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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města 01-04/2017
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za čtyři měsíce roku 2017 vykazuje následující výsledky:
skutečnost k 30/04
skutečnost k 30/04
2017
schválený rozpočet
v Kč
v%
příjmy
35,245.000,- Kč
11,981.665,- Kč
33,99 %
výdaje
35,245.000,- Kč
10,451.623,- Kč
29,65 %
stav běžných účtů
k 30/04 2017
4,798.499,- Kč
Provozní výdaje ve školách 01-03/2017
Čerpání provozních příspěvků Mateřské školy a Základní školy Horní Cerekev za první čtvrtletí roku 2017
vykazuje tyto výsledky:

2017
Mateřská škola
Základní škola

provozní příspěvek

skutečné čerpání
k 31/03 2017 v Kč

818.000,- Kč
1,970.000,- Kč

skutečné čerpání
k 31/03 2017 v %

182.121,- Kč
483.151,- Kč

22,26 %
24,53 %

Dotace, dotace
Pro časté kritiky, že město nevyužívá dotační programy a tituly, uvádím přehled zpracovaných a podaných
žádostí o dotace za první čtyři měsíce letošního roku a aktuální stav jejich vyhodnocení:

Zdroj
dotace

Celkové náklady
projektu

Požadovaná výše
dotace

IROP

20,254.000,- Kč

18,228.600,- Kč

není znám

3,735.000,- Kč

120.000,- Kč

není znám

74.000,- Kč

50.000,- Kč

50.000,- Kč

608.303,- Kč
993.262,- Kč

400.000,- Kč
695.283,- Kč

400.000,- Kč
není znám

62.240,- Kč

31.000,- Kč

není znám

JPO III. SDH
Horní Cerekev

Kraj
Vysočina
Kraj
Vysočina
MMR ČR
MZe ČR
Kraj
Vysočina
Kraj
Vysočina

91.000,- Kč

60.000,- Kč

60.000,- Kč

JPO III. SDH
Horní Cerekev

MV ČR

800.000,- Kč

400.000,- Kč

není znám

Název projektu
Stavební úpravy ZŠ
specializované
učebny
Stavební úprava ZŠ
gastro technologie
Výsadba zeleně MŠ
Dětská hřiště MŠ
Hřbitovní zeď
VO přechodu u ZŠ

Výsledek
dotačního řízení

K výše uvedenému přehledu podotýkám, že každý dotační titul je jiný – má svoje specifika a administrativní
náročnost zpracování některých žádostí představuje i několik intenzivních pracovních i nepracovních dnů
a obsahem žádostí je mimo jiné i několik desítek povinných příloh.
Rekonstrukce školní kuchyně
Po mnoha letech neustálého odkládání dojde v letošním roce ke komplexní modernizaci kuchyně v základní
škole. Rekonstrukce kuchyně má dvě části:

Dodavatel
Stavební část

I. Kamenická a stavební a obchodní firma,
Kamenice nad Lipou

Gastro technologie

In - Gastro, Tábor
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Cena včetně DPH
10,824.286,- Kč
3,222.334,- Kč
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Před několika dny byly zahájeny přípravné práce spojené s rekonstrukcí venkovní kanalizace a stavbou
odlučovače tuků. Vlastní rekonstrukce kuchyně bude zahájena 16. června 2017 s termínem dokončení
nejpozději do 30. září 2017.
S tím souvisí zkrácení školního roku 2016/2017 o dva týdny a zajištění náhradní dodávky stravy pro
žáky a pracovníky školy v měsíci září ze SPŠ SOU Pelhřimov. Tzv. „cizí“ strávníky – seniory žádáme
o pochopení, ale tříměsíční odstávka provozu kuchyně je ze stavebně technologického hlediska nezbytně
nutná a i náhradní dovážka 200 obědů pro školu v měsíci září bude organizačně náročná.
Bezpečná silnice
Současně s výše uvedenou akcí byla zahájena stavba nového přechodu pro chodce v blízkosti hlavní budovy
základní školy. Záměr řeší přemístění přechodu do vhodnější polohy na silnici II/112 (mimo křižovatku ulic
Tyršova a Fügnerova), zúžení této silnice v místě přechodu a především jeho osvětlení v době zimních
a jarních měsíců v ranních i večerních hodinách nebo při zhoršené viditelnosti. Tímto opatřením se zcela
jistě zvýší bezpečnost žáků i dalších chodců a sníží rizika úrazů či nehod. Stavební práce provedla firma
KM – Zemservis, Krasoňov a Pelmont, Pelhřimov s tím, že celkové náklady dosáhly výše 177.686,- Kč
včetně DPH.

Houpadla a kytičky

V těchto dnech probíhá na zahradách mateřské školy instalace jedenácti nových herních prvků a výsadba
doprovodné zeleně. Herní prvky jsou samozřejmě certifikované, vyrobené výhradně z akátového dřeva, které
se vyznačuje vysokou odolností proti hnilobě i povětrnostním podmínkám a byly vybrány pedagogickými
zaměstnanci školy. Jedná se například o pružinová houpadla, domečky, lanový žebřík a multifunkční sestavy.
Dodávku herních prvků zajistila firma TR Antoš, Turnov s cenou 608.303,- Kč včetně DPH a montáž
provedli pod odborným dozorem pracovníci města.
Téměř současně je realizována výsadba nové doprovodné zeleně. Jedná se například o živé ploty z okrasných,
kvetoucích i vonných keřů, jehličnany i ovocné stromy, keře s jedlými plody, skalky s bilinami nebo tee-pee
z živých vrbových prutů. Děti si tak na zahradách nebudou pouze hrát, ale i poznávat a sledovat rostliny
a jejich proměnu v závislosti na různých ročních obdobích. Výsadbu provádí Ekoinfocentrum, Jihlava
a celkové náklady dosáhnou výše 74.000,- Kč včetně DPH.
Ulice Polní
Také místní komunikace v ulici Polní se po letech dočkala opravy. Původní povrch byl odstraněn, místy bylo
vyspraveno podloží a nový asfaltový povrch byl proveden na konci měsíce dubna. Tomu všemu předcházela
na několika místech oprava kanalizačního řadu. Stavební práce prováděly společnost Swietelsky, Pelhřimov
a firma KM – Zemservis, Krasoňov. Celkové náklady dosáhly výše 748.402,- Kč včetně DPH.
Kamenné zdi
Krátce po velikonočních svátcích byly zahájeny opravné práce hřbitovního obvodového zdiva a kamenné
opěrné zdi na Náměstí T. G. Masaryka. Oprava hřbitovní zdi je naplánována v kompletním rozsahu na období
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roků 2017–2018, provádí ji pracovníci firmy Garant, Žirovnice a celkové náklady dosáhnou výše 1,416.524,Kč. Opěrnou zeď na náměstí opravuje Sdružení DP, Libkova Voda, bude dokončena nejpozději do poloviny
měsíce června a cena díla je 249.817,- Kč včetně DPH.

Hříbátka
Před několika týdny byl v Hříběcí založen nový spolek s názvem „Hříbátka“. Členskou základnu spolku
tvoří několik mladých maminek, jejichž cíl je zaměřen na rozvoj Hříběcí. První návrh, kterým spolek oslovil
vedení města, byl směřován na modernizaci nebo vybudování nového dětského hřiště v rámci grantového
programu společnosti ČEZ „Oranžová hřiště“. Na společném jednání se starostou, místostarostou
a předsedou Osadního výboru Hříběcí byly v polovině dubna diskutovány podmínky zmíněné grantové
výzvy, ale i další možnosti, způsoby a cesty, jak současné dětské hřiště vylepšit. S potěšením byl přijat
návrh na přemístění některých vyřazených dětských prvků z mateřské školy právě do Hříběcí. Do doby
vypracování a podání žádosti o grant tak hřiště pro děti u bývalé hříběcké školy bude obohaceno o sice
již použité, ale další vybavení. Maminkám a spolku „Hříbátka“ přejeme hodně chuti do práce, dlouhou
životnost a mnoho naplněných záměrů a cílů.
Pesticidy v Chrástově
Po opakovaných a nevyhovujících rozborech vzorků vody ve vodním zdroji a vodovodu v Chrástově, kdy
byly zjištěny nadlimitní hodnoty u pesticidní látky Acetochlor ESA, byl na konci měsíce února vydán
Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina zákaz užívání nejakostní vody dodávané z vodovodu pro
veřejnou potřebu místní části Chrástov. Na základě této skutečnosti bylo provedeno následující:



písemná informace o zákazu užívání vody pro pitné účely všem občanům a vlastníkům nemovitostí
v Chrástově,



jednání zástupců města, Osadního výboru Chrástov s provozovatelem vodovodu v Chrástově firmou
VoKa, Humpolec,



jednání zástupců města a občanské veřejnosti v Chrástově,



schválení kompenzace špatné kvality vody úplným osvobozením od platby vodného do doby sjednání
nápravy,



schválení provedení hydrogeologického průzkumu v blízkosti Chrástova s cílem najít náhradní kvalitní
zdroj pitné vody,



schválení provedení zjištění vydatnosti přítoků vody ze zářezů a studny, včetně provedení rozborů její
kvality, popř. odstavení méně kvalitního zdroje vody,



schválení zahájení jednání se zemědělskou společností Rozvodí Černov o úpravě rozsahu ochranného
pásma vodního zdroje Chrástov.
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Acetochlor se dostává do vody v souvislosti se zemědělským hospodařením a je nevhodnou látkou především
pro děti do 3 let nebo alergiky. Ve vodě nejen v Chrástově se vyskytoval jistě i v letech hodně minulých, ale
nikdo jeho výskyt nesledoval, neměřil a tudíž ani neřešil. Krajská hygienická stanice tak činí od roku 2016.

Školská rada
Na počátku měsíce května se poprvé sešla nově vzniklá a ustavená Školská rada Základní školy Horní
Cerekev. Školská rada je šestičlenná a tvoří ji tito níže uvedení:

Jméno a příjmení

Zastupuje

Způsob vzniku členství

Eva Drdová

zástupce pedagogických pracovníků
školy

zvolena pedagogickými
pracovníky školy

Bc. Lenka
Procházková

zástupce pedagogických pracovníků
školy

zvolena pedagogickými
pracovníky školy

Mgr. Olga Spálovská

zákonný zástupce žáků školy

zvolena rodiči žáků školy

Milan Kunst

zákonný zástupce žáků školy

zvolen rodiči žáků školy

Josef Plešák

zástupce zřizovatele

jmenován zastupitelstvem města

Ing. Jaroslav Andrle

zástupce zřizovatele

jmenován zastupitelstvem města

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků školy, pedagogickým
pracovníkům a zřizovateli školy podílet se na správě školy a její existence je povinností dle školského
zákona.
Výběrová řízení
Na počátku měsíce dubna proběhlo vyhodnocení výběrových řízení na obsazení pracovní pozice:



referent samosprávy – oddělení provozní a hospodářské – přihlášku podal 1 uchazeč,



pracovník kulturního domu – přihlášku podalo 8 uchazečů.

Rada města rozhodla obsadit provozní oddělení městského úřadu panem Jiřím Lukášem (Horní Cerekev
88), který se však rozhodl nabízené místo nakonec odmítnout a neobsadit. Výběrové řízení bylo vyhlášeno
opakovaně s uzávěrkou přihlášek do 22. května 2017. Práci související s chodem provozního oddělení
zastává, až do obsazení volné pracovní pozice, starosta města. V případě požadavků na provozní oddělení
volejte: 607 983 297, 565 396 495.
Pracovní místo v kulturním domě bylo obsazeno od 1. května 2017 slečnou Ludmilou Červenkovou (Horní
Cerekev 413). Všichni jí přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti v nové práci.

Hornocerekvický zpravodaj
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Z11h aneb Baliseta
V souvislosti s vytvořením nového místa pro přecházení bylo na náměstí T. G. Masaryka umístěno 16 kusů
dopravního opatření Z11h - baliseta. Zelenobílé pružné reflexní sloupky mají za úkol především usměrňovat
dopravu a zamezit libovolnému parkování motorových vozidel. Umístění baliset bylo schváleno DI Policie
ČR, dopravním úřadem i správcem a majitelem silnice II/112 a výrazným způsobem zvýší bezpečnost
chodců na nově vytvořeném místě pro přecházení i bezpečnost silničního provozu

Kontrolní záplava
V průběhu šesti týdnů, v období od 6. března do 2. května 2017, proběhly na městském úřadě 4 plánované
i neohlášené kontroly nebo inspekce:



Česká inspekce životního prostředí – hospodaření v lesích,



Ministerstvo práce a sociálních věcí – plnění povinností při poskytování pečovatelské služby,



Energetický regulační úřad – dodržování energetického zákona,



Krajský úřad Kraje Vysočina – výkon státní správy na úseku stavebního řádu.

Ve funkci starosty města jsem přes dvacet let, ale takto časově nakumulovanou a soustředěnou smršť
kontrolních orgánů jsem nezažil. Žádná kontrola není příjemná, nicméně náš úřad všechny inspekce zvládl
bez závažných pochybení. Jen se ptám, jaká kontrola přijede příště?
Poděkování
Starosta města děkuje:



Miroslavu Václavíkovi a Mgr. Michaele Nežerkové za organizaci akce „Noc s Andersenem“, která se
uskutečnila v městské knihovně za účasti 25 dětí,



Českému zahrádkářskému svazu za uspořádání Velikonoční výstavy,



Mateřskému centru Klubíčko za organizaci mezigeneračního výletu do Zruče nad Sázavou,



Všem účastníkům úklidové akce „Čistá Vysočina 2017“, kteří se sešli i přes nepříznivé aprílové počasí
a zasloužili se o úklid u silnic v okolí Horní Cerekve,



Sboru dobrovolných hasičů Horní Cerekev a Hříběcí za organizaci tradičního pálení čarodějnice,



Miroslavu Václavíkovi, Tereze Juránkové a Michaele Vlčkové za celodenní úsilí, obětavost i aktivitu
při již tradiční akci „Květinový den“ – výtěžek této finanční sbírky na podporu boje s rakovinou činil
14.303,- Kč. Velmi DĚKUJI všem dárcům za peněžité příspěvky!!!

_____________________________________________________________________________________
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
_____________________________________________________________________________________
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URŠULA KLUKOVÁ V HORNÍ CEREKVI
ANEB ....... URŠULOVINY
Lze se jen dohadovat, co všechno ovlivnilo návštěvnost cerekvického kulturáku o posledním dubnovém pátečním večeru. Určitě sehrálo značnou
roli počasí, v mrazu a místy i v ten den čerstvém
sněhu se z domova chtělo asi jen málokomu. Ale
přesto .... Byla to nedůvěra k avizovanému typu
akce? Jistě, divadelní představení má jiný zvuk, nejen v Cerekvi na něj potencionální návštěvníci slyší
lépe, navíc podobných zábavných pořadů produkují televizní stanice stále docela dost. Nebo snad
nedůvěra v sílu hlavní protagonistky utáhnout celý
večer, když sama byla a je – právě díky televiznímu
vysílání – představována veřejnosti především jen
jako letitý, jakkoli spolehlivý „přihrávač“ svým mediálně známějším kolegům? Nu, stalo se, v předních
řadách sálu se nás sešla slabá čtyřicítka diváků. Oba
účinkující to však naštěstí nijak neznervoznilo a nedeprimovalo a nakonec ani odezva publika, byť se
nemohla rovnat bouři jindy podstatně zaplněnějšího
kulturního domu, nebyla malá.
Oba účinkující? Nu ano, Uršula Kluková přijela
ve dvojici s Šimonem Pečenkou a neříkalo-li příliš
snad dosud jméno tohoto mladého muže některým
příchozím, budou si ho nyní již dozajista pamatovat, neboť byl nejen naprosto rovnocenným partnerem paní Uršule a znamenitě ji doplňoval, ale
očekávaná show plná gagů, vyprávění a typického,
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nezaměnitelného hereččina smíchu byla více než
skvěle vyvážena i po pěveckého stránce. Vokál
pana Pečenky byl prostě úchvatný. A jednotlivé party? Tvořily je oblíbené skladby a písně paní Uršuly
a rámovaly jinak vcelku očekávané její rozpravy,
příjemné, zajímavé, občas povědomé, občas plné
zcela neznámých faktů a životních příhod – o mládí
a dospívání na malém městě (narodila se v Polsku,
ale záhy s rodiči přesídlila do Broumova), o studiu
a původním povolání (zdravotní sestra), o přesunu
do Prahy v sedmdesátých letech, o působení v divadle Semafor, o zájezdech, lidech z branže ... Došlo
samozřejmě i na připomenutí známých, ba legendárních scének a vzdání holdu panu Gustavu Oplustilovi v „Techtlích mechtlích“ (původně napsaných
pro Laďku Kozderkovou a Jiřího Líra na začátku let
osmdesátých) a kolegovi Miloslavu Šimkovi (interview s majitelkou prvního posametového veřejného
domu v Praze), ten byl pochopitelně připomenut vícekrát, včetně jím tradičně oraganizované Pohody
Vánoc v Semaforu, v níž došlo např. i na převtělení
paní Uršuly do podoby vánočního stromku.
Z těch písniček vše dost překvapivě odstartovala
relativně mladá „Lemon Tree“ od německých Fools
Graden, ovšem s vtipným a originálním, svébytným
českým textem, dále ale už následovala „klasika“,
kterou si obecenstvo mohlo zpívat (a také přečasto
zpívalo) s sebou – Matuškovy „Žlutý růže z Texasu“
a „Námořnickej bál“, Chladilovo zavýsknutí (nebo
snad povzdechnutí?) „Já se dnes odpoledne žením“,
Hašlerovu „Ta naše písnička česká“ ....., případně
si ji „jen“ vychutnat ve skvostném podání Šimona
Pečenky – árii hostinského z muzikálu „Bídníci“ či
rovnou bravurně přednesený duet napsaný původně
pro Pavarottiho s Ramazottim.
Když byla navíc tahle pestrá mozaika ještě vyšperkována domácí bábovkou upečenou dle receptu
Šimonovy maminky, nabídnutou o přestávce zájemcům (kdo chtěl, mohl si zapsat i recept), vyložením
karet paní Uršulou vylosované divačce a podepisováním zdarma poskytovaných fotografií, nelitoval
takto společně stráveného večera nikdo ze zúčastněných a dvojici bavičů v tom nejlepším slova smyslu to bylo dáváno náležitě najevo. Snad tedy i oni
odjeli s dobrým pocitem a příště se vrátí, věřme, že
před sál pod návštěvou ve švech praskající. Zasloužili by si to!
Přemysl Hamerník

7

ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Žáci naší školy se v jarních
měsících účastnili řady soutěží
nad rámec běžné výuky, při
kterých určitě rozšířili své
vědomosti v dané oblasti.
Kromě prvňáčků se ostatní třídy
v březnu zapojily do soutěže
Matematický klokan. Z tzv.
Pythagoriády dokonce vzešli úspěšní řešitelé Jan Brož,
Tomáš Kolář (5. třída) a Jakub Dvořák (6. třída).
Jmenovaní se „propočítali“ do okresního kola, které
proběhne v nejbližších dnech.
22. března se žáci 1.–5. třídy podívali v nové tělocvičně školy „do kina“. V několika minutách tam
totiž vyrostla nafukovací promítací hala, kde se děti
postupně ocitly na dně oceánu či přímo pod hvězdnou oblohou. Projekce Sférického kina je velmi
podmanivá a také velmi poučná.
31. března navštívili žáci 7.–9. ročníku ZŠ Horní Cerekev výstavu replik českých korunovačních
klenotů v Jihlavě. Žáci se na této výstavě dověděli
mnohé o životě tehdejších lidí, samotného císaře
a o osudech korunovačních klenotů.
Duben byl ve znamení sportovních úspěchů, když
na závodech ve skoku vysokém „Jarní laťka“ Tereza Kosová (8. třída) suverénně zvítězila výkonem
140 cm, Vladimír Komín (9. třída) obsadil třetí
místo výkonem 165 cm a Tomáš Pospíchal (7. tří-

da) si výkonem 135 cm vyskákal v mladší kategorii
4. místo.
Již podruhé se naši páťáci zúčastnili okresní vědomostní soutěže „Všeználek“, ve které pod dohledem třídní učitelky Milady Jírové obsadili pěkné
páté místo. Reprezentovala nás čtveřice Jan Brož,
Tomáš Kolář, Barbora Janoušková a Dagmar Kalianková.
Nezůstáváme pozadu ani v jazykových soutěžích
a po olympiádách v cizích jazycích (leden – únor)
se trojice Dominik Sankot, Ondřej Kasal a Jan Novák dokonce ucházela o titul Nejtalentovanější
žák v anglickém jazyce Pelhřimovska. Jan Novák
(7. třída) obsadil velmi pěkné sedmé místo a navázal tak na své úspěchy v předchozích soutěžích.
24. dubna se místní kulturní dům proměnil v obří
bubenickou arénu. Všichni žáci školy i jejich učitelé
byli vybaveni bicím nástrojem (bubny, drumbeny,
boomwhackers…) a vtaženi do rytmu společného
bubnování pod vedením profesionálního bubeníka.
Hodina rychle uběhla a všichni měli možnost zažít
pocit být součástí jednoho velkého orchestru.

Koncem dubna vyrazilo do Pelhřimova pod vedením Evy Drdové 24 nejmenších fotbalistů, aby
změřili své síly ve dvou věkových kategoriích v již
tradičním McDonald´s Cupu (malá kopaná pro I.
stupeň ZŠ). Obě družstva si za asistence trenérské
dvojice Jaromír Drda – Jiří Přibyl vedla velmi dob-
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ře, ti nejmenší dokonce obsadili v oblastním kole
druhé místo. Dětem patří velká gratulace a doprovodu opravdu upřímné poděkování.
Mezi poslední akce patří školní kolo zahrádkářské
soutěže���������������������������������������������
, které proběhlo za účasti deseti žáků za řízení paní Marie Vaňkové. Do květnového okresního
kola postoupili Jan Brož, Tomáš Kolář, Barbora Janoušková (5. třída) a Petr Šimánek (7. třída).
Naše škola se jako jedna z prvních aktivně zapojila do celostátního projektu společného vzdělávání,
v současné době končíme první jednoleté období
kroužků, doučování a přípravy na vyučování zejména žáků ohrožených školním neúspěchem. Koncem
školního roku dojde k vyhodnocení a stanovení dalšího směru této činnosti, která by měla v první řadě
žákům������������������������������������������
pomáhat překonávat jejich výukové problémy.
Využíváme i schopností a talentu našich žáků
a učitelů k výzdobě školních prostorů, tyto dvě koláže nově zdobí naše šatny a jsou dokladem toho,
že i vlastními silami lze vytvořit hodnotná díla.

S dalšími novinkami vás seznámíme v příštím
čísle zpravodaje, předem ale prozradím, že těsně
před vydáním je zcela ojedinělý vlastní kalendář
školy, který obsahuje fotografie a výtvarné práce
našich žáků, má neomezenou platnost a …a další
opravdu příště.☺
Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel ZŠ

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna Bar Horní Cerekev,
v minulém čísle zpravodaje jsem vás pozval
na 17. ročník tradiční akce Zahájení sezony po stopách „Přes tři vrchy Vysočiny“, která se uskutečnila
v pondělí 1. května 2017. Každý z účastníků si mohl
vybrat ze tří tradičních tras, a to 30, 50 a 85 km. Každý si mohl trasu zvolit podle svých schopností, sil
a mohl si trasu i přizpůsobit podle svého. Na startu
na náměstí v Horní Cerekvi v 10.30 hodin se sešlo
asi 60 cyklistů všech věkových kategorií. Cyklisty
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s mírným zpožděním odstartoval pan Josef Frey.
Na bezpečnost cyklistů v prvních kilometrech dohlíželi příslušníci Policie České republiky. Počasí bylo
chladnější s nepříjemným větrem, který v mnohých
částech trati foukal zepředu a byl pro cyklisty velice nepříjemný. Proto účast zůstala za očekáváním
a na startu se sešlo méně cyklistů než v minulých
ročnících. Po dojetí jsme se sešli na zahradě manželů Freyových k občerstvení a přátelskému posezení. Každému jsme předali malý dárek. Dětem
jsme ještě předali na památku 17. ročníku malou
medaili. I přes nepřízeň
počasí se akce vydařila.
Celou akci jsme finančně zajišťovali z dotace poskytnuté ČUS.
I v příštím roce hodláme pokračovat v pořádání Zahájení sezony
po stopách „Přes tři
vrchy Vysočiny“.
Chtěl bych všem
účastníkům poděkovat
za jejich účast. Rád
bych poděkoval i Policii ČR za jejich pomoc.
S pozdravem
„Ať nám to šlape“
se s vámi loučí cykloreportér Libor Reich.
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
KNIHY PLNÉ JARNÍHO ČTENÍ
Josef Dvořák / Marie Formáčková,
Josef Dvořák – úspěch se nedá přivolat. Jaké měl dětství, co ho přivedlo k divadlu, jak prožíval svá první
milostná vzplanutí nebo že stejně
důležité jako dobře se oženit, je dobře se rozvést, o tom všem vypráví
známý český herec a komik Josef
Dvořák, rodák z Horní Cerekve.
Táňa Keleová-Vasilková, Okénko
do snů. Hlavní hrdinka Hana, 27letá
mladá žena, často sedává ve svém
pokoji s okénkem do zahrady a sní
o tom, že její život bude zcela jiný
než matčin a babiččin. Touží žít
ve městě, vdát se za bohatého muže
a je odhodlána udělat vše pro to, aby
se jí to podařilo. Zaslepená vlastními
představami i strachem, že jí to nevyjde, dělá množství chyb, které se
napravují jen těžko.
Shari Lapena, Manželé odvedle.
Thrillerový debut roku 2016, o kterém se nejvíc mluví. Vaše sousedka
nechce, abyste vzali své šestiměsíční
dítě na slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Váš manžel
prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece
hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijdeme
zkontrolovat. . .
Karolína Becková, Dotknout se
duhy. Bětce je jasné, že její život
potřebuje změnu! Když se ozve otec,
kterého od dětství neviděla, považuje
to za začátek nového života. A život
na Mallorce nemá chybu. Navíc se
kolem ní začnou točit hned dva pohlední muži, co chtít víc? Má si vybrat zkušeného a dobře situovaného
Ivana, nebo přitažlivého studenta
Richarda? Jeden z nich jí nakonec
změní život možná víc, než by chtěla. 1 kniha, 2 příběhy.
Alexander Stainforth, Láska k nakousnutí. Co může workoholičce Lauře zkomplikovat život ještě
víc než to, že přijde o práci, a tak
už není obávaná šéfová? Zamiluje
se. Zpočátku to tak sice nevypadá,
protože ten otrava jí už podruhé zablokoval vjezd do domu, ale nakonec se z něho vyklube nový soused.
Následuje pozvánka na večeři, první
společný den a Laura má hlavu v oblacích. Nic ovšem není takové, jak se
na první pohled zdá.
Jean Lopez, Mýty druhé světové
války. Stále přežívá mnoho mýtů,
které mají tuhý kořínek a mimo jiné
potvrzují, že propaganda válčících
stran z doby války stále funguje a deformuje názory ještě dávno po na-
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prosté porážce Německa a jeho spojenců. Tato kniha si
klade za cíl objasnit dvacet tři představ, sice falešných
a zcela mylných, ale stále považovaných za pravdivé.
Jan Vyoral, Soudruzi chachaři.
Poznejte soudruhy, kteří s nasazením svých zažívacích orgánů
nadšeně budují socialismus pomocí nikdy nekončícího nasávání. Nová kniha plná humoru!
Dočtete se, jak tančit lambadu
na známé proletářské hity, dozvíte
se o střelbě soudruhů, kterou odnesl
především soudruh Pštrosák, poznáte legendární rozhlasovou hvězdu
Kristýnu i soudruhy chachary a jejich pozoruhodný pracovní zápal v době socialismu.
Dave Barry, Randit můžeš až
od čtyřiceti. Opět sbírka fejetonů
od známého a u nás oblíbeného autora. Tato kniha s podtitulem „Dave
Barry o rodičovství a jiných tématech, o nichž toho ví jen velmi málo“
čtenáře rozhodně nezklame. Barry
v ní řeší, jak je jeho zvykem, témata, která se ho nějak osobně dotýkají,
například: rodičovství, intelektové
dovednosti v éře technického pokroku, pošta, sex, rozdíly mezi muži
a ženami, létání, práce profesionálního spisovatele atd.
Jaroslava Staňková, V zemi, kde
vychází slunce. Příběh české umělecké rodiny, které se podařilo legálně překročit železnou oponu mezi
zeměmi pod panstvím Sovětského
svazu a svobodným světem. Vyjeli
do Japonska za prací, za krásami
země, exotickou kulturou i odlišnými lidmi – nadýchat se života ve svobodě. Nadšení od okamžiku příjezdu
do vysněné země bude však kroceno
bolestí zrady a zničením lásky.
Dmitry Glukhovsky, Metro 2033.
Arťom žije se svým pěstounem
ve spletitém labyrintu moskevského
metra, na jediném místě na světě, kde
je lidstvo po jaderné válce schopné
alespoň zčásti přežívat. Jednotlivá
lidská společenství živoří v šachtách
metra, kde co stanice, to zvláštní
komunita, jakýsi mikrostát se všemi
svými ctnostmi a nešvary. Román se
stal předlohou i k úspěšné počítačové
hře.
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
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jaro je pro většinu z nás nejkrásnější období
v roce. Čas opět čerstvě zelené přírody, různě barevných květů, čas na svět se klubajících a rodících
mláďat.
Tak i děti z naší mateřské školy mají jarní období
rády a těší se na něj. Proto se i letos radovaly z toho,
jak se rozloučí se zimou a půjdou stejně jako před
rokem hodit do Zámeckého rybníka „Moranu“ –
symbol končícího ročního období. Stalo se tak přesně první jarní den.

V týdnu před Velikonocemi pak naši předškoláci
navštívili Domy s pečovatelskou službou, kde společně s paní učitelkami popřáli jejich obyvatelům
k těmto významným svátkům a obdarovali je přáníčky, která pro ně zhotovili.

Dva dny poté jsme navštívili městskou knihovnu
a pan Miroslav Václavík nás ochotně seznámil
s prostorami knihovny, jejím vybavením a nově
vydanými knihami. Děti si mohly podle vlastního
zájmu půjčit a prohlédnout knihy a připomenout si,
jak s nimi zacházet, aby je nepoškodily.

Začátkem dubna jsme se s mladšími dětmi byli
podívat na domácí zvířátka na statku u Zemanů
a o pár dní později si s dětmi ze všech oddělení
prohlédli v místním muzeu zahrádkářskou výstavu
s překrásnou velikonoční výzdobou.
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V tomto měsíci, který je známý jako měsíc bezpečnosti, jsme průběžně s dětmi na toto důležité
téma hovořili. Kromě povídání a rozhovorů nad obrázky zhlédly děti velmi poučný a zároveň zábavný
pořad s názvem „Doprava a semafory“.
A je tu květen. Čtvrtého tohoto měsíce proběhl
v mateřské škole zápis dětí a pak už jsme se těšili na připravovanou besídku ke Dni matek. Děti
vyrobily malá překvapení a několika básničkami
a písničkami svým maminkám a babičkám popřály
k jejich svátku.
Jana Andrlová
učitelka MŠ
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ZÁPIS DO MŠ HORNÍ CEREKEV
Pro zájemce o umístění dítěte do naší mateřské
školy oznamujeme, že máme ještě volnou kapacitu pro následující školní rok 2017/2018. Přihlásit
lze děti ve věku od 2 let, nejlépe do 30. 6. 2017.
Děti přihlašují pouze zákonní zástupci – rodiče.
S sebou vezměte: občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Evidenční list a žádost o přijetí lze stáhnout
z webových stránek mateřské školy v souboru
Dokumenty.
V naší mateřské škole nabízíme výchovu a vzdělávání dětí dle jejich individuálních potřeb pod
vedením kvalifikovaných učitelek.
Děti budou rozděleny do tříd podle věku:
Třída „Ježečci“ – věk dětí 2 až 4 roky
Třída „Krtečci“ – věk dětí 3 až 5 let
Třída „Koťata“ – věk dětí 5 až 6 let (předškolní
třída)

od školního roku 2017/2018 již povinná docházka
Dále můžeme dětem nabídnout i nadstandardní
aktivity v rámci provozní doby mateřské školy:
• Kroužek „Angličtina pro nejmenší“ – pro děti
od 3 do 5 let. V předškolním oddělení je již součástí výuky (p. uč. Bc. V. Spielvogelová)

• Kroužek „Pískání na zobcovou flétnu“ – pro
děti od 4 let (p. uč. Bc. J. Nováková)
• Kroužek «Logopedie» – nově od šk. roku
2017/2018 (p. uč. Bc. J. Nováková)
• Kroužek «Pěvecký» – od 3 let (p. uč. J. Andrlová)
• Tvoření dětí s rodiči – čtvrtletně – (p. uč.
B. Svatková)
• Enviromentální výchova – pro předškoláky
(p. uč. B. Svatková)
• Cvičení v tělocvičně ZŠ – předškoláci
(p. uč. B. Svatková a p. uč. Bc. V. Spielvogelová)
• Plavecký výcvik ���������������������������
– bazén Pelhřimov, předškoláci
• Rozvíjení rozumových dovedností pomocí
nově zakoupeného přístroje Sweet box – interaktivní tabule
• Kulturní akce pro děti pořádané přímo
v prostorách MŠ – divadla, výchovně vzdělávací pořady, apod.
• Výlety, exkurze – ZOO Jihlava, Muzeum
strašidel Pelhřimov, výrobní podniky, apod.
V příštím školním roce budeme mít pro děti
i nově zrekonstruovanou zahradu s novými
hracími prvky a s výsadbou okrasných dřevin.
Bc. Jana Nováková

Spolek Hříbátka

VODNICKÝ DEN

vás srdečně zve
na

s pohádkovou cestou
(konec v 15 hod)

Soutěže o hodnotné ceny
Hrnečková dílna Petry Čábelkové
Fotokoutek, Malování na obličej
Bohaté občerstvení, rybí speciality
Vodnické kostýmy vítány!
Vstupné dobrovolné
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neděle 21.5.2017
od 10h do 17h
Martínkův mlýn
Hříběcí
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DIVADELNÍ PRKNA V HORNÍ CEREKVI
Tak co připravili cerekvičtí ochotníci pro letošní rok? Jakou novinku secvičili, čím se rozhodli v předchozích letech laťku hodně vysoko
nastavenou udržet nadále na stojanech? Čím
nás pobaví a potěší?
Věru, vybrali si předlohu nelehkou, Poláčkovo dílo „Bylo nás pět“. Předlohu známou, jak
z četby, tak z televizního zpracování, pro některé i třeba z aktuálního ztvárnění pražským
Divadlem ABC. Mnoho možností srovnání, ale
Cerekvičtí se jich nezalekli. Proč také? V řadě
posledních představení ansámbl přesvědčil, že
není žánru, v němž by – jistě po pečlivém nastudování a pracném nazkoušení – nebyl doma.
A typově? Diváci si již předem, věřím, dokázali
docela snadno představit několik členů místního souboru v určitých rolích. Konkrétně Václava Martínka jako otce Bajzu, Sylvu Frölichovou coby jeho manželku, a pochopitelně i nebo
především (?) Daniela Edra v roli vypravěče
příběhu, školáka Petra Bajzy.
Tahle krásná kniha skýtá řadu možností dramatického ztvárnění, režisér Jaroslav Zelenka
se rozhodl uchopit pouze první část příběhu,
čili zaznamenat příhody klukovské party, zobrazit i jejich nejbližší a některé další obyvatele
malého českého městečka v době zhruba před
sto lety, v průběhu jednoho školního roku. Vynechal tak zcela druhou část knížky, která ovšem popisuje děje odehrávající se především
v Petrových horečnatých snech během jeho
vážného onemocnění, tím příběh nijak zásadně
neochudil – pochopitelně vměstnat se s věrným
přepisem celé předlohy do dramatizace při zachování její rozumné časové délky by ani nebylo dost dobře možné – naopak, pro diváka
zůstal sevřený přehledný útvar, jenž však mohl
být místy i originálně doplňován, pochopitelně zcela v souladu s původním Poláčkovým
„rukopisem“, což zase bylo výzvou pro celý
ochotnický soubor, ten tak vystačil i s poměrně skromnou (nikoli chudou, prosím!) scénou,
na níž ale nemohla chybět mluvící koňská hlava, stejně jako střídavě obchod pana Bajzy či
cukráře Svobody (roztomilý František Parkan),
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školní třída, zešeřelý sál biografu či luka a pole
za městem. Ve výsledku se nám tak dostalo až
překvapivě svěžího a neotřelého podání jinak
důvěrně známé látky.
A jaký že to byl osobitý vklad cerekvických
ochotníků k tomuto legendárnímu příběhu?
V prvé řadě zaznělo hodně vtipných popěvků,
citlivě zakomponovaných do děje, místní opětovně, všichni do jednoho, prokázali, že pěvecky jsou na tom velice dobře. V závěrečných
přídavcích si tak celý rozjařený sál s nimi mohl
v nakažlivém refrénu např. nadšeně zapět, že
dáme .....“veržinko z Rakouska, ať tě holky dál
nemaj‘ za hovňouska“, vycházeje ze scénky,
v níž Pepek Zilvar z chudobince (Václav Klubal) zasvěcuje chlapce do tajů povznášející vášně kouření. Objevilo se i několik originálních
hlášek korespondujících přesně s charaktery
Poláčkem načrtnutých hochů ony promluvy
pronášející (např. Čeněk Jirsák v podání Milana Makovičky si s gustem připisuje do notýsku
nově nasbíraný hřích ke zpovědi, vskutku parádní: „Čural na pánském záchodku s holkou“.)
A další a další drobnosti, které přispěly ke zdaru letošních představení a potvrdily zároveň jak
obdiv a úctu k nesmrtelnému odkazu spisovatele, tak lásku a úctu k divadlu jako takovému.
Diváctvo to nemohlo nevycítit, ovace byly
bouřlivé při každém předvedení hry. Zasloužené! A nejen pro těch pět (ještě nezmínění Jiří
Benda jako Eda Kemlink a Zdeněk Zíka coby
Bejval Antonín), ale i pro cukrářovic Evičku
v podání Evy Pivcové, služku Kristýnu alébrž
Rampepurdu rampepurďáckou (Lenka Procházková), strýce a tetu Vařekovi (dokonale vykreslené Jaroslavem Zelenkou a Erikou
Čičmancovou), jakož i obávaného pana Fajsta
(Josef Duba) kontrolujícího neúnavně čistotu
chlapeckých uší a reportujícího o všech jejich
skutečných i zdánlivých poklescích .... a bylo
jich, těch potleskem odměněných, ještě daleko
víc! Však vy je všechny znáte, ty kluky (a holky), co spolu chodí.
Přemysl Hamerník
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O TOM VELKÉM NOCOVÁNÍ, O ANDERSENOVI,
ČTYŘLÍSTKU A VŠEM DALŠÍM . . .
V pátek 31. března 2017 ukončila „Noc s����
 ���
Andersenem“ národní kampaň „Březen – měsíc
čtenářů“. Knihovny a školy otevřely i v noci své
brány a pozvaly děti vybavené polštářky a spacáky na noční čtení pohádek, na které v dnešní
uspěchané době není tolik času. „Noc���������
s ������
Andersenem“ proběhla v 1695 místech v celé ČR, ale
i v zahraničí. V pořadí 5. „Noc s Andersenem“
v Horní Cerekvi zažilo 25 dětí, kteří v jednom
jediném kouzelném večeru��������������������
prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou.
„Spaní v knihovně“ se v našem městečku stává
již tradicí a o společné nocování je vždy velký
zájem. Ani letos to nebylo jiné. Mnoho, mnoho
příprav a pak to začalo. Spousta zábavy, soutěžení, povídání, ale i dobrého jídla. Nejvíce díků
patří slečně Mgr. Michaele Nežerkové, která
je mi vždy velkým pomocníkem. Velký dík si
zaslouží i paní Veronika Šimánková, maminka
Adélky, Město Horní Cerekev a všichni ostatní, kteří se na akci podílejí. Patronem letošní
noci se stal časopis a vydavatelství Čtyřlístek.
Dobrodružství inspirované nejen četbou knih

a časopisů umocnila přítomnost dětem dobře
známých hrdinů.
Vždycky je to stejné, dvakrát se otočíte a je
po všem. Zůstává únava, ale cennější jsou
šťastné dětské oči. Proto to všichni děláme, že?
Po nocování v knihovně už není ani památky,
ale čas neúprosně běží a děti se již teď mohou
těšit na příští nocování. A my také!

Ta příští bude v pátek 23. března 2018.
Miroslav Václavík

ČISTÁ VYSOČINA 2017
Ráda bych tímto
poděkovala
letošním
účastníkům úklidové
akce Čistá Vysočiny
2017. Přes nepřízeň počasí se nás v sobotu 22.
dubna sešlo osm a za deště jsme se rozešli uklidit
silnice od Horní Cerekve směr Nová Ves a Pelhřimov. Dále bylo uklizeno okolí silnic směr Jihlava,
Hříběcí (rodina Dalíkova) a Chrástov – Čejkov (rodina Janouškova). Jako každý rok bylo co uklízet,
našly se i takové rarity, jako staré topení, taška dětských hraček, hrnec apod., ale samozřejmě převažovaly obaly od pití a kelímky z nápojových automatů. Dále bych chtěla poděkovat panu starostovi
za poskytnutí rukavic na úklid a za odvoz odpadků
od silnice Chrástov – Čejkov.
Ještě jednou moc DĚKUJI všem dobrovolníkům.
Zdeňka Němcová
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KDO CHCE SLAVIT, DŮVOD SI VŽDY NAJDE…
Tak pojďme slavit! Také vás někdy napadne, kolika mezinárodními dny a svátky jsme doslova obklopeni? Kdybychom se zaměřili už jen na ty „rodinné“ svátky, máme tu svátek zamilovaných (14.
2.), Mezinárodní den žen (8. 3.), Den matek (druhou
květnovou neděli), Den otců (třetí neděli v červnu),
Den rodiny (15. květen), Den seniorů (1. října), Den
manželství (12. 1.), a pak stále více svátků „netradičních“. Víte například o Mezinárodním dni hygieny rukou (5. 5.), kachliček (21. 5.), her (28. 5.),
triček (21. 6.) nebo polibku (6. 7.)?

Na Den Země (22. 4.) jsme navzdory kalendáři spojili oslavu Dne matek, otců, rodiny i seniorů
na výletě do Zruče nad Sázavou. Počasí nám sice
nepřálo, přesto mnozí neodolali a po návštěvě zámku, Muzea panenek a Vodáckého muzea skončili
u kuličkodráhy, aby si vyzkoušeli, ve kterém z deštěm vytvořených bazénků jejich duhovka skončí.
Po přejezdu do Hulic jsme pak navštívili interaktivní expozici Včelí svět a na závěr se opět „zmáčeli“ ve Vodním domě. Vlastně jsme neplánovaně
díky počasí oslavili také Světový den vody (22. 3.)
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a s předstihem i mezinárodní den úsměvu (5. 10.).
O oslavu hudby (mezinárodní den hlasu 17. 3.
a hudby 21. 6.) se pak postaral místní sbor ČASD
při svém velikonočním koncertě. Když nám bylo
navrženo, že vstupné dobrovolné obdrží naše mateřské centrum, netušili jsme, že se podaří vybrat
neuvěřitelných 2920 Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům i účinkujícím – nejen za peníze, ale i za nápad a především za pěkný kulturní
zážitek.
A na závěr ještě jeden klasický mezinárodní den
– když řekneme 1. června, určitě všechny napadne
Den dětí. Z organizačních důvodů jeho oslavu posuneme až na konec měsíce, na pouťový víkend od 23.
do 25. června. V Hornocerekvickém muzeu budou
moci návštěvníci zhlédnout výstavu hraček. K vidění bude sbírka jedinečných porcelánových panenek,
různé druhy maňásků, háčkované hračky a další.
Některé prvky budou „dotýkací“ a kdo z dětí správně vyplní kvíz, obdrží drobné ceny. Věříme, že je,
na co se těšit!
A opravdu poslední otázka na konec – všimli jste
si, kolik se nám do těchto 348 slov vešlo svátků?
Tak pojďme slavit… Důvod být spolu a užít si společné chvíle bez nutných povinností se vždy najde.
Jménem MC Klubíčko Horní Cerekev
Olga Spálovská
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KVĚTINOVÝ DEN 2017
Již tradičně druhou středu v měsíci květnu, letos 10. května 2017, proběhl v našem městečku další ročník „Květinového dne“. Výtěžek této
ﬁnanční sbírky na podporu boje s rakovinou činil

14.303,- Kč.
Jménem všech, kterým vámi darované
peníze pomohly či pomohou, vám ze srdce
děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit
na další ročník. Výtěžek z prodeje bude
použit na nádorovou prevenci, podporu
výzkumu léčby rakoviny a na zlepšování
života
onkologických
pacientů.
Poděkování patří i Terezce Juránkové
a Míše Vlčkové za pomoc a obětavost.
Miroslav Václavík
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HŘÍBĚCKÉ DIVADÝLKO ... ZMATEK KOLEM ŽENICHŮ
Takový nápor hříběcká hospoda dlouho nepamatuje. Noví nájemci? Nová značka piva? To obé již
od podzimu, odzkoušené, akceptované, sžité s dál
proudícím děním ve vsi. Ale dnes večer? Divadlo .....
Fronta se vine od vstupních dveří do výčepu přes celou
chodbu, na jejím konci se otáčí a vrací se zas málem
až ke vchodu do kulturního zařízení, nijak se nezkracuje, již je po 19. hodině, za chvilku by měla opona
jít nahoru a stále přicházejí noví a noví návštěvníci,
mnozí z nich dnes dávaný kus přitom zhlédli o některém z předchozích víkendů a přesto se dostavují
znovu. To je skvělým vysvědčením pro sehraný tým
Hříběckého divadýlka, ale vlastně i pěknou vizitkou
pro celou obec, svědčící o soudržnosti, pospolitosti,
v neposlední řadě pak o kulturní vyspělosti.
Na programu je derniéra v letošní sezoně nastudované komedie, pochopitelně opět autorské, „Zmatek
kolem ženichů“. Po pohádkovém příběhu, hře historické, cyklu krátkých rodinných příběhů na stejné
téma v různých dobách a komediích vlídných i lehce
bláznivých napsala paní Marta Volcová scénář opět
veseloherního ražení, pochopitelně se usadila i na režisérskou stoličku a s osvědčenými představiteli
hlavních rolí předložila po zážitku hladovému publiku hru zasazenou do dvacátých let minulého století, hru s nijak komplikovaným dějem, ale vtipnou,
svižně „odsýpající“, korespondující s vděčnou tradicí
divadelních i filmových děl té doby, jež jsou nadále
nadšeně přijímána i stále novými generacemi diváků. Stejný ohlas se dostavuje i nyní při předvádění
„Zmatku“. Aby ne!
Z minulých let skvěle sehraná ústřední manželská
dvojice Kružítkových, Tomáš Edr coby ředitel školy,
ctihodný pan Vilibald, Kačka Petráková jako všechny opečovávající, rodině se vždy obětující jeho manželka Kornélie. Jejich dcery, zdánlivě jen do studia
ponořená Hermína v podání Žanety Šimkové, taková
ta tichá voda břehy dokonale podemílající, a na svou
dobu přeci jen trochu ostřílenější, i když samozřejmě
patřičně cudná a nijak světácká Valerie, představovaná Marií Procházkovou. Přesné, přesvědčivé herecké
výkony, tak jak již je obecenstvo navyklé.
A tetička. Samozřejmě, život nemůže stále plynout
bez alespoň drobných zádrhelů. Nezbytně se tedy objevuje na scéně Vilibaldova matka a Kornélii se začíná tmít před očima, připomínky jsou náhle ke všemu,
co ještě před chvílí se jevilo být v naprostém pořádku, s ničím nevládne spokojenost, na všem se chlup
najde, žádná nitka suchá není, nu a ta kapička něčeho na posilněnou, ostřejšího, pro zlepšení chuti či
upravení zažívání, lhostejno zda ráno, před obědem
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či jako šláftruňk, ale vlastně kdykoli během dne, no
tak ta kapička kdyby k dispozici byla pro nebohou,
starou, nemocnou příbuznou ... Marcela Maryšková
je okouzlující v této roli, patřičně nervuje své okolí – a sklízí zasloužený aplaus při každém vstupu
na pódium, při každé replice. Stejně jako Jiří Šimek
v nepříliš velké úloze jejího osobního „sluhy“ Aloise,
který tak jen potvrzuje rčení o tom, že „malých“ rolí
není!
Dalším, kdo v rozsahem nevelkém partu, neb se
objevuje jen v závěru druhé části představení, nesporně zaujal, byla Jana Nevoralová, čili jakási podivná osoba Háta s především bezvadným verbálním
projevem, který okamžítě vyvolával bouřlivé reakce
veškerého diváctva.
Ano, tetička a Háta, to byly určitě trumfy letošního
divadla, ale nebuďme nespravedliví ke všem ostatním, kteří se rovněž perfektně zhostili svých úkolů
a bez nichž by dvě pro tentokrát asi největší hvězdy zářit samy o sobě nemohly – zmiňme ony v titulu
proklamované ženichy, kteří svého štěstí dojdou, byť
po častých nedorozuměních, záměnách, drobných
ústrcích a útrapách, inu, láska, bojácného učitele Cyrila Karlíčka (Vladislav Smejkal), kurážného Metoděje, syna pana nadlesního (Martin Máca) a nakonec
i překvapivě jeho otce, pana Ferdinanda Borovičku
(Zdeněk Charvát). A má-li být „Zmatek“ úplný, nelze
opominout ani druhou tetu Filoménu (Lenka Zelená)
s neposednou a občas hubatou dcerou Malvínou (Liliana Smejkalová), jejíž překvapivě vyzrálý herecký
výkon byl kladně hodnocen i loni.
Nápadité zaranžování scény, kulis, do detailu propracované kostýmy, adekvátní líčení, účesy, dokonalé osvětlení a zvučení, to vše bere divák již jako
standard. Prostě, návštěvníci letošních, a říci lze již
tradičně vyprodaných představení, byli opět nadšeni.
A už teď se těší se na příší rok ...
Přemysl Hamerník
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SENIOŘI, ČTĚTE!
Od začátku letošního roku do 10. května evidují
policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást seniory. Za kalendářní rok
2016 policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze
od starších lidí různými způsoby. V poslední době
je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků
za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů,
jak se zloději mohou dostat do bytů a rodinných
domků je více. Podvodníci se vydávají například
za pracovníky různých energetických společností.
Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě
je evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu
nebo vodu a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou
odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace
mezi energetickou společností a zákazníkem probíhá v dnešní době písemnou formou prostřednictvím
České pošty. Může se samozřejmě stát, že nedojde
k zaplacení zálohy za odebrané energie ze strany
zákazníka. V tomto případě zákazník dostane poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn
na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně
za zákazníky ale nechodí žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky nebo vrací přeplatky za odebrané energie.
Pachatelé se především pod výše uvedenými legendami snaží dostat do bytu či domu oběti. Jakmile se podvodník dostane do bytových prostor, tak
velmi rychle lokalizuje prostor, kde má senior uloženy své úspory a následně je odcizí. V tomto případě policisté doporučují nemít doma velké finanční
obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo
domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené číslo
například na starostu obce, své dospělé děti a na Policii České republiky. V případě, že dojde k takové
situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se
dostat pod nějakou záminkou do bytu, může senior
zavolat přímo těmto osobám a požádat je o pomoc
nebo alespoň o radu.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat,
aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám,
u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost,
více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře
domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo
za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé
osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění
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domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je
telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také
vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku,
který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi
dobře připravení a budou o krok před vámi. Dokáží
velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem.
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele KŘ
Oddělení tisku a prevence
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
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SVATBA PO LETECH
„SMARAGDOVÁ“
Manželé Miloslava a Josef
Žákovi z Horní Cerekve
oslavili 55 let společného
manželského života.

V sobotu 29. dubna 2017 ve 12:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Horní Cerekvi
obnovili svůj manželský slib, který si dali, když poprvé navlékli své snubní prsteny.
Manželům Žákovým přejeme hodně zdraví, osobní pohody a ať jsou i jejich další společná
léta naplněna vzájemným porozuměním a společnou radostí.

Smaragd

Jeho temně zelená barva připomíná pohled do tůně hluboké tak,
jak hluboký cit trvá mezi partnery.

Hornocerekvický zpravodaj
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KAM ZA KULTUROU - UDĚLÁTE SI ČAS?
Sobota 3. června 2017
6. PREZENTAČNÍ KOŠT VÍN ČR
14.00 – 17.00 hodin, kulturní dům
Sobota 24. června 2017
POUŤOVÁ DISKOTÉKA
DJ. HÁVA
Začátek ve 21.00 hodin, kulturní dům

Sobota 15. července 2017
LETNÍ SLAVNOST HASIČŮ u KD
Parket, dechová hudba Vysočinka, tanec, vodníci, opékání špekáčků, ukázka zásahu mladých
hasičů, světelné a vodní efekty, ohňostroj.
Občerstvení zajištěno v KD
Začátek v 18.00 hodin

Neděle 25. června 2017
HORNOCEREKVICKÁ POUŤ
POUŤOVÉ ATRAKCE U KD
POUŤOVÝ KONCERT – LIBKOVANKA
Jihočeská dechová kapela
14.00 – 17.00 hodin u kulturního domu
Sobota 1. července 2017
KONCERT ONDŘEJE SLAVIČÍNSKÉHO
19.38 hodin u kulturního domu

PŘIPRAVUJEME
Sobota 9. září 2017
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
Sobota 16. září 2017
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
* 75 let *
Marta Kostřížová

NARODILI SE:
Martina Babjáková
Vladimír Řídký
Kristýna Šmejkalová

* 85 let *
Marie Klainová

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
* 70 let *
Anna Berounská
Josef Roubíček
Anna Šádová
Petr Kopkan
Pavel Kopkan

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Jaroslav Vlasatý

76 let
Pavlína Kunstová

Myslivecký spolek
Horní Cerekev
žádá spoluobčany, aby při svých procházkách v přírodě nenechávali
své psy volně pobíhat a měli je v těsné blízkosti, nejlépe na vodítku.
V měsících duben, květen a červen probíhá kladení a líhnutí mláďat
různých druhů zvířat a tato pak mohou být v ohrožení.
Za Myslivecký spolek Horní Cerekev
Gustav Mäsiar

PODĚKOVÁNÍ
Velmi moc děkuji
neznámému nálezci
(zřejmě pan Nechvátal
z Chrástova),
který mi poctivě vrátil nalezenou peněženku s doklady.
Děkuje Božena Válková
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