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INFORMACE
Z TECHNICKOHOSPO
DÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
STAVEBNÍ PARCELY KAMENNÝ VRCH
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města
ohledně započetí příprav na stavební akci lokalita
ZTV Kamenný Vrch v Horní Cerekvi bylo přistoupeno díky příznivému zimnímu počasí k vyčištění
zájmového území, které dříve sloužilo jako zahrádkářská kolonie. Byly odstraněny zbylé ploty, kovové či ocelové sloupky a veškeré objekty (jako např.
zahradní chatky) včetně vyřezání všech dřevin, keřů
a stromů. Veškeré práce na vyčištění původní kolonie byly prováděny zaměstnanci města.
Radovan Ďuríček

POSTŘEHY
Z HORNÍ CEREKVE
U Kulturního domu
vypili jsme coca-colu,
k tomu láhev rumíčku,
rozbili jsme lavičku.
Z diskotéky rovnou hoši –
- poženeme k odpadkovému koši,
aby všichni viděli,
co jsme provedli v neděli.
- AL-

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme VŠEM spoluobčanům, kteří přispěli
na Vánoční sbírku opuštěným psům.
Tentokrát jsme ji věnovali útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata v Bull Azyl Čáslav.
Hafani a číči dostali desítky kilogramů kvalitních
granulí, konzerv, pamlsků, ale i pelíšky, deky nebo
hračky. To vše zpříjemnilo vánoční čas zvířatům,
která neměla v životě štěstí a teď v útulku čekají na
nový domov.
Lucie Vopálenská, Miroslav Václavík
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CO VÁS ZAJÍMÁ  INFORMUJE POLICIE ČR
RIZIKA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
KRAJ VYSOČINA: 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 dospívajících 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 psychicky 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

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

PODĚKOVÁNÍ
Těmito pár řádky bych chtěla za všechny spoluobčany velmi poděkovat
za již druhý kalendář Města Horní Cerekev.
Velký dík patří panu Miroslavu Václavíkovi za nádherné fotografie naší krásné přírody,
které, jak napsal náš pan starosta, opravdu potěší a pohladí na duši.
Za všechny spoluobčany
Marta Krejčová

Hornocerekvický zpravodaj
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Ředitel Základní školy Horní Cerekev
oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36
odst. 4 zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ,
který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve středu 3. února 2016 od 14:30 do 17 hodin.
Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené v měsících září 2009 až srpen 2010 a děti,
jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulosti odložen.
Zákonný zástupce dítěte je povinen se s dítětem ve stanoveném termínu dostavit
a předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Mgr. Vítězslav Skopal, v.r.
ředitel školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV, Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev
tel.: 722 356 481, www.mshornicerekev.cz, mshornicerekev@seznam.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v Horní Cerekvi pro školní rok 2016/2017

proběhne 3. března 2016 v době od 9:30 do 12:30.
S sebou vezměte: rodný list dítěte a občanský průkaz.
Dítě přihlašují pouze zákonní zástupci.
Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte lze mj. stáhnout
z webových stránek školy www.mshornicerekev.cz
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, § 34 Z. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí občané čtenáři,
rád bych touto cestou poděkoval starostovi našeho města panu Ing. Jaroslavu Andrlemu za skvělou
podporu našeho společného projektu – Vánočních benefičních koncertů a samozřejmě jsem vděčný
sponzorům, podporovatelům i všem organizátorům a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat vám,
návštěvníkům letošního 4. ročníku Vánočních benefičních koncertů. Bylo to velmi grandiózní. Vybralo se
krásných 31 031 Kč na automatický externí defibrilátor, díky vám.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na 5. ročník Vánočních benefičních koncertů, který se bude konat 17. 12.
2016 od 18 hodin v Kulturním domě v Horní Cerekvi a ještě bych si dovolil popřát vám šťastný nový rok 2016
plný zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, úspěchů a samozřejmě kvalitní hudby.
S úctou Ondřej Slavičínský
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Žáci naší školy (7. – 9. třída) navštívili 25. listopadu 2015 zábavní vědecký park VIDA v Brně.
V tomto science centru si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet 151 exponátů rozdělených do 4 tematických sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. V Divadle vědy si užili představení plné zábavných pokusů a v rámci pracovní dílny Vynálezci
sestavili velice vydařené kuličkové dráhy.
(ma)

jsme se rozhodli využít pro společné adventní tvoření. Za vydatné pomoci maminek, tatínků a babiček děti vyráběly „vláčkový“ adventní kalendář.
Moc nás potěšil velký zájem a všem děkujeme za
nadšení, se kterým se vrhli na stříhání a lepení. Byli
jste všichni moc šikovní!!!
(ed)
Děti do planetária aneb planetárium za dětmi
Ve středu 2. prosince si žáci 1. stupně obohatili
výuku pořady planetária, aniž by při tom jejich nohy
opustily budovu školy. Zúčastnili se totiž naučných
programů Sférického kina.
Ti nejmenší – prvňáčci, zhlédli téměř pohádkový
příběh o tom, Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci.
Žáci o rok a o dva starší se přiučili o Zemi z perspektivy broučků v trávě v pořadu Tajemství stromů. A nejstarší žáci 1. stupně – čtvrťáci a páťáci – si
připomněli vznik a vývoj Země s jeho mnoha proměnami i v oblasti fauny a ﬂory.

Na závěr každého programu je čekal kvíz s malými odměnami pro ty, kteří znali správné odpovědi.
Dětem se pořady líbily, dověděly se v nich spoustu
nového a co víc, poprvé u toho mohly zcela bezostyšně ležet – na teplých podložkách a vše sledovat
na pomyslné obloze.
(mk)

Ve čtvrtek 26. listopadu se ve školní družině svítilo déle než obvykle. Nové velké prostory družiny

Hornocerekvický zpravodaj

Každé deváťáky na naší škole čeká náročný pracovní školní rok. Musí se připravit na přijímací
zkoušky na vybrané školy, které je čekají v dubnu,
a kromě toho mají další nelehký úkol – ukázat mladším spolužákům, že už jsou opravdu skoro dospělí
a jako takoví se chtějí do světa dospělých zapojit.
Vymýšlejí, přemýšlejí, organizují, připravují…
Mezi jejich poslední akce patří mikulášská nadílka
4. prosince a vánoční besídka v našem kulturním
domě, která proběhla poslední školní den kalendářního roku 2015.
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sil, fandili si navzájem a vysloužili si za to sladkou
odměnu. Podobná zábava byla určena i těm starším.
Výkony některých z nich stály opravdu za to! Jeden
by neřekl, čeho všeho jsou schopni! Starší ročníky
pomohly deváťákům uklidit sál a všichni se s vánoční náladou rozešli domů, aby se mohli připravovat a těšit na Vánoce se svými blízkými.
(hs)
Vánoční nadílka je nedílnou součástí tohoto dne
i v každé třídě zvlášť. Koledy, pohádky, dárky…
jako například v páté třídě Mgr. Marie Hunalové.
V úterý 15. prosince vyrazili všichni žáci a učitelé do Kulturního domu v Horní Cerekvi. Než jsme
se usadili, prohlédli jsme si různé druhy bicích nástrojů, připravených na pódiu. Pořad, který jsme

Důstojný Mikuláš navštívil se svými krásnými andílky a hrůzostrašnými čertíky nejprve mateřskou
školku. Dětičky ani nedutaly a vykoupily se ze
spárů pekelníků hezkými básničkami a písničkami,
za které sklidily od Mikuláše a jeho nebeských či
pekelných kolegů veliký potlesk. Mikulášská mise
pokračovala na základní škole. Pár slziček strachu
ukáplo, ale bylo zajímavé, že to bylo z očiček těch
největších zlobilů. Pár darebů z vyššího stupně se
sice ocitlo v čertovském pytli, ale všichni byli brzy
vráceni. Co by si s nimi peklo počalo, vlastních
lumpíků, malých i velkých, má dost!
Vánoční besídka proběhla v kulturním domě ve
dvou etapách. První část dopoledne byla věnována
žáčkům prvního stupně, kteří si své sportovní i jiné
schopnosti ověřili v řadě soutěží. Bojovali ze všech
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měli sledovat, se totiž jmenoval Jumping drums
(Skákající bubny). Celých šedesát minut jsme byli
vtaženi do víru různých rytmů, spolupracovali s výborným panem Ivo Batouškem (vedoucí produkce,
provozovatel vlastní bubenické školy) a dozvěděli
se leccos o historii bubnů a bubnování. Někteří žáci
se také stali součástí vystoupení na pódiu. Akce
měla u dětí velkou odezvu, což bylo vidět na jejich
chování už při vlastní produkci. Vážený pane Batoušku, díky…
(vs)

Hornocerekvický zpravodaj

Tento den čekalo na děti navštěvující školní družinu překvapení – pod vánočním stromečkem našly
spoustu dárků. Po povídání o vánočních zvycích
a tradicích jsme si společně zazpívali koledy a pak
už se děti vrhly na rozbalování. Podívejte se, jak se
nové dárky líbily…
(ed)

Z iniciativy učitelského sboru vyšla další novinka – výzdoba prostoru před školou pěti vánočními
stromky, na které děti vyrobily ozdoby a po vystoupení Jumping drums je společně navěšovaly. Obavy
ze znehodnocení naší práce se naštěstí nenaplnily,
pouze vítr nám naši parádu trochu pocuchal. Pokud
se ale vaše oči pohledem na ozdobené stromečky
potěšily, jsme spokojeni.

Právě v prostoru této nové výzdoby jsme se sešli
všichni žáci, učitelé i většina ostatních zaměstnanců,
abychom vyslali z Horní Cerekve „do světa“ přání
všeho nejlepšího do roku 2016. Děti tato přáníčka
připevnily na provázek s ekologickými žlutými či
růžovými balónky naplněnými heliem a po společné
vánoční písničce vypustily někam do neznáma. Akce
se přes menší technický problém vydařila, přihlíželi
i mnozí tatínkové a maminky, kteří se přišli na své
ratolesti podívat. Dočkali jsme se i odezvy – na naši
mailovou adresu přišly velmi milé reakce až z okolí
Pardubic a Šumperka (115 resp. 140 km vzdušnou
čarou!), kam naše balónky doletěly. Potěšilo nás, že
doletěly tam, kam měly – k dobrým lidem, kterým
udělaly radost a ubezpečily je o tom, že ještě dokážeme myslet jeden na druhého.
(hs, vs)

Vánoční dílny od nejmladších až po ty největší
byly ve znamení výroby vánočních ozdob, přáníček
a jiných předmětů s vánoční tematikou.
(vs)

Hornocerekvický zpravodaj
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V prostředí nové přístavby v učebně hudební výchovy se také uskutečnil koncert žáků, kteří se učí
zpěvu či hře na hudební nástroj u paní Ivy Karašové, Mgr. Jaroslavy Hanušové a Bc. Lenky Kotkové.
Téměř tři desítky vystoupení uzavřela skupina starších žáků pod vedením paní učitelky Kotkové, kteří
s kytarovým doprovodem zazpívali několik písní.

Na škole se schází děti také v dramatickém
kroužku, se kterými paní učitelka Kotková secvičila starý biblický příběh o narození Ježíše Krista. Své
herecké umění měly děti možnost předvést v krásných kostýmech nejen v místní mateřské školce, ale
i před mnoha diváky v cerekvickém kostele. (vs)
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Na přelomu roku bych chtěl poděkovat všem
dětem, které přispěly ke zdárnému průběhu prvního pololetí při vyučování nebo výše uvedených
akcích svou aktivní účastí a snahou se hodně naučit, těm méně spolupracujícím přeji, aby pochopily, že škola pro ně není žádným strašákem a že
v atmosféře spolupráce se podaří vše – i zdánlivě
nemožné! Poděkování si zaslouží všichni pedagogové, málokdo si dokáže představit v plném
rozsahu jejich náročnou práci, při které zvládají
ještě organizaci dalších mimoškolních aktivit. Samozřejmě vše musí probíhat ve fungujícím a čistém prostředí se spokojenými žaludky a vše musí
být dobře spočítáno, za což patří velký dík všem
provozním pracovníkům školy. V neposlední
řadě musím poděkovat také představitelům města Horní Cerekev za jejich vstřícnost a podporu,
pracovní skupině našeho města pak za vždy rychlou a účinnou pomoc. Velmi si vážím spolupráce
s místními organizacemi i jednotlivci, kteří vedou
na naší škole kroužky pro děti. Není to vůbec jednoduché vyvíjet tuto činnost pravidelně ve svém
volném čase. Kéž by vás bylo víc!

Hornocerekvický zpravodaj

Vážení spolupracovníci, milí žáci, do roku 2016 vám přeji jen to dobré, hodně zdraví,
co nejvíce radosti a úspěchů ☺.
(vs)

ZVEME VÁS NA

9. REPREZENTAČNÍ PLES
zá kla d n í ško ly
Dne: 27. února 2016
V: KD Horní Cerekev
Ve: 20:00 hod.
Vstupné: 100 Kč
K tanci hraje: Karel a my

Předprodej vstupenek ve sborovně základní školy u Ing. Hany Machalové.

Hornocerekvický zpravodaj
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KLUBÍČKO HLEDÁ POSILY
Klubíčko hledá maminky s malými dětmi, které by měly chuť převzít péči o úterní klubíčková
setkání. Vzhledem k zaměstnanosti dosavadních hlavních protagonistek velmi rádi uvítáme do
našeho týmu nové posily. Jestli máte chuť a zájem, ozvěte se Olze Spálovské na tel. 776 746 727
nebo na mail klubicko-hc@centrum.cz.

Klubíčko v roce 2015

Klubíčko, cvičeníčko, den otevřených dveří, etika hrou, projížďka na kole, šipkované a procházky, výlety
(VIDA Brno, Dobrá Voda), prázdninový pobyt maminek s dětmi v Nové Cerekvi

a navíc besedy a přednášky, čajovny, rehabilitace, fotografování, sbírka školních potřeb, podpora adopce na dálku… V roce 2015 se našich akcí účastnilo na 70 rodin (nepočítaje přednášky).
Díky za spolupráci všem! Speciální dík Městu Horní Cerekev, Kraji Vysočina, projektu Chraňme
naše děti, místní základní i mateřské škole a dalším.
Mgr. Olga Spálovská
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ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna
Bar Horní Cerekev
Na Silvestra pořádají v České republice různé
spolky a sdružení sportovní akce jako běhy, výstupy
na různé vrchy, cyklistické vyjížďky apod. V našem
Kraji Vysočina KČT Telč pořádá na Silvestra výstup
na nejvyšší vrch Vysočiny, jímž je se svými 837 metry Javořice. Tato akce je v České republice, troufám si říct, jedinečná, a to počtem účastníků, kteří
na vrchol vystoupají. Vždyť v roce 2014 vystoupalo
na Javořici více než 5000 turistů. Ve čtvrtek 31. 12.
2015 se jednalo již o 18. výstup na vrchol Vysočiny. Účastníci si mohou zvolit několik tras a i způsob zdolání vrcholu – pěšky, na kole anebo v případě dostatku sněhu na lyžích. I na Silvestra 2015
byla účast podobná té z roku 2014. Náš Cyklo team
Sauna bar Horní Cerekev patří k tradičním účastníkům výstupu na Javořici. Na Silvestra roku 2015 se
jednalo již o 8. ročník a tato akce se stává pro náš
CT tradicí. V dopoledních hodinách se před Sauna
barem shromáždilo na 25 cyklistů z našeho města
a nejbližšího okolí. Počasí bylo na toto prosincové
období příjemné. Před jedenáctou hodinou vyjížďku
odstartoval pan Josef Frey. Před polednem cyklisté
dorazili na Javořici. Na vrcholu udělali společné
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foto a po občerstvení se vydali na zpáteční cestu.
Všichni ve zdraví dorazili zpět do Horní Cerekve.
Cyklo team Sauna bar Horní Cerekev má tuto akci
v plánu činnosti již několik let a můžeme našim příznivcům slíbit, že na letošního Silvestra 2016 vyjížďku na kole rovněž uspořádáme.
Není to jediná akce, kterou každoročně pořádáme. Tuším, že letos to bude pošestnácté, kdy pořádáme na 1. května Zahájení sezony po trase Tři
vrchy Vysočiny. Účastníci si mohou zvolit jednu ze
tří tras a to 30, 50 nebo 85 km. Jaké zvolí tempo,
je na každém z účastníků. Po dojetí čeká cyklisty
a cykloturisty na zahradě manželů Freyových příjemné posezení s občerstvením. Tato akce je cyklisty vnímána velice pozitivně a tradičně přijíždí
k Sauna baru více než 100 cyklistů různého věku,
aby s námi obrazně řečeno sezonu zahájili (sezona
tou dobou už dávno běží). I letos vás rádi před Sauna barem přivítáme. Ve svém kalendáři si prosím
zaškrtněte neděli 1. května 2016 červeně. Vždyť je
krásné se potkat se svými kamarády a příjemně si
„pokecat“. Tak nezapomeňte.
S pozdravem
Ať nám to šlape se s vámi loučí cykloreportér Libor.
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
KNIHY NA DLOUHÉ VEČERY
Táňa Kubátová, Co je v domě. Řídit se
heslem ‚Co je v domě...‘? Pro třiatřicetiletou Martu žádný problém. S nejbližším spolupracovníkem si nepadla do oka
už v den nástupu do nového zaměstnání,
a navíc má dlouholetý vztah s Milošem.
Nová kniha oblíbené české autorky.
Jakub Vágner, Na stopě gigantům.
V Amazonii ulovil čtyři metry dlouhou
arapaimu, v jezeru Turkana v Keni vypátral tlamouna nilského o váze 200 kilogramů, v Texasu se seznámil s majestátně působícím kostlínem obrovským.
Jakub Vágner se nezalekne útoků moskytů ani dešťů,
připomínajících potopu světa. Jak jde o jeho vášeň,
není pro tohoto náruživého sportovního rybáře žádná
překážka dost velká. Kromě dokumentárních ﬁlmů
v televizi mohou fanoušci tohoto extrémního sportovce nyní sledovat jeho cestu za světovými rekordy
do nejodlehlejších koutů světa také v této knize.
Alix Viros de ĺ Ain, Z druhé strany
postele. Ariane a Hugo chtějí uniknout
z rutiny svého desetiletého manželství.
Odhodlají se proto k zásadní změně,
vymění si strany postele a také své životy. A spolu s tím rovněž zaměstnání, auta a šekové knížky. Ona je náhle
šéfovou společnosti půjčující stavební zařízení, on
prodává šperky. Přizpůsobí se muž zvyklý řídit tým
podřízených této situaci?
Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Román, který si podmanil všechny žebříčky bestsellerů na obou stranách Atlantiku, trhá rekordy v rychlosti prodeje
a je kritikou označován za letošní Zmizelou. Potřebujete vědět víc? Rachel
dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den si
prohlíží útulné předměstské domky, a když vlak na
chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně
letmý pohled do soukromí mladého páru.
Josefa Opplová, Klára vstává. Klára
se rozhodla opustit násilnického manžela. Musí teď vzdorovat jeho vzteku
a dokonce riskovat život. Jak zvládne
lehkomyslná žena, která dosud žila
v přepychu, pád na společenské dno?
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Jaromír Míra Červenka, Prstem po
mapě světa. Jak těm, kteří chtějí, třebas
jen z pohodlí svého obýváku, nakouknout až kamsi za zakřivený horizont,
bezpečně tak navštívit pár exotických
míst a dozvědět se i cosi zajímavého
o nepříliš dostupných lokalitách. Všem
těmto čtenářům je určena knižní novinka cestovatele a píšícího fotografa Jaromíra Červenky.
Jitka Ludvíková, Zkrocení mlsného
muže. Hlavním hrdinou knihy je lékař,
velký gurmán, požitkář a smolař v jednom. Jeho poklidný život narušují desítky malých katastrof, které jsou příčinou
řady komických situací. Navzdory své
nešikovnosti a smůle se se všemi potížemi vyrovná
s osobitým humorem. Ať už je to nepovedený zálet,
výlet do lázní, vodácká výprava či netradiční zážitky s psím členem rodiny.
Radek Jaroš / Andrea Jarošová, Hory
shora 2. Kniha s dalšími příběhy z expedic na nejvyšší vrcholy světa našeho
předního dobyvatele himálajských vrcholů tentokrát z let 2008—2012. (příběhy ze sedmi osmitisícovek)
Iveta Jarošová, Zítra bude líp. Třicátnice Lenka je nespokojená se svým životem. Touží po lásce, hledá mezi muži
pohybujícími se v jejím okolí toho pravého. Její sestra Zuzana toho pravého
kdysi našla, nebo si to alespoň myslela.
Ovšem manželství má trhliny a zřejmě už se delší
dobu rozpadá.
Rachel Harrisová, Umění předstírat.
Podle kluků existují dva druhy holek, ty
na trvalý vztah a ty na nezávazné randění a užívání si. Sedmnáctiletá Alyssa je
rozhodně ten první typ a touží to změnit. Zahájí svou radikální proměnu, jejímž cílem je
Justin Carter, největší lamač dívčích srdcí.
Navštivte městskou knihovnu
– určitě si vyberete – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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LOŇSKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH MLADÝCH HASIČŮ

Na valné hromadě SDH Horní Cerekev, která
proběhla dne 12. prosince 2015 v restauraci Hotelu Rustikal, jsme kromě jiného zhodnotili i loňskou
sezonu našich mladých hasičů.
Kolektiv má 33 členů, kteří jsou rozděleni do
čtyř družstev. Jedno družstvo mladších, dvě starších
mladých hasičů a jedno družstvo dorostu.
Loňský rok byl v průběhu naší dvanáctileté činnosti jeden z těch nejúspěšnějších. Během celého
roku jsme se zúčastnili všech sedmi závodů Ligy
mladých hasičů v požárním útoku okresu Pelhřimov. Zde jsme se pravidelně umísťovali na předních
místech a z žádného závodu jsme se nevrátili bez
poháru. V celkovém hodnocení mladších a starších
dohromady z 23 soutěžících družstev skončili mladší na 9. místě, starší béčko na 8. místě a starší áčko
ligu již potřetí za sebou vyhrálo. Velkou změnou
v letošním ročníku ligy bylo zavedení nástřikových

Hornocerekvický zpravodaj

terčů na deset litrů vody místo původních sklopek.
Tím se časy útoků zvedly minimálně o šest sekund,
ale hlavně se uměním rychle nastříkat terče hodně
ovlivní celkový čas útoku.
V Počátkách dne 9. května 2015 proběhl závod
jednotlivců v běhu na 60 metrů s překážkami, kterého se zúčastnilo 10 našich dětí. Nejvíce se nám
dařilo v mladší kategorii, kde obsadil Marek Štípek
první, Ondřej Máca druhé, Vanesa Řepková třetí
a Vojta Caha čtvrté místo. V starších dívkách obsadila Denisa Matyasová první a Nikola Frančeová
třetí místo a v starších chlapcích Vladimír Komín
druhé a Daniel Parkan páté místo.
Dále jsme se zúčastnili okresního kola celostátní
hry Plamen, které se konalo 30. května 2015 v Pacově. Zde jsme měli jedno mladší a jedno starší družstvo. V podzimní části hry Plamen 18. října 2014 ve
Velké Chyšce, kde byla štafeta dvojic, útok CTIF
a závod požární všestrannosti (2,5
km dlouhý přespolní běh se 6 stanovišti, kde se plní různé úkoly), obsadila obě naše družstva první místo a to byl základ pro úspěch v této
jarní části, která se skládá ze dvou
různých štafetových běhů, útoku
CTIF a požárního útoku. Zde se
nám také podařilo v obou kategoriích zvítězit a již potřetí za sebou
celkově vyhrát okresní kolo hry
Plamen v starší i mladší kategorii
a porazit 15 starších a 16 mladších
družstev z celého okresu. Hra Plamen ve starší kategorii pokračuje
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krajským kolem, kam
jsme si vítězstvím zajistili
postup. To proběhlo 20.
června v Třešti. Zde probíhá všech šest disciplín
v jednom dni. Naši mladí hasiči zde v náročném
závodě za nepříjemného
počasí zabojovali, ale
nakonec z toho díky pár
drobným chybičkám bylo
až šesté místo.
Naši mladí hasiči měli
zastoupení i v dorostenecké kategorii jak jednotlivců, tak družstev. Na
okresním kole dorostu 31.
května v Pacově kategorii
mladších dorostenek vyhrála Denisa Matyasová
a Nikola Frančeová byla druhá, obě postoupily do
krajského kola. Po vítězství tam postoupilo i družstvo
dorostenců. Krajské kolo se konalo 21. června v Třešti, kde Denisa skončila na krásném druhém místě

a Nikola závod pro zranění nedokončila. Družstvo
dorostenců zde skončilo na pěkném třetím místě.
Chtěl bych poděkovat všem našim mladým hasičům za jejich snahu, vytrvalost a výsledky, kterých
se jim podařilo dosáhnout.

KAMILA BARTOŠKOVÁ LONI
DVAKRÁT NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Kamila Bartošková v loňském roce s velkým úspěchem skončila v dorostenecké kategorii mladých hasičů, letos tak už závodila za ženy a na mistrovství světa
i za juniorky do 23 let. V Českém poháru v běhu na sto
metrů s překážkami skončila celkově na pátém místě
ze 136 závodnic, i když absolvovala jen čtyři závody
ze šesti, protože měla reprezentační povinnosti a nominační závod ve výstupu do druhého podlaží cvičné
věže. Svými výsledky na těchto závodech se probojovala na Mistrovství ČR žen, které se konalo 26.-28.
června 2015 v Trutnově. Zde jí ve výstupu na věž utekl titul o jednu setinu sekundy, když ve ﬁnálovém rozběhu dosáhla času 8,08 sekundy a vítězka měla 8,07 s.
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Přitom v základním kole
Kamila zaběhla 7,97 s.
Bylo z toho tedy krásné
druhé místo. V běhu na
sto metrů s překážkami skončila na desátém
místě s časem 17,79 s.
Z reprezentace dorostenecké se jí podařilo přejít
do reprezentace juniorek
i dospělých žen. S juniorskou reprezentací se
zúčastnila 2.-9. srpna
Mistrovství světa juniorů
v Grodnu v Bělorusku,
kde s družstvem skončili na pěkném třetím místě za Běloruskem a Ruskem.
O měsíc později se s reprezentací dospělých žen zúčastnila 7.-12. září Mistrovství světa žen v Petrohradě
v Rusku, kde skončily na vynikajícím druhém místě
hned za Ruskem. Kamile jsem chtěl tímto ještě jednou
pogratulovat a popřát mnoho dalších úspěchů a vynikajících výsledků.
Jaroslav Bartoška, vedoucí kroužku mladých hasičů
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KD Horní Cerekev

16. MĚSTSKÝ PLES
hraje jihočeská KERAMIČKA

13. února 2016 od 20.00 hodin
Host večera: TK Chrisstar při TJ Sokol Bedřichov Jihlava
a „Motorajdy“ z Hodic.
Předprodej od 20. 1. 2016 na účtárně MěÚ v H. Cerekevi, tel.: 565 396 385

„Jak města a obce k parohům ve znaku přišly“ divákům objasní Hornocerekvický
ochotnický spolek v režii Jaroslava Zelenky úsměvnou, lehce eroticky laděnou komedií
autorky Marie Janíčkové

PAROHATÉ POVĚSTI
Hra na motivy „Starých pověstí českých”, kde vystupují známé postavy našich dějin. Krokovy
dcery, udatný Bivoj nebo Přemysl - ti všichni se objeví poněkud v jiném světle. Ve hře nechybí
veselé zápletky, plno písniček a nečekaný konec příběhu.

PŘEDSTAVENÍ SE USKUTEČNÍ:
V pátek 11. března, v sobotu 12. března, v pátek 18. března
a v sobotu 19. března, vždy od 19.30 hodin v KD v Horní Cerekvi
Předprodej vstupenek od 8. února 2016 na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 30. ledna 2016
DĚTSKÝ KARNEVAL
v Pohostinství „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 14.00 hodin
Soutěže o sladké ceny, hraje kapela „Country banda“.
Po ukončení karnevalu následuje country zábava pro
dospělé.
V sobotu 6. února 2016
MAŠKARNÍ PRŮVOD MĚSTEM
HORNÍ CEREKEV
Zahájení průvodu od nádraží ČD ve 13.00 hodin
V sobotu 13. února 2016
16. MĚSTSKÝ PLES – KERAMIČKA
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Ples bude oﬁciálně zahájen ve 20.30 hodin TK
Chrisstar-klasické tance
Host večera – „Motorajdy“
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ H. Cerekev,
tel.: 565 396 385
V sobotu 13. února 2016
Hříběčtí páni, kluci a dědkové zvou na
DĚDKOVSKÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje kapela „ROTACE“
v Pohostinství „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin
V sobotu 20. února 2016
zve Hříběcké divadýlko na novou situační komedii:
„MISTR TVOŘÍ!“
reprízy: 27. 2., 5. 3. a 12. 3. 2016
Začátky představení vždy v 19:30 hodin
Rezervace vstupenek v Pohostinství U Šimků v Hříběcí – tel. 721 146 084
V sobotu 27. února 2016
9. REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ
hudba – „KAREL A MY“
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Předprodej vstupenek ve sborovně ZŠ, tel.: 565 396 231
V sobotu 5. března 2016
DĚTSKÝ KARNEVAL – MODERUJE
MILAN ŘEZNÍČEK z Hit Rádia Vysočina
Začátek v 15.00 hodin, KD
Ve čtvrtek 10. března 2016
SPÁNEK, SNY A SNĚNÍ U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ
přednáška Mgr. Luboše Novotného,
přístavba ZŠ
Začátek v 17.00 hodin

V pátek 11. března, v sobotu 12. března, v pátek
18. března a v sobotu 19. března 2016
komedie PAROHATÉ POVĚSTI
v podání ochotnického souboru H. Cerekev. Začátek
vždy v 19.30 hodin, KD. Předprodej vstupenek
od 8. 2. na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385
V sobotu 19. března 2016
Hříběcké báby, dámy a paní srdečně zvou na
BABSKÝ BÁL
hudba: KAREL A MY
začátek ve 20.00 hodin
Pohostinství U Šimků, Hříběcí

PŘIPRAVUJEME
Pátek 13. května 2016
Vystoupí kapela z TV ŠLÁGR
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Předprodej bude zahájen začátkem dubna 2016,
další informace v následujícím vydání HZ
-iz-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Marie Roubíčková
Irena Čapková
Josef Vondráček
Jindřich Dvořák
75 let
Zdeněk Nadrchal
Jaroslav Rýznar
80 let
Marie Florianová
Jaroslav Kesner

85 let
Božena Suchá
90 let
Alois Mašek
91 let
Jan Novák
95 let
Miroslav Hájek

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Jaroslava Hurdová – 58 let
Miloslav Matějů – 93 let
Mgr. Irena Hájková – 69 let
František Háva – 87 let

NARODILI SE:
Šárka Kadlecová
-pk-
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