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REPUBlIKOVÝ ŠAMPION V JUDU JE Z HORNí CEREKVE!
Vláďa Komín se v sobotu 22. října na Přeboru České republiky v Jičíně stal nejlepším starším
žákem v ČR v kategorii nad 73 kg (dále bez rozdílu vah). Pro třešťské judo je to historicky první titul Přeborníka ČR. Vláďa ukázal velký "hlad" po
cenném kovu a předvedl naprosto suverénní cestu
až do finále, když 3x vyhrál na Ippon krátce po začátku časového limitu. Při vypjatém a velmi vyrovnaném finále, kdy v první polovině zápasu Vláďa
po téměř dokonalém provedení techniky harai goshi
vedl na waza-ari, dokázal kvalitní soupeř v posledních 90 vteřinách potrápit a vyrovnat skóre. Štěstí
však přálo, Vláďa to dokázal a s vypětím sil si došel

pro vysněné zlato z nejvyšší státní soutěže. Vláďa
reprezentuje klub Bushi-klub KODOKAN JUDO,
který funguje za podpory DDM a od roku 2000 spadá pod Tělocvičnou jednotu Sokol Třešť.
Zhodnocení Vláďova výkonu na Přeboru České republiky sportovním ředitelem Krajského svazu Judo
Vysočina a osobním trenérem Romanem Dvořákem:
"Vláďa se stal mým svěřencem v roce 2009. Tenkrát, coby vyplašený druháček v kategorii mláďat
nikterak nevynikal nad ostatními spolucvičenci.
První výsledky Vláďovy vytrvalosti se ale brzy dostavily a již v kategorii mladších žáků vozil Vláďa
medaile z většiny turnajů, a to nejen tuzemských.
V krajských Pohárech Vysočiny již neměl kvalitní
konkurenci ve své váze. I když podmínky pro přípravu na významnější turnaje nebyly zrovna ideální, rozhodli jsme v loni, že v roce 2016 zkusíme zabojovat a kvalifikovat se na Republiku...

Protože chyběl odpovídající sparing, hodně jsem
s Vláďovou trénoval já, a i mimo tatami se Vláďa sám kondičně připravoval. Z pěti kvalifikačních Českých pohárů (Ostrava, Jablonec, Chomutov, Brno a Teplice) se Vláďovi podařilo z prvních 3
turnajů dovézt medaile a získat cenné body pro kvalifikaci na Přebor ČR. Po letní výluce, a ne příliš vydařeném startu na Českém poháru v Brně, se Vláďa
propadl z prvního místa v Ranking listině Českého svazu judo na 2. místo. Protože před posledním
kvalifikačním turnajem Vláďu trápila záda, rozhodli
jsme se neriskovat a posledního kvalifikačního turnaje v Teplicích jsme se nezúčastnili a soustředili se
na takticko-technickou přípravu na PČR... Vláďa se
nakonec kvalifikoval z celkového druhého místa.
Vláďa byl v den turnaje silně motivován a bylo vidět, že medaili chce... Prvními třemi zápasy prošel
naprosto suverénně až do finále... Svou fyzickou rezervu potvrdil hned v úvodním utkání, kde hodil na
ippon během několika málo vteřin...
Další zápasy byly podobného charakteru a Vláďa
se dostal až do finále. To bylo plné emocí, protože

v první polovině zápasu Vláďa vedl na waza-ari
a v druhé polovině soupeř potrápil a dokázal vyrovnat zápas... Časový limit 3 minuty... byl nekonečný... Obrovské štěstí a velmi těsný výsledek ale nakonec splnily velký sen. Bohužel je to Vláďův první, ale zároveň i poslední triumf za náš klub, protože příští školní rok odchází Vláďa studovat a opustí
tak po téměř osmi letech svůj mateřský klub v Třešti. Pevně věřím, že Vláďa bude s judem pokračovat
i jinde, tentokrát už v kategorii dorostu a jsem velice rád, že jsem mohl být jeho trenérem v začátcích.
Závěrem bych chtěl poděkovat i přátelům z Telče,
kteří významně pomohli s účastí na kvalifikačních
Českých pohárech, starostovi TJ Sokol Třešť, který
zajistil finanční prostředky pro Vláďovu kvalifikaci
a v neposlední řadě rodičům, kteří se mnou aktivně
spolupracovali a podpořili mě v přípravě.
Roman Dvořák
Zakladatel a předseda klubu Bushi
Sportovní ředitel Krajského svazu judo Vysočina
Trenér

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města za období 01-10/2016

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za období 01–10/2016 vykazuje tyto základní výsledky:
2016
příjmy
výdaje
stav běžných účtů k

rozpočet 2016
36,708.100 Kč
36,708.100 Kč
31/10 2016

skutečnost v Kč
31,356.680 Kč
33,031.209 Kč
1,909.445 Kč

skutečnost v %
85,42 %
89,98 %

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/10 2014/2015/2016 vykazuje, že daňové příjmy byly k 31/10 2016:
* vyšší o 1,054.726,- Kč než ve stejném období roku 2014,
* vyšší o 1,526.817,- Kč než ve stejném období roku 2015.

Hospodaření ve školách

Přehledy čerpání provozních příspěvků v Mateřské a Základní škole Horní Cerekev ke dni 30/09 2016
vykazují tyto základní výsledky:
provozní příspěvek 2016
skutečnost v Kč
skutečnost v %
Mateřská škola
791.000 Kč
534.719 Kč
67,60 %
Základní škola
1,800.000 Kč
1,423.964 Kč
79,11 %

Voda bude dražší

Zastupitelstvo města na svém zasedání v měsíci září 2016 projednalo tři návrhy na zvýšení ceny vodného a stočného. Vzhledem ke skutečnosti, že voda je již v současné době velmi cenná komodita, se kterou
by měli odběratelé hospodárně nakládat, rozhodlo zastupitelstvo města jednoznačně o zvýšení cen takto:
místo dodávky a odběru
Horní Cerekev
Hříběcí, Chrástov,
Těšenov, Turovka
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současná cena 2016 za 1 m3
vodné … 16 Kč + DPH
stočné … 16 Kč + DPH
vodné … 11 Kč + DPH
stočné … 4 Kč + DPH

cena platná od 01/01 2017 za 1 m3
vodné … 20 Kč + DPH
stočné … 20 Kč + DPH
vodné … 15 Kč + DPH
stočné … 8 Kč + DPH

Hornocerekvický zpravodaj

Daň z přidané hodnoty je ve výši 15 % a je plně odváděna finančnímu úřadu do státní pokladny. Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost představuje zvýšení cen vodného a stočného cca 1.700,- Kč za rok. O nezbytně nutných provozních nákladech v rozpočtové kapitole „Vodní hospodářství“ města Horní Cerekev
jsme psali v minulém čísle Hornocerekvického zpravodaje. I po zvýšení cen vodného a stočného je Horní
Cerekev hluboko pod cenovým průměrem v našem regionu. I přesto zastupitelstvo města děkuje občanům
za pochopení tohoto opatření. Odběratelům, kteří platí zálohy za vodné a stočné měsíčně, doporučujeme
tyto zálohy od ledna 2017 navýšit.

ZTV Kamenný Vrch

Lokalita a území vyčleněné pro budoucí výstavbu rodinných domů s pracovním názvem „ZTV Kamenný Vrch“ bylo úspěšně zastavěno inženýrskými sítěmi. V současné době jsou stavebně provedeny a zkolaudovány:
● vodovodní řad včetně přečerpávací ATS stanice,
● kanalizační splaškový řad včetně přečerpávací stanice,
● kanalizační dešťový řad,
● plynovodní řad,
● kabelové vedení elektro NN,
● kabelové vedení elektro veřejného osvětlení,
● komunikace (předčasné užívání stavby).
V těchto dnech je dokončována přeložka optického kabelu O2. Ze 17 stavebních parcel je jich již 15 prodáno. Budoucí stavebníci by měli dle podmínek, pravidel a zásad zastupitelstva města zkolaudovat své
nové rodinné domy nejpozději do 31/12 2020.

Ne „Poště Partner“

Zastupitelstvo města projednalo na svém posledním zasedání návrh České pošty na realizaci projektu „Pošta Partner“. Jedná se o záměr přemístit stávající provoz pošty v Horní Cerekvi do jiných a nových prostor buď
z majetku města nebo z majetku jiné fyzické či právnické osoby. Pracovnice pošty by se staly zaměstnanci
města nebo jiné fyzické či právnické osoby a rozsah poštovních služeb by nebyl nijak omezen oproti stávajícímu stavu. Nové dvoupřepážkové pracoviště pošty by bylo vybudováno na náklady České pošty a na provoz takto nově zřízené pobočky by tato přispívala ročně cca 1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo města tento projekt
důrazně a jednoznačně odmítlo z důvodu ekonomické neprůhlednosti i z důvodu neexistence vhodných nebytových prostor z majetku města. Najde se jiná fyzická či právnická osoba pro „Poštu Partner“? Snad ne!

Hospoda v Hříběcí

Hospoda v Hříběcí má nejen nový „kabát“ (nový nátěr fasády), ale i nového provozovatele. Je jím pan
Pavel Zadražil (Hříběcí 3), který jako jediný zareagoval na nabídku města pronajmout uvolněné nebytové
prostory a tak máme od 1. října 2016 v Hříběcí nového „hospodského“. Přejeme mu hodně spokojených návštěvníků a klientů z řad domácích i nedomácích hostů.

Kácení dřevin

Na počátku měsíce listopadu proběhlo kácení dřevin rostoucích mimo les v prostoru u kulturního domu
(4x smrk) a v ulici Tyršova (12x kaštan). Kořenový systém smrků narušoval základy objektu kulturního
domu a dřeviny byly přerostlé, proschlé a přestárlé. Ke kácení kaštanů v Tyršově ulici dalo podnět několik
občanů, kteří v dotčené lokalitě mají své rodinné domy a další nemovitosti. Celé stromořadí bylo posouzeno odborným znalcem v oboru dendrologie s tím, že byly skáceny stromy s nejhorším zdravotním stavem.
Kácení stromů v kaštanové aleji bude pokračovat ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina i mimo zastavěnou část města. Město Horní Cerekev má dále v plánu ve spolupráci s Ing. Janou Vitnerovou a s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě požádat o finanční dotaci na
provedení náhradní výsadby, a to opět kaštany. Nicméně umístění nově vysazených stromů by mělo být ve
větší vzdálenosti od silnice II/112.
Výrazný zásah do stromořadí si vyžádal i Osadní výbor v Těšenově, a to u příjezdové komunikace do
obce Těšenov. Jedná se o cca 20 ks stromů (převážně břízy), které budou nahrazeny novými dřevinami –
ovocnými stromy, dle výběru místních občanů.

Hornocerekvický zpravodaj
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Zákaz alkoholu

Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání obecně závaznou vyhlášku „O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích“. Požívání alkoholu na schodištích prodejen, v autobusové čekárně, u kašny či v parku na náměstí nebo na dětském hřišti v areálu základní školy je od 1.
prosince 2016 touto vyhláškou zakázáno a bude řešeno podle příslušných právních předpisů (zákon o obcích, zákon o přestupcích). Úplné znění vyhlášky naleznete v tomto čísle Hornocerekvického zpravodaje.

Kadeřnictví Věra končí

Nájemce části objektu čp. 239 v ulici Tyršova - paní Věra Strnadová, podala ke dni 30. listopadu 2016
výpověď. O uvolněné nebytové prostory požádaly tyto 4 uchazečky:
1. Mgr. Pavla Hradecká (Horní Cerekev 456) … poskytování fyzioterapeutických služeb,
2. sl. Tereza Kampeová (Černov 49) … poskytování kadeřnických služeb,
3. sl. Kristýna Raszková (Horní Cerekev 106) … poskytování kosmetických služeb,
4. sl. Renáta Fábryová (Jihlava 3/1630) … provozování malé prádelny a drobných doplňkových služeb.
Rada města rozhodla s platností od 1. prosince 2016 uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor s Mgr.
Pavlou Hradeckou.

Poděkování

Starosta města děkuje:
□ manželům Aleně a Jiřímu Šimkovým za mnoholeté provozování „Pohostinství U Šimků“ v Hříběcí,
□ knihovníkovi města panu Miroslavu Václavíkovi za vzornou a úspěšnou organizaci akce „Setkání knihovníků okresu Pelhřimov“ dne 6. října 2016 (přijelo 24 knihovnic + 1 knihovník),
□ členům okrskových volebních komisí i všem zúčastněným pracovníkům města za organizaci a bezproblémový průběh voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 8. a 9. října 2016,
□ úspěšnému sportovci Vladimíru Komínovi ml. za reprezentaci města Horní Cerekev a získání titulu
„Přeborník České republiky v judu za rok 2016“ v kategorii +73 kg starší žáci,
□ členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Horní Cerekev za několikadenní a opakovaný zásah při požáru skladovací haly společnosti IBK trade - Ing. Bohumil Kratochvíl, provozovna Horní Cerekev, a to ve dnech 6.-12. listopadu 2016,
□ pořadatelům a všem aktérům svatomartinského průvodu i aktu požehnání nového mladého martinského
vína, které se uskutečnilo 12. listopadu 2016.
V říjnu před 50 lety, tedy přesně 2/10 1966, byl slavnostně otevřen náš kulturní dům. Ptáte se, proč se
nekonaly žádné oslavy? Nejsem příznivcem žádných okázalých akcí, ale toto opomenutí a ne oslava mě
upřímně mrzí. Velmi se omlouvám všem, kteří se podíleli na stavbě a vytvoření našeho stánku kultury
a současně děkuji dlouholetému vedoucímu kulturního domu panu Stanislavu Novákovi za téměř čtyři desítky let (37) vzorného spravování.

Přijďte mezi nás

V polovině funkčního období současného zastupitelstva města chci připomenout, že všechna jednání zastupitelů jsou přístupná veřejnosti. Skutečnost je však taková, že účast obyvatel na těchto zasedáních je
velmi nízká. Je škoda, že si občané zhruba jednou za dva měsíce nenajdou přibližně tři hodiny svého času
a nemají zájem, o čem a jak jejich zástupci rozhodují, jak jsou zodpovědní, jak hospodaří s veřejnými prostředky a jak složité problémy musí někdy řešit. Některé plány a záměry se daří plnit snadno a rychle, některé pomalu a složitě. Pro mě osobně je až tristní, že o prezentaci úspěšných i třeba méně úspěšných věcí,
a těch prvně uvedených není, je zájem takřka nulový. Takže v kontextu nadpisu tohoto miničlánku apeluji „Přijďte mezi nás“. Děkuji.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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Obecně závazná vyhláška města Horní Cerekev
č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Horní Cerekev se na svém 12. zasedání, dne 16/11 2016, usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Touto vyhláškou se vymezují veřejná prostranství na území města Horní Cerekev, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, sportoviště, dětská hřiště, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru1.
2. Konzumací alkoholických nápojů2 se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s obsahem alkoholického nápoje.
3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání alkoholických nápojů
nebo výdej otevřených lahví či jiných nádob s obsahem alkoholického nápoje na veřejném prostranství.
Čl. 3
Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů
1. Touto vyhláškou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích:
– veřejné pohřebiště („Starý“ hřbitov, „Nový“
– Náměstí T. G. Masaryka, včetně parkovišť
a zastávek hromadné dopravy
hřbitov)
– ulice Tyršova, včetně areálu mateřské a zá– ulice Štítného
kladní školy
– ulice Kamenný Vrch
– ulice Březinova
– ulice Tržní
– parkoviště u kulturního domu, okolí kulturní– ulice Fügnerova
– ulice Školní
ho domu
– ulice Ke Křížku
– ulice Smetanova
– ulice Na Sádkách
– ulice U Frejlachu
– ulice Kouřimského
– ulice Sportovní
– ulice Rybniční
– ulice Polní
– nástupiště nádraží Českých drah
– ulice Havlíčkova
– ulice Ke Hřbitovu, parkoviště u hřbitova
– návsi a ulice v místních částech Hříběcí,
Chrástov, Těšenov a Turovka
Tato veřejná prostranství jsou graficky znázorněna v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Výjimky
1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů se
nevztahuje na:
– dny 31. prosince a 1. ledna každého kalendářního roku,
– kulturní, sportovní či jiné jednorázové nebo krátkodobé akce společenského charakteru pořádané
nebo spolupořádané městem Horní Cerekev.

Hornocerekvický zpravodaj
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2. Rada města Horní Cerekev může rozhodnout o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v čl. 3 této vyhlášky pro konání jiných než výše uvedených akcí, a to na základě písemné žádosti podané pořadatelem
nejméně 30 dnů před jejím konáním.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů3.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
Horní Cerekev
1
2

3

Josef Plešák
místostarosta města
Horní Cerekev

§ 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

NOVé KAŠTANOVé STROMOřADí
V sobotu 5. listopadu vysázeli včelaři z Horní
Cerekve stromořadí na pozemku obce kolem cesty od Brůdku k lesíku Krahulčí, pod státní silnicí ke
Hříběcí v počtu 20 stromků.
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Tentokrát byly k výsadbě použity sazenice kaštanu koňského. Tento stromový druh byl zvolen po
dohodě s městem vzhledem k jeho atraktivnímu
vzrůstu, působícímu jako významný krajinotvorný
prvek. Květenství, které lahodí oku a přináší vynikající pylovou a nektarovou pastvu hmyzu, včetně včel, a dále je užitečný
tím, že plodí kaštany, které jsou oblíbené
u dětí a přináší potravu zvěři, žijící v naší
okolní přírodě. Sadbu v perfektní kvalitě
dodalo až na místo Zahradnictví Kosovi
z Číhalky u Dobré Vody a zafinancovalo
Město Horní Cerekev.
Dobrovolní hasiči místního spolku se
ujmou zálivky. Všem zúčastněným výbor
spolku včelařů děkuje za spolupráci při
této veřejně prospěšné akci.
Vlastimil Němec, předseda
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INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODářSKéHO ODDělENí
OPRAVY MíSTNíCH KOMUNIKACí
Během měsíce října byla provedena plánovaná
oprava místní komunikace kolem objektů „Jeřabiny“ a prostoru za zdravotním střediskem vrstvou

z frézovaného recyklátu s následným uzavřením asfaltovým nátěrem.

KáCENí DřEVIN
Začátkem období vegetačního klidu bylo provedeno kácení několika stromů v okolí kulturního
domu z důvodu prorůstání kořenového systému pod
jeho základy. Dále bylo odstraněno několik stromů
na základě mnoha podnětů občanů, převážně bydlících v blízkosti kaštanové aleje v ulici Tyršova. Na
pokácené stromy byl zpracován znalecký posudek
a vše řádně povoleno. Stromy byly značně proschlé
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a svým stavem již ohrožovaly okolí. Práce prováděli zaměstnanci města ve spolupráci s pracovníky lesní správy v koordinaci se Správou a údržbou silnic,
středisko Pelhřimov. Následně bude provedeno odfrézování pařezů a urovnání terénu. V jarních měsících bude provedena nová výsadba na základě v současné době zpracovávané studie. Všem zúčastněným
děkujeme za rychle a bezpečně odvedenou práci.
Radovan Ďuríček
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VíTáNí OBČáNKŮ
V sobotu 22. října 2016 proběhly v obřadní síni
Městského úřadu v Horní Cerekvi malé slavnosti
u příležitosti narození nových občánků města Horní
Cerekev a místní části Hříběcí.
Mezi nejmladší spoluobčany města jsme přivítali tyto děti: Veroniku, Adélu, Jakuba, Adélu, Rozálii, Jana, Gabrielu, Sofii, Nelly, Kryštofa, Martina,
Jáchyma.
Přejeme dětičkám, aby šťastně vykročily do života, který na ně teprve čeká. Dětem i rodičům přejeme hodně štěstí a spokojený život.
-pk-
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ŠKOlNí STříPKY
ZAHRáDKářSKá VÝSTAVA
Zahrádkářská výstava na hornocerekvické radnici byla pastvou pro oči našich žáků prvního stupně, postupně se vystřídali všichni v jednom dni a dle

jejich slov se jim opravdu velmi
líbila. Děkujeme organizátorům
za každoroční pozvání.
(vs)

TÝDEN ETIKY
Týden etiky se uskutečnil na naší škole v druhém zářijovém týdnu. Jeho cílem bylo pro každý
den připravit aktivitu, která by u žáků podněcovala a rozvíjela zájem o etické jednání. Byla pro ně
připravena "Stezka etiky", která vedla areálem školy, a kde žáci plnili zajímavé úkoly z oblasti etiky a ekologie, žáci 9. třídy absolvovali "etické

Hornocerekvický zpravodaj

minimum", které se zabývalo primární prevencí, finanční gramotností i úctou ke stáří, došlo také na
mezigenerační dialog se staršími spoluobčany, i na
aplikaci prosociálního chování (tj. udělat něco pro
druhé bez nároku na odměnu). V rámci týdne byl
také realizován workshop v místní knihovně s názvem "Etika hrou pro malé a velké".
(mb)
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VíCEBOJ
Už potřetí se všichni žáci naší školy účastní celostátní soutěže Olympijský víceboj, jejímž cílem
je přivést děti k pohybu. Využili jsme slunečných
podzimních dnů a uspořádali dvě olympijská dopoledne – zvlášť pro první a druhý stupeň. Každé dítě

zvládlo skok do dálky, hod basketbalovým míčem,
hluboký předklon, lehy-sedy, člunkový běh, postoj
čápa, běh na 60 metrů a na závěr i dlouhý běh.
(vs)

PřESPOlNí BěH
Dvacátého září jsme závodili v přespolním běhu
v Pelhřimově. Opět jsme sestavili čtyři družstva,
mladší i starší dívky a chlapce. Naši reprezentanti, kterým není zatěžko udělat nějaký ten krok navíc: zleva Ondra Valek, Mirek Jirků, Tomáš Sadílek,
Šimon Bulant, Dan Parkan, Honzík Kasal, Tomáš
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Pospíchal, Láďa Komín, Jana Jirků, Julie Musilová, Vanesa Řepková, Bára Jelínková, Káťa Venkrbcová, Nikola Grešková, Tereza Štěpánková, Alča
Vaňková, Nikola Buštová, Tereza Kosová, Kristýna
Votrubová a vpředu leží Tadeáš Pulda.
(vs)
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EXKURZE NA SŠ
Vycházejícím žákům jako každý rok umožňujeme lepší orientaci při volbě střední školy a tedy
i svého budoucího povolání také formou návštěv
několika středních škol blízkého okolí. Jako první se 30. září zúčastnili tzv. projektových dnů na
SŠ Pelhřimov, kde si každý žák vybral činnostní
seznámení se dvěma ze šesti nabízených oborů.
Chlapci si například
vyzkoušeli práci se
dřevem, děvčata si
vybrala jemnější kadeřnickou práci.
Dne 24. října 2016
dále navštívili Střední
školu stavební v Jihlavě. Při prohlídce této školy je provázely dvě studentky
3. ročníku. Ukázaly
jim knihovnu, odborné počítačové učebny,
tělocvičnu, posilovnu
a také bufet.
Žáky přivítal také
ředitel této střední školy, který je pozval na Den otevřených dveří, na cvičné přijímací zkoušky a popřál
mnoho úspěchů v dalším studiu.
Více než 2 hodiny pracovala polovina deváťáků na počítačích – navrhovali dům a jeho zahradu, upravovali jeho okolí. Druhá polovina dětí

navštívila další pracoviště této střední školy v Heleníně. Tady si zkoušeli stavět dům – pracovali s modelem stavebního materiálu a nářadí.
Hodnocení akce – spokojenost žáků 9. ročníku –
„Bylo to zajímavé, mají vybavenou školu.“
Ve čtvrtek 3. listopadu navštívili žáci 9. ročníku
Střední odborné učiliště v Třešti. Prohlédli si areál

školy – viděli odborné učebny, vyslechli si charakteristiku jednotlivých studijních oborů, prošli si arboretum a skleník s tropickými rostlinami.
Viděli ubytovací prostory na internátě a společenský sál, kde pro ně byly připraveny ukázky práce studentů této školy.
(ang,vs)

HAllOwEEN
První listopadový pátek uspořádali deváťáci pro
své mladší spolužáky v tělocvičně školy halloweenskou diskotéku a musím říct, že akci zvládli perfektně. Téměř tři hodiny aktivní zábavy s množstvím soutěží, tance, masek a sladkých odměn byly
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velmi dobře připraveny a uváděny. Děkujeme všem
organizátorům pod vedením třídní učitelky Marie
Angelisové. Je vidět, že když všichni ve třídě táhnou za jeden provaz, „dílo“ se podaří.
(vs)
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SálOVá KOPANá
Na přelomu října
a listopadu se chlapci
z druhého stupně zúčastnili okrskových
kol v sálové kopané ve sportovní hale
v Pelhřimově. Na postup ze skupiny nedosáhli, ale zejména
mladší kluci podali
velmi snaživý výkon
a s pelhřimovskými
školami sehráli tři vyrovnaná utkání.
(vs)

Mladší žáci zleva: Tomáš Pospíchal, Jan Kasal, Vojtěch Duba, Ondřej Šmíd, Jakub Dvořák, Jakub Brada. Ležící: Petr Venkrbec, Tadeáš Pulda.

ČESKO ZPíVá KOlEDY
Již po šesté se koná celorepubliková akce Česko zpívá koledy. V roce 2010 se připojilo pár měst
a rok od roku zájem rostl. I Horní Cerekev se
v roce 2013 zapojila do celorepublikového zpívání
vánočních koled, které se stalo v našem městě příjemnou tradicí v čase adventním. V letošním roce
se k této akci, pořádané pod záštitou Pelhřimovského deníku, připojíme již po třetí. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos hudební skupina SisterBand navázala spolupráci s divadelním souborem
Kulíšci ze Základní školy Horní Cerekev a společně nacvičili Betlémský příběh, provázený vánočními koledami. Akce je u lidí velmi oblíbená,
loni nás nemile překvapilo počasí, a tak byla akce
přesunuta do kostela Zvěstování Páně. Atmosféra blížících se Vánoc tím ještě více získala na síle.
Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a přijďte si poslechnout známé vánoční písně a podívat se na vánoční příběh o narození Ježíška do kostela Zvěstování Páně v Horní Cerekvi 14. prosince od 18:00 hodin.
Zve Vás Město, Farnost a SisterBand
P. Jarosław Zygmunt, farář v Horní Cerekvi
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ZE žIVOTA MATEřSKé ŠKOlY
Podzim již pomalými krůčky odchází a v naší
mateřské škole jsme se jej snažily společně s dětmi prožít naplno. Září nám přineslo poměrně krásné počasí, které jsme využily především ke hrám na
školní zahradě, vycházkám do přírody a okolí mateřské školy. Při těchto vycházkách se děti prožitkovou formou seznamovaly s krásami živé i neživé
přírody. V mateřské škole jsme v prvním vestibulu
zřídily klec pro chov morčat. Od mladého chovatele
Vítka Jandy z Hříběcí jsme dostaly darem dvě morčata, o která děti pečují a mohou si s nimi hrát. (Vítkovi děti moc děkují.)

Také jsme s dětmi navštívily „Výstavu zahrádkářů“ na MěÚ v Horní Cerekvi. Výstava byla velmi hezky aranžována. Děkujeme tím p. M. Vaňkové
i místním zahrádkářům za jejich pozvání.
V měsíci říjnu děti sbíraly přírodniny, ze kterých
následně tvořily obrázky, figurky nebo jiné výrobky. Všímaly jsme si barevnosti a různorodosti tvarů v podzimní přírodě při naučné vycházce do lesa.
Přírodnin využila i p. uč. Svatková při již tradičním
„Tvořivém odpoledni s rodiči“.
Po dohodě s panem ředitelem Skopalem nejstarší
děti začaly pravidelně 1x týdně cvičit v tělocvičně
ZŠ. Společně s p. uč. navštívily také hudební učebnu v ZŠ, kde se seznamovaly s hudebními nástroji. V říjnu se rozběhl i chod zájmových
kroužků pod vedením
našich paní učitelek.
Děti se zúčastnily
v MŠ i dvou divadelních představení loutkového typu - „Příhody skřítka Kuka“
a „Jejda strašidýlka“.
Koncem října jsme si
připomněly pro děti
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oblíbený svátek Halloween. Děti si vyráběly masky,
strašidýlka z PET lahví, tančily v halloweenských
kostýmech. Z obří dýně, kterou nám věnovala paní
M. Kratochvílová, jsme si vyrobily dýňové strašidlo. Udělala tím dětem velikou radost a velmi jí děkujeme za ochotu a spolupráci.
Začátkem listopadu mladší děti společně s p. uč.
navštívily městský hřbitov, kde položily věneček
a zapálily svíčku u hlavního kříže před kostelem při
příležitosti oslavy svátku „Dušiček“. Nejstarší děti
ze třídy „Koťat“ jely na výlet do Pelhřimova, kde
navštívily „Muzeum strašidel“.
K dalším zdařilým akcím patřilo i „Pouštění draků s rodiči“, které jsme uskutečnily na louce za bytovkami v Tyršově ulici. Počasí a mírné povětří
nám přálo a draci krásně létali. Více se o aktivitách
naší mateřské školy můžete dozvědět na internetových stránkách www.mshornicerekev.cz.
Závěrem bych chtěla jménem zaměstnankyň
a dětí naší mateřské školy všem popřát v následujícím adventním období a novém roce 2017 hodně
lásky, štěstí, zdraví a radosti z vašich dětí.
Bc. Jana Nováková
učitelka MŠ Horní Cerekev
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VYBíRáME Z NABíDKY NOVÝCH KNIH
V MěSTSKé KNIHOVNě V HORNí CEREKVI
KNIHY NA ZIMNÍ VEČERY
Zdeněk Svěrák a kolegové, Půlstoletí s Cimrmanem. Knížka chce
ukázat obrazem i textem odvrácenou
tvář legendárního divadla. Zdeněk
Svěrák bilancuje jeho historii formou
soukromého dopisu Ladislavu Smoljakovi a každý člen souboru přidal
svou nejživější vzpomínku. Nepřeberné množství fotografií zachycuje herce v jejich výrazných rolích, ale
většinou je objektiv namířen do zákulisí, a odkrývá tak dění, které zůstává publiku utajeno.
Vánoční čas, Soubor povídek. Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím,
v němž se zamýšlíme nad pravou podstatou lidského štěstí, kdy si stejně jako
hrdinové příběhů přejeme, aby bolesti uplynulého roku byly zaváty bílými
závějemi a my jsme s nadějemi mohli očekávat dny příští. Knížka Vánoční čas je plná dojemných příběhů autorů první poloviny minulého století.
Václav Kosmák, Pokoj lidem dobré vůle. Vánoce nejkrásnější svátky
roku kdo by je neměl rád... A Štědrý den? Úplně jiný než všechny ostatní dny v roce. Ten milují především děti. Ale i dospělí se
těší na ono jedinečné kouzlo, které o Vánocích spojí všechny lidi
dobré vůle. Z pera Václava Kosmáka a Vlasty Javořické se v patnácti prózách ocitnete v jímavé atmosféře vánoční doby, začtete se do
příběhů smutných, ale i veselých
a dojímavých. Plných radostné naděje, že nám, nám narodil se...
J. K. Rowlingová, Harry Potter
a prokleté dítě. Osmé pokračování legendární série z kouzelnického
světa představuje dospělého Harryho Pottera a jeho nejmladšího syna
Albuse v dalším boji s temnotou.
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Anna Tůmová, Miluju tě jak svý
boty. Juliana se dvakrát zamilovala do stejného muže a ten jí dvakrát
zlomil srdce. Ovšem když máte kolem sebe dobré kamarádky, s nimiž to táhnete v dobrém i zlém už
od dětství, dá se i nadvakrát zlomené srdce přežít. A kdybyste už opravdu nevěděly kudy kam, kupte si nové
boty. Protože to je ten nejlepší lék na
všechny smutky.
Marie Poledňáková, Ten, kdo tě miloval. První kriminální román populární Marie Poledňákové je plný nejen napětí a sympatických postav,
ale i humoru a ironie, na které jsme
v autorčiných dílech zvyklí.
Jiří Hájíček, Dešťová hůl. Kniha vypráví o správci pozemků Zbyňkovi, který se po letech setkává se svou
dávnou láskou a rozhodne se jí pomoci s majetkoprávním problémem. Vrací se kvůli tomu na venkov do krajiny
svého dětství, což na něj posléze má
větší dopad, než si původně připustil. Příběh je umístěn do prostředí jihočeského venkova, které je nedílnou
součástí vyprávění.
Evžen Boček, Aristokratka na koni.
Nelehký je život na Kostce, nejchudším zámku v Čechách. Marie Kostková se rozhodne řešit tíživou finanční situaci originálním způsobem. Skvělé pokračování knižní série
milotického kastelána Evžena Bočka.
Dominik Landsman, Deníček moderního páru. Kdo by neznal eskapády moderního fotra, které Dominik
Landsman zachytil ve svých úspěšných Deníčcích? Nová kniha, kterou
napsal společně s blogerkou a spisovatelkou Zuzanou Hubeňákovou, se
pouští na stejnou půdu, ale zpátky do
doby, kdy ještě nebyl otcem. Jindřich a Nataša s ironií a černým humorem sobě vlastním popisují své
seznámení, sestěhování a nakonec i početí dítěte.
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Táňa Keleová-Vasilková, Vůně života. Vůně v našich životech jsou proměnlivé jako dny střídající se s nocemi. Zároveň ale mají v sobě něco
krásně neměnného. Vůni domova a lásky. Toužíme po ní všichni,
po jistotě, která nás zahřívá a skýtá pocit bezpečí. Dovoluje nám dýchat a plnit si sny, menší či větší životní plány.
Magda a Lenka, hrdinky příběhu, nejsou výjimkou,
stejně jako miliony jiných žen na celém světě touží po

jistotě a lásce. Jinak je to s Alicí, která sní o práci v zahraničí, o svobodě, a manžela ani dítě ke štěstí nepotřebuje. Ale možná je všechno úplně jinak...
ON-LINE katalog knih městské knihovny najdete na www stránkách Města Horní Cerekev: www.
hornicerekev.cz (hlavní strana vpravo dole – kliknutím na odkaz KNIHOVNA ON-LINE katalog) .
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík

VYSAVAČ V HORNí CEREKVI
One man show, to tu tedy ještě nebylo. Nebo určitě už hezkou řádku let. Notně ošemetná disciplína, kterou úspěšně zvládnou jen opravdu ti nejlepší. Pochopitelně základ musí být už položen scénářem, pokud se tedy nejedná o čistou improvizaci v duchu např. nesmrtelných výstupů fenomenálního Vladimíra Menšíka, což je zase ale úplně jiná
kategorie. Tady nemá herec šanci se opřít o žádného parťáka, není s kým sdílet ono břímě zdařile předat poselství, nemá možnost oddechnout během představení, má-li udržet pozornost publika,
s tím také jediným lze komunikovat, ovšem zase
jen za předpokladu úspěšného rozehrání partie,
musí holt zcela sám táhnout tu Thespidovu káru
během celého večera ...
Však jsme také všichni byli zvědavi, jak si s tím
herec a bavič, pan Bohumil Klepl poradí. Reference, jež „Vysavači“ předcházely, byly vesměs kladné, ne pro každého diváka je však tento entertainer
favoritem díky různým televizním pořadům ne vždy
zrovna vysoké úrovně. Dnes večer je to však zcela jiná story, takže pozor a zbystřete i vy, věční pochybovači!
A od začátku je co sledovat, čemu se smát, co
obdivovat, nad čím žasnout. Pan „Bob“, v úloze stárnoucího uklízeče v nákupním centru
na pražském Smíchově,
hraje jako o život, zároveň také zpívá, tančí, svíjí se v diskotékovém rytmu, vžívá se do role neohroženého
toreadora,
předvádí smyslný striptýz, běhá po celé scéně,
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s vervou šlape do pedálů při ergometrickém vyšetření u lékaře .... je blázen? Sám to o sobě několikrát
během představení prohlásí, ale ne, kdepak, je prostě jen a jen zase zamilovaný, do mladinké, o 36 let
mladší Irenky, jako by ho ani právě probíhající třetí
rozvod jeho života o ničem nepoučil.
Svěřuje nám svůj příběh, v němž musí divák
rozlišit, co je pravda a co jen takové pábení či vyslovené lhaní, jemuž však protagonista v průběhu let uvěřil, přesvědčil sám sebe o opravdovosti svých minulých životů, v nichž byl nejen pařížskou prostitutkou, ale třeba i papouškem. Svěřuje se nám se zatím nijak opětovávanou láskou
k mladici, která se prohání uličkami mezi regály obchoďáku na kolečkových bruslích, se svým
vzdorem proti nadřízené Jaruně, která ho buzeruje a usiluje o něj zároveň, s intrikami, které strojí proti albánskému soupeři, vyznává se z vášně
uklízet, čistit a pucovat a téměř nepřetržitě na scéně s kbelíkem a mopem šůruje, gruntuje, vysává
a libuje si, jaký skvělý, silný tah má jeho milovaný stroj či jak dokonale jeho oblíbený preparát zatočí s na zem odplivnutou žvýkačkou.
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Nebojí se shodit před publikem sám sebe, když
si předním řadám stěžuje na nepodařený nástřel nových vlasů, .... „no vy tam něco vidíte??“, nebojí
se kriticky zarýt do vlastních řad a zpochybnit vystupování v některých – nejmenovaných – nekonečných televizních seriálech. Nedá odpočinout zraku,
sluchu a bránici obecenstva, a pochopitelně nedá
vůbec odpočinout během jedenapůlhodinového vystoupení sám sobě. Obdivuhodný výkon.
To vše s minimální výpravou, Klepl si vystačí s vozíkem čisticích prostředků (jež nám pochopitelně neopomine náležitě vychválit), gymnastickým míčem ztvárněným do podoby ženského obličeje (Jaruna) a velikým plyšákem, jenž mu má připomínat milovanou Irenku.

Hru napsal a zrežíroval Patrik Hartl „Bobovi“ na
míru a je to vidět v každém okamžiku, ať už zaláskovaný uklízeč pracuje, filozofuje, vzpomíná, všelijak vyšiluje nebo sní o tom, jak si jednou koupí vlastní hotel a uklízet, no uklízet si v něm přece bude jen on sám!!, vždy je přesvědčivý a divákovi sympatický, byť trhlý.
Nečekaný, o to příjemnější zážitek, a to i pro ty,
kteří jinak preferují divadelní klasiku a v početnějším hereckém obsazení. Troufám si napsat, že nás
ten vysavač všechny vcucnul.
30. září 2016 – KD Horní Cerekev, Patrik Hartl
– Vysavač, one man show Bohumila „Boba“ Klepla
Přemysl Hamerník

MATEřSKé CENTRUM KlUBíČKO
ROZHlEDY

„Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče.
Opusť svoji rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec.
Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény,
ti vyřeší jen rozhledny.“
(Bedřich Ludvík)

Myslím, že právě tenhle písňový text by mohl být
dobrou inspirací pro předvánoční rozhledy a náhledy na to, co znamenal rok 2016. Stojí za to zastavit
se a uvědomit si, jak nám ten čas opravdu mezi prsty protéká – a nejlíp to vidíme právě na malých dětech. Často se honíme za čímsi – za prací, za povinnostmi, za věcmi vcelku podřadnými a zapomínáme
na to, že nejdůležitější je být spolu, posedět, popovídat a najít si chvilku bez spěchu a se starostmi nechanými za dveřmi.
Snad se tohle daří na novém Klubíčku, které se
nám „omladilo“, přišly nové maminky s novými nápady, cvičí s dětmi a plánují program. Chcete se za
námi přijít podívat? Můžete každou středu od 9.30
do 11 hodin do přístavby do prostor školní družiny.
Ani mimo tato setkávání nezahálíme a vymýšlíme aktivity nejen pro nejmenší. I nadále pokračují
tvoření pro starší děti, rodiče i prarodiče, přednášky nebo individuální poradenství (třeba k logopedii). V jarních měsících pak proběhl kurz efektivního rodičovství. Také letos jsme uspořádali mezigenerační zájezd do Třebíče. Už přemýšlíme, kam pojedeme příště. A v létě jsme se pak dvakrát projeli
vláčkem na chatku do Dobré Vody a strávili společný týden na prázdninovém pobytu maminek s dětmi
v Nové Cerekvi. Díky našemu členství v Síti mateřských center jste se mohli po Cerekvi setkat i s naší
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plakátovací kampaní, připomínající, jak je důležité
být spolu, umět si říct pár obyčejných milých slov,
vzpomenout si. Členství v Síti nám přineslo i možnost účastnit se různých projektů, díky kterým nyní
Klubíčko disponuje třeba mikrovlnnou troubou
nebo získalo materiál od společnosti Rossmann.

Díky Radě pro děti a mládež Kraje Vysočina se Klubíčko dostalo až na Zakarpatskou Ukrajinu, zde fotka z nejvyšší hory v oblasti (Hoverla 2061 m).
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Velký a speciální dík pak patří Městu Horní Cerekev a Kraji Vysočina za příspěvek na chod Klubíčka,
ceníme si toho. Další poděkování samozřejmě patří Základní škole Horní Cerekev, v jejíž prostorách
probíhá většina našich aktivit, Mateřské škole Horní Cerekev i dalším spolupracujícím organizacím.
A hlavně všem, kteří se na chodu Klubíčka podílejí.

A co vlastně závěrem roku popřát? Snad abychom nezapomínali, že to nejdůležitější, co můžeme dát (nejen pod stromeček) svým blízkým, je čas.
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A že z výšky vypadají všechny naše problémy mnohem menší – tak neztrácejte nadhled a čas od času si
vyrazte na nějakou tu horu.
Jménem MC Klubíčko Olga Spálovská
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Běhání po úřadech a pracovní
volno na pohřeb
S úředníkem pohřební služby (ústavu) se dohodněte, jaké úkony za Vás zajistí a jaké nikoli. Níže
je seznam všech nutných náležitostí, může se však
stát, že po Vás úřady budou chtít i něco jiného. Vždy
proto nejdříve na daný úřad zavolejte a zeptejte se,
co všechno je nutné vyřídit - ušetříte si tím opakovanou návštěvu úřadu.
Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?
● převoz mrtvého na místo konání smutečního obřadu
● na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (buď Vy,
nebo pohřební služba): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od
ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní
list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak.
● na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
● na oddělení pasů odevzdejte pas zemřelého
● na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění
zemřelého
● na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku
zemřelého
● pokud zemřelý pobíral důchod, oznamte úmrtí
na poště, která prováděla výplatu důchodu
● pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení
o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování
pohřbu, vystaví Vám jej pohřební služba na požádání. Pracovní volno na pohřeb s náhradou
mzdy:
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a) dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte
a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož
i manžela sourozence a na další den, jestliže
obstaráváte pohřeb těchto osob
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den,
k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo
prarodiče manžela nebo jiné osoby, která
sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila
s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další
den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.
Dobře zvolte pohřební ústav, je jich dostatek, takže není namístě jakoukoli necitlivost či netaktnost promíjet. A je také potřeba připomenout, že
pokud Vás pohřební služba kontaktuje sama,
jedná se nejen o chování neetické, ale přímo zákonem zakázané. Také seznam kontaktů na pohřební
služby není v nemocnicích, zdravotních a sociálních zařízeních povolen a též jde o chování zákonem zakázané. Proto také předávání letáků, vizitek, kontaktů a nabídek třetími osobami, zejména pracovníky zařízení výše uvedených, za účelem šíření reklamy mezi pozůstalými, nebo dokonce za účelem zprostředkování služeb konkrétní pohřební služby je neetické a v rozporu se zákonem
o regulaci reklamy. Pohřební ústav po vás bude chtít
předložení občanského průkazu nejen svého, ale
i zemřelého (případně ještě jeho rodný list). A také
vás požádá o dodání šatů, v nichž má být mrtvý pohřben, či vystaven v rakvi.
Michal PLECHATÝ
majitel pohřební služby
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SPORTOVNí PlES 14. lEDNA 2017
TVŮJ ZNáMÝ Má KRáSNÝ HlAS!
Každým rokem stojí před námi další velká výzva. Vždy po skončení Sportovního plesu jste se
všichni ptali, co bude za rok, že už naše vystoupení
není možné překonat. Tentokrát jsme opět tak dlouho bádali a přemýšleli, jak vás pobavit a příjemně
překvapit, tak abyste se na ples opět těšili. Laťka
je již pro Sport dancing boys tak vysoko, že nebylo jednoduché připravit pestrý a zábavný program.
Rozhodli jsme se, že výjimečně nepozveme žádného hosta a vše riskneme a postavíme na svých
schopnostech a dovednostech. Hvězdami večera se
stanou vaši přátelé, kamarádi a známí, které běžně
potkáváte. Bude hrát osvědčená kapela ROSA, která se vám líbí a je již tradicí. Moderátorskou dvojici, Václava Martínka
a Sylvu Fröhlichovou,
také není třeba měnit a dále představovat. Žluté karty a květiny rozdávají Martin
Šimák a Luděk Havel velmi rádi. Předseda Sportovního klubu Mirek Kříž, společně s Vítězslavem Skopalem, bude losovat
pět hlavních cen, ale
trochu jinak, než jste
zvyklí.
Proč se těšit a včas
si koupit vstupenku na nejlepší místa? Odpověď je jednoduchá. Možná někteří z vás každou neděli ve 20:00 hod. sledují zábavný pořad TV
Nova, Tvoje tvář má
známý hlas, právě toto
se nám stalo inspirací. Přijďte a povzbuďte ty, kteří si dovolí živě zazpívat a imitovat známé hity slavných osobnostní z hudebního světa. Můžete se těšit na 80 minut
trvající hudební show
s plnou parádou, kde
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nebudou chybět profesionální proměny daného interpreta. Světelné efekty a porota včele s předsedou
„Václavem Kohákem“ a „Sylvou Pazderkovou“ nebudou chybět. Věřte, že už na zkouškách si někteří účinkující sahají na dno svých sil, aby vás nezklamali a vytvořili krásný a příjemně strávený večer.
Předprodej vstupenek byl zahájen 15. 11. 2016
na Městském úřadě v Horní Cerekvi.
Na Sportovní ples se můžete těšit 14. ledna 2017
v Kulturním domě Horní Cerekev a začínáme přesně ve 20:00 hod!
Těšíme se na vaši návštěvu!
Sport dancing boys
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MlADÝM HASIČŮM SE lETOS OPěT DAří
V letošním roce se našim mladým hasičům
jako i v posledních letech opět dařilo. Kolektiv
má 35 členů od 6 do 18 let.
Na okresním kole hry Plamen, které proběhlo 21. května 2016 v Pacově, se soutěžilo
v šesti disciplínách. Starší dokázali opět vyhrát
v konkurenci 20 družstev a mladší se umístili
na krásném třetím místě, když porazili 15 družstev. Krajské kolo, které se pořádá jen pro starší
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kategorii, se letos konalo 4. června v Pacově.
Zde se nám bohužel moc nedařilo a skončili
jsme až čtvrtí. Přitom kdybychom podali stejný výkon jako na okresním kole, tak jsme suverénně vyhráli.
V okresní lize mladých hasičů v požárním
útoku, která se skládá ze sedmi závodů, se nám
také dařilo. Máme dvě družstva starších (ve
dvou závodech i tři) a jedno mladších. První
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družstvo starších už počtvrté za sebou celkově
ligu vyhrálo, druhé družstvo starších skončilo
třetí a mladší byli třináctí.
14. května proběhl v Počátkách okresní závod
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Zúčastnilo se ho 12 našich závodníků. V mladších
obsadila Sofie Řepková druhé místo, ve starších
chlapcích byl Vladimír Komín první a Daniel
Parkan třetí a ve starších dívkách Denisa Matyasová také vyhrála.
V Pacově dne 22. května proběhlo na tartanovém oválu okresní kolo dorostu. Zastupovalo nás družstvo dorostenců a 4 jednotlivci. Ve středních dorostenkách Denisa Matyasová vyhrála, stejně jako družstvo dorostenců,

a postoupili na krajské kolo. To se konalo
5. června také v Pacově. Zde skončila Denisa Matyasová třetí, stejně jako družstvo dorostenců.
V Částrově 8. října proběhla první (podzimní) část hry Plamen 2016/2017, kde byl přespolní běh, štafeta dvojic a útok CTIF. Zde mladší
vyhráli a starší skončili druzí, což je předpoklad
k dobrému celkovému umístění po jarní části.
Přeji našim mladým hasičům, aby se jim i nadále dařilo, i když nevím, kde budeme trénovat,
protože nám obec přes náš tréninkový plácek
udělala štěrkovou cestu, na které se nedá cvičit.
I letošní sezona byla pro Kamilu Bartoškovou jedna z těch úspěšných.

ÚSPĚCHY KAMILY BARTOŠKOVÉ
Celý rok se zúčastňovala závodů Českého
poháru v běhu na sto metrů s překážkami, kde
celkově po šesti závodech skončila na pěkném
šestém místě ze 140 závodnic. Také absolvovala nominační závody na MČR ve výstupu do
druhého podlaží cvičné věže, kde se umísťovala na medailových místech. Těmito výsledky si zajistila účast na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se konalo 26.-28. srpna 2016
v Brně. Ve výstupu na věž zde obsadila druhé
místo a s družstvem Dolních Měcholup skončila čtvrtá.
Díky svým výkonům se udržela v reprezentaci žen v požárním sportu a zúčastnila se

mistrovství světa. Původně se mistrovství mělo
konat v Turecku, nakonec se ale narychlo zorganizovalo 14.-21. srpna v Ostravě na krásném
nově opraveném stadionu. Zde kralovaly ruské reprezentantky, které mistrovství suverénně
vyhrály. Naše reprezentantky skončily po nepovedeném útoku na třetím místě za Běloruskem.
Největší úspěch zde Kamila dosáhla ve dvojboji (věž a stovka), kde skončila na sedmém místě, za šesticí ruských závodnic.
Kamile přeji ještě hodně minimálně takto
úspěšných sezon.
Jaroslav Bartoška,
vedoucí kroužku MH

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT – POZVÁNKA
Vážení a drazí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na 5. ročník Vánočních benefičních koncertů,
jenž pořádáme spolu s naším městem Horní Cerekev.
Koncert se koná 17. prosince 2016 od 18 hodin v kulturním domě. Tradičně se můžete
těšit na vánoční, operní a populární melodie v podání mé maličkosti, Marie Mičánové
(mezzosoprán), Vladimíra Stejskala (bas), Marie Sejkové, Lucie Pragerové, JSPS
Melodie a klavírního kvinteta.
Výtěžek projektu poputuje na podporu OS ČČK Jihlava (Český červený kříž)
Doražte a vykonejme společně dobrý skutek!
Těšíme se na vás.
S úctou
Ondřej Slavičínský
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VÝROČí SVATBY

SPOlEČENSKá KRONIKA
NARODILI SE
Tereza Krejčí
David Boreš
Adéla Hajná
Jan Volc
žIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI

Dne 22. prosince 2016 oslaví 60 let
společného života manželé
MARIE a JIŘÍ KLUBALOVI
z Horní Cerekve
Do dalších společných let přeje pevné zdraví,
štěstí a spokojenost rodina a přátelé

VZPOMíNKA
KDO V SRDCÍCH ŽIJE, NEUMÍRÁ...
Dne 17. listopadu 2016 uplynulo
neuvěřitelných 30 let, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička, bývalá
učitelka v mateřské škole v Horní Cerekvi,
paní Boženka Vlasáková.
Stále vzpomínáme i na našeho drahého tatínka,
bývalého učitele a ředitele školy v Horní
Cerekvi, pana Jaroslava Vlasáka a našeho
milovaného bratra Jaroslava, které jsme ztratili
před 37 a 6 lety.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Sourozenci Eva a Milan se svými rodinami
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* 70 let *
Mária Dušková
Bedřich Víteček
Josef Doskočil
Milan Křížek
* 75 let *
Olga Kubů
Marie Pátková
Marie Dipoldová
Václav Svoboda
Jarmila Davidová
František Poslušný

* 80 let *
Ivo Bernat
* 85 let *
František Klubal
Květuše Homolková
* 93 let *
Marie Klubalová
Kateřina Štěpánová
* 95 let *
Ludmila Hejlková

ROZLOUČILI SE S NÁMI
Milada Krásná 88 let
Milada Bartoňová 83 let
Jindřich Cháb 68 let
Marie Pastorková 58 let
Bohumil Vařečka 90 let
Naděžda Pejcalová 83 let
p.k.
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V neděli, 27. listopadu 2016
ROZVĚCOVÁNÍ ADVENTNÍHO STROMU
V HŘÍBĚCÍ

Začátek v 17.00 hodin

V pátek, 2. prosince 2016
NOVĚ!!!
Mobilní kino v KD

pohádka ŘACHANDA
Začátek v 19.00 hodin, VS
Vstupné 70,- Kč
Ve středu 14. prosince 2016
„ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“

u vánočního stromku v Horní Cerekvi
Začátek v 18.00 hodin
V sobotu 17. prosince 2016
VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

Ondřej Slavičínský a hosté
Kulturní dům HC
Začátek v 18.00 hodin
V neděli 25. prosince 2016
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

Začátek ve 21.00 hodin, KD
V sobotu 31. prosince 2016
RETRO SILVESTR v HŘÍBĚCKÉ HOSPODĚ

V sobotu 14. ledna 2017
Sportovní ples

Hudba: ROSA, Sport dancing boys
TOMBOLA
Začátek ve 20.00 hodin
Předprodej od 15. 11. 2016 na MěÚ
H. Cerekev, tel.: 565 396 385
REZERVUJTE VČAS!
V sobotu 28. ledna 2017
Vzduchovková střelecká soutěž
mládeže v KD
V sobotu 28. ledna 2017
Hasičský bál – „KAREL A MY“

Hospoda v Hříběcí.
Začátek ve 20.00 hodin
Bohatá tombola. Srdečně zvou hříběčtí hasiči
V sobotu 4. února 2017
MYSLIVECKÝ PLES
hraje KAREL A MY

Hotel Rustikal
Začátek ve 20.00 hodin
Zvěřinová tombola!
Předprodej od 2. 1. 2017 na recepci hotelu
tel.: 605 825 136
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI
Z HORNÍ CEREKVE!

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 11. února 2017
Dědkovský bál

hraje ROTACE z Humpolce
Hříběcí
V sobotu 18. února 2017
17. Městský ples – VYSOČINKA
V sobotu 18. února 2017

zve Hříběcké divadýlko na představení:
„ZMATEK KOLEM ŽENICHŮ“

reprízy: 25. 2., 4. 3., derniéra 11. 3.
Hospoda v Hříběcí

Ve čtvrtek 23. února 2017

beseda Zbigniew Jan Czendlik

POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
V sobotu 25. února 2017
Dětský karneval

moderuje MILAN ŘEZNÍČEK z Hit Rádia
Vysočina
V sobotu 4. března 2017
10. Reprezentační ples ZŠ
V sobotu 18. března 2017
Babský bál – KAREL A MY

Hříběcí
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