 navštívili žáci I. stupně
místní muzeum, kde zhlédli výstavu. Výstavu připravila místní organizace Zahrádkářského svazu
Horní Cerekev. Žáci měli možnost si prohlédnout
známé i méně známé druhy ovoce, zeleniny a květin. Výstava byla doplněna výtvarnými pracemi
žáků MŠ a ZŠ.
(JK)

29. září 2015 navštívili žáci 8.ročníku město Telč.
Prohlédli si náměstí - obdivovali renezanční domy,
zámek, prošli se po zámeckém parku. Hlavním cílem jejich cesty bylo telčské podzemí.
Návštěva zpřístupněných chodeb v podzemí stála za
to. Všichni se shodli na hodnocení akce: „SUPER“.
-ma-

Letos jsme si místo Dne zvířat ve škole připomenuli Světový den potravin. Děti rozdělené do pěti
skupin napříč ročníky vytvářely prezentace na daná témata (cukry, tuky, vitamíny, minerální látky,
bílkoviny), které pak předvedly všem ostatním v tělocvičně. Tam si všichni také pochutnali na občerstvení, které děti v rámci projektu připravily.
-hm-
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Kejklíř Vlasta
1.10. 2015 navštívil naší školní družinu kejklíř
Vlasta. Při vystoupení bylo veselo. Předvedl nám
trochu kouzlení, trochu žonglování a některé děti se
staly jeho pomocníky. Ale hlavně – během chvilky
proměnil Vlasta družinu v zoologickou zahradu.
Z nafukovacích balonků poskládal žirafy, pejsky,
koníky, slony, labutě, hady a papoušky. Klukům se
nejvíce zalíbila letadla nebo pirátská šavle. Vystoupení kejklíře Vlasty mělo úspěch a díky němu jsme
prožili jedno krásné družinové odpoledne.
Eva Drdová
V pátek 2. 10. se svého „olympijského“ dne dočkal i druhý stupeň. Za slunečného počasí plnili žáci
od šesté do deváté třídy všech osm disciplín Olympijského víceboje. O půl desáté jsme se sešli na školním hřišti, rozdali startovní čísla a téměř tři hodiny sportovali. Některé disciplíny nebyly náročné, postoj čápa nebo hluboký předklon zvládali všichni lehce. Horší to bylo na závěr, když byla na programu
trať Zátopkova běhu na 1000 m. Nakonec i tu všichni zvládli,o což při této akci jde především, někteří
dokonce ve výborném čase. Celé dopoledne proběhlo v klidu, bez zranění, o zájmu dětí svědčí i to, že
chtěli některé činnosti i několikrát opakovat, aby si zlepšily svůj výkon.
-vs-

V pondělí 5. 10. 2015 odpoledne vyrazili naši deváťáci na malý výlet „vláčkem“. Jejich cílem bylo
hlavní nádraží v Jihlavě, kde probíhá čtrnáctidenní
výstava „vláčku“ téměř o 100 let staršího – unikátní
expozice Legiovlaku z let 1918–1920, který převážel naše legionáře po sibiřské magistrále do nejvýchodnějšího města tehdejšího Ruska – do Vladivostoku.
Legiovlak obsahuje 11 vozů základní sestavy
typů sloužících k různým činnostem, nezbytným
pro zajištění přežití legionářů na Sibiři. Nacházíme
zde vůz polní pošty, těplušky (=zateplené vagony),
zdravotní, štábní, krejčovský, prodejní, ubytovací,
obrněný i kovářský vůz.
Čekala nás věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty
a fotograﬁe. V odborném výkladu nás zaujala i jména jako M. R. Štefánik a T. G. Masaryk – jména
mužů, kteří mají významný podíl na vzniku samostatného Československa v roce 1918.
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Procházkou do historie byli všichni nadšeni,
ocenili jsme i zasvěcený výklad, který podal jeden
z mladých průvodců – odborníků, legionář v dobovém stejnokroji. Výstava se povedla a splnila svůj
účel. Deváťáci mají na co vzpomínat a o čem vyprávět.
-hs-
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V úterý 20. 10. 2015 vyrazilo devět mladých fotbalistů „na zkušenou“ do pelhřimovské sportovní haly
změřit síly v sálové kopané. Velkého výsledku sice nedosáhli, ale jak akci zhodnotil jeden z nich – bylo to
„příjemně strávené dopoledne“. Což – přeloženo do řeči výsledků – znamená tři prohraná utkání. Projevila se
stará bolest, kterou je nezvyk na větší prostory, ale nechceme se na nic vymlouvat jako reprezentanti, prostě
tentokrát byli soupeři nad naše síly. Kluci bojovali a snad si z turnaje odnesou nějaké zkušenosti, které v budoucnu zužitkují. Jak můžete vidět na fotograﬁích po turnaji (autobusové nádraží v Pelhřimově), žádné trauma
neutrpěli. Jejich fotky zatím v Londýně a v pařížském Louvru nevisí, ale jednou… kdo ví…☺
Naši reprezentanti na společné fotce z haly:
Stojící zleva: Ondřej Kasal, Jan Kasal, Petr Venkrbec, Ondřej Šmíd, Tomáš Sadílek.
Ve dřepu zleva: Vojtěch Duba, Tomáš Pospíchal, Michal Černý, Šimon Bulant.
(vs)

Strašidelný Halloween inspiroval naše deváťáky, kteří se rozhodli uspořádat pro mladší
spolužáky Halloweenskou discoparty. Vítáni
byli především ti v tajuplných kostýmech,
jimiž přispěli k halloweenské atmosféře. (Z)
ručně ☺ namalované obličeje pořádajících
dívek svědčily o jejich šikovnosti a chuti
pobavit i ty nejmladší. Výzdoba tělocvičny,
soutěže, taneční kreace a odměny za výkony
nadchly snad každého. Výjimkou bylo pár
chlapců ze starších ročníků, kteří svým chováním narušovali práci pořadatelů. Snad i oni někdy „dostanou rozum“. Deváťákům patří velký dík
za připravenou akci, kterou dotáhli až do konce – včetně úklidu. Moc se jim povedla.
-hs-

Výstava Poklady Vysočiny
27. října 2015 se žáci páté třídy vypravili do Muzea Pelhřimov, kde probíhá výstava „Poklady Vysočiny“. Tato výstava má veřejnosti přiblížit muzea
a galerie zřizované Krajem Vysočina, představit
muzejní práci a prezentovat to nejzajímavější z jejich sbírek.
Paní průvodkyně nejprve dětem vysvětlila,
k čemu slouží muzeum, co to je depozitář, jaké druhy sbírek se shromažďují atd. Poté děti provedla
výstavou a zastavili se u předmětů, které mohly být
pro děti nejvíce zajímavé.
-mh-
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Žáci 9. třídy stojí před rozhodnutím, které ovlivní
celý jejich budoucí život:
„Co teď?“ „Kam dál?“
„Vyberu si správně?“
„Mami, tati, babi…raď!“
Jednou z prvních škol, která jim nabídla své
služby, byla SOŠ a SOU Pelhřimov. Tím ale výběr
vhodné školy teprve začíná, budou následovat další
exkurze, návštěvy… Snad každý z nich zvolí to své
správné a pravé!
-hs-

MAMMA MIA! SPORT DANCING BOYZZZ OPĚT ŘÁDÍ
V KULTURNÍM DOMĚ!
Kulturní událost roku 2016 – SPORTOVNÍ
PLES – se opět kvapem blíží, a tudíž je na místě pozvánka. Srdečně Vás všechny zveme na tento
ples pořádaný dne 16. 1. 2016 v Kulturním domě
v Horní Cerekvi.
Místní atletická skupina sportovních nadšenců
z Horní Cerekve si pro Vás opět připravuje taneční
vystoupení, které je jedinečné v celém širokém okolí. Bude to opět velkolepé, že si ani místní doktor
Pauš s Vámi nebude vědět rady, jak Vás budou brát
křeče do břicha a šimrat bránice. Rovněž velký podíl na celém večeru bude mít ostřílená, vtipná a originální moderátorská dvojice Václav Martínek a Sylva Fröhlichová. Martin Šimák už oprašuje tradiční
receptury na jeho „žlutou kartu“ alias welcome drink a k tomu každá příchozí dáma dostane malou pozornost (květina). Skupina ABBA STARS REVIVAL, v plné síle (přijede všech 8 členů kapely), ladí poslední
tóny, aby Vás mohla bavit celých 150 minut. Můžete se těšit na tradiční a bohatou tombolu, již samozřejmostí je losování vstupenek o 5 hlavních cen (1. wellness pobyt, 2. seskok padákem s videozáznamem,
3. zapůjčení vozu Škoda, 4. a 5. vepřová kýta). Hlavně k tanci hraje již osvědčená kapela ROSA s Marikou Hypšovou. Na plese se obejdeme bez dražby, takže si užijete mnohem více zábavy a tance.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 12. 2015 na Městském úřadě. Kupujte lístky včas, úspora na
vstupném jistá. Ze zpráv ze zákulisí je o lístky velký zájem a předpokládá se, že bude brzy vyprodáno.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za Sport dancing boyzzz
Erika Křížová, PR manager

Hornocerekvický zpravodaj
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KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
„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, co nikdy nekreslili.

Kurz je dvoudenní po cca 5-ti hodinách (připravovaný termín 26.–27. 2. 2016)

Připravovaný termín:
1. den pátek 26. 2. 2016, 15.30–21.00 hodin
2. den sobota 27. 2. 2016, 9.00–13.30 hodin
(čas lze upravit dle zájmu účastníků)
Cena 700,- Kč
Maximální počet účastníků 8, věková hranice 12–99 let
Místo: KD Horní Cerekev – 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
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Městská knihovna
v Horní Cerekvi
ve spolupráci
s knižním distributorem
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SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK
Milí páníčkové !
Rok se s rokem sešel a zase přichází to krásné období vánočních svátků.
I letos věříme, že si na nás – opuštěné pejsky a kočičky v útulcích vzpomenete
a přinesete nám něco dobrého na zub. Nejvíce oceníme krmivo, deky, hračky,
obojky a vodítka, hygienické prostředky, ale i cokoliv dalšího, co by se mohlo hodit.
Sběrné místo v Městské knihovně v Horní Cerekvi ve výpůjční dny.

Sbírka začíná 16. listopadu a potrvá do 18. prosince 2015
Za vaši pomoc předem děkujeme, haf! Lucie Vopálenská, Miroslav Václavík
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V neděli, 29. listopadu 2015
ROZSVĚCOVÁNÍ ADVENTNÍHO STROMU
V HŘÍBĚCÍ
Začátek v 17.00 hodin
V sobotu 5. prosince 2015
TANEČNÍ ZÁBAVA – TLUSTÁ BERTA
Začátek ve 21.00 hodin, KD
Ve středu 9. prosince 2015
„ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“
u vánočního stromku v Horní Cerekvi
Začátek v 18.00 hodin
V sobotu 19. prosince 2015
VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT
Ondřej Slavičínský a hosté
KD Horní Cerekev
Začátek v 18.00 hodin
V pátek 25. prosince 2015
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Začátek ve 21.00 hodin, KD
V neděli 27. prosince 2015
Malé vánoční muzicírování
v kapli v Chrástově
Úpravy vánočních koled a španělských písní
v provedení Matěj Žák – kytara
+ speciální host
Vojtěch Kovalsky – trumpeta
začátek od 16,30 hodin
vstupné 30,- Kč
Ve čtvrtek 31.prosince.2015
SILVESTR V HŘÍBĚCÍ
v Pohostinství u Šimků
hraje Country banda
začátek 20.00 hodin
Předprodej vstupenek na tel. 721 146 084
cena v předprodeji 120,- Kč,
na místě 150,- Kč
V sobotu 9. ledna 2016
Hasičský ples – „KAREL A MY“
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí.
Začátek ve 20.00 hodin
Bohatá tombola
Srdečně zvou hříběčtí hasiči
Pro velký zájem doporučujeme zajistit vstupenky
v předprodeji u Ing. Tomce

Hornocerekvický zpravodaj

V sobotu 16. ledna 2016
Sportovní ples
hraje:
ROSA a ABBA STARS REVIVAL
Sport dancing boys
TOMBOLA
Začátek ve 20.00 hodin
Předprodej od 1. 12. 2015 na MěÚ
H. Cerekev, tel.: 565 396 385
REZERVUJTE VČAS!
V sobotu 23. ledna 2016
MYSLIVECKÝ PLES
hraje „KAREL A MY“
Hotel Rustikal
Začátek ve 20.00 hodin
Zvěřinová tombola!
Předprodej od 2. 1. 2016 na MěÚ H. Cerekev
tel.: 565 396 385
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI
Z HORNÍ CEREKVE!
V sobotu 23. ledna 2016
Vzduchovková střelecká soutěž mládeže
v KD
V neděli 31. ledna 2016
DĚTSKÝ KARNEVAL v HŘÍBĚCÍ
Hospoda „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 14.00 hodin

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 13. února 2016
16. Městský ples – KERAMIČKA
V sobotu 13. února 2016
Dědkovský bál – ROTACE
Hříběcí
V sobotu 27. února 2016
9. Reprezentační ples ZŠ
„KAREL A MY“

-iz-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

70 let
František Červený

Karel Pech

NARODILI SE:
Noemi Ellen Šamalová
Tereza Edrová
Vojtěch Svoboda

75 let
Karel Charvát
Božena Tomcová
Jarmila Šejnostová
92 let
Marie Klubalová
Kateřina Štěpánová
94 let
Ludmila Hejlková

-pk-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli 23. října 2015
rozloučit s panem Karlem Pechem a doprovodili ho na jeho poslední cestě. Rovněž děkujeme
za květinové dary a písemné kondolence.
Rodina Pechova

Příjemné prožití svátků vánočnícch,
mnoho radostných a úspěsných dnů
v nadcházejícím roce přeje
Reddakce Hornocereekvicckého zpravodaje

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
Ve dnech 24. a 25. září letošního roku zorganizovala ZO ČZS Horní Cerekev výstavu, na které
se členové, ale i někteří další příznivci prezentovali
výpěstky ze svých zahrádek.
Přesto, že nám letošní počasí moc nepřálo a dlouho trvající vedra měla vliv na celkové výnosy, bylo
se na výstavě na co dívat. Vystavující předvedli své
výpěstky ovoce, zeleniny, květin a dalších komodit. Výstavu velmi pěkně doplnily kresby a modely,
které na výstavu připravily děti MŠ a žáci ZŠ Horní
Cerekev. Děti za svou snahu byly oceněny malými
sladkostmi.
Výstavu hodnotíme podle počtu pěstitelů a ohlasu návštěvníků za velice zdařilou a předpokládáme
její opakování i v příštích letech. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili poskytnutím svých výpěstků
a při její instalaci a průběhu. Děkujeme též vedení města Horní Cerekev za podporu a umožnění výstavu
uspořádat.
M. Ryšavý
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