Ročník XXXIII., číslo 4
ČERVENEC – SRPEN 2017

PRÁZDNINOVÉ LADĚNÍ

Lanové aktivity

Rozloučení se školou

Pouťové atrakce

Libkovanka

1

Hornocerekvický zpravodaj
(Ne)jen operní koncert

Foto M. Václavík

Benátská noc

ŠKOLNÍ DĚNÍ
Poslední dva měsíce školního roku jsou již tradičně bohaté na sportovní, kulturní a vědomostní
soutěže. Žáci naší školy se mnoha z nich zúčastnili
a v některých také dosáhli velmi výrazných úspěchů.
Začátkem května vše začalo účastí na atletické
soutěži družstev Pohár rozhlasu v krásném areálu v Pacově. Čtyři družstva dívek a chlapců soutěžila v pěti disciplínách a nejlépe se umístilo družstvo mladších chlapců – v silné konkurenci obsadilo čtvrté místo (T. Pospíchal, D. Šetek, J. Kasal,
T. Pulda, O. Valek, Š. Machovec, T. Matyas – všichni 6. a 7. třída).

Hned následující den strávilo 45 žáků naší školy
v Praze, kde navštívili ZOO, prošli historickou část
hlavního města a celý pobyt uzavřeli muzikálovým
představením Adams family.
Velmi zajímavý pořad „Jaro“ pana Hořáka ze
záchranné stanice IKAROS zhlédli naši žáci v tělocvičně školy a seznámili se s vývojem zástupců ptačí říše od vajíčka až po jejich dospělost.
Velmi úspěšní byli naši žáci v matematických
soutěžích Pythagoriáda a Matematický klokan –
Jan Brož z páté třídy obsadil dokonce v okresním
kole druhé místo.
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Velkého úspěchu dosáhli i naši
mladí zahrádkáři – v okresním
kole zvítězili a do
celostátního kola
v Praze postoupili
ve svých kategoriích Tomáš Kolář
(5. tř.) a Petr Šimánek (7. tř.).
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Počasí nám přálo
i při oslavách Mezinárodního dne dětí
na školním hřišti,
největší úspěch mělo
nové stanoviště sumo-zápasníka Ládi
Komína, ale i další
atrakce byly deváťáky velmi hezky připraveny.

V samotném závěru letos vzhledem k rekonstrukci kuchyně zkráceného školního roku byli naši
prvňáčci v místní knihovně pasováni na čtenáře,
deváťáci byli přijati na radnici panem starostou
a poslední den školy (16. června) jsme se všichni
sešli k celkovému bilancování v jídelně školy, kde
promluvil i starosta města Ing. Jaroslava Andrle
a celé dopoledne monitoroval i Český rozhlas. Na
slavnostním shromáždění bylo žákům předáno více
než padesát odměn za studijní výsledky, byli oceněni nejlepší sportovci a sběrači starého papíru, bylin
a elektroodpadu.

Okresní atletické olympiády se letos konaly v Humpolci, celkem se obou zúčastnilo čtyřicet
žáků naší školy. Mezi staršími zazářila Tereza Kosová (8. tř.), která ovládla skok vysoký dívek, v kategorii mladších za hod míčkem bral bronz Štěpán
Pospíšil (5. tř.). Velmi dobrých výkonů však dosáhli i mnozí další, zejména Lucie Dvořáková (8. tř.) –
čtvrtá ve vrhu koulí.
V červnu jsme se také rozloučili s některými dlouholetými pracovníky školy, na zaslouženou „seniorskou dovolenou“ odcházejí paní kuchařky Hana Parkanová a Milena Krejčová, pan školník Jiří Svoboda a paní vychovatelka Eva Šmídová. Loučení se
neobešlo bez známek dojetí a chtěl bych touto cestou ještě jednou všem poděkovat za jejich poctivou
a svědomitou práci, za kus jejich života, který zasvětili naší škole. Vždy vás mezi sebou rádi přivítáme.
Práce ve škole je velmi rozmanitá a náročná
a proto bych také rád poděkoval všem žákům, pedagogům i provozním zaměstnancům, protože pouze
s pomocí všech je možné posunovat školu kupředu
a vytvářet radostné pracovní prostředí pro všechny
zúčastněné. Velký dík patří i zřizovateli školy; jeho
zájmu, pomoci a spolupráce si velmi vážíme. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále a proto budeme nejen od října vařit v zrekonstruované kuchyni,
ale i dále zvelebovat prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti.
Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel ZŠ
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Dětské prázdninové čtení
Michal Viewegh, Krátké pohádky
pro unavené rodiče. V obsáhlé tvorbě nejpopulárnějšího českého spisovatele se nyní poprvé setkáváme s pohádkami. Vypráví se v nich o čtyřleté
Sáře a její dvouleté sestřičce Báře, neméně však o jejich mamince a tatínkovi. Oproti rozsáhlým klasickým pohádkám mají například tu výhodu, že každý z příběhů lze přečíst dětem do deseti minut.
Jeff Kinney, Deník malého poseroutky 11 –
Všechna sláva. Na Grega toho začíná být trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou
videohry, jenže rodiče trvají na tom, že by si
měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. Když Greg najde ve sklepě starou kameru,
má konečně v ruce důkaz svého nezměrného
talentu, a hned začne spřádat plány na hororový ﬁlm. Další díl populární knižní série.
Vladislav Kučík, Mami, vypravuj mi pohádku. „Mami, vypravuj mi pohádku“ je
knížkou pro nejmenší děti, je souborem pohádkových příběhů, které maminka vypravuje svojí malé Evičce. Děvčátko se už nemůže dočkat nejkrásnějších svátků v roce
– Vánoc – a pohádky mají ono velké těšení zkrátit.
Jiří Žáček – Adolf Born, Chytrolíni
z Hloupětína. Jiří Žáček a malíř Adolf
Born přicházejí s další knihou pro malé
čtenáře. Jmenuje se Chytrolíni z Hloupětína a je inspirovaná příběhy svérázných
obyvatel pohádkového městečka Hloupětína, legračních popletů a trumberů,
kteří uvěří každému nesmyslu a nechají
se napálit kdejakým kuliferdou. Dozvíte
se, jak pěstovali koláče, jak pytlovali vítr
pro případ bezvětří, jak stavěli most na kopci, jak slavili masopust s uprchlým medvědem, jak vynalezli ponorku, jakou medicínu užívali na zmoudření, jak si poradili s bezhlavým rytířem,
jak si nechali prodloužit léto a zkrátit zimu, jak chovali v rybníku velryby, jak přemohli čerta, jak se dostalo prase do hloupětínského erbu, a prožijete s nimi řadu dalších dobrodružství.
Kate Pankhurstová, Majda Čmuchalová. Devítiletá Majda Čmuchalová a její kolegyně z detektivní kanceláře Holky čmuchalky o sobě rády prohlašují, že pro ně
není žádná záhada příliš záhadná a žádný
problém příliš zapeklitý. Ale bude to platit
i v případě děsivé ﬁalové mlhy, která se ve
městě zničehonic objevila a teď ve stínech
číhá na ubohé obyvatele Kalužína, kterým
na hlavách vytváří ty nejpodivnější a nejpraštěnější účesy?
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Zuzana Pospíšilová, Hasičské pohádky.
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec, a tak si svoje pohádky rozhodně zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl vodník Vodička? Budete
se možná divit, kdo další ještě přiloží ruku
k dílu, když jde o hašení požárů. V těchto pohádkách mají kromě hasičů svoje místo taky
vodníci, zvířátka a hasičská auta. Ti všichni
dětem připomenou, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A kdo
má všechny neplechy s ohněm na svědomí? Dejte si pozor na
čerty a na skřítka Ohnivce. Veselé počtení!
Filip Příhoda, Filišpínovy příhody. „Mikulášovy patálie pro dospělé“, tak se dá označit vtipná knížka příběhů, volně inspirovaných slavnou předlohou, ale se současným dějem i humorem. Sedmadvacet nových povídek
o alotriích party prvňáků a především hlavního
hrdiny Filišpína. Zkrátka: dobře napsaná legrace, kterou přečtete jedním dechem.
Allie Finklová, Holčičí pravidla. První z řady příběhů o sympatické Allie, která se za nic
na světě nechce s rodiči přestěhovat do nového domu, ve kterém očividně straší! Navíc by se musela rozloučit se svou nejlepší
kamarádkou Mary Kay, která je sice poněkud rozmazlená a ufňukaná, ale přece jen je
to kamarádka... Allie se rozhodne, že stěhování zabrání všemi způsoby.
Janet Tashjianová, Žil jsem jako kaskadér. Derek Fallon znovu na scéně! Tentokrát se tenhle malý rošťák a odpůrce čtení
a knížek zhlédne v parkuru. Při překonávání překážek v místním univerzitním kampusu ho zahlédne o něco starší Tony. Ukáže
se, že pracuje u ﬁlmu jako kaskadér a nabídne Derekovi, aby zaskakoval za jednoho
z herců. Jenže to nebude jen tak . . .
Zoe Kelvedon, Nejhorší prázdniny. Kate si plánovala, že se svou nejlepší kamarádkou stráví
prázdniny v sedle, ale pak udělala hloupou chybu,
kvůli níž si teď o svých vysněných prázdninách
může leda tak nechat zdát.
DOVOLENÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ: 7.–11. 8. 2017
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, knihovník
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VÝSTAVA HRAČEK
Během pouťového víkendu se v Městském muzeu pod hlavičkou mateřského centra Klubíčko a knihovny konala výstava hraček a panenek. Zhlédlo ji na 400 lidí, děti i dospělí si mohli nejenom prohlédnout panenky, maňásky, háčkované a pletené hračky, ale splnit si přitom i zábavné úkoly a získat drobné odměny. Děkujeme organizátorům i dětem - klubíčkovým za originální koláž a školkovým za krásné pohádkové obrázky.

Mgr. Olga Spálovská
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INFORMACE Z RADNICE
Účetní závěrka a závěrečný účet
Zastupitelstvo města projednalo na svém posledním červnovém zasedání účetní závěrku a závěrečný
účet města za rok 2016. Součástí roční účetní závěrky i mimo jiné i zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za loňský rok. Konečný závěr auditorské zprávy konstatuje, že v hospodaření města nebyly shledány žádné chyby, vady ani nedostatky a je bez výhrad i bez potřeby přijetí nápravných opatření. Za tento pozitivní výsledek patří poděkování především hlavní účetní města Janě Krbové, ale i dalším pracovnicím ﬁnančního oddělení Bc. Martině Komínové a Miluši Severové.

Hospodaření v polovině roku
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje v polovině roku 2017 následující výsledky:
2017

schválený rozpočet

skutečnost k 30/06
v Kč

skutečnost k 30/06
v%

příjmy

35,245.000,- Kč

20,437.524,- Kč

57,99 %

výdaje

35,245.000,- Kč

17,882.423,- Kč

50,74 %

stav běžných účtů

k 30/06 2017

5,828.560,- Kč

Zeď a dlažba
Na konci měsíce května dokončilo Sdružení DP, Libkova Voda rekonstrukci opěrné kamenné zdi na
Náměstí T. G. Masaryka v celkovém nákladu 249.817,- Kč včetně DPH a ihned se přemístilo do prostoru kašny. V průběhu měsíce června zde byla položena kamenná zádlažba, která celé místo v centru náměstí pozvedla na důstojnosti. Cena tohoto díla dosáhla výše 160.185,- Kč včetně DPH. Pracovníkům Sdružení DP (Pavla Dohnalová, Ladislav Pecen) patří v obou případech poděkování za velmi
kvalitně odvedenou práci.

Co pijeme?
Voda je a bude čím dál více vzácná komodita a to nejen v Horní Cerekvi, ale na celém světě. Važme
si jí a pečujme o ni. Výsledkem naší péče jsou pak v mnoha případech velmi dobré hodnoty, které vykazují rozbory kvality vody jednotlivých vodních zdrojů z majetku města – viz níže uvedená tabulka
základních parametrů posledních rozborů. S výjimkou Chrástova splňují zjištěné hodnoty parametry příslušné normy pro pitnou vodu.
V případě Chrástova byla před několika měsíci zjištěna nadlimitní hodnota pesticidů. Pesticidy jsou
látky, které se dostávají do půdy, potažmo do podzemních vodních zdrojů především zemědělským
hospodařením. Aktuální situace v řešení problému je následující:
• byla zjištěna vydatnost a kvalita vody ze zářezu a ze studny – zářez je ve výskytu pesticidů kvalitnější než studna a svojí vydatností by měl být pro spotřebu Chrástova dostačující,
• byl proveden hydrogeologický průzkum v okolí prameniště
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• bylo provedeno stavebně-technické opatření a odstavení studny z dodávky vody,
• budou provedeny kontrolní odběry rozbory vody pouze ze zářezu,
• pokud se potvrdí výskyt pesticidů přípustný normou, požádá město Krajskou hygienickou stanici
o udělení tříleté výjimky.
Tabulka kvality vody v základních parametrech:
Parametr

Limitní hodnota

Horní
Cerekev

Hříběcí

Chrástov

Těšenov

Turovka

tvrdost

3,5 mmol/l

1,0

0,41

0,58

0,53

0,55

dusičnany

50 mg/l

37,0

22,0

46,0

10,3

5,8

zákal

5 ZF/t

1,0

0,4

0,2

0,6

0,3

kyselost

6,0-9,5

6,7

6,3

6,5

6,4

8,0

železo

0,2 mg/l

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

pesticidy

0,1

0,34

0,025

1,3

0,025

0,025

bakterie

0,0 KTJ/100ml

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

radon

300 Bq/l

23,5

64,4

79,2

162,4

7,9

Hřbitovní poplatky
V 95 % případů skončí na konci roku 2017 desetiletá platnost smluv o nájmu hrobových míst na
hřbitově v Horní Cerekvi. V této souvislosti všichni dotčení nájemci obdrží návrh smlouvy nové na
období let 2018–2027, kde budou Radou města stanovené i nové vyšší poplatky a to:
• nájemné z hrobového místa ve výši 10,- Kč/1 m2/1 rok,
• hřbitovní služby (údržba veřejné zeleně, likvidace odpadů, vodné, zimní údržba) ve výši 20,- Kč/1m2/
1 rok.
V současné době stále probíhají opravné práce na obvodovém zdivu „starého“ i „nového“ hřbitova,
které provádí pracovníci ﬁrmy Garant, Žirovnice a celkové náklady dosáhnou výše 1,416.524,- Kč
včetně DPH. Na tuto akci město Horní Cerekev požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci ve
výši 993.232,- Kč.

Festivaly
V měsíci srpnu bude v okolí Horní Cerekve „veselo“. Vedení města obdrželo dvě žádosti o pořádání
hudebních akcí – festivalů pod širým nebem. První se uskuteční ve dnech 11.–13. srpna 2017 na pomezí katastru města Horní Cerekev a obce Bezděčín. Jedná se o 8. ročník open air festivalu „Lopsided“ v prostoru pod telekomunikační vysílačem. Druhý festival s názvem „Fest na fest“ se bude konat na fotbalovém hřišti v Hříběcí ve dnech 19.–20. srpna 2017. Rada města i zastupitelstvo města
v obou případech schválila výjimku z dodržování nočního klidu a k pořádání festivalů dala souhlas
za těchto podmínek:
• oznámení o pořádání akce Policii České republiky,
• zajištění hygienických opatření (WC, pitná voda, apod.),
• zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti návštěvníků festivalu,

Hornocerekvický zpravodaj
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• po ukončení akce úklid areálu festivalu včetně sousedních pozemků.
Věřme, že obě akce proběhnou pokud možno „v klidu“.
Kuchyně dle harmonogramu
Stavební práce na rekonstrukci kuchyně základní školy jsou v plném proudu. Hotové jsou již veškeré bourací práce, původní podlaha byla snížena o půl metru, dále byly provedeny rozvody vody a ležaté splaškové i tukové kanalizace, položen byl speciální odvětrávací systém nové podlahy s názvem
„Iglú“ (viz foto), zabetonována první vrstva podkladního betonu (viz foto) a položena izolace proti
zemní vlhkosti. V současné době se provádí rozvody elektro i ZTI a dále probíhá vyzdívání soklů pod
gastro technologii a vnitřních příček. Již od konce dubna se konaly každý čtvrtek přípravné a koordinační jednání a od poloviny června pak kontrolní dny. Stavební práce probíhaly až do dne uzávěrky tohoto čísla zpravodaje dle schváleného harmonogramu.

Pocta a úcta
Na základě podnětu Ing. Františka Jedličky si zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání připomnělo 75. výročí od smrti divizního generála in memoriam Otakara Zahálky – rodáka z Těšenova
- Brajnerův Dvůr. Generál Zahálky, původně učitel, byl za 1. světové války legionářem v Rusku, poté
působil v československé armádě a za 2. světové války se zapojil do protinacistického odboje. Nacisty byl zatčen a popraven 21. června 1942. Generál Zahálka byl nositelem dvou Československých válečných křížů, Štefánikova řádu, francouzského Válečného kříže, francouzského Řádu čestné legie
a Revoluční spojenecké medaile. Zastupitelstvo města rozhodlo o výrobě pamětní desky tohoto válečného hrdiny a se souhlasem majitele Brajnerova tuto slavnostně odhalit v příštím roce při příležitosti 100. výročí konce 1. světové války.
Pokořila svět
Pro Horní Cerekev zcela jistě historického sportovního úspěchu dosáhla Denisa Křížova poté, co se
stala mistryní světa v hokejbalu žen jako členka družstva České republiky. Turnaj se uskutečnil ve
dnech 1.–10. června 2017 v Pardubicích za účasti Kanady, USA, Velké Británie, Slovenska a Itálie.
Denisa Křížová patřila mezi nejlepší hráčky a byla velkou oporou našeho vítězného týmu. Za vzor-
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nou reprezentaci České republiky, ale i Horní Cerekve, obdržela Denisa ﬁnanční dar města ve výši
15.000,- Kč s tím, že se ihned rozhodla jednu třetinu tohoto obnosu darovat místnímu Sportovnímu
klubu. Gratulujeme!!!
Oprava křížů
Před několika dny byl demontován a odvezen do dílny Lukáše
Holého z Pelhřimova kříž od kostela Zvěstování Páně na náměstí
T. G. Masaryka. Po jeho opravě
a vrácení zpět na své místo čeká
stejný osud kříž od kostela svatého Jana Křtitele na hřbitově.
O opravu požádal již v loňském
roce administrátor naší farnosti P.ThLic. Jarosław Zygmunt
a zastupitelstvo města začlenilo jeho požadavek do rozpočtu roku 2017 s tím, že v polovině
srpna bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost
o ﬁnanční dotaci na opravu obou křížů. Náklady na obnovu křížů dosáhnou výše 140.850,- Kč včetně DPH a dotace by mohla činit až 70 % těchto nákladů. Opravené kříže určitě pozvednou důstojnost parterů před oběma kostely.
Eko-Kom chválí
Na konci měsíce května předala společnost Eko-Kom, a.s., Praha městu Horní Cerekev osvědčení
o úspoře emisí v roce 2016, a to díky dobrému využívání systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, tj. papír, plasty, sklo. Úspora, kterou jsme dosáhli v loňském
roce, představuje emise CO2 ve výši 243,818 tun a úsporu energie ve výši 3,702.972 MJ.
Opakem pochvaly Eko-Komu je prozatím neadresná kritika vedení města za zneužívání nádob na
tříděný odpad některými podnikatelskými subjekty. Ve všech tříděných komoditách (papír, plast,
sklo) se objevují odpady, které zjevně dokladují původce. Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny výhradně pro občany a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností si musí
zajistit tito podnikatelé-prodejci na vlastní náklady. Pokud budou zjištěny opakované případy zneužívání nádob na tříděný odpad některými podnikatelskými subjekty, budou již adresně řešeny dle
zákona.

Sociální pracovník
Od 1. července 2017 nastoupila do pracovního poměru na pozici „Sociální pracovník a koordinátor poskytování sociálních služeb“ slečna Bc. Ludmila Vopálková. Mít sociálního pracovníka je, dle
zákona o sociálních službách, povinnost každé registrované sociální služby, v našem případě, pečovatelské služby. Registraci přiděluje a schvaluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a k tomu musí
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poskytovatel splňovat mnoho kritérií. Ta jsou pak v průběhu poskytování sociálních služeb kontrolována přímo již zmíněným ministerstvem nebo krajským úřadem. Sociální pracovník je prvním přímým nadřízeným našich pečovatelek a jeho pracovní náplň je velmi rozsáhlá, a to jak v práci s klienty pečovatelské služby, tak v činnosti administrativní. Od platnosti povinnosti mít sociálního pracovníka se v Horní Cerekvi v minulosti vystřídaly již čtyři osoby, takže slečně Bc. Ludmile Vopálkové přejeme v její práci mnoho úspěchů a profesní pohody i radosti.
Parkování na chodníku
Vedení města apeluje na řidiče motorových vozidel, aby omezili parkování automobilů na chodnících, a to především v páteřních ulicích města. Parkováním na chodnících poškozují majetek města
– chodníkovou zádlažbu – a komplikují provoz jak chodcům, tak i ostatním účastníkům silničního
provozu. Nejmarkantnější místo komplikací a problémů je křižovatka u sousoší Svaté Trojice a blízké okolí. Děkujeme za ukázněnost a pochopení.
Poděkování
Starosta města děkuje:
• členům Potápěčského spolku Pelhřimov za organizaci akce „Víkend lanových aktivit na lomu Horní Cerekev ve dnech 10.–11. června 2017,
• Ondřeji Slavičínskému a jeho kolegům za velmi kvalitní pěvecké vystoupení „(Ne)jen operní koncert“ dne 1. července 2017,
• členům SDH Horní Cerekev za organizaci akce „Letní slavnost hasičů“ dne 15. července 2017.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

MLADÝ FOTBAL - SEZÓNA 2016 – 2017
OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA C
Zúčastnili jsme se tří třífázových zápasů, každý s každým, naše přípravka se zdárně umístila na prvním
místě. Některé zápasy nebyly jednoduché, neobešlo se to bez proher a remíz. Celkovou tabulku jsme ovládli s 79 nastřílenými brankami. O většinu se postaral Jakub Vilímek (34 branek), Patrik Makovička
(19 branek) a Jan Kunst (10 branek). Jakub Vilímek v okresním přeboru ovládl tabulku nejlepšího střelce. Mimo sezónu jsme odehráli několik halových turnajů, ve kterých se nám moc nedařilo, na jarní sezónu
jsme zapracovali na tréninkách, které se projevily v celkové vedení tabulky. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za snahu a píli, rodičům za podporu sportovní činnosti svých dětí.
Jaromír Drda, trenér
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ŽIVOT V JEŘABINĚ
Jak tráví svůj volný čas lidé z domova se zvláštním režimem
Mnoho lidí se domnívá, že lidé s handicapem nemohou žít plnohodnotně a prožívat každodenní životní okamžiky. Tento názor je ovšem mylný. Svůj handicap si samozřejmě nikdo z nás nevybírá, a proto nelze tyto lidi odsuzovat
a vyčleňovat ze společnosti.
Tito lidí žijí v klasické domácnosti. Jako každý z nás mají právo na to
žít plnohodnotný život, potkávat se s ostatními lidmi a využívat nabízených
služeb nejen v Horní Cerekvi. Personál domova se snaží klienty domova co
nejvíce začlenit do společnosti, a pomáhá jim prožívat plnými doušky každý den.
Střípky z měsíce května – června
Klienti z domova podnikají velké množství aktivit, nejen na domácnostech a dílnách, ale i mimo něj. V následujících fotograﬁích se můžete se seznámit se životem našich klientů.
Činnost na domácnosti nespočívá pouze v klasických domácích činnostech, ale také v tvorbě a to nejenom na domácnostech, ale také na výtvarné a keramické dílně. Kromě výtvarné a keramické dílny navštěvují klienti také zooterapii v Počátkách a terapii v Pelhřimově.
Tento měsíc se klientům podařilo vytvořit: domácí
šťávy z bezu, nakládání utopenců, rebarborových kompotů, vaření kopřivových a bezových čajů, pěstování zeleniny, ovoce a bylinek.
Výlety mimo domov
Návštěva profesionálních hasičů v Telči, fotbalové
utkání v Nové Vsi, výlet na Křemešník, zoologická zahrada v Jihlavě, výlet za domácími zvířaty do Bezděčína, letecký den v Náměšti nad Oslavou pořádaný Krajem
Vysočina. Také se účastnili sportovního dne.
Aneta Švecová, DiS.
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POLICIE
CYKLO PREVENCE
Policisté doporučují
cyklistům – používejte
cyklistickou přilbu
Jednou ze základních
příčin zranění či úmrtí
cyklistů bývá poranění
hlavy
KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející letní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se
zaměří také na kontroly cyklistů, a to zejména
s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Do některých akcí se zapojí také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří budou cyklistům
poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a povinné výbavy jízdního
kola.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy.
• Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice
a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste
mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.

• Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost
přecházejícím chodcům.
• Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo
raději opatrně po chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní
značky. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
• Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou
a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si
vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
• Oblékejte si barevné, reﬂexní a světlo odrážející oblečení.
• Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem
na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také
k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
• Před každou jízdou na kole (i během jízdy)
platí zákaz požívání alkoholických nápojů
stejně tak jako při řízení motorových vozidel.
• Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte
zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo
v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu. Reﬂexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na
silnicí
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor

• Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na
jednom kole. Nevozte předměty, které by
mohly vás nebo další osoby zranit.
• Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných,
neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem,
aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas
a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
• Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas
rozsvítit světlo.
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„ A“ TÝM HORNÍ CEREKEV V SEZÓNĚ
2016/2017
Jak rozdílné pocity, když se na konci minulé sezóny při posledním zápase v Božejově (pozn. autora
výhra 9 : 0) se všichni těšili na nový ročník v krajské soutěži. Na konci uplynulé byly tyto pocity úplně opačné. Sláva, že je konec.
„Božejov“ byl poslední zápas pro dlouholetého
trenéra a stratéga, pana Jiřího Topku, ale z pohledu vedení týmu jsme byli na vše připraveni. Trenérský triumvirát (Mezera, Havel, Kůta) plný nápadů,
herních variant a překvapivých kombinací měl sice
skromné plány, ovšem umístění mělo být do šestého místa.
V průběhu letních prázdnin se ovšem úspěšný
tým zcela rozpadl. Oranžové barvy opustili Jarda
Serbus, Michal Martínek, Josef Koten, Lukáš Suchý, Marek Blažek, Adam Šimák. Zkušené harcovníky měly nahradit mladé pušky: Zelenka, Duba,
Filsoch, Novák, Brada, Havelka. Tito nadějní fotbalisté měli své světlé okamžiky, ale na fyzicky náročné souboje se zkušenými protihráči většinou nestačili. Výsledkem našeho snažení byly pouhopouhé dva body získané v podzimní části. Hrůza.
Během zimní přestávky se objevili i další hráči,
kteří potápějící se cerekvickou loď opustili. Brankář
Libor Chadim zamířil do Dobré Vody u ČB a mladá naděje mezi tyčemi Adam Bečica zkusil štěstí
v Třešti.

Jarní část začala hrůzostrašnými dvěma porážkami. Na půdě lídra v Mírovce a na domácím hřišti s ambiciózním Kostelcem. Oba tyto zápasy byly
nejhoršími představeními cerekvických hráčů v jarní části. Po těchto zápasech se k týmu již nepřidali
a dále již nepokračovali brankář Karša (zimní posila) a Martin Duba.
Zápasy, které se naopak povedly (nejen výsledkově, ale především herně), byly tyto:
- Domácí zápas s Věžnicí (výhra 3 : 1)
- S týmem FC Dekora Ždírec nad Doubravou na
jeho hřišti (3 : 3)
- V Tisu (prohra 3 : 0, ale výkon týmu byl skvělý, neproměněné šance stály náš tým lepší výsledek)
- Poslední kolo s týmem Humpolce B (3 : 3)
Do nového ročníku II. třídy nastupujeme se stejnými tvářemi, na které jsou naši fanoušci zvyklí.
Vrací se Jarda „Vápno“ z Červené Řečice a našemu
týmu by měl pomoci také Josef Koten. Novou posilou je zkušený stoper z Hodic Petr Biskup.
Trenér Jiří Mezera

ÚSPĚCH STARŠÍCH ŽÁKŮ
V letošním ročníku okresního přeboru ve fotbale skončili starší žáci na
skvělém druhém místě z celkových
pěti týmů. První místo obsadili fotbalisté z SK Košetice. Za úspěch považuji i to, že jsme postavili tým, což
se v jiných obcích ani nepodařilo. Po
celou sezonu jsme předváděli výborné výkony díky pravidelným tréninkům, kterých se průměrně účastnilo
15 mladých fotbalistů. Nelze vyzdvihnout výkony jednotlivců, protože jsme jeden tým a všichni hráli
s disciplínou a odhodláním vítězit!
Zároveň chceme poděkovat všem
rodičům, kteří byli oporou a neváhali vzít auto a dovézt své děti na zápasy.
Mirek Kříž, trenér
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začátek ve
12 hodin

• pokus o zápis do Knihy rekordů a kuriozit • velkoplošná projekce
• vložené závody dětských posádek • zábava pro děti - skákací hrad
• osvětlená vodní hladina a dračí lodě • rádio Balkoon
• k poslechu a tanci hraje na hrázi kapela Hráz • občerstvení
• vystoupení bubeníků • stanové městečko
V STU P ZD A R M A
Proč nemám chybět?
V roce 2016 jsme zažili něco, co jinde nebylo a ani nešlo prožít. Václav Chalupa (olympionik) řekl: „Toto není nikde na světě, přitom
jsem ho projel tolikrát právě proto, abych zjistil, kde bych vlastně neměl chybět. 9. 9. 2017
Horní Cerekev.“
O co vlastně jde?
Závod dračích lodí. 18-ti členná posádka,
z toho 4 ženy. Čekají tě dvě jízdy. Jedna ve dne
a ta druhá exkluzivní v noci na Zámeckém rybníku planoucím v ohni na nasvícené lodi – aneb
vezmi si čelovku a dojem bude ještě větší.
Když mi někdo říkal, že se mu na startu pohledem z lodi na velkolepé prostředí, příro-
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du, nasvícený areál a nadšené diváky zastavilo srdce, šel z toho až mráz po zádech. Úžasný, nádhera, chci to vidět a prožít tu noc trochu jinak.
Tréninkové jízdy po domluvě.
Koukni na facebook půlnočnídrak HC.
Přijď si pro zážitek a pro super cenu!!!
Jen pro 30 posádek, tak se včas zaregistruj!!!
Kontaktuj co nejdříve: 93mk@seznam.cz
web: dragonboard.cz
Všichni se těšíme!!!
Ohňostroj s hudbou a skákací hrad.
Ahoj, ahoj! Půlnoční drak
Hornocerekvický zpravodaj

VODNICKÝ DEN V HŘÍBĚCÍ
V neděli 21. května 2017 se u Martínkova mlýna v Hříběcí uskutečnil Vodnický den. Součástí akce byla
pohádková cesta, kde děti za dohledu pohádkových postav i různých vodnických strašidel plnily zajímavé úkoly, zpívaly, cvičily a prokazovaly i své znalosti. V závěru cesty obdrželo každé dítě diplom za účast
i sladké dobroty, přičemž kartičky o absolvování cesty sloužily také jako lístek do slosování o věcné ceny.
Děti se také mohly nechat vyfotografovat v nainstalovaném fotokoutku s vodníkem i mlýnským kolem,
mohly si zajít do hrníčkové dílny či se nechat pomalovat. Součástí bylo i bohaté občerstvení na hrázi.

Mile nás překvapila hojná účast a všem dětem, (pra)rodičům i ostatním návštěvníkům děkujeme. Rádi
bychom také poděkovali všem, kteří se svou účastí nebo přispěním v jakékoli podobě podíleli na organizaci
Vodnického dne. Nutno dodat, že významná část výdělku byla věnovaná roční holčičce, která vinou požáru přišla o všechny svoje věci a hračky. Zbylý výtěžek z akce chceme jako spolek investovat do revitalizace dětského hřiště v Hříběcí, na nákup houpaček a dalších hracích prvků. V této souvislosti děkujeme panu
starostovi Andrlemu, panu Plešákovi a také panu Smejkalovi za součinnost při obnově dětského hřiště, za
darované hrací prvky z MŠ Horní Cerekev a za jejich vstřícné jednání. Rádi bychom z hřiště v Hříběcí udělali bezpečné a kvalitně vybavené místo pro naše nejmenší.

Srdečně ještě jednou děkujeme všem za pomoc i účast; těší nás, že díky naší spolkové činnosti můžeme
pomáhat potřebným i obnovovat kulturní život v naší obci. Zároveň se již teď těšíme na další akce spolku,
chystáme adventní jarmark i podzimní „Vítr (nejen) v šatníku“! Přejeme všem hezké léto a těšíme se na viděnou na některé z našich dalších akcí.
Za spolek Hříbátka Monika Brzoňová
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SPOL EČ E N SK Á K RON I K A
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Miroslav Vítků
Božena Přibylová
Bohumil Kubů

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Bohumír Janoušek
Marie Janoušková

80 let
Alena Palánová
Milan Kaufmann
Marie Vaňková

83 let
86 let

NARODILI SE:
Antonín Niemiec
Oldřich Kantor
Vít Báča
Štěpán Jelínek

75 let
Danuše Havelková
Jindřiška Jarošová
Pavlína Kunstová

Vzpomínka na Františka Šmída
Vzpomínka na Františka Šmída, stavitele, který by se dožil v letošním roce 110 let a je to
50 let od jeho úmrtí. Náš tatínek projektoval v Horní Cerekvi několik rodinných domků
a v roce 1957, kdy se začal stavět podle projektu Ing. Horkého kulturní dům
tuto stavbu zakládal a prováděl její stavební dozor.
Je už málo obyvatel v Horní Cerekvi, kteří si toto pamatují,
a proto jim děkujeme za vzpomínku
Rodina Šmídova, Studená

UDĚLÁTE SI ČAS?
V SOBOTU 9. ZÁŘÍ 2017
PŮLNOČNÍ DRAK
Country kapela Hráz, skákací hrad,
ohňostroj. Občerstvení.
VSTUP ZDARMA
V SOBOTU 16. ZÁŘÍ 2017
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
U Kulturního domu

P Ř I P R AV U J E M E

V PÁTEK 6. ŘÍJNA 2017
Divadelní soubor Počátky
„KLÍČE NA NEDĚLI“
V SOBOTU 14. ŘÍJNA 2017
Zábava „JAKSI TAKSI“
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