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MANŽELÉ ZADRAŽILOVI OSLAVILI ZLATOU SVATBU
50 let společné cesty životem v pevném manželství mají za sebou Marie a Pavel Zadražilovi, kteří v sobotu 12. března 2016 v 10.20 hod. obnovili
svůj manželský slib v obřadní síni Městského úřadu
v Horní Cerekvi.

Přejeme manželům Zadražilovým hodně štěstí,
zdraví a pohody do dalších let společného života.

Kráčejí spolu ruku v ruce.
A spoustu let jim hudba zní.
Životem dlouhým zas a spolu,
cestou vedoucí ke štěstí.
Prošli už loukou plnou květů,
pěšinkou mírně blátivou,
potkali moudrost, pochopení,
někdy i zlobu mučivou.
Však je to jako pohlazení,
když ptáci pějí, hudba zní,
pohledy vzácné, políbení
Pochod ten zlatý, svatební…

-pk-

Foto: rodinný archiv a P. Kesner

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města za rok 2015

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2015 vykazuje následující výsledky:
2015
příjmy
výdaje
stav běžného účtu

schválený rozpočet 2015
36,093.800,- Kč
36,093.800,- Kč
k 31/12 2015

skutečnost k 31/12 v Kč
32,750.841,- Kč
38,128.537,- Kč
2,089.591,- Kč

skutečnost k 31/12 v %
90,74 %
105,64 %

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/12 2013/2014/2015 ukazuje, že daňové příjmy byly k 31/12
2015:
– vyšší o 1,111.179,- Kč než za stejné období roku 2013,
– nižší o 64.793,- Kč než za stejné období roku 2014.

Rozpočet města pro rok 2016

Na svém prvním letošním zasedání (24/02 2016) zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet města pro rok 2016.
Rozpočet města předložený starostou města byl v průběhu měsíce ledna předjednán na schůzi členů rady
města a finančního výboru a poté na „pracovních“ jednáních zastupitelstva města. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje ve výši 36,708.100,- Kč a nemá žádnou rozpočtovou rezervu.
Rozpočet města Horní Cerekev pro rok 2016 je zveřejněn po jednotlivých kapitolách v příjmech i ve výdajích uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Podrobné informace o příjmech a výdajích po rozpočtových položkách mohou zájemci získat u starosty města nebo na finančním oddělení (pí Jana Krbová).

Změna v zastupitelstvu

Vzhledem ke skutečnosti, že člen zastupitelstva města PhDr. Vilém Sluka změnil v prosinci 2015 trvalý
pobyt (Černov 50) bez podání vlastní písemné rezignace, tak zastupitelé města dne 24/02 2016 rozhodli
o zániku jeho mandátu a současně pověřili starostu města předat osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva města prvnímu náhradníkovi volební strany KSČM p. Josefu Vondráčkovi (Horní Cerekev 358).
To se stalo ve středu 9/03 2016.

Poděkování

Starosta města děkuje:
• všem organizátorům a pořadatelům za kvalitní, pestrou a zábavnou „Plesovou a bálovou sezónu 2016“,
• členům sboru dobrovolných hasičů za organizaci tradičního masopustního průvodu masek,
• členům ochotnického spolku “Hříběcké divadýlko“ za nastudování a předvedení představení „Mistr
tvoří“,
• členům ochotnického souboru Kulturního domu Horní Cerekev za nastudování a předvedení představení
„Parohaté pověsti“.
Starosta města a Oblastní charita Pelhřimov děkují:
všem občanům - dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2016, a to celkovou částkou ve výši 32.561,- Kč.
Děkujeme i všem koledníkům!!!
_____________________________________________________________________________________
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
_____________________________________________________________________________________
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
Výdaje 2016 (v tis. Kč):

Příjmy 2016 (v tis. Kč):
0000 Příjmy sdílených daní, místní a správní
poplatky, dotace
1012 Podnikání v zemědělství
1032 Příjmy z lesního hospodářství

23388.1
50
1725

2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

40

2141 Vnitřní obchod

20

2310 Pitná voda

1200

2321 Čištění odpadní vod

1150

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

14

2419 Ostatní náležitosti spojů

2

3111 Mateřská škola

0

3113 Základní škola

70

3314 Knihovna

8

3315 Muzeum

2

3349 Sdělovací prostředky

10

3392 Kulturní dům

275

3412 Sportovní zařízení

200

3612 Bytové hospodářství

580

3613 Nebytové hospodářství

305

3632 Pohřebnictví

3

3635 Územní plánování

4260

3639 Komunální služby

346

3722 Sběr komunálních odpadů
3745 Veřejná zeleň
4351 Domovy s pečovatelskou službou

37
7
1000

6171 Místní správa

13

6310 Příjmy z úroků

3

8115 Zůstatek na běžném účtu k 31/12 2015
Příjmy 2016 celkem
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2000
36708.1

1032 Lesní hospodářství

576

1036 Správa v lesním hospodářství

150

2141 Vnitřní obchod

73

2212 Silnice

720

2219 Chodníky

465

2221 Dopravní obslužnost

150

2310 Pitná voda

1314

2321 Čištění odpadních vod

1184

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

25

3111 Mateřská škola

791

3113 Základní škola

2190

3314 Knihovna

506.5

3315 Činnosti muzeí a galerií

27

3319 Ostatní kultura

28

3326 Kulturní památky

122

3341 Rozhlas a televize

39

3349 Sdělovací prostředky
3392 Kulturní dům

110
1193

3399 Občanské záležitosti

74

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

70

3419 Sport a tělovýchova

92

3429 Zájmová činnost a rekreace

0

3612 Bytové hospodářství

242

3631 Veřejné osvětlení

398

3632 Pohřebnictví

279

3635 Územní plánování

8847

3639 Komunální služby

2505

3721 Sběr nebezpečných odpadů
3722 Sběr komunálních odpadů
3723 Sběr ostatních odpadů
3745 Veřejná zeleň
3900 Ostatní činnosti
4351 Domy s pečovatelskou službou
5512 Požární ochrana

40
1386
40
1137
0
1868
291

6112 Zastupitelstvo města

1015

6171 Místní správa

4285

6310 Výdaje z úvěrů a finančních operací

640

6320 Pojištění majetku

120

6399 Finanční operace

644.3

Třída 8 - Financování dluhové služby
Výdaje 2016 celkem

3071.3
36708.1
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INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
STAVEBNÍ PARCELY KAMENNÝ VRCH
Ke konci měsíce února bylo předáno staveniště zhotoviteli s tím, že zahájení prací proběhlo 7. března.
Před nastoupením stavební firmy došlo k pokácení
určených stromů kolem hlavní silnice v počtu 5 ks
a následnému odfrézování pařezů. Pokácení, zpracování a úklid provedli zaměstnanci města a lesního
hospodářství. Velké kmeny byly odvezeny na zpracování do dřevařského průmyslu, větve na sběrný
dvůr a silnější větve odprodány. Odfrézování pařezů
proběhlo ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov.
Za bezproblémové pokácení a následné odklizení
děkujeme všem zúčastněným pracovníkům.
Následně bylo provedeno vytyčení budoucích stavebních parcel a komunikací, čímž došlo již k malému vyobrazení zájmového území do prostoru
staveniště. Poté byla na stavbu přivezena těžká
technika, která provedla v místě budoucích komunikací skrývku ornice, jež bude následně odklizena
a staveniště bude částečně oploceno a označeno proti vstupu nepovolaných osob. V době tisku tohoto
čísla zpravodaje by mělo docházet k výkopům pro
jednotlivé inženýrské sítě.
Tímto žádáme občany bydlící v blízkosti stavby
o shovívavost se stavebními pracemi a pohybem
těžké techniky a důrazně upozorňujeme na zákaz
vstupu do prostoru staveniště. Věříme, že stavba
vám občanům v těsné blízkosti stavby do běžného
života zasáhne minimálně a pokud bude potřeba, tak
dojde k potřebné informovanosti a vaší maximální
součinnosti.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V TYRŠOVĚ ULICI
Z důvodu prodeje parcely, která se nacházela v místě dětského herního prvku umístěného vedle bytovek v ulici Tyršova, došlo k přesunutí do areálu
mateřské školy. Začátek března byl zvolen z důvodu
nutnosti uvolnění stávající parcely, kde prvek stál.
Terén v tomto místě i blízkém okolí bude urovnán

a nově oset travním semenem, až to počasí dovolí a zemina bude patřičně vyschlá. Herní prvek je
v tuto dobu převezen a uložen v areálu školky, kde
bude následně ukotven a okolní terén také urovnán
a oset travou.

SBĚRNÝ DVŮR U BRŮDKU A BIOODPAD
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr změní od letošního roku otevírací dobu a pravidla
ukládání odpadu. Vzhledem k častému zneužívání a přílišné benevolentnosti bude nově otevřeno nejdříve od 1. dubna v závislosti na počasí.
V těchto dnech a hodinách:
STŘEDA 7:00 – 16:00 a SOBOTA 8:00 –
16:00, mimo tyto hodiny nebude nikomu bez
výjimky umožněn přístup.
Dále bude navrženo radě města schválit navýšení
ceny za uložení, jelikož náklady na následnou úpravu jsou neúměrně vysoké oproti příjmům.
Nyní je kladen velký důraz na třídění odpadů a tyto
nároky stále porostou, jelikož nás k tomu tlačí příslušná legislativa. Po celém městě a místních částech je celkem 19 míst s kontejnery pro třídění
jednotlivých odpadů, ne všichni občané tyto kontejnery plnohodnotně využívají, a člověk se někdy
nestačí divit, co vše může skončit v kontejneru pro
velkoobjemný odpad i bohužel mimo něj. V minulém roce na tato stanoviště přibyly i nádoby na dnes
hojně rozšířený a využívaný bioodpad, ale opět se
setkáváme s neúměrným přeplňováním a možná až
zneužíváním těchto kontejnerů, což vede i k jejich
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poškození. Nádoby budou opět rozmístěny, a to
nejdříve od 1. dubna, a dále budou doplněny velkoobjemnými kontejnery, které budou umístěny
v prostoru sběrného dvora u Brůdku a proto tímto
vyzýváme hlavně zahrádkáře, když už chtějí odklidit lupení, traviny a ostatní bioodpad ze svých zahrad a nechtějí je kompostovat, tak jak bývá většinou na zahradách zvykem, aby využili kontejnery
na sběrném dvoře a nepřeplňovali zmíněné nádoby.
Radovan Ďuríček
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Knihy plné dobrého čtení
Vlastimil Vondruška, Mrtvý posel.
Královský písař Jiří Adam z Dobronína
nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě
povědět, že se chystá jakési spiknutí,
jenže zemře dřív, než stačí povědět víc
… Další napínavá kniha nejčtenějšího
českého autora.
Jarmila Pospíšilová, Pod hvězdou
bláznů. Sestry Jana a Lucie jsou tak
rozdílné, jako by ani nebyly příbuzné.
Jedna je až úzkostlivě zodpovědná, pedantická a zvyklá vše plánovat, druhá
je téměř ve všem pravým opakem. Až
po smrti rodičů je okolnosti donutí,
aby se po letech odcizení daly znovu
dohromady.
Eva Urbaníková, Nakresli mi vítr. Kniha
o tom, jak tenká je hranice mezi správným
a nesprávným, jak křehká je sebeláska
ve srovnání s touhou po tom, abychom
byly milované mužem... Je o mateřské
lásce, o selhání, o lidské zlobě a o tom, že
za mřížemi slovenských věznic se nachází
mnoho osudů, které se do novin nedostanou a které si tam, v „chládku“, musí vytvořit svůj vlastní svět...
E. L. James, Grey. Celosvětově úspěšná erotická sága Padesát odstínu šedi
pokračuje! Prožijte známý milostný příběh tentokrát z pohledu neodolatelného Christiana Greye, který
vás zavede do svého vlastního světa.
Nejprodávanější kniha v ČR !
Marie Doležalová, Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí. Jak v době blogové
vytvořit ze svého blogu fenomén,
který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak přetavit
spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas. Zkrátka a dobře: musíte psát jako Marie Doležalová.
Stanislav Plecitý, Houska a bílé kafe.
Pro všechny čtenáře se srdíčkem, fantazií a ochotou vrátit se do dětství.
Ukázka z knihy: Na hřbitově ty vajíčka určitě najdeme, vždyť budou
Velikonoce. To je přece jasný, dobrý,
nejlepší nápad. Vymyslet plán, jak
se k těm vajíčkům dostat, to se nám
povedlo hodně rychle. Půjdeme tam
a prohlídneme úplně všechny hroby, je jich přece hodně.
Někde vajíčka určitě budou. Musí tam být.....
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Alena Jakoubková, Než milenec
na střeše . . . lepší manžel v hrsti? Novinářka Lili stojí na životním
rozcestí: Rozejde se s fotografem
Ivanem, protože má pocit, že jejich vztah vyhořel. Ve chvíli, kdy
jej opouští, si však Ivan uvědomí,
že ji opravdu miluje, a ačkoli mu
až dosud byla myšlenka na manželství na hony vzdálená, požádá
Lili o ruku. Ona však od všech problémů odjíždí do Itálie. Zabydlí se
v Benátkách, v domě své tety, a jak už to bývá, do pohledné
a inteligentní blondýnky se zakouká uhrančivý Ital. Ovšem
má jednu drobnou vadu na kráse, je ženatý...
Aňa Geislerová, P.S. Deníkové
zápisky populární herečky Ani
Geislerové zachycují všední život
i záblesky střeženého soukromí.
V pěti podivuhodných letech, jejichž datace není úplně jistá, se mísí
humor s melancholií, zamilování
s rozchody a naprostá upřímnost
s potřebou nic nevyzradit. Autorka
se svým vtipným, osobitým stylem
často dotýká základních věcí, jako
je rodina, láska nebo dětství.
Jan Cimický, Ve stínu draka.
Ve Vltavě u Karlova mostu se objeví část lidského těla a je jasné, že
zjistit o koho se jedná, bude velice
těžké. Mordparta kriminální služby stojí opět před těžkým úkolem.
V tu dobu přijíždí do Prahy na stáž
mladý vyšetřující soudce z Číny
a seznamuje se s vyšetřováním
tohoto případu. Během jeho pobytu se podaří vyšetřování posunout
a zdá se, že některé nitky případu
povedou možná právě až do Číny. Obětí je totiž podnikatel,
který začal úspěšně obchodovat s touto vzdálenou zemí a jehož kolega a spolumajitel firmy prakticky v téže době zmizí.
Kamil Sikora, Mladé pověsti české. Pro všechny generace. Román
popisuje trable mladých lidí, zaskočených změnou režimu. Odehrává
se vesměs v uměleckém prostředí
ostravských klubů devadesátých
let, včetně četných historek ze života hlavních hrdinů.
Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Jarní prázdniny jsme využili ve škole k nutným opravám a několika vylepšením.
V kuchyni jsme museli nechat
opravit kotel staršího data
výroby, díky paním kuchařkám jsme tento nedostatek
na kvalitě obědů vůbec nepoznali. V nářaďovně tělocvičny v hlavní budově byla pracovníky města položena dlažba, což je nejen estetická záležitost, ale
i praktická pro manipulaci s cvičebním nářadím
a pro úklid. V prostoru nové přístavby jsme zútulnili prostředí v šatnách opěrkami zad na stěnách
u laviček a šatnovými stěnami v horním vestibulu
a před šatnou gymnastického sálu. Rovněž jsme
zabudovali větrání do místnosti síťového rozvaděče k odvodu přebytečného tepla od přístrojů tam
umístěných. Za kvalitní a rychlou práci v době jarních prázdnin bych tímto chtěl poděkovat vedení
města i jeho pracovní četě.
V jedné místnosti školní družiny byly také provedeny záruční opravy stropu. Vše proběhlo v klidu
a bylo dokončeno tak, aby v pondělí po prázdninách
byla třída připravena k provozu.

V polovině února byla dovybavena VI. třída novými lavicemi a židlemi, takže všichni žáci ve škole
už sedí v moderním.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům,
kteří respektují zákaz vjezdu do areálu školy, je vás
velká většina a pomáháte nám tím s výchovou dětí
k respektování pravidel nejen silničního provozu.
-SV-

Dějepisná olympiáda
Dne 18. ledna 2016 se uskutečnilo v DDM Pelhřimov okresní kolo dějepisné olympiády.
Téma soutěže znělo Lucemburkové na českém
trůně.
Ve školním kole, které proběhlo 23. listopadu
2015, soutěžilo šest žáků.
Naši školu v Pelhřimově reprezentovala Ellen Zíková, žákyně 8. ročníku, vítězka školního kola.
Děkujeme za prokázané znalosti a reprezentaci
školy.

-Ang-

21. ledna 2016 proběhla v Pelhřimově konverzační soutěž v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně – Eliška Doskočilová z 9.
třídy a Terezka Juránková z 8. třídy. Přestože se učí
německy teprve druhým rokem, nemusely se za své
výkony ve srovnání s dalšími soutěžícími, kteří se
tomuto jazyku věnují tři a více let, vůbec stydět!
-SH-
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Po několika letech jsme vyrazili i do Krkonoš – 26 dětí a tři vedoucí
lyžovali od 24. do 29. ledna na svazích kolem Žižkovy boudy u Pece pod
Sněžkou. Z kurzu jsme poskytovali
každodenní aktuální zpravodajství včetně mnoha fotografií na stránkách školy (www.zshornicerekev.cz). Lze říci,
že kurz splnil svůj účel i přes nepřízeň
počasí.
-SV-

Jako každý rok jsme vyslali své zástupce
do pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek.
Tentokrát to byla děvčata z deváté třídy Tereza Valková a Nikola Frančeová. Obě naše
zpěvačky se v konkurenci z celého okresu
nejen neztratily, ale Nikola si vyzpívala třetí místo (zároveň s loňskou vítězkou) a Tereza po druhém místě v minulém ročníku
dokonce tuto soutěž vyhrála! Mladé umělkyně ☺ tak navázaly na téměř dvacetiletou
tradici úspěšných zpěváků a zpěvaček ze
skupin Horoskop (L. Procházková, Ž. Suchá, L. Suchá, J. Charvátová, L. Jandová + L.
Slavičínský), …a Tom (A. Matějková, M. Hečsková,
T. Kejval), Blue Apples (L. Drdová, N. Chadimová, B. Svatková, K. Bartošková), dále pak Pavlínky
Kesnerové a Ondřeje Slavičínského.
Blahopřejeme! ☺
Ve středu 3. února 2016 v naší škole také proběhl zápis do prvního ročníku. Sedmnáct nejmladších
budoucích studentíků přišlo v doprovodu jednoho
či obou rodičů do školy předvést, jak jsou šikovní
a připraveni pro školní docházku. Hned u vstupu se
jich ujaly naše téměř profesionální hostesky z deváté třídy (dvě Elišky, Denisa, Eva, Nikola a Tereza
s bodyguardem Adamem), které příchozí zavedly
do přijímací kanceláře v jídelně. Tam je už očekávalo vedení školy (V. Skopal, M. Kolářová), které
mělo na starost administrativní část zápisu. Pokud
se sešlo více uchazečů najednou, ti čekající se mohli občerstvit buď studeným nebo teplým pitím (čaj
od našich kuchařek), kreslit si na připravené čtvrtky
či sestavovat stavebnice.
Jakmile bylo papírování hotové, hostesky děti
i s doprovodem odvedly do jedné ze tří zápisových tříd, kde je čekala vždy dvojice učitelek prvního stupně (J. Mäsiarová – M. Jírová, I. Hašková
– J. Kodysová, M. Hunalová – E. Drdová). Děti
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Velký dík i paním učitelkám, které se na tomto
úspěchu podílely – Ivě Karašové a Vlaďce Spielvogelové, která navíc obě děvčata na soutěži doprovodila svou vytříbenou hrou na klavír.
-SV-

poznávaly barvy, tvary, čísla i písmenka, aby si nakonec odnesly domů malou památku na tento důležitý den (viz foto), vyrobenou vychovatelkami školní družiny Evami Drdovou a Šmídovou. Do celkové
atmosféry zápisu zapadlo i to, že deváťáci si na závěr zavzpomínali na své školní začátky a vybarvili
si zbylé omalovánky.
-SV-

Hornocerekvický zpravodaj

Třetího února se účastnili dva žáci naší školy –
Kája Zabloudilová (IX.) a Dominik Sankot (VII.)
– soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Představili sebe, svou rodinu a své koníčky, vyslechli texty,
reprodukované anglickými mluvčími, perfektně reagovali na otázky a konverzovali na zadaná témata. Naší škole rozhodně ostudu neudělali, Dominik
Žáci páté třídy měli v letošním školním roce
opět možnost zapojit se do řešení úkolů matematické olympiády. Na podzim obdrží zájemci
šestici úkolů k řešení doma, kterou ve stanovených termínech musí odevzdat. Letos se úspěšným řešitelem školního kola stal Jakub Dvořák,
který ve školním kole dosáhl takového počtu
bodů, který mu zajistil postup do kola okresního.
Okresní kolo se konalo 19. ledna 2016 v Pelhřimově. Soutěžící kategorie Z5 řešili tři úkoly s časovým limitem 90 minut. Jakub Dvořák získal 10 bodů, čímž se stal úspěšným řešitelem a spolu s dalšími třemi soutěžícími se
Zlepšit povědomí žáků a studentů o významu lesů
a lesnictví pro rozvoj společnosti je cílem soutěže
Mladí lidé v evropských lesích (Young people in european forests – YPEF). Tříčlenné družstvo ve složení Adam Bečica, Denisa Matyasová a Eva Kučerová se zúčastnilo místního kola pořádaného lesní
správou Lesů ČR v Pelhřimově. Své znalosti z oblasti přírody a lesnictví družstvo prokázalo v písemném testu. Druhá část soutěže byla praktická – tzv.
poznávačka o 20 položkách (viz foto). Soutěž probíhala v pohodové atmosféře a každý ze soutěžících
se snažil svými vědomostmi přispět k získání co
Každoročně prochází naši
osmáci
školením první
pomoci.
Této velmi potřebné oblasti
věnujeme
jedno dopoledne, děti jsou seznamovány odborníky s první pomocí při různých poraněních včetně praktického zkoušení
zdravotnických činností.
-SV-
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obsadil dokonce čtvrté místo, pochvalu zaslouží za svou přípravu a výbornou znalost angličtiny
i Kája. Blahopřejeme. ☺
Poděkování za přípravu na soutěž patří i paní učitelce Haně Skopalové.
-SV-

dělí o krásné 11.–14. místo ze všech páťáků na okrese.
Gratulujeme.
-Hunejvětšího počtu bodů.
Družstvu
patří poděkování za reprezentaci školy
a doufáme, že
se příští rok najdou stejně šikovní a zaujatí
znalci přírody.

-DRD-

Protože nás překvapil velký zájem ze strany rodičů o vánoční fotokolekce, v předvelikonoční době firma Popularpress zopakovala na naší škole nabídkové focení, kdy hotové
fotky si rodiče mohou nejprve prohlédnout a teprve pak se
rozhodnout, zda si fotky koupí či nikoliv. Tentokrát z chlapců
udělali fotbalové hvězdy a z děvčat sportovní roztleskávačky.
Fotky můžeme očekávat před koncem měsíce března.
-SV-
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ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna Bar Horní Cerekev,
na úvod mi dovolte, abych vám všem popřál
do nového roku 2016 všechno nejlepší, hodně
zdraví, mnoho úspěchů v pracovním i rodinném
životě a hlavně hodně sportovních úspěchů. Nyní
něco málo o Cyklo teamu Sauna bar Horní Cerekev z.s. V sobotu 5. února 2016 náš spolek
uspořádal valnou hromadu, na které zhodnotil
výsledky a činnost za rok 2015 a také si stanovil
úkoly pro rok 2016. Bohužel musím konstatovat, že po výsledkově bohatých letech přišel poněkud chudší rok. V závodním týmu bylo pouze
sedm závodníků. Naši borci se moc neobjevovali
na závodech a ani tím pádem nestáli na bedně.
Prakticky jediná bedna byla za třetí místo Maria
Freye v domácím závodě Přes tři vrchy Vysočiny.
Na slabších výsledcích a menší účasti na závodech se podepsali velké zdravotní problémy dvou
našich závodníků, kteří poměrně záhy museli
ukončit sezonu.
Každý rok v únoru pořádáme předsezonní tréninkový kemp na Lipně. V letošním roce jsme poprvé po dlouhé době od tohoto soustředění upustili. K tomuto rozhodnutí nás vedl fakt, že máme

v současnosti užší závodní tým, než jsme měli v minulosti, a i studijní a pracovní zaneprázdnění některých závodníků.
První závody nás čekají v dubnu a to Galaxy série, JAL-ka a závod Okolo Zudova vrchu. Do nové
sezony 2016 bych chtěl popřát našim závodníkům
hlavně zdraví a mnoho úspěchů na závodech. Věřím, že když budou zdraví, dobře mohou potrénovat
a úspěchy se dostaví.
Jedním z úkolů z valné hromady je uspořádat již
tradiční Zahájení sezony po trase Tři vrchy Vysočiny. V letošním roce to bude již 16. ročník. Akce
se koná 1. května. Na tuto akci zveme každého,
kdo má chuť trochu potrápit své tělo a po závodě
poklábosit s kamarády na zahradě manželů Freyových. Akce je samozřejmě i pro děti. Pokud by někdo chtěl být členem Cyklo teamu Sauna bar Horní
Cerekev, může po dojetí vyplnit přihlášku a stát se
naším členem.
Náš cykloturistický oddíl bude stejně jako v roce
2015 pořádat cyklistické vyjížďky po Vysočině
a i do zahraničí. Zájemci dostanou informace o konkrétních akcích v Sauna baru u Josefa Freye.
S pozdravem Ať nám to šlape se s vámi loučí
cykloreportér Libor

POZVÁNKA
na 16. ročník

ZAHÁJENÍ SEZONY PO TRASE TŘI VRCHY VYSOČINY 2016
Místo konání: náměstí v Horní Cerekvi
Start: 10:30 hod.
Sraz: Sauna bar, Březinova 9, Horní Cerekev
Startovné: žádné
Cíl: zahrada Sauna baru manželů Freyových
Kategorie: nejsou vyhlášeny
Trasy: 30 km, 50 km, 85 km. Délku trasy si může každý podle svých sil i upravit
- zkrátit
Upozornění: pro svoje zdraví každý účastník musí mít cyklistickou přilbu.
Po dojetí do cíle bude i malé překvapení a možnost se občerstvit.
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V HŘÍBĚCÍ TVOŘIL NEJEN MISTR, ALE I CELÝ SOUBOR

Když vidíme v televizi výkřiky moderního umění, vyvolává to v nás spíš krčení rameny než hřejivý
pocit. Často to navíc stojí dost peněz, názorově to
rozděluje mladší a starší generaci a dělají ho lidé,
kteří se pohybují ve světě velkoměstských uměleckých kaváren. Vesnické ochotnické divadlo je pravým opakem: je levné, všichni mu rozumějí a můžete na něj vzít jak větší děti, tak i starou babičku.
A hlavně vytvářejí ho lidé, které potkáváte na ulici.
Bohužel vesnické divadlo není pro profesionální
scenáristy tolik lukrativní, takže vzniká málo nových
komedií vhodných pro malý soubor. Režiséři na vsích
tak většinou volí tradiční hry staré přes sto let, které
často moc neosloví, nebo konverzační komedie z 20.
století, ve kterých ale často chybí kulisy a kostýmy
nebo jsou hůř srozumitelné pro starší generaci.
A pak je třetí cesta – napsat si vlastní hru. A právě
touhle cestou se už před šesti lety vydalo Hříběcké divadýlko. Na derniéře v sobotu 12. března nám
paní Marta Volcová prozradila, že Mistr tvoří je už
její sedmou autorskou hrou. Ono napsat se dá cokoli, ale aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo vtipné,
aby tomu lidi věřili, a hlavně aby to „sedlo“ na míru
místním hercům – to je opravdový kumšt.

Hornocerekvický zpravodaj

Myslím, že v Hříběcí se to povedlo. Hra si „nehraje“ na nic velkého, počítá s malým jevištěm
a lehkými dialogy. Ochotníci při ní mohli rozvinout
své schopnosti, ženy byly přesné v typicky ženských gestech, uštěpačných poznámkách a obličejích, chlapi nebyli ukecaní, ale když něco řekli, stálo
to za to. Potlesk už po řadě scén i při závěrečné gratulaci starosty a místostarosty byl zasloužený.
Podle mojí ženy (já tomu nerozumím) si zvláštního ochotnického „Oskara“ zaslouží propracované
kostýmy, pastvou pro oko byly hlavně klobouky.
Decentní kulisy dotvářely atmosféru, nápadité bylo
použití velkofotek stromů, jako vystřižených z propagačního materiálu Lesů ČR. Pomalu se rozbíhající děj v druhé půli řádně zrychlil a dopadlo to dobře,
jak to v ochotnickém divadle má být – pan mistr
opravdu mohl v klidu tvořit.
Je málo věcí, které dnes člověka umí odtrhnout
od počítače či televize. Originální lidové ochotnické divadlo k nim patří. A podobní „mistři“ jako ti
z Hříběcí dokážou pro udržení života na venkově
udělat víc než nějaké velkohubé dotační programy
z Evropské unie.
Jan Mazanec
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13. 5. 2016

19.00 hod.

KD Horní Cerekev

Vstupné předprodej: 150,-/200,- Kč, na místě 200,-/250,- Kč
Předprodej: MěÚ Horní Cerekev 565 396 385, od 1. dubna

Srdečně zveme
na kytarový koncert

MANU HENDRIKSE z Belgie,
který se uskuteční v pátek
8. dubna 2016 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti
v Chrástově
Vstupné 40,- Kč
12
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Dana Petráková
• sportovní masáže
• rekondiční relaxační masáže
• reflexní masáže
• medové masáže
• lávové kameny
• parafínové zábaly a masáže rukou
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e
Hornocerekvický zpravodaj

Horní Cerekev
Tyršova 425
tel.: 606 637 182
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Veselé Velikonoce
Vám přeje
redakce zpravodaje

Hornocerekvický zpravodaj
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VZPOMÍNKA
Dne 2. března 2016 uplynul
jeden rok, kdy nás navždy
opustil pan František Čech.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a snacha
s rodinami

UDĚLÁTE SI ČAS?
V neděli 27. března 2016
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA – DJ HÁVA V.
Kulturní dům
Začátek ve 21.00 hodin
V neděli 27. března 2016
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA AKORD
kongresový sál Hotel RUSTIKAL
hovězí a vepřové speciality na grilu
Začátek ve 20.00 hodin
Vstup 50,- Kč, předprodej v restauraci hotelu
V pátek 8. dubna 2016
KYTAROVÝ KONCERT MANU HENDRIKS
společenská místnost Chrástov
Začátek v 18.00 hodin
V pátek 15. dubna 2016
ROCKOVÁ ZÁBAVA PRESTON
kongresový sál Hotel RUSTIKAL
hovězí a vepřové speciality na grilu
V sobotu 30. dubna 2016
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC U KD
Malý ohňostroj, lampionový průvod od
hasičské zbrojnice ke kulturnímu domu
Zahájení průvodu ve 20.30 hodin
V pátek 13. května 2016
VYSTOUPENÍ OBLÍBENCŮ TV ŠLÁGR
MALÁ MUZIKA PEPÍKA NAUŠE
Předprodej od 1. dubna 2016 na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
-iz-

Dne 30. dubna 2016 tomu
budou 3 roky, kdy nás opustil náš drahý tatínek, dědeček,
pradědeček a bratr,
pan Václav Pavlíček.
Stále vzpomínají dcera Hana
a syn Jaroslav s rodinami,
bratr Josef a sestra Tonička

PODĚKOVÁNÍ

Rády bychom prostřednictvím HZ poděkovaly
všem přátelům a známým, kteří se 4. března 2016
přišli rozloučit s naším drahým bratrem, panem
Františkem Drbalem.
Velký dík patří pánům Doležalovým za důstojné připravení pohřbu. Pan starosta, Ing. Jaroslav Andrle
a paní Pavlína Kunstová pronesli profesionální řeč,
za kterou též děkujeme. V neposlední řadě patří poděkování členům SDH místních i okolních obcí.
Sestry Božena,
Jarka a Marta s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Marie Nováková
Jiří Topka
75 let
Jaroslav Vlasatý
Věra Pechová
Marie Slavičínská
Jaroslav Žák
Jana Palasová

85 let
Růžena Janoušková
Marie Šejnostová
Josef Vachek
90 let
Bohumil Vařečka
92 let
Františka Kaplanová
Marie Hlávková

NARODILI SE:
Veronika Mifková
Adéla Marešová
Jakub Musil

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
František Drbal – 66 let

- pk -
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