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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje na konci měsíce října 2017 následující
výsledky:
schválený
skutečnost k 31/10
skutečnost k 31/10
2017
rozpočet
v Kč
v%
35,245.000,- Kč
34,176.902,- Kč
96,97 %
příjmy
13,317.226,- Kč
přijetí úvěru/kuchyň ZŠ
výdaje
35,245.000,- Kč
33,653.384,- Kč
95,48 %
čerpání úvěru/kuchyň ZŠ
13,317.226,- Kč
stav běžných účtů k 31/10/2017
4,183.789,- Kč

Opět volby
Máme měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (výsledky našich
volebních okrsků jsou stále zveřejněny na úředních deskách v listinné i elektronické podobě) a přípravy na
volby další jsou již v plném proudu. Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13.
ledna 2018, případné a předpokládané 2. kolo volby se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
V této souvislosti již nyní informujeme voliče ve volebním okrsku č. 1 - Horní Cerekev, že z důvodu
termínových kolizí volebních dnů a plesových akcí v kulturním domě, bude sídlo volební místnosti
v Horní Cerekvi v přízemí budovy radnice, a to v prostorách muzea a obřadní síně. Volební místnost
tak bude v centru města, s přístupem takřka bez schodů a může být v těchto prostorách i do budoucna. Informaci o počtu a sídle volebních okrsků si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla zpravodaje.
I když přednostně delegují členy okrskových volebních komisí politické strany a hnutí, zájemci
o funkce zapisovatelů i o členství v okrskových volebních komisích z řad občanů se mohou hlásit
starostovi města.

Hotovost na konci roku
Finanční oddělení Městského úřadu v Horní Cerekvi upozorňuje občany - poplatníky, že poslední
hotovostní platby do pokladny města budou přijímány ve středu 20. prosince 2017. V dalších dnech
bude pokladna mimo provoz a platby na konci roku budou probíhat pouze bezhotovostním způsobem. Děkuji za pochopení.

Inspekce ve škole
Ve dnech 3.-5. října 2017 proběhla v Základní škole Horní Cerekev inspekční kontrola České
školní inspekce Kraje Vysočina. Celkový výsledek kontroly je velmi dobrý a s pozitivním hodnocením. Za to patří velké poděkování zřizovatele školy řediteli školy Mgr. Vítězslavu Skopalovi i všem
zaměstnancům školy.
Nicméně na základě „gentlemanského doporučení“ inspekčního týmu vyhlásila Rada města dne
16/10 2017 konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ky základní školy. Toto konkursní řízení
v současné době probíhá (13/11 2017 se konalo první jednání a 28/11 2017 se bude konat druhé jednání
konkursní komise). Ve stanoveném termínu se do konkursu se přihlásil pouze jeden uchazeč - Mgr.
Vítězslav Skopal.

Bez zubaře
V minulém čísle zpravodaje jsem čtenáře informoval, že rada města vyhlásila a zveřejnila nabídku
pronájmu nebytových prostor ordinace zubního lékaře na adrese Březinova 398, v Horní Cerekvi,
a to od 1. ledna 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že i výhodné cenové podmínky pronájmu nebytových
prostor a výhledově i bytu z majetku města zůstalo bez odezvy, rozhodlo zastupitelstvo města, že
odkoupí od MUDr. Lenky Fridrichové veškeré vnitřní vybavení ordinace - stomatologické přístroje
a nástroje i nábytek. I toto vybavení město nabízí k využití potencionálnímu novému zubnímu lékaři
za symbolickou cenu. Pro získání nového zubaře tak vedení města udělalo maximum. Najde se zájemce a nový zubní lékař Horní Cerekve?
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Provoz ve školách
V následující tabulce jsou vyčísleny běžné provozní výdaje a čerpání provozních příspěvků města
ve školských zařízeních za tři čtvrtě roku 2017:
provozní příspěvek
2017

čerpání k 30/09 2017
v Kč

čerpání k 30/09 2017
v%

818.000,- Kč

608.978,- Kč

74,45 %

1,970.000,- Kč

1,110.118,- Kč

56,35 %

Mateřská škola
Horní Cerekev
Základní škola
Horní Cerekev

Mistryně světa 2
Další sportovní úspěch zaznamenala Horní Cerekev díky Kamile Bartoškové. Ta se v letošním
roce stala již druhou mistryní světa našeho městečka. Kamila Bartošková byla členkou vítězného
ženského týmu České republiky na mistrovství světa v požárním sportu, které se konalo ve dnech
25/09-01/10 2017 v tureckém Izmiru.
Za tento sportovní úspěch a reprezentaci České republiky i města Horní Cerekev obdržela Kamila Bartošková Děkovný list zastupitelstva města a ﬁnanční dar ve výši 15.000,- Kč. Děkujeme
a gratulujeme.

Plodný rok
V další tabulce uvádím přehled o ﬁnančních nákladech investičních i neinvestičních akcí provedených v roce 2017 - červené položky byly hrazeny z úvěru České spořitelny, a.s. Všechny výdaje jsou
vyčísleny s DPH:
oprava a nátěr fasády objektu lékárny
přechod pro chodce u základní školy
oprava hřbitovních zdí, odběrná místa vody, vstupní brány
dětské hřiště v areálu mateřské školy
přírodní zahrada v areálu mateřské školy
oprava a nátěr fasády zahradních skladů mateřské školy
opěrná zeď na náměstí T.G.Masaryka
kamenná dlažba u kašny na náměstí T.G.Masaryka
přístupové lesní cesty -„Jelenka“, „Pláňava“, „U Brůdku“
oprava kříže na náměstí T.G.Masaryka a na hřbitově
rekonstrukce kotelny v Domu s pečovatelskou službou I.
oprava BUS čekárny v Hříběcí
oprava střešní krytiny víceúčelového zařízení v Těšenově
přístřešek na dřevo Těšenov
stavební úpravy objektu dílen místního hospodářství
oprava víceúčelového sportoviště základní školy
projektová dokumentace IROP - specializované učebny ZŠ
rekonstrukce kuchyně základní školy/výběrová řízení 3x
rekonstrukce kuchyně základní školy/venkovní kanalizace
rekonstrukce kuchyně základní školy/stavební část
rekonstrukce kuchyně základní školy/gastro technologie
rekonstrukce kuchyně základní školy/gastro vybavení
rekonstrukce kuchyně základní školy/opěrná zeď, přístup, příjezd
základní škola/drobné výdaje (BOZP, kabely, reprograﬁka, příkon, lino…)

17.159,- Kč
158.534,- Kč
1,549.465,- Kč
630.832,- Kč
74.000,- Kč
9.763,- Kč
249.817,- Kč
160.185,- Kč
9.975,- Kč
140.850,- Kč
537.048,- Kč
36.933,- Kč
251.315,- Kč
26.565,- Kč
358.438,- Kč
66.587,- Kč
442.999,- Kč
128.986,- Kč
222.422,- Kč
9,872.470,- Kč
3,222.334,- Kč
277.278,- Kč
726.986,- Kč
67.700,- Kč

Ve výčtu akcí nejsou uvedeny běžné provozní záležitosti a k nim adekvátní ﬁnanční výdaje. Plány
byly sice ještě velkorysejší, ale při téměř celoroční absenci vedoucího provozu se není za co stydět.
Pouze neobjektivní člověk může tvrdit, že se v Horní Cerekvi v roce 2017 nic neudělalo.

Hornocerekvický zpravodaj
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Jeviště je jako nové
V současné době provádí zaměstnanci místního hospodářství opravu jeviště a dlažby podesty schodiště u hlavního vstupu kulturního domu. Prvotní záměr položit na stará prkna jeviště dřevoštěpkové OSB desky byl přehodnocen. Původní podlaha jeviště byla v celé ploše strojně přebroušena
a ve dvou vrstvách nově nalakována. Padesátileté pódium značně prokouklo a vypadá jako nové.
V časové proluce termínů kulturních akcí se pokusíme vylepšit i podobu snížené části pódia včetně
nástupních schodišť na jeviště.

Lokalita zatopený lom
Do programu listopadového zasedání zastupitelstva města byla zařazena problematika pronájmu pozemků z majetku města v lokalitě „Lom Horní Cerekev“ v roce 2018, popř. i v delším časovém období.
Celou záležitost vyvolal předložený záměr Michala Topola z Prahy o postupnou revitalizaci pozemků
v lomu. Součástí revitalizace by mělo být i vylepšení služeb, mobiliář a zázemí pro návštěvníky lomu.
Pouliční řeči, že město lom prodává nebo že lom bude oplocen a za vstup do vody se bude platit,
jsou nesmysly a hlouposti. Do uzávěrky zpravodaje nebylo známo rozhodnutí, zda zastupitelstvo
města uzavře příslušnou Smlouvu o nájmu a o poskytování služeb pro rok 2018 s novým nebo dřívějším nájemcem.

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

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
12.13. LEDEN 2018
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informaci o počtu a sídlech
volebních okrsků
* volební okrsek č. 1 – Horní Cerekev, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, Horní Cerekev (radnice)
* volební okrsek č. 2 – Hříběcí, Turovka, se sídlem v Hříběcí 77, (kancelář zbrojnice SDH)
* volební okrsek č. 3 – Těšenov, se sídlem v Těšenově 56, (kancelář víceúčelového zařízení)
* volební okrsek č. 4 – Chrástov, se sídlem v Chrástově 37, (kancelář města)
V Horní Cerekvi 17/11 2017.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města Horní Cerekev

Město Horní Cerekev Vás srdečně zve na

18. MĚSTSKÝ PLES
v sobotu 27. ledna 2018 do Kulturního domu
K tanci a poslechu hrají hudba Libkovanka a kapela Fifty
Začátek ve 20.00hodin.
Vstupné 150,- Kč
Předprodej vstupenek od 4. ledna 2018
na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385.
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SVĚT V POHYBU
Hledat fotku, kde by byla skupinka dětí krásně
naaranžovaná, načančaná, všichni se usmívali, ani
jeden nemrknul – je prostě nemožné. Proto jsme pro
letošní „předvánoční“ text zvolili jednu mnohem
víc vypovídající. Schválně, co vás napadne jako
první, když se na ni podíváte? Chaos? Zmatek? A co
takhle otočit rub mince a podívat se na to z druhé
strany – pohyb, radost ze hry, fantazie, společnost,
kamarádi, ale i zdraví, spokojenost, spolupráce,

objevování, poznávání… zkrátka život. Zkuste si
těchhle pár pojmů přečíst znova a vnímat je jako
text klubíčkového vánočního i novoročního přání.
No řekněte, co si přát víc?
Zároveň bychom rádi využili příležitosti a poděkovali všem, kdo nám po celý rok pomáhali, drželi
palce a podpořili. Kromě všech těch báječných dětí,
starostlivých maminek, trpělivých tatínků, rozmazlovacích babiček i dědečků pak jmenovitě ZŠ Horní
Cerekev za poskytnuté zázemí, Městu Horní Cerekev
za podporu nejen ﬁnanční, Kraji Vysočina za ﬁnanční
dotaci, CASD za darovaný výtěžek z velikonočního
koncertu, školce v Horní Cerekvi a místní knihovně za spolupráci, společnosti Rossmann za množství drobných praktických dárků a mnoha dalším za
drobnější i větší dary a nápady. Jsme si vědomi, že to
není samozřejmostí, a velmi si toho vážíme.
Jménem MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.
Olga Spálovská

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 11. 11. 2017 v 11
hodin proběhla v obřadní síni
Městského úřadu v Horní Cerekvi malá slavnost, na níž jsme
přivítali nejmenší občánky našeho města: Kláru, Martinu,
Vladimíra, Kristýnu, Oldřicha
a Víta.
Rodičům gratulujeme k jejich narození a novým hornocerekvickým občánkům přejeme
hodně štěstí do života.
Pavlína Kunstová

Hornocerekvický zpravodaj
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PORADNA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
KRAJE VYSOČINA V PELHŘIMOVĚ MŮŽE POMOCI I VÁM!
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. poskytuje bezplatné sociálně právní
poradenství z oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením a seniory (např. příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu či pořízení zvláštní pomůcky,
pomoc se sepsáním žádostí, případně odvolání proti
nepřiznání příspěvku aj.) a dále pak poradenství týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (např. pomoc s výběrem pomůcky, informace,
kde a jak pomůcku lze získat). Od tohoto podzimu
také fungujeme jako výdejna zdravotnických pomůcek firmy DMA Praha (na základě poukazu na
léčebnou pomůcku vystavenou lékařem).
Uživatelům sluchadel nabízíme pomoc s údržbou a servisem sluchadla (výměna hadiček u závěsných sluchadel, výměna ﬁltrů, prodej baterií, ﬁltrů, doplňkový sortiment čistících pomůcek k údržbě sluchadla aj.). Zprostředkováváme také možnost konzultace výběru správného typu sluchadla
a možnost konzultace špatně funkčních, případně
nefunkčních přístrojů (ve spolupráci s odborných
technikem sluchadlové ﬁrmy).
Ve své půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nabízíme k zapůjčení celou řadu
užitečných a praktických pomůcek – mechanické vozíčky, rehabilitační chodítka, toaletní židle,
sedačky do vany aj. Za zmínku stojí i elektrický

vozík (vhodný i pro aktivní hůře pohyblivé seniory), dětský mechanický vozík (pro poúrazové či
pooperační stavy), kolečkový schodolez Liftkar
(pro překonávání schodišťových bariér), elektrický vanový zvedák Aquatech Beluga (polohovací
zvedák, který se vejde do vany a umožní osobám
s omezenou schopností pohybu opět potěšení
z teplé koupele) či elektrický minirotoped pro rehabilitaci dolních končetin.
Osobám se zdravotním postižením vydáváme
zdarma tzv. euroklíče, které zajišťují rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (výtahů, schodišťových plošin, toalet)
osazených tzv. eurozámkem.
Pokud máte o naše služby zájem, můžete navštívit
naši poradnu v Pelhřimově – Na Obci 1768 (úřední hodiny, Po, St 8:00−17:00; Út, Čt 8:00−14:30, Pa 8:00–
11:30). Samozřejmě vyřizujeme také dotazy telefonicky (565 324 806, 733 255 149) nebo e-mailem (czp.
pe@centrum.cz). Imobilním občanům či seniorům
nabízíme možnost návštěvy v domácím prostředí.
Činnost Centra pro zdravotně postižené Kraje
Vysočina, o.p.s., pracoviště Pelhřimov byla v roce
2017 podpořena ﬁnančním příspěvkem z rozpočtu
Města Horní Cerkve v částce 2500 Kč. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!
L. Šolcová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC I ODJINUD
První dva měsíce školního roku byly velmi rušné.
Celé září jsme dováželi obědy ze SŠ Pelhřimov, od
října vaříme v novém provozu – velký dík patří našim kuchařkám za to, jak rychle zvládly přechod na
zcela nový způsob vaření. Mimo jiné máme kvalitně
upravené oba vjezdy do areálu z hlavní silnice (včetně
parkoviště) a nový chodník, kterým se určitě zvýšila
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bezpečnost žáků, náš kolostav byl zastřešen. V prvním říjnovém týdnu na naší škole proběhla inspekční
činnost ČŠI s velmi dobrým závěrečným hodnocením.
Samozřejmě se dál pilně učíme a pořádáme různé
vzdělávací, kulturní a sportovní akce.

Hornocerekvický zpravodaj

V kulturním domě jsme zhlédli hudební pořad,
ve kterém si mladší děti připomněly známé písničky
z pohádek a ﬁlmů a starší se poučily již ve třetím
díle o historii slavných Beatles.

Naším tradičním projektem je Den zvířat, kdy si
žáci druhého stupně rozdělení do pěti skupin napříč
ročníky připomínají úmrtí patrona opuštěných a nemocných zvířat – sv. Františka z Assisi. Žáci vymýšlejí „zvířecí“ příběhy, hledají informace, sestavují plakáty, vyrábějí kostýmy, aby pak v tělocvičně
své výtvory prezentovali před sebou navzájem.

Hornocerekvický zpravodaj
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Ty letos čeká nelehký úkol – vybrat si své budoucí
povolání a tedy střední školu, kam od příštího školního roku z naší školy zamíří. Ve škole se jim v tom snažíme pomoci nejen v hodinách zaměřených na volbu
povolání, ale i návštěvami konkrétních středních škol.
Deváťáci postupně navštívili SŠ stavební v Jihlavě,
SŠ a SOU v Pelhřimově, SOU v Třešti a přehlídku
středních škol MOZAIKA v Pelhřimově (KD Máj).

Plnění osmi disciplín Olympijského víceboje se
také stalo nedílnou součástí sportovního života školy.
Tento projekt není orientovaný na výkon, ale na pohyb jako takový, takže je určen opravdu všem dětem.
Na opraveném školním hřišti proběhla dvě olympijská dopoledne, zvlášť pro první a druhý stupeň. Jako
skvělí pomocníci se projevili letošní deváťáci.
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Nejčerstvější událostí byla halloweenská diskotéka
s hrami pro menší děti ve školní družině a halloweenská stezka odvahy v celé přístavbě školy (pro všechny
žáky) pořádaná v podvečerních hodinách. Za skvělou
přípravu a průběh patří organizátorům z deváté třídy
a jejich pomocníkům z řad pedagogů poděkování.

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám daří školní
prostředí postupně zhodnocovat, a to jak interiérově, tak celý venkovní areál. Ne všichni si však naší
společné práce a vložených ﬁnančních prostředků dokáží vážit. Areál školy je veřejnosti otevřený a každý může využívat jeho možností ať už ke
sportu či zábavě a pokud dodržuje pravidla pobytu
v areálu, jsme rádi, že je využíván. Jsou však mezi
námi i takoví, kterým slušnost a pořádek (zatím?)
nic neříká a pak nás stojí velké každodenní úsilí
uklízet nedopalky, láhve či střepy, psí exkrementy
a jiné odpadky. Tito vandalové ale jdou i dál – aby
na ně nesvítilo světlo, utrhnou a odcizí fotobuňky světel a neváhají si udělat oheň v odpadkovém
koši u přístavby, ulomí panty branky nad schody ke
hřišti…Jsou to sice jen jednotlivci, ale jsou. Škodí
nám všem, a hlavně dětem. I touto cestou je chci
jménem svým a všech ve škole požádat, aby se nad
svou „zábavou“ zamysleli a především s ní skončili.

Hornocerekvický zpravodaj
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Nechceme řešit neustálé škody, chceme se naplno
věnovat vzdělávání a výchově. Prosíme i veřejnost,
aby nám v naší snaze o udržení hezkého prostředí
kolem školy byla nápomocna.
Mgr. Vítězslav Skopal
ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku už je dávno za námi a i ti
nejmenší si pomalu zvykli na odloučení od rodičů,
a tak se s dětmi můžeme naplno věnovat aktivitám,
které patří k podzimu. Poměrně příjemné počasí
nám dopřálo hrát si s dětmi především na nově zrekonstruované školní zahradě, která umožňuje dětem
volný pohyb a rozvoj jejich fyzických dovedností.
Při hrách na hracích centrech se procvičují v lezení, běhu, skoku, chůzi i odvaze. Centrum „Loď” je
inspiruje ke hře na námořníky, děti se učí společně
vymýšlet nové příběhy a zápletky. Na centru „Pavoučí domeček” si hrají na pavoučky, lezou po lanové pavučině, šplhají po síti a sjíždějí po skluzavce
dolů. K tomu si vymýšlejí zajímavé příběhy a tím
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rozvíjí svoji fantazii. Kromě těchto center si děti
rády hrají i na pružinových houpačkách typu „Koňské trojspřeží“, „Zebra” nebo „Motorka“. Také využívají pískoviště, točí se na kolotoči a hospodaří
v nově zbudovaných domečcích. Pokud nám počasí
příliš nepřeje, chodíme s dětmi na vycházky. Děti
se seznamují s okolím mateřské školy, pozorujeme
změny v přírodě, domácí i volně žijící zvířata. Sbíráme barevné listy a další podzimní přírodniny, ze
kterých si děti následně tvoří. Během vycházky se
učíme správně chodit ve dvojicích, přecházet vozovku a dbát na svoji bezpečnost.
Pro zpestření pobytu v mateřské škole jsme
jeho program obohatili o loutkové představení

Hornocerekvický zpravodaj

„Princezna na hrášku”, které se dětem velmi líbilo.
Hudební pořad „Ententýky” děti seznámil s historií
lidových písniček. Společně si je zazpívaly a pohybově ztvárnily. Atmosféru svátku Halloween si
děti navodily pomocí stylových dekorací. Vyráběly
jsme masky, strašidýlka, tančily v halloweenských
kostýmech. Také velmi děkujeme p. Kratochvílové
za dvě obří dýně, které věnovala dětem. Společně
s p. učitelkami jsme je vyřezaly, nazdobily a vystavily jako dekoraci před MŠ. V průběhu „Tvořivého odpoledni s rodiči” měly děti možnost vyrobit
si z papíru dekorativní dýni. K dalším společným
akcím patřilo „Pouštění draků s rodiči“, které jsme
uskutečnily na louce za bytovkami v Tyršově ulici.
Vítr nám sice příliš nefoukal, ale přesto si děti odpoledne užily a měly hodně hezkých zážitků. Začátkem listopadu mladší děti společně s p. uč. navštívily městský hřbitov, kde položily věneček a zapálily
svíčku u hlavního kříže před kostelem při příležitosti svátku Všech svatých.
Podzim nám sice pomalu končí, ale přesto se ještě
pokusím připomenout některé jeho charakteristické
znaky doplňovačkou a omalovánkou pro děti.
Bc. Jana Nováková
(učitelka MŠ Horní Cerekev)

Hornocerekvický zpravodaj
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SPOLEK HŘÍBÁTKA INFORMUJE
V jednom z předchozích čísel Hornocerekvického zpravodaje
jsme představily náš spolek, který jsme založily na jaře letošního
roku v obci Hříběcí.
Protože máme všechny malé děti, jako první cíl jsme si určily
celkovou revitalizaci dětského hřiště.
Byla tedy vyrobena úplně nová dřevěná konstrukce se schůdky a zábradlím ke skluzavce (nejnáročnější úkol, protože původní záměr opravit pouze části konstrukce a předělat bezpečnostní
zábrany jsme přehodnotily
po zjištění, že kromě podlahy a schodů jsou shnilé
i všechny nosné trámy).
Dále bylo vyrobeno
nové dřevěné pískoviště,
došlo k instalaci a natření všech dalších herních
prvků (kovové prolézačky,
dětský malý kolotoč, zahradní domeček) darovaných od MŠ Horní Cerekev. Město Horní Cerekev
zároveň na požádání zajisPřed….
tilo dva nové odpadkové
koše. Ještě je nutná obnova
a zlepšení bezpečnosti velkého kolotoče (zatím jsme zajistily bezpečnostní řetízky na jednotlivé sedačky) a dodělání kovové konstrukce na závěsné houpačky.
Kvůli přicházejícímu podzimu jsme byly ale nucené odložit avizované „otevření“ hřiště na jaro 2018.
Za součinnost při rekonstrukci a zároveň ﬁnanční podporu na
nákup materiálu děkujeme panu starostovi Ing. Andrlemu a Městu
Horní Cerekev. Také velmi děkujeme panu Ladislavu Smejkalovi
Po….
nejen za vyřizování našich požadavků, ale i za osobní pomoc při
rekonstrukci. Jen pro informaci, veškeré práce (výroba prvků, opakované natírání, opakovaný úklid celého
prostoru atd.) byly provedeny pouze svépomocí námi a našimi rodinami.
Za spolek Hříbátka Lenka Hašková

INFORMACE Z RADNICE  DOPLNĚNÍ
Poděkování
Starosta města děkuje :
sborům dobrovolných hasičů okrsku SDH Horní Cerekev (Horní Cerekev, Hříběcí, Černov, Horní
Ves a Nová Buková) za připravenost a akceschopnost při „Námětovém cvičení“, které proběhlo
dne 28/10 2017 na Jelení Hoře,
organizátorům „Výstavy betlémů“ (MC Klubíčko, Římsko-katolická farnost a Městská
knihovna Horní Cerekev), která se uskutečnila ve dnech 24/11 - 26/11 2017 v Muzeu
Horní Cerekev,
Ing. Marii Slavíkové a místní organizaci Českého zahrádkářského svazu za ukázku
„Výroby adventních věnců a vánočních dekorací“, která se konala dne 30/11 2017
v Městském muzeu.
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NAŠIM MLADÝM HASIČŮM SE LETOS OPĚT DAŘILO
Naši mladí hasiči letos byli opět velice úspěšní. Podařilo se jim tak udržet tradici minulých let. Cerekvický kolektiv mladých hasičů má nyní 24 členů ve věku
od 6 do 18 let.
Dne 20. května 2017 se v okresním kole hry Plamen
v Pacově soutěžilo v šesti disciplínách. Družstvu starších se podařilo porazit celkem 18 družstev a umístit
se tak opět na prvním místě. Po roční pauze bylo letos
vítězné také naše družstvo mladších, které soupeřilo
proti dalším 15 družstvům. V následujícím krajském
kole ve Velkém Meziříčí konaném dne 10. června
2017, pořádaném pouze pro starší kategorii, se ukázalo, že máme ještě prostor pro zlepšení, neboť jsme
skončili na osmém místě.
Další zdařilý výkon naši hasiči převedli v Okresní
lize mladých hasičů v požárním útoku, která se skládá
z osmi závodů. Reprezentovala nás zde dvě družstva
starších a jedno družstvo mladších hasičů. První družstvo starších se umístilo na druhém místě, zejména
kvůli nevydařenému poslednímu závodu. Další družstvo starších a družstvo mladších pak ve svých kategoriích obsadilo shodně čtvrtá místa.
Okresního závodu jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami, který proběhl dne 13. května v Počátkách, se
zúčastnilo 11 naších závodníků, a i zde jsme slavili mnohé úspěchy. V mladších dívkách zvítězila Nikola Mlatečková, druhé místo obsadila Andrea Váchová a třetí místo
Adriana Šimková. Z kategorie mladších chlapců byl pak
výborný výkon Otakara Dvořáka, který se umístil na
druhém místě. Úspěšnou byla dále Kateřina Venkrbcová, která obsadila třetí místo v kategorii starších dívek.
Kategorii starších chlapců vyhrál náš závodník Vladimír
Komín a na třetím místě skončil Ondřej Máca.
Na okresním kole dorostu, které se konalo na tartanovém oválu v Pacově dne 21. května, nás reprezentovalo družstvo dorostenců a dva jednotlivci. Ve starších
dorostenkách vybojovala Natálie Tesařová druhé místo. Druhé skončilo také naše družstvo dorostenců.
V první (podzimní) části hry Plamen 2017/2018,
která proběhla dne 7. října v Kejžlici, se soutěžilo
v přespolním běhu a ve dvou štafetách. Naše družstvo
starších zde obsadilo čtvrté místo. Družstvo mladších
nás letos bohužel nereprezentovalo, jelikož jsme v této

kategorii neměli dostatek soutěžících. V této soutěži
bodovala dorostenka Kateřina Venkrbcová, která ve
své kategorii vyhrála. Družstvo chlapců zastupující
dorostence pak skončilo druhé.
Našim mladým hasičům přeji, aby i nadále byli úspěšní, a to nejen v požárním sportu, ale také ve svém osobním životě, a aby se jim dařilo překonávat životní překážky stejně tak dobře jako v našem kroužku. A ačkoliv se
momentálně počet našich členů snižuje, pevně věřím, že
kroužek MH získá v příštích letech stále více příznivců.

KAMILA BARTOŠKOVÁ JE MISTRYNÍ SVĚTA
Letošní sezóna byla pro Kamilu Bartoškovou jedna
z těch nejúspěšnějších.
Po šesti závodech Českého poháru v běhu na sto
metrů s překážkami, kterého se zúčastnilo až 137 závodnic, skončila Kamila na pátém místě a porazila tak
dalších 132 soupeřek.

Hornocerekvický zpravodaj

Dalším jejím letošním úspěchem bylo vybojování
účasti na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se
konalo ve dnech 25.−27. srpna v Praze. Tuto příležitost získala díky svým výborným výsledkům na nominačních závodech na MČR ve výstupu do druhého
podlaží cvičné věže. V této disciplíně jako jednotlivec
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reprezentovala na MČR v požárním sportu SDH Horní
Cerekev a získala třetí místo. V ostatních disciplínách
soutěžila jako členka družstva SDH Dolní Měcholupy.
V disciplíně požární útok se družstvo SDH Dolní Měcholupy umístilo na druhém místě, v celkovém závěrečném hodnocení družstev obsadilo třetí místo.
Mezi její největší úspěchy však patří zejména několikaleté členství v „A“ družstvu české reprezentace
žen v požárním sportu, kdy i letos se jí podařilo si tuto
pozici udržet. Ve dnech 9.−16. 7. 2017 se v rakouském
Villachu s tímto družstvem zúčastnila Hasičské olympiády, konané jednou za čtyři roky. Na této olympiádě
se našim reprezentantkám podařilo zvítězit, a stát se
taky našimi olympijskými vítězkami.
Nejednalo se však o jediné vítězství. V tureckém Izmiru se letos konalo ve dnech 25. 9. − 1. 10. mistrovství světa v požárním sportu. Zde se „A“ družstvu opět
podařilo zdolat všechny soupeřky v disciplíně požární
útok, díky čemuž se pak s celkově nejlepším bodovým ohodnocením ze všech družstev staly absolutními

vítězkami této soutěže a zároveň mistryněmi světa
v požárním sportu za rok 2017.
Naší skvělé reprezentantce přeji hodně zdaru
i v příštích soutěžích a doufám, že se jí v příštích sezónách podaří naplnit svůj cíl, a to zlepšit si vlastní
osobní rekord.
Jaroslav Bartoška, vedoucí kroužku MH

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ POPRVÉ V HORNÍ CEREKVI
Kroužek mladých hasičů má v Horní Cerekvi již
čtrnáctiletou tradici. Až letos se u nás poprvé, a to
i přes nesouhlas starosty sboru, podařilo uspořádat
soutěž Okresní ligy mladých hasičů okresu Pelhřimov. Okresní liga se skládá z celkem osmi soutěží.
Zdejší soutěž se uskutečnila dne 16. září 2017 u kulturního domu a dorazilo na ni soutěžit čtyřiadvacet družstev. V disciplíně požární útok mělo každé
družstvo dva pokusy. Doplňkovou disciplínou byla
štafeta dvojic. Časy obou disciplín se na závěr sčítaly, a dle výsledného součtu se pak určilo konečné
pořadí jednotlivých týmů.
V kategorii mladších družstev soutěžilo celkem
osm týmů. Naše družstvo mladších získalo skvělé
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druhé místo. První místo obsadil Jetřichovec a třetí
místo vybojovala Žirovnice.
Našeho nejlepšího výsledku dosáhlo starší „A“
družstvo, které na domácí půdě zvítězilo. Na druhém
místě se umístila Lipice, na třetím Pacov, a naše „B“
družstvo získalo místo čtvrté. V kategorii starších
soutěžilo celkem 16 týmů.
Pro jednotlivce jsme uspořádali mimo jiné soutěž
v motání hadice. V mladší kategorii to naše Adriana
Šimková vyhrála a Nikola Mlatečková se umístila na

třetím místě. Ve starší kategorii obsadila naše Kateřina Venkrbcová druhé a Vladimír Komín třetí místo.
Dle mého názoru se závod opravdu vydařil i přes
velkou nepřízeň počasí, a věřím, že se u nás takový
závod bude konat i v příštích letech.
Závěrem bych rád poděkoval panu Milanu Doskočilovi za zajištění občerstvení a za věnování
svého výdělku mladým hasičům. Děkuji také našim
sponzorům, konkrétně ﬁrmě IBK TRADE, hotelu
Rustikal, pivovaru Poutník a prodejně Flop – p. Petrákové za veškeré jejich sponzorské dary.

Pátek 15. prosince 2017
KD Horní Cerekev
Začátek v 19.30 hodin
Pøedprodej vstupenek od 4. prosince na úètárnì MìÚ
Telefon: 565 396 385

Hornocerekvický zpravodaj

Vstupné 150 Kè
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
PODZIMNÍ POHODOVÉ ČTENÍ
Miroslava Besserová, Chlapi na odstřel i na lásku. Soubor povídek o mužích, které my ženy v životě potkáváme,
úvahy o nich, rozhovory s nimi, i bez
nich. Většina z nás narazila na zvláštní
exempláře, nebo o nich alespoň slyšela,
či před některými stačila včas utéct…
Ale kolik z nás si řeklo, že s chlapy je to těžké, ale
bez nich ještě horší…
Marléne Schiappa, Nanejvýš čtyři hodiny spánku. Dvě ženy na prahu třicítky.
Jedna si buduje kariéru v reklamní agentuře, druhá je na mateřské dovolené. Jedna žije v moderním bytě, druhá v domku
na předměstí. Nanejvýš 4 hodiny spánku
je francouzská romantická komedie o úskalích mateřství, stereotypu manželství i problematice úspěšného skloubení práce s rodinou.
Radek Diestler, Česko v kostce. Přehledná příručka představuje Českou
republiku a její jednotlivé regiony bez
ohledu na dnešní územněsprávní členění.
Důraz je kladen na typické rysy a tradiční přírodní, krajinné a historické vazby
daných oblastí.
Petra Vernerová, Druhá naděje. Nezadaná žena vlastně není problém. Nezadaná žena s dítětem už takový menší problém je. Ale když jsou ty ženy čtyři a dětí
celkem šest – asi chápete, jak vypadá
skutečný průšvih. A pokud navíc všechny tyhle ženy touží najít životní lásku, je
lepší vzít nohy na ramena a počkat, až to vzdají.
Dominik dán, Moucha. Další z řady detektivek velmi úspěšného a oblíbeného
slovenského spisovatele Dominika Dána
nás zavádí na Slovensko rok po sametové
revoluci. Nejen slovenští kriminalisté se
v té době musí potýkat s nárůstem zločinů, brutality i vražd. Jedním z případů
je i vražda mladého děvčete, jejíž tělo našli policisté
ve stadiu značného rozkladu. Zdá se, že neexistují
žádné důkazy, a tak detektiv Krauz i jeho kolegové
začínají vyšetřování jako už tolikrát, od nuly.
Jana Benková, Pralinky s chilli. Tina
Bergerová, majitelka úspěšné PR agentury, která zastupuje celebrity, usiluje
získat mezi své klienty i známého top
manažera. Zprvu spolu bojují jako kočka
s myší, Tina pak ale podlehne jeho šarmu
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a bláznivě se do něho zamiluje. Ani v tom nejhorším
snu ji však nenapadne, jak hluboko může jejich vztah
poznamenat její nedávná aférka, kdy po smrti partnera skončila v náručí cizího muže.
David Lagercrantz, Muž, který hledal
svůj stín. Muž, který si hledal svůj stín
je pátý příběh světoznámé knižní série
Milénium. První tři romány od Stiega
Larssona jsou: Muži, kteří nenávidí ženy,
Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka,
která kopla do vosího hnízda. Po Larssonově smrti
v sérii úspěšně navázal David Lagercrantz s románem Dívka v pavoučí síti. (všechny tituly k vypůjčení v městské knihovně)
Marie Formáčková, Michaela Zindelová, Desatero pro holky v nejlepších
letech. Autorky se na příkladu malých
příběhů zabývají např. otázkou, jak naplnit nový, svobodnější čas „v nejlepším
věku“, přinášejí nejrůznější tipy na aktivity, nevyhýbají se ani láskám a sexu. Knížka hovoří
také o tabuizovaných tématech nemoci a smrti.
Vítek Urban, Kam na Vysočině. V dalším průvodci z populární řady KAM
v ČR budete objevovat kouzlo naší malebné Vysočiny. Publikace obsahuje stovky tipů na výlety pro jednotlivce i rodiny
na Vysočině.
Jiří Kajínek, Můj život bez mříží. Nové
vydání autentického vyprávění JIŘÍHO
KAJÍNKA, propuštěného díky milosti
udělené prezidentem republiky, o svém
dětství, dospívání, láskách, zálibách,
o vztahu k lidem, ke svobodě… Nově je
do knihy zařazena fotograﬁe originálu milosti prezidenta republiky a fotograﬁe pořízené na svobodě
(na Karlově mostě). V závěru knihy je příslib vydání
druhé knihy o tom, co bylo dál…, o vězení a samozřejmě o životě po propuštění na svobodu.
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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SBÍRKA VÍČEK PRO MICHALKU JE UKONČENA!
Vážení spoluobčané, ﬁrma EKO trade plus, která vykupovala a zpracovávala víčka, oznámila, že
s odkupem končí. Je mi to velice líto, hlavně z důvodů sběru pro dobrou věc, ale i faktu, že si lidé
zvykli víčka pro malou Michalku Zahradníkovou
pravidelně přinášet.
Děkuji všem, kteří se na sběru víček od samého
počátku jakkoliv podíleli, ať už jejich nošením na
sběrné místo do knihovny nebo pomocí a ochotou
při odvozu. Poděkování i od Michalky pro všechny,
kdo na ni mysleli a snažili se jí pomoci.
Miroslav Václavík

MILÍ PEJSKAŘI
Po roční odmlce jsme se opět rozhodli uspořádat v pořadí již třetí materiální
sbírku pro pejsky a kočičky v Azylu Dej pac! Jedná se o rodinný azyl založený
v roce 2009, který se nachází nedaleko Pelhřimova. Azyl funguje i na základě
dočasných péčí a momentálně zde nový domov čeká téměř 30 pejsků a několik
kočiček. Sbírka bude probíhat v Městské knihovně v Horní Cerekvi od 15. 11.
do 15. 12. 2017 ve výpůjční dny. Přinést můžete krmení (raději méně kvalitnějšího), deky, hračky, obojky, vodítka, misky, pelíšky. Zkrátka spoustu věcí, které již
vaši pejsci nevyužijí. Zároveň je možné přispět ﬁnančně na transparentní účet č.:
2400905799/2010. V knihovně bude umístěn plakát s pejsky k adopci.
Ve jméně pejsků děkujeme za každý dar.
Lucie Vopálenská, Miroslav Václavík

Městská knihovna v Horní Cerekvi
ve spolupráci

s knižním distributorem BAUER Jihlava
pořádá

VÁNOČNÍ PRODEJ
NOVÝCH KNIH
Od 4. do 15. prosince 2017
vždy ve výpůjční dny
(pondělí, středa, pátek)
!!! Dobrá příležitost
jak nakoupit vhodné
vánoční dárky !!!

ZVEME VÁS NA

11. REPREZENTAČNÍ
PLESS zák
základní
ní šškoly
Dne: 17. úno
února
únoooraa 22018
V: KD
D Horní
Horn
H ní Ce
Cerekev
eke
V
hod
Ve: 20:00 hod.
Vstupné: 150 Kč
K tanci a poslechu hraje:
skupina
skupi Ma
Mazáci
Mazáá

Těšíme se na vás v městské knihovně

Hornocerekvický zpravodaj
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POZVÁNKA
Český svaz zahrádkářů v Horní Cerekvi pořádá v sobotu 30. 11. 2017 v městském muzeu od
17.00 hodin výrobu adventních věnců. Materiál lze koupit na místě od paní Slavíkové, která
nám, kdo se zúčastníme, pomůže vytvořit vánoční dekorace.
Za zahrádkáře M.Vaňková

18

Hornocerekvický zpravodaj

SPORTOVNÍ PLES 13. LEDNA 2018
TVŮJ ZNÁMÝ MÁ KRÁSNÝ HLAS II

Letos už žádné překvapení nečekejte. Karty jsou
rozdány a vy sami jste si vybrali, co vás zaujalo, co vás
nadchlo. Vždy po plese říkáte, že letos to bylo super
a že to již není možné nadále překonávat. Po úspěšném lednovém vystoupení „Umělců z Prahy“ vlastně
bylo hrozně jednoduché říci, na co navážeme.
Nepůjdeme cestou, že překvapení budeme tajit, ale
my vám to v plné parádě dopředu v tomto článku sdělíme, i když vlastně není co. Dle titulku je zcela jasné,
o co půjde, jenom interpreti se změní a přidáme zajímavé hudební scénky, které vás jistě pobaví.
S velikým potěším a velkou pokorou musíme informovat o tom, že není vhodné nechávat koupi lístků
na poslední chvíli. Nyní je o lístky velký zájem a ptají
se i tací, kteří na ples nechodí a z toho se dá soudit, že
bude opět náš kulturák vyprodaný.
Stará dobrá a osvědčená ABBA Stars s celou kapelou budou hrát po celý večer, což znamená od 20:00
do 2:30 hod. Nebudou od nich chybět ani jiné skladby a nezapomeňte, že „Umělci z Prahy“, kteří v Horní
Cerekvi zahajují své druhé turné, si speciálně pro naše
město připravili 80 minut trvající show.

Hornocerekvický zpravodaj

Přeci jenom si ale jedno malé překvapení necháme
pro sebe. Buďte zvědaví, koho si nezměněný předseda
poroty s sebou z Prahy přiveze.
Moderátorská dvojice S+V se na vás také moc těší,
stejně tak, jako vy se určitě těšíte na bohatou půlnoční
tombolu!
Na závěr si tedy poznamenejte, že ples je 13. 1. 2018
a začínáme přesně ve 20:00 hod, doporučujeme přijít
včas (cca v 19:00 hod), protože vás Žlutá karta a květina od M+L určitě zdrží a nemine.
Těší se na vás
Sport dancing boys

INZERCE
Chceš být součástí večerní zábavy?
Máš odvahu a nebojíš se pobavit své přátele?
Neváhej, staň se novou tváří plesu a členem
Sport dancing boys!
Projev zájem a buď jeden z nás!
e-mail: 93mk@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se 20. října 2017 rozloučili
s panem Bohuslavem Kuštou.

70 let
Stanislava Palánová
Karel Dušek
Ingrid Vlčková
Eva Hejdová
75 let
Miroslav Lisa
Věra Měkutová
80 let
František Plechatý
Marie Michálková
Marie Červená

85 let
Marie Mezerová
90 let
Božena Kosová
94 let
Kateřina Štěpánová
96 let
Ludmila Hejlková

ROZLOUČILI
SE S NÁMI:

NARODILI SE:

Josef Pavlíček – 88 let
Jaroslav Kesner – 81 let
Marie Klainová – 85 let
František Bláha – 93 let
Bohuslav Kušta – 77 let

Karolína Nováková
Eliška Martínková
Anna Marešová
Martin Ficek
Hugo Šimků
Pavlína Kunstová

Také děkujeme za květinové dary
i písemné kondolence.
Rodina Kuštova a Vojtkova
Děkujeme všem,
kteří se přišli 28. září
2017 rozloučit s panem
Josefem Pavlíčkem
a doprovodili ho na jeho
poslední cestě. Rovněž
děkujeme P. Jaroslavu
Zygmuntovi, všem
zpěvákům, panu Bínovi
za důstojné vybavení
pohřbu, květinové dary
a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

UDĚLÁTE SI ČAS?

PŘIPRAVUJEME

V pátek 24. 11. – neděle 26. 11. 2017
a následující týden ve výpůjční dny knihovny
VÝSTAVA BETLÉMŮ
v Muzeu Horní Cerekev od 9–12 a 13–16 hodin

V sobotu 13. ledna 2018
SPORTOVNÍ PLES
Předprodej vstupenek od 25. listopadu na účtárně MěÚ

V sobotu 25. 11. 2017
ADVENTNÍ TRHY
Hotel Rustikal
Začátek v 9.00 hodin
Ve středu 13. prosince 2017
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Kostel Zvěstování Páně
Začátek v 18.00 hodin
V pátek 15. prosince 2017
COUNTRY VÁNOCE S POUTNÍKY
Začátek v 19.30 hodin v KD
Předprodej vstupenek od 4. prosince na účtárně MěÚ
tel.: 565 396 385
Vstupné 150,- Kč
V pondělí 25. prosince 2017
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Začátek ve 20.00 hodin v KD
Ve čtvrtek 28. prosince 2017
VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S CITEROU
Kaplička v Chrástově
Začátek v 17.00 hodin

V sobotu 20. ledna 2018
DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek v 15.00 hodin
V sobotu 27. ledna 2018
MĚSTSKÝ PLES
Předprodej vstupenek od 4. ledna na účtárně MěÚ
V sobotu 27. ledna 2018
HASIČSKÝ PLES V HŘÍBĚCÍ

Za redakční kolektiv
Hornocerekvického zpravodaje
přeji vám všem zdraví,
vnitřní štěstí a spokojené
vztahy během vánočních svátků
i v celém novém roce
Ludmila Červenková
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