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tREK Mtb MARAtON přES 3 vRChy vySOčINy
Dne 9. července 2016 proběhl jubilejní 15. (dlouho avízovaný POSLEDNÍ !) ročník TREK MTB maratonu Přes 3 vrchy Vysočiny. 15 let usilovné práce
hlavního pořadatele, pana Josefa Freye, jak sám říká:
„Je to moje třetí dítě“.
Pro „obyčejného závodníka“ to znamená postavit
se v daný termín na START a zvítězit! Nikoliv však
pro Pepu. Pro něj trvá tento „závod“ již dlouhých 15
let a začíná každoročně, jakmile „sleze na Vysočině
poslední sníh“. Je nutné zajistit různá povolení a potvrzení, Lesy ČR počínaje, přes hygienu, životním
prostředím konče. Musí zajistit spolupráci mnoha
složek: hasiči, policie, záchranná služba, svou pomocí přispívá i místní ZŠ formou zajištěné stravy, musí
sehnat mnoho dobrovolníků, sponzorů, v terénu připravit trať pro závodníky a hlavně „udržet na uzdě“
svou vlastní výbušnou organizační povahu! Pak nastává den „D“ – nevyspalý, nervózní, ale stále plný
energie Pepa, již s ranním rozbřeskem v plné síle a se
smečkou dobrovolníků v zádech se vyskytuje všude,
kde je to třeba.

I letošní ročník proběhl, stejně jako ty předešlé,
bez větších komplikací.
Myslím, že „Frejda“ vykonal spoustu práce a zasadil se o sportovní vyžití mnoha cyklistů. Toho by
ale bez pomoci své manželky Jarmily a mnoha dalších sám nebyl schopen. Proto patří poděkování nejen
jemu, ale i desítkám lidiček z řad dobrovolných hasičů, členů Cykloteamu, rodinných příslušníků a přátel,
jmenovitě bych uvedla Víťu Skopala, též sportovce tělem i duší, který převzal na svá bedra vložené závody
dětí a Jardu Burdu, který se stará o přihlášky závodníků a prostě všechno, co se PC týče. Je malý a šikovný!
Sama si kladu otázku, až se rok s rokem sejde,
na jakém místě se budu touto dobou nacházet – možná někde okolo kulturního domu připravovat další,
16. ročník závodu nebo se MOŽNÁ!! slunit někde
na pláži!
Ať už je to tak, či onak, v každém případě zůstane
na Vysočině krásná trať pro všechny bikery!
Pepo – DÍKY!!!
R. Freyová

Foto: archiv rodiny Freyových

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města k 30/06 2016

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za období 01-06/2016 vykazuje následující výsledky:
schválený
rozpočet 2016

2016
Příjmy
výdaje
stav běžného účtu

skutečnost k 30/06
v Kč

skutečnost k 30/06
v%

19,732.674,- Kč
15,380.341,- Kč
6,776.142,- Kč

36,708.100,- Kč
36,708.100,- Kč
k 30/06 2016

53,76 %
41,90 %

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/05 2014/2015/2016 ukazuje, že daňové příjmy byly za prvních
pět měsíců letošního roku:
– nižší o 170.116,- Kč než za stejné období roku 2014,
– vyšší o 638.119,- Kč než za stejné období roku 2015 … viz tabulka s komentářem.

Srovnávací tabulka daňových příjmů
ke dni 31/05 2014/2015/2016
DFO/ZČ

DFO/VČ

DFO/KV

DPO

DPH

S

DN

01-05/2014

1,574.284

114.313

157.582

1,347.106

4,023.056

114.516

7,330.857

01-05/2015

1,536.261

16.771

61.683

1,105.509

3,717.381

85.017

6,522.622

01-05/2016

1,892.325

28.535

115.059

1,310.693

3,767.691

46.438

7,160.741

Období
01- 05/2014
01- 05/2015
01- 05/2016
rozdíl 05/2016 - 05/2014
rozdíl 05/2016 - 05/2015

Vysvětlivky :
DFO/ZČ …
DFO/VČ …
DFO/KV …
DPO
…
DPH
…
DN
…
∑
…

Daňové výnosy celkem
7,330.857,- Kč
6,522.622,- Kč
7,160.741,- Kč
- 170.116 Kč
+ 638.119,-Kč

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
součet

Uvedená čísla daňových příjmů, až na výjimku daně z nemovitostí, však nejsou daně odváděné občany
Horní Cerekve a místních částí přímo do pokladny města. Vaše daně jsou odváděny cestou finančního úřadu
do pokladny státní a poté jsou složitým matematickým přepočtem rozdělovány jednotlivým obcím a městům. Hlavními kritérii přerozdělování daní je počet obyvatel v dané obci, rozloha katastrálního území obce,
počet žáků v mateřské a základní škole atd.

Voda bude nad zlato?

Voda je ve světě i v České republice stále vzácnějším, a proto i dražším zbožím. Na vině je sucho, které
trvá již několik roků. A když se k tomu ještě přidá neexistence zimní sněhové pokrývky a jarního tání v posledním období, rýsuje se problém pro mnohé budoucí generace. Bohužel, většina z nás si tuto skutečnost
neuvědomuje anebo nepřipouští. Když otočíme doma kohoutkem, teče z něj voda, když je venku hezky,
můžeme skočit do plného bazénu, a když nám usychá trávník či zahradní výpěstky, zapneme v mnoha
případech nelegální zavlažování. Snad jen vodáci si všímají toho, že jim lodě drhnou o dno řek častěji než
dříve, a majitelé studní toho, že musí v létě čerpat svůj zdroj o několik minut déle.
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Na nedostatek vody je proto třeba se připravovat ne jako na alternativu pro budoucnost, ale jako na jev, se
kterým žijeme již nyní. Měli bychom se zajímat o to, jak náročné (technicky i finančně) je zajištění dodávky
vody k odběratelům, jak s vodou hospodaříme, jak s ní zacházíme a kolik jí vůbec máme k dispozici.
Již zmiňované otočení kohoutkem je opravdu až to finále, kterému předchází průběžné a pravidelné sledování vydatnosti vodních zdrojů, jejich údržba, úpravy pramenišť a ochranných pásem, kontroly kvality dodávané vody, odstraňování poruch a vad na vodovodní i kanalizační síti, vytváření finančních rezerv pro obnovu
vodohospodářských zařízení a mnoho dalších činností, které konečný odběratel vody ani nevnímá. Stejně tak
jako nevnímá, že odebraná a spotřebovaná voda se musí někam vypustit. Nejlépe do kanalizační sítě a posléze
na čistírnu odpadních vod, v horších případech do rybníků či vodotečí. Ano, i vypouštění odpadních vod podléhá svým pravidlům, předpisům i různým vyhláškám a veškeré jejich naplnění něco stojí.
Proto zastupitelstvo města zahájilo na svém posledním zasedání v červnu tohoto roku věcnou diskuzi
o všem výše popsaném, včetně návrhu na zvýšení cen vodného a stočného. Ekonomický faktor je totiž
nejúčinnějším nástrojem k ovlivnění hospodárného využívání místních vodních zdrojů. Ty jsou, až na jednu výjimku, naším vlastnictvím a také bohatstvím, kterých bychom si měli vážit a také je chránit. Zvýšení
cen vodného a stočného je po pěti letech v místních podmínkách nezbytnou nutností a zastupitelé o tomto
opatření budou opakovaně jednat pravděpodobně v září 2016 s tím, že nové sazby vstoupí v platnost od
1. ledna roku 2017. Pokud k místním cenám, které mimochodem patří k nejnižším v Kraji Vysočina, budou
ještě připočteny poplatky stanovené Ministerstvem životního prostředí ČR (v roce 2022 až o 6,- Kč vyšší
než v současné době), může být voda opravdu dražší než zlato?

ZTV Kamenný Vrch

O v celku bezproblémové stavební přípravě základní technické vybavenosti lokality „Kamenný Vrch“ si
můžete přečíst v příspěvku technicko-hospodářského oddělení. Ve svém „miničlánku“ se tedy zmíním o aktuálním zájmu budoucích stavebníků o stavební pozemky v této lokalitě. K datu 30. června 2016 již bylo
uzavřeno devět kupních smluv s celkovou kupní cenou 1,661.000,- Kč a v jednání jsou další čtyři potenciální zájemci. Pokud tato jednání dopadnou příznivě, bude v nejbližší době z celkového počtu sedmnácti
parcel prodáno čtrnáct. Touto skutečností lze konstatovat, že se tak projevil uvážlivý a rozumný přístup zastupitelů města při rozhodování o cenových podmínkách, tj. 350,- Kč/1 m2 + DPH. Bližší informace o podmínkách prodeje i budoucí výstavby rodinných domů v této lokalitě získají zájemci na těchto kontaktech:
* www.realityhunal.cz, tel. 725 536 232 - Václav Hunal,
* www.hornicerekev.cz, tel. 607 983 297 – Ing. Jaroslav Andrle.

Poděkování

Starosta města děkuje:
• ředitelce Mateřské školy Horní Cerekev Mgr. Lence Jantačové i všem dalším zaměstnancům tohoto školského zařízení za úspěšné výsledky inspekční kontroly ČŠI Inspektorátu v Kraji Vysočina, která se uskutečnila ve dnech 13.-15. dubna 2016,
• členům Potápěčského spolku Pelhřimov za organizaci „Víkendu lanových aktivit“ v lomu Horní Cerekev
ve dnech 11.-12. června 2016,
• starostovi občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů Horní Cerekev panu Miloslavu Přibylovi
a všem jeho pomocníkům, včetně zaměstnanců města za organizační zajištění pouti sv. Jana Křtitele dne
26. června 2016,
• řediteli cyklistického závodu „Přes 3 vrchy Vysočiny“ panu Josefu Freyovi a všem organizátorům i dalším nejmenovaným pomocníkům za zdárné uskutečnění již 15. ročníku této sportovně-společenské akce,
která se uskutečnila 9. července 2016.

Ve škole beze změn

V závěru školního roku obdrželi zaměstnanci základní školy informaci starosty, že vedení města - zastupitelstvo města nemá žádný důvod ani potřebu vyhlašovat konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy.
Od 1. července 2015 vykonává funkci statutárního zástupce školy Mgr. Vítězslav Skopal, a to v plném
rozsahu včetně personální agendy. Řízení školy se zhostil ve školním roce 2015/2016 na výbornou, k plné
spokojenosti zřizovatele a v duchu velmi dobré spolupráce se všemi dotčenými subjekty. Pro vedení města,
zaměstnance školy, rodiče i žáky je Mgr. Vítězslav Skopal plnohodnotným a velmi dobrým ředitelem. Přejeme mu hodně úspěchů i v dalším období.
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
Stavební parcely Kamenný Vrch
Výstavba pokračuje dle schváleného harmonogramu a blíží se ke konečnému předání stavby. Byly
dokončeny pokládky vedení plynovodu, rozvodů
elektroinstalace a veřejného osvětlení. V současné době je prováděna úprava zemní pláně v místě
nové komunikace a to srovnáním do požadované
nivelety, osazení dešťových vpustí a silničních drenáží. Po tomto srovnání bude provedeno zlepšení
podkladní zeminy v aktivní zóně komunikace a to
vápněním do hloubky 30 cm pomocí směsi tzv. Derosolem. Poté bude povrch opět urovnán, zhutněn
a položena v tomto postupu finální vrstva štěrkodrtě, která bude sloužit po celou dobu výstavby rodinných domů jako vrchní vrstva nové komunikace a to
z důvodu, aby nedošlo v průběhu stavby domů k poškození asfaltových povrchů. Po takto dokončené
nové komunikaci bude odstraněn stávající povrch
– komunikace ze sjezdu z hlavní silnice směrem

k bytovým domům čp. 424 a 425 včetně štěrkové
komunikace k domu čp. 448 a provedena přeložka
vedení kabelů O2 do prostor těchto dvou bývalých
komunikací a tím bude výstavba v této fázi dokončena. Děkujeme všem občanům, převážně bydlících
v blízkosti výstavby, za respektování zákazů a omezení po dobu průběhu stavby.

Budovy v Hříběcí

Začátkem měsíce května byly zahájeny plánované práce na opravě fasád
objektů města v místní části Hříběcí a to konkrétně hasičská zbrojnice, autobusová čekárna a hospoda, včetně bytového domu. U všech těchto budov byly
provedeny opravy omítek, a to jak vlasových trhlin, tak někde i částí ploch novými omítkami. Také byly opraveny klempířské prvky střech a oken převážně
nátěrem, někde bylo nutné řešit výměnu, na čekárně byla provedena kompletně nová plechová krytina z tzv. barveného pozinkovaného plechu z důvodu již
nevyhovující asfaltové lepenky. Dále bylo opraveno a natřeno dřevěné podbití.
Čekárna a hasičárna dostaly i nová plastová okna, včetně vnějších a vnitřních
parapetů, a téměř všechny objekty byly natřeny fasádní silikonovou barvou
v odstínech dle výběru zástupců Hříběcí. V době přípravy zpravodaje jsou
prováděny dokončovací práce, a to v podobě nátěru soklů a nápisů označujících účel budov, případně doplnění informačních cedulí. Veškeré práce, vyjma
montáže oken a nápisů budov, byly prováděny zaměstnanci města. Novými
nátěry a barvami dostal střed místní části novou podobu – jasnější a veselejší
– a věříme, že takto vydrží dlouhou řadu let.
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Kanalizační šachty

Jak jistě mnozí z vás zaznamenali, tak během
měsíce června byly prováděny již nutné opravy propadajících se poklopů revizních šachet kanalizace
po hlavních komunikacích ve městě. Celkem bylo
opraveno 13 ks poklopů a to v ulicích Březinova,
Havlíčkova, Kouřimského, kde bylo nutné v části
provést uzavírku komunikace z důvodu její malé šířky, a dále v ulici Tyršova, kde došlo k odkrytí dvou
zaasfaltovaných šachet kanalizace již v dřívějších
dobách, přibližně 50 cm pod úrovní stávající vozovky. Práce byly provedeny firmou POKLOPSYSTEM s.r.o. odborně, kvalitně a každý z poklopů

velmi rychle. Děkujeme řidičům za dodržování dopravního omezení v průběhu oprav.
Souběžně s opravou kanalizačních šachet proběhlo také čištění částí kanalizačního řadu firmou
SEZAKO s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem
vodovodu a kanalizace VODAK Humpolec s.r.o.
Došlo ke kompletnímu vysátí šachet a proplachu
potrubí převážně od nánosů písků a listí. Následně
po odkrytí skrytých šachet v ulici Tyršova bude provedeno čištění i úseku od základní školy po křížení
s ulicí Štítného.
Radovan Ďuríček

CO VÁS ZAJÍMÁ – Informuje POLICIE ČR
Železniční přejezdy
Letos v březnu zahynuli při střetu auta s vlakem
dva lidé.
Řidiči často porušují platná pravidla při přejíždění železničních přejezdů.
Od začátku letošního roku do konce května vyšetřovali policisté v našem kraji celkem 15 dopravních nehod, ke kterým došlo na železničním přejezdu. Osm dopravních nehod se stalo na nezabezpečeném přejezdu a zbývajících sedm na zabezpečeném
železničním přejezdu. Z tohoto celkového počtu
nehod se pouze v sedmi případech jednalo o střet
vozidla s vlakem. Při letošních nehodách na železničních přejezdech dva lidé zemřeli a jedna osoba
se lehce zranila. Tragická dopravní nehoda se stala v pondělí 21. března ráno v Golčově Jeníkově.
Krátce po sedmé hodině ranní jsme na lince tísňového volání 158 přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, která se stala na železničním přejezdu na ulici
Mírová v Golčově Jeníkově.
Okamžitě po oznámení byly na místo události vyslány nejbližší policejní hlídky a současně
také všechny složky integrovaného záchranného
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systému. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se
zde střetlo drážní nákladní kolejové vozidlo – vlaková souprava o osmi vozech - s osobním vozidlem
značky Škoda Fabia. Vlaková souprava projížděla
po vyloučené koleji a na železničním přejezdu nebylo v té chvíli v činnosti ani výstražné světelné zařízení ani nebyly spuštěny závory. V osobním vozidle cestovaly v době nehody dvě osoby – třicetiletý
řidič a jeho šestadvacetiletá spolujezdkyně.
Následky střetu byly fatální – obě osoby utrpěly zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehly. Na místo byl vyslán kompletní výjezd
služby kriminální policie a vyšetřování územního
odboru Havlíčkův Brod. Případ si převzali kriminalisté oddělení obecné kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování územního odboru Havlíčkův
Brod, kteří případ stále vyšetřují.
V souvislosti s dopravními nehodami na železničních přejezdech je zapotřebí připomenout některé základní zásady chování řidičů na železničním
přejezdu. Před přejetím železničního přejezdu si
musí řidič počínat zvláště opatrně a mít na zřeteli,
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že vlak nedokáže, vzhledem ke své hmotnosti, zastavit okamžitě před překážkou. Brzdná dráha vlaku
se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké
rychlosti vlakové soupravy.
Řidič vozidla se musí vždy přesvědčit, zda může
železniční přejezd bezpečně přejet. Řidiči vozidel
se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Nejde-li o souběžnou jízdu
vozidel nebo o jízdu ve více jízdních pruzích v obci,
smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen
v jednom jízdním proudu.
Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50
metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění
železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
Policisté ale při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili, že řidiči nedodržují tato pravidla a přes železniční přejezd projíždějí často mnohem vyšší rychlostí. Navíc ničím
výjimečným nejsou ani hazardéři, kteří nerespektují
výstražná světla na zabezpečeném železničním přejezdu a přejíždějí jej i tehdy, když je v místě dávána
výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího
zařízení.
Dojde-li k zastavení vozidla na železničním
přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo
železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli
před nebezpečím včas varováni. Před železničním
přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka
„Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled
na trať.
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto
případech:
1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě
přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se
závory
4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo
jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované
bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
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5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec
dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem
jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě
V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána
výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo
zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd
pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem
dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele
dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas.
V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě
přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec
provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím
terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem,
kterým pohybuje v horním půlkruhu.
Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit
a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by
být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním
přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla pro jízdu
přes železniční přejezd, dopustí se přestupku v dopravě. Za tyto přestupky hrozí řidiči uložení pokuty ve správním řízení od 2 500 do 5 000 korun.
V blokovém řízení může být řidiči uložena pokuta
až do výše 2 500 korun.
V případě, že řidič bude na železničním přejezdu předjíždět, hrozí mu pokuta od 5 000 do 10 000
korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho
roku. Pokud řidič vozidla vjede na železniční přejezd v případech, kdy to má zakázáno, hrozí mu pokuta od 2 500 do 5 000 korun a zákaz řízení na dobu
až jednoho roku.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
pprap. David Linhart
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vybíRáME Z NAbíDKy NOvýCh KNIh
v MěStSKé KNIhOvNě v hORNí CEREKvI
KNIHY NA LETNÍ DOVOLENOU
Robert Galbraith, Ve službách zla.
Robert Galbraith je pseudonym bristké spisovatelky Joanne Rowlingové. Na jaře 2016
vychází v češtině třetí příběh Ve službách
zla, ve které Strike vyšetřuje případ, který
se týká jeho osobně. Knihy jsou napsané
svěže a čtivě, příběhy promyšlené, zápletky
zajímavé a mezi čtenáři si našly mnoho příznivců. Předpokládá se, že Galbraith - Rowlingová bude ve svém kriminálním projektu pokračovat.
John Green, Will Grayson, Will Grayson. Chicago je dost
velké město a dva středoškoláky z jeho
opačných konců může dohromady svést
leda náhoda. A aby se navíc ti dva jmenovali úplně stejně, totiž Will Grayson, musí
ta náhoda být hodně veliká. Jenže opravdový spád věci naberou teprve tehdy, když se
do všeho vloží ještě někdo třetí, kamarád
jednoho z Willů zvaný Drobek, tornádo
v lidské podobě.
Kristýna Ježovičová, Podvodnice.
Tereza přichází na prahu dospělosti o domov i celou rodinu, a proto se musí vypořádat s úplně jinými starostmi než její
vrstevníci. Nedostatek financí chce vyřešit pracovním pobytem v zahraničí, kde
chce také začít nový život. Její plán však
naruší nečekaná náhoda. Na berlínském
letišti potká dívku, která je jí nápadně podobná. . .
Radka Třeštíková, Bábovky. Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta
příšerná manželka, o které jí on vypráví?
Nebo proč má její sestra tak špatný vztah
se svou dcerou? Jak se cítí ta patnáctiletá
holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají
čas? A kam se vlastně poděly ty peníze?
Kdo je vzal, kdo je ztratil a kdo je bude
muset nakonec vrátit? Nová kniha Radky
Třeštíkové čtenářky překvapí upřímnou
zpovědí žen, v jejichž vzájemně propletených příbězích nechybí ironie, humor, bolest, nenávist ani láska.
Franziska Stalmann, Šampaňské
a heřmánkový čaj. Hlavní hrdince Inéz
je skoro čtyřicet a její svět se přes noc
zhroutil: manžel, kterému obětovala roky
života i svou kariéru, čeká dítě s jinou.
Bez práce, bez domu a bez peněz začíná
nový život a najde i novou lásku. Román
je napsán svižně a s humorem a vůbec
není určen pouze rozvedeným ženám
středního věku.
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Oldřich Dudek, Třetí noha a další
úrazy lásky. Kniha známého spisovatele, scenáristy a výtvarníka Oldřicha
Dudka uzavírá trilogii jeho publikací
na věčně přitažlivé téma, jakým jsou
láska, manželství a nejrůznější eskapády
ve vztazích mezi mužem a ženou. Autor
o nich píše s humorem a povídky doprovází svými kreslenými vtipy. Čtenář se
nejen zasměje a pobaví, ale také zamyslí
nad citem, který nazýváme láska.
Katarína Gillerová, Záhada zadního pokoje. Kristína prožila osobní tragédii a vzápětí další životní zklamání.
Aby se vzpamatovala, utřídila si myšlenky a zjistila, zda muž, kterého miluje, je skutečně ten pravý, odjela na měsíc do domu svých prarodičů. Při jeho
prohlídce objevila v jedné z místností,
zadním pokoji, spoustu haraburdí, a tak
se pustila do úklidu. Přitom našla deník,
který si psala jedna z jejích tet, Judita,
která zemřela ještě jako dítě. Proč se všichni zadnímu pokoji
vyhýbají a snaží se ji od dalšího pátrání odradit?
Fišerová Miroslava, Smlouva se
životem. Kniha vypovídá příběh Emy,
která jako řada jí podobných manželek
a matek poctivě pomáhá svému muži
získat restituovaný majetek a podnikat,
aby posléze s úžasem zjistila, že ji manžel vyměnil za novější model. Problém
je v tom, že jí nechá na krku také pubertálního synka, který v žádném případě
nehodlá brát ohledy na matčiny možnosti a problémy.
Vlastimil Vondruška, Život staré
Šumavy. Kniha historika a spisovatele
Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým
a přitom fundovaným způsobem o proměnách život staré Šumavy. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím příběhů a citací z dobových pramenů představuje rozmanité skupiny tehdejších
obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři,
skláři, pastýři nebo pašeráci a lupiči.
Ve středu 10. a v pátek 12. srpna 2016 bude knihovna
uzavřena. Děkuji.
Navštivte městskou knihovnu - těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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Klubíčko

Klubíčko se dokoulelo opět ke konci dalšího
školního roku. Cestou na sebe namotalo a propojilo nejenom spoustu maminek s dětmi, ale i dalších lidí. Setkávali jsme se na Klubíčkách, při
přednáškách i při tvoření, zorganizovali procházky
s kočárky, piknik i šipkovanou, podnikli mezigenerační výlet do Třebíče a vyrazili vlakem do Dobré Vody. A přitom se nenápadně poznávali, učili
a moderním jazykem „získávali a podporovali rodičovské kompetence“. Díky všem organizátorům
i účastníkům.
Ale ani o prázdninách nespíme, počátkem července jsme dojeli do zmiňované Dobré Vody – a jsme
rádi, že se naplnila slova o „rodinném výletu“, faktor
tatínků hrál pro děti nezastupitelnou roli. Koncem
července se pak chystáme na tradiční prázdninový
pobyt maminek s dětmi v Nové Cerekvi, tentokrát
ve znamení dopravních prostředků, značek, předpisů… A koncem srpna, konkrétně ve středu 24., vyrážíme opět do Dobré Vody – a věříme, že bude stejně
povedená jako ta červencová. Jste srdečně zváni!
A naše plány do dalšího školního roku? Ten vlastně zůstává pořád jednou velkou hádankou. Jisté jsou
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tvořivé dílny
pro
maminky i pro děti,
přednášky, venkovní aktivity,
jednorázové
aktivity
typu
fotografování
nebo drakiáda,
jazykové kurzy.
Otazník však
visí nad pravidelným setkáváním maminek s malými dětmi, což
byla pro Klubíčko vždy stěžejní aktivita. Protože
naše děti už odrůstají a všechny maminky, které se
doposud podílely na organizaci, se vrací do práce,
hledáme novou generaci těch, které by si chtěly vzít
tohle setkávání na starost. Berme/berte to jako výzvu… J A pokud chcete o nás vědět víc, podívejte
se na internetové stránky www.mc-klubicko.cz, kde
objevíte i případný kontakt.
Příjemné prázdniny přeje jménem MC Klubíčko
Olga Spálovská
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šKOlNí StřípKy
Jako po celý rok, tak i v posledních dvou měsících školního roku jsme organizovali
různé akce, z nichž vyberme
například exkurzi žáků starších ročníků do Terezína, kde
si děti připomněly události
druhé světové války, zeměpis-

nou přednášku „Za obry a trpaslíky“ o Filipínách
v pelhřimovském kulturním domě, či obdobnou
akci v cerekvickém kulturním domě o Srí Lance.

školního roku představují také naši malí muzikanti
na dvou odpoledních koncertech v učebně hudební výchovy v nové přístavbě.

Hodně jsme
sportovali
–
všichni žáci plnili
disciplíny
celostátní soutěže Olympijský
víceboj a všichni také obdrželi
na konci školní-

Děti z prvního stupně zhlédly divadelní představení Kouzelná plavba. Školní dramatický kroužek

pod vedením Lenky Kotkové nacvičil a sehrál rovněž v KD v Horní Cerekvi divácky úspěšné představení (Ne)šťastně až na věky. Tradičně se na závěr

Hornocerekvický zpravodaj

ho roku své sportovní vysvědčení. Škola byla oceněna za úspěšnou účast v tomto projektu Zlatým
odznakem
Českého
olympijského výboru. Uspořádali jsme
i školní kola lehkoatletických olympiád
pro oba stupně naší
školy, z nichž nejlepší
žáci pak reprezentovali školu na okresních
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olympiádách
v Pelhřimově. Tam
naši závodníci získali několik dobrých umístění, nejlepším byl Vladimír Komín z osmé
třídy, který vyhrál
soutěž ve skoku vysokém. Již tradičně jsme schopni sestavit čtyři atletická družstva i do soutěže Pohár rozhlasu, konané
rovněž v Pelhřimově. Dopravní soutěž v podobě testů z pravidel silniční dopravy
a jízdy zručnosti je také nedílnou součástí dopravní výchovy, vítězové školního kola reprezentovali školu na oblastním kole v Pelhřimově.
Velkého úspěchu dosáhl
Petr Šimánek ze šesté třídy,
který pod rodinným vedením
zvítězil v okresní soutěži Mladý zahrádkář.

knihovně ve skvělé režii Miroslava Václavíka a předávání pamětních listů deváťákům, se kterými se
za naše městečko loučil jeho starosta Ing. Jaroslav
Andrle.

Jako každý rok, i letos připravili naši nejstarší
žáci v rámci svátku všech dětí na první červnový
den spoustu her, soutěží a zábavy.
I další dvě akce jsou již dlouho pevnou součástí červnového programu školy, a to pasování
na čtenáře našich prvňáčků, které probíhá v místní

Na úplný závěr školního roku proběhlo v jídelně školy za účasti všech žáků, zaměstnanců a hostů
slavnostní zakončení školního roku 2015/2016, kde
byla odměněna většina z celkového počtu šedesáti
oceňovaných žáků, ať už za své studijní výsledky, či
za úspěchy na poli sportovním, kulturním, za práci
pro třídní kolektiv, za sběr starého papíru, léčivých
bylin, elektroodpadu. Byli také vyhlášeni sportovci
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roku ZŠ Horní Cerekev, kterými se stali Alena Vaňková, Tereza Kosová a Ondřej Kasal v kategorii
mladších žáků a Denisa Matyasová a Vladimír Komín mezi staršími žáky. Všichni přítomní vyslechli

shrnutí a zhodnocení roku ředitele školy Mgr. Vítězslava Skopala a pozdravný proslov starosty města
Ing. Jaroslava Andrleho.
(vs)

Každoročně je měsíc červen ve škole nejvíc
obávaným i nejvíc očekávaným měsícem v roce.
Uzavírá se klasifikace za druhé pololetí, probíhají
poslední okresní soutěže, jezdí se na třídní výlety, děti i učitelé uzavírají uplynulý školní rok a to
vše už s vidinou letních prázdnin. Je to také měsíc,
kdy můžeme začít bilancovat, co se nám ve škole za uplynulé období podařilo, co se osvědčilo,
ale také co je třeba zlepšit, čemu věnovat více pozornosti. Škola je živý organismus, který nám neustále připravuje nečekané situace, které je třeba
řešit okamžitě, citlivě a správně. K tomu je zapotřebí nejen schopnosti a ochoty problém rozpoznat
a řešit, ale hlavně vzájemná důvěra a spolupráce
žáků, učitelů i rodičů. Škola dětem předává vědomosti a dovednosti, ale na jejich výchově se pouze
podílí, a právě proto je součinnost rodiny a školy
nezbytná. Chceme být školou, která dobře připraví žáky k dalšímu studiu, chceme být školou, kde
se všichni cítí dobře a bezpečně, kde převládá respekt, tolerance a pochopení. Zda se nám to daří,
posuďte sami…
V průběhu celého školního roku vás o činnosti
a akcích školy informujeme na našich webových
stránkách, které během prázdnin dostanou nový kabát, měly by být přehlednější a v modernější grafické úpravě. Jejich prostřednictvím také budete mít

možnost se školou komunikovat a vyjadřovat svůj
názor na dění ve škole. Kompletní informace o školním roce 2015/2016 budou zveřejněny na stránkách
školy ve Výroční zprávě Základní školy Horní Cerekev nejpozději v říjnu 2016.
V rámci zlepšení a rozšíření nabídky zájmové
činnosti pro děti bych chtěl oslovit ty z vás, kterým
není lhostejné, jak tráví děti svůj volný čas, kteří
máte dětem co nabídnout z oblasti sportovní, kulturní či dovednostní a jste ochotni jim věnovat část
svého volna na pravidelných schůzkách, abyste se
se mnou spojili telefonicky (724 916 649) či osobně, abychom se dohodli na podrobnostech vašeho
případného záměru.
Dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem
dětem, které přistupovaly ke vzdělávání alespoň
mírně zodpovědně, všem zaměstnancům základní
školy za jejich nelehkou práci, rodičům, kteří berou
školu jako partnera při výchově jejich dětí a také
všem organizacím, se kterými škola dlouhodobě
spolupracuje, zejména Spolku přátel školy. Zvláštní
poděkování patří zřizovateli školy za trvalou podporu naší vzdělávací a výchovné činnosti.
Věřím, že během prázdnin si všichni odpočineme
natolik, aby příští školní rok dopadl nejméně stejně
dobře jako ten, který se právě stal minulostí.
Mgr. Vítězslav Skopal
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Světové závody dračích lodí v Třeboni 2016
Dne 4. června 2016 se členové klubu Prima sport
Horní Cerekev, z. s. zúčastnili závodu dračích lodí
na rybníku Svět v Třeboni. Závod byl určen pro
amatérské, sportovní a firemní posádky v rámci
jihočeské série o trofej pivovaru Bohemia Regent.
Osmnáctičlenná posádka „Marná snaha“ svým výkonem rozhodně nezklamala a obsadila konečné
osmé místo z celkového počtu 27 posádek. V kategorii neregistrovaných (amatéři) se pak posádka Marné snahy umístila těsně pod stupni vítězů
na čtvrtém místě. Na nádvoří pivovaru pak proběhl
galavečer se slavnostním vyhlášením výsledků.
Členové Prima sportu si dali za cíl v letošním
roce přenést závody dračích lodí seriálu Vysočiny
2016 do našeho města a zahájit tím novou tradici.
Pořadatelé chtějí pojmout závod Půlnoční drak
Horní Cerekev netradičně, a to nočním závodem
dračích lodí na osvětleném Zámeckém rybníku.
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Celá akce je naplánována na 10. září od 16 hodin,
kdy proběhne slavnostní zahájení. Na ukončení závodu bude navazovat slavnostní večer, který proběhne v prostorách kulturního domu. Vrcholem dne
bude koncert skupiny TURBO a vystoupení Doctora PP. Pořadatelé očekávají účast až dvaceti posádek. Pokud chcete zažít zábavu, adrenalin či jen
prožít příjemně strávený den se svými přáteli a být
přímo účastníky závodů, stačí jen dát dohromady 18
členů posádky (z toho min. 4 ženy) a zaregistrovat
se na webu www.primasport.cekuj.net - (sekce
kontakty), kde je možné získat další podrobnosti
o účasti a užitečné informace.
Pořadatelé tímto srdečně zvou všechny příznivce
sportu dne 10. září do Horní Cerekve, ale také 30.
července do Telče, kde se Marná snaha pokusí obhájit loňské zlato v kategorii HOBBY.
Martina Pechová

Hornocerekvický zpravodaj

SK hORNí CEREKEv
V sezoně 2015/2016 náš
sportovní klub provozoval tři
mládežnická družstva a dvě
mužstva dospělých. Naši mladí hráči si nevedli špatně a celou sezonu odehráli se střídavými úspěchy pod vedením
Jaromíra Drdy (mladší přípravka), Jiřího Přibyla (starší přípravka) a Miroslava
Kříže (žáci). Neustále se potýkáme s nedostatkem
hráčů a rádi ve svých řadách přivítáme kluky (i holky) z Horní Cerekve a okolí, kteří se nebojí pohybu
a míče, kteří chtějí zažít krásné pocity z kolektivního
úspěchu, navázat nová kamarádství a zlepšit svou fyzickou kondici.
Naše B – mužstvo pod vedením trenéra Jana
Ošance obsadilo ve IV. třídě okresu Pelhřimov
sedmé místo s 21 body a naše A – mužstvo,
které trénoval pan Jiří Topka, vyhrálo okresní
přebor Pelhřimovska a opět se vrací do krajské
soutěže. Hráči zvítězili v soutěži s převahou jedenácti bodů před druhou Obrataní, když získali 60 bodů za 19 vítězství a 3 remízy, pouze
dvakrát odcházeli ze hřiště poraženi. Podařilo
se jim vstřelit úctyhodných 107 gólů při 29 obdržených brankách. Na vstřelených brankách

se podíleli: Serbus 23, Martínek 15, Suchý 14, Kůta
13, Havel 11, Staněk a Plachý po 7, Mezera 6 a další.
Naši hráči byli také hodnoceni jako hráči kola a tři se
dokonce dostali do „sestavy roku“ okresního přeboru: Pavel Staněk, Michal Kůta a Lukáš Suchý.
Podrobnosti o jednotlivých utkáních máte možnost sledovat na webových stránkách www.fotbalunas.cz, stejně jako různé zajímavosti, rozhovory
a statistiky. Všem našim hráčům, těm malým i větším, za jejich výkony děkujeme a do nové sezony
přejeme hodně úspěchů, ať nám, fanouškům, připraví krásné sportovní zážitky.
(sk hc)

NA FARNíM tuRNAJI vyhRálI DOMáCí JuNIOřI

Foto: T. Havelková
Potřetí a určitě ne naposledy se 4. června v Horní
Cerekvi uskutečnil Farní
fotbalový turnaj. Již tradičně ho zahájil starosta města
Jaroslav Andrle a začátkem
provázel duchovní správce
P. Jaroslaw Zygmunt. V kategorii juniorů získali pohár
hráči místního SK Horní

Hornocerekvický zpravodaj

Cerekev a vítězem mezi seniory se stal Tým Tomáše Novotného z Pelhřimova a okolí. Vítězové také
obdrželi míč od starosty a každý z týmů si odnesl diplom a tašku od sponzora (IBK Trade). Rozhodčími
byli Jiří Blažek a Petr Matoušů. Nejlepším střelcem
byl Pavel Kubů z Božejova. Z ohlasů bylo vidět,
že se turnaj povedl. Díky patří týmům, sponzorům
a všem, kdo se na přípravě podíleli. Díky a příští rok
na viděnou.
Martin Havelka, organizátor turnaje
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Po 50 letech se ve městě konal
průvod Božího Těla

Foto: T. Havelková
Čtyřmi břízami vyzdobené oltáře kolem náměstí čekaly v neděli 29. května na účastníky eucharistického průvodu Božího Těla v Horní Cerekvi.
Jednotlivá „zastavení“ byla provázena tematickými
modlitbami. Atmosféru umocnila živá hudba, přenos slova i zpěvu přes reproduktor. Nechyběly ani
družičky s květy. Nebesa nesli a dopravu řídili dobrovolní hasiči.
Místní duchovní správce P. Jaroslaw Zygmunt
tak v Horní Cerekvi (údajně po více než 50 letech)

obnovil tradici, která byla kdysi běžnou součástí života obcí a měst, a lidé při ní prosili třeba za dobrou úrodu. Jak zdůraznil, nejde o žádné divadlo, ale
o důstojné poděkování za náš život a prosba za vše
dobré pro nás, naše bližní a celý národ. Jediný rozdíl oproti jiným církevním svátkům je, že se tato
slavnost odehrává venku a věřící tak mají příležitost
ukázat svou víru i mimo zdi kostela. Všem, kdo se
na důstojném průběhu slavnosti podíleli, patří dík.
Jan Mazanec

CO MOŽNÁ NEVÍTE O MEDU
V poslední době jsme sdělovacími prostředky
zaplavováni nejrůznějšími informacemi a někdy
dezinformacemi o medu, jeho zpracovatelích a prodejcích. V časopise Regena jsem narazil na zajímavý článek o medu a výše zmíněných souvislostech od Elen Škulovcové. O medu, jeho účincích
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a působení na člověka už
bylo mnoho řečeno a napsáno, ale vědění se vyvíjí, doplňuje a někdy mění,
a proto jsem se rozhodl
se čtenáři podělit o obsah
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jmenovaného článku a pořídit z něho výtažek.
Doufám, že můj počin pomůže čtenářům i milovníkům včelích produktů získat větší přehled a nabídne možnost orientovat se v této, dnes už téměř,
problematice.
Citace: Někdy se setkáváme s pojmem - bio med.
Tento pojem je poněkud scestný, protože pravý med
nesmí být nikterak upravený ani ošetřovaný. Takže
každý med, který není falšovaný, je vlastně bio. Samotný vznik medu také není tak jednoduchý, jak si
řada lidí představuje.
To, že včely sbírají med a nosí jej do úlu, je
opravdu mýtus. Med je látka, kterou včely tvoří
z nektaru a medovice, což jsou sladké šťávy, které
sbírají z květů rostlin, z listů nebo jehličí jako produkt látkové výměny mšic.
Včely jej obohatí o látky ze svého těla, ukládají
jej do pláství a nechávají jej zrát. Již během sběru
a přeletu zpět k úlu včela k nektaru či medovici přidá svůj vlastní enzym - ferment, který štěpí složené
cukry. Včela létavka v úlu předá surovinu úlovým
včelám, které ji ukládají do jednotlivých buněk pláství. Zajímavou informací je, že med uložený v buňkách plástů je ještě několikrát přenášen do jiných
buněk, a právě při tomto transferu se do něho dostávají další enzymy (např. diastáza, kataláza, fosfatáza, aj.), vitamíny a další prospěšné látky. Během
tohoto přesunu také včely med zahušťují a vysušují
na méně než 20 % vlhkosti. Včely také přenášejí
elektrostatický náboj a mohou tak nechtěně kromě
pylu přitahovat i prach. Tato zátěž je ale v medu
ve srovnání s ostatními vzorky z přírody překvapivě
malá. Pro rostliny jsou totiž květy reprodukční orgány a jsou poměrně dobře ochráněné před znečištěním. Proto je autentický med velmi čistý. Většina
cizorodých látek se do medu dostává až při zpracování. Jeho kvalitu tak ničí pouze člověk.
CUKR NEBO MED??
Med obsahuje nepřeberné množství lidskému
tělu prospěšných látek, enzymů, vitamínů, proteinů,
aminokyselin a cukrů. Každý med je originál a obsahuje jiné složení těchto látek. Obecně jsou léčivé
účinky medu známé. Porovnání cukru a medu nám
dává jasnou odpověď. Cukr - sacharóza je čistě
chemická látka, zatímco v medu obsažená glukóza
a fruktóza tj. cukr hroznový a ovocný mají jednodušší složení. Ke štěpení cukru - sacharózy tělo spotřebovává vitamín B, vápník, hořčík a další látky. Glukóza a fruktóza se v našem těle vstřebá jednoduše
strukturálně bez štěpení. Med tedy minerální látky
dodává, tzn. nespotřebovává jako cukr. Cukr může
být příčinou vážných onemocnění, zatímco med je
zdravý a posiluje imunitu. Pro úplnost dodávám, že
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med obsahuje tyto významné minerální látky - jsou
to draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, mangan,
křemík, zinek a další.
INFEKCE Z MEDU
V medu bylo náhodně zjištěno až několik desítek
druhů mikroorganizmů. Nikdy však nebyla zaznamenána infekce, která by pocházela z medu. V minulosti
byl navíc med využíván jako konzervační a dezinfekční prostředek. Med dokáže totiž osmoticky odebírat těmto zárodkům vodu a vysuší je natolik, že nejsou
dále schopny rozmnožení. Navíc dezinfekční schopnost medu umocňuje v něm obsažený peroxid vodíku.
Výzkumy bylo zjištěno, že včela dokáže sbírat nektar
tak, že neobsahuje škodlivé látky (těžké kovy či zbytky pesticidů a dalších nejrůznějších škodlivin). I med
z ekologicky značně zatížených míst tedy neobsahuje
více škodlivých látek než med z ekologicky čistých
oblastí. Med je považován za jedno z nejsilnějších
přírodních antibiotik, především pro svoji schopnost
ničit bakterie. Než lidé začali používat chemicky vyrobená antibiotika, byl med nedílnou součástí domácí
lékárny. Všichni známe alespoň jeden z osvědčených
receptů léčby onemocnění dýchacích cest medem.
Med díky svému složení prokazatelně ničí poměrně
velkou skupinu mikroorganismů, se kterými si naše
tělo neporadí, a přitom nemá žádné neblahé účinky
chemických antibiotik.
FALEŠNÝ MED
Velké množství různých medů v marketech může
lákat k tomu, že sáhneme po levnějším modelu
v atraktivním obalu. Avšak podle průzkumů až tři
čtvrtiny všech medů v marketech byly ošetřeny procesem zvaným ultrafiltrace. Tato procedura způsobí,
že jsou z medu odstraněny nejen zbytky vosku, ale
hlavně pylová zrna, podle kterých lze určit zeměpisný původ medu. Med, takto ošetřený a k nám dovážený, je velice často kontaminován těžkými kovy
a nelegálními antibiotiky. Navíc bývá často naředěn
glukózo-fruktózovým kukuřičným sirupem z geneticky modifikované kukuřice. Je však levný, a proto
bývají právě tuzemské kvalitní medy smíchávány
s tímto falešným produktem, vydávány za med kvalitní a nabízeny za nízkou cenu.
BABSKÁ RADA NA KONEC
Nedávno jsem zaslechl jednoduché řešení, jak si
poradit s kvalitou medu:
CHCEŠ- LI MÍT DOMA KVALITNÍ MED, POŘIĎ SI VČELY ANEBO VČELAŘE.
Ale to už bude na vás.
Vlastimil Němec, včelař, Horní Cerekev
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JAK pOStupOvAt přI ÚMRtí A výběR pOhřEbNí SluŽby
Jak jsme již psali v předchozím čísle, když zemře
někdo blízký, je to pro jeho rodinu a přátele těžká
rána. Přesto se někdo musí postarat o nutné kroky.
Jak se tedy zachovat při zjištění úmrtí?
Při úmrtí doma: Je nutné zavolat lékaře, který
zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu.
Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém
zařízení: Ohledací list vystaví místní lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii. Rodinným
příslušníkům zasílá zdravotnické zařízení obvykle
telegram, nebo telefonují. Osobní věci zemřelého si
musí vyzvednout někdo z jeho příbuzných. Naopak
převoz zemřelého a vyzvednutí nutných dokumentů
většinou vyřizuje pohřební služba.
Často se stává, že zemřelého vyzvedne pohřební služba bez vašeho vědomí a spoléhá, že si u ní
objednáte i smuteční obřad. Pohřební služby spoléhají na to, že už zemřelého nebudete chtít dále
převážet. Toto je ovšem nepřípustné, pokud nemá
pohřební služba platnou plnou moc. Ale i v tomto
případě v žádném případě nejste povinni u takovéhoto pohřebního ústavu pohřeb, nebo zpopelnění zajistit. Je pouze na vás, jaký pohřební ústav si
vyberete vy sami. Pokud vás bude pohřební služba kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování
z její strany. Toto chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno. Při rozhodování se řiďte tím, jak
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na vás zástupce pohřebního ústavu působí (jak se
chová), a jaké služby vám nabízí. Důležitým faktorem může být i cena, za jakou tyto služby vykonávají, protože krom přístupu také ceny pohřebních
ústavů jsou velmi rozdílné. Jakmile si vyberete pohřební ústav, většinu dalších úkonů za vás vykoná
on, pokud si to budete přát. Jediný úkol pro vás je
připravit zemřelému šaty, v nichž má být pohřben,
či vystaven v rakvi. S úředníkem pohřebního ústavu
se dohodněte, jaké úkony za vás zajistí a jaké nikoli. Pohřební ústav po vás bude chtít předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu
toho, kdo zajišťuje pohřeb (případně ještě rodný list
zemřelého). Výběr pohřební služby záleží výhradně
na vašem uvážení. Vše si rozhodujete sami. Bohužel, velmi často se stává, že zejména někteří pracovníci z řad zdravotního personálu vám podají mylné informace a posílají vás na některou konkrétní
pohřební službu s tím, že právě tam musíte sjednat
obřad. V případě úmrtí doma nebo v případě převozu zesnulého na soudní sekci policií nebo lékařem
nejste povinni sjednat pohřeb u pohřební služby,
která provedla převoz zesnulého z místa úmrtí. Jak
již bylo řečeno, výběr pohřební služby, která pohřeb
zajistí, je jen na vás.
Příště budeme informovat o tom, jaké jsou druhy
obřadů.
Michal PLECHATÝ
majitel pohřební služby
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VYSAVAČ

Studio DVA divadlo

Začátek v 19.30 hodin
Vstupné předprodej: 200,-/250,-Kč,
na místě: 250,-/300,-Kč
Předprodej: MěÚ Horní Cerekev,
565 396 385, od 10. 8. 2016
Hornocerekvický zpravodaj
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PRONAJMU
BYT 3+1
v ulici Sportovní
v Horní Cerekvi.
Tel.: 777 825 777

KURZ MALOVÁNÍ
PRAVOU
MOZKOVOU
HEMISFÉROU
5. – 6. SRPNA 2016
V BATELOVĚ
Více informací na:
g.danielova@seznam.cz
nebo tel.: 724 589 808

UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 10. září 2016
PŮLNOČNÍ DRAK HORNÍ CEREKEV
závod dračích lodí na Zámeckém rybníku
Začátek 16.00 hodin, u KD
V sobotu 17. září 2016
VINOBRANÍ – taneční zábava REFLEXY
Začátek ve 21.00 hodin, KD
V pátek 30. září 2016
VYSAVAČ
one man show
BOBA KLEPLA
Začátek 19.30 hodin, KD
Předprodej od 10. 8. 2016
na účtárně MěÚ tel.: 565 396 385,
200,-/250,- Kč v předprodeji,
na místě 250,-/300,- Kč

SEZNAM AKCÍ NA HŘIŠTI
V HŘÍBĚCÍ
V sobotu 6. srpna 2016
VELKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
taneční zábava – KAREL A MY
Od 27. května 2016
KAŽDÝ PÁTEK večer
POSEZENÍ S HUDBOU

-iz-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VZPOMÍNKA
Ať se zaradují všichni,
kdo se k tobě utíkají:
věčně budou plesat,
když je budeš chránit,
jásotem tě budou oslavovat
–
ti,
kdo milují tvoje jméno.
(Bible: Žalm 5,12)
Dne 17. června 2016 by se dožil pan Jindřich Vlček z Horní Cerekve 100 let. Bohužel, není mezi námi 32 let. Kdo jste ho znali,
zachovejte tichou vzpomínku s námi, neboť
vzpomínky jsou stále živé.
S úctou, vděčností a láskou
vzpomínají dcera a syn s rodinami

Sňatek uzavřeli:
Barbora Kostřížová a Radek Mráz
Životní jubileum oslavili:
* 70 let *
Marie Křížová
Jan Vlček
* 75 let *
Jaroslava Smrčková
* 80 let *
Miroslav Slavičínský

•

Z technických důvodů neuvádíme jména
narozených a zesnulých.
Náprava bude sjednána v Hornocerekvickém zpravodaji č. 5/2016.
Děkujeme za pochopení.
- pk -
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