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INFORMACE Z RADNICE
Sousoší Nejsvětější Trojice
Téměř na den přesně po roce se vrátilo na své místo sousoší Nejsvětější Trojice na křižovatce Tyršova
a Štítného v Horní Cerekvi. Celý objekt byl poškozen
při dopravní nehodě, kdy nárazem osobního automobilu do kamenného pilíře došlo k pádu sochy na
automobil a poté na zem. Protože se jedná o kulturní památku, musel být vypracován odborný posudek
s detailním popisem postupu restaurátorských prací,
který byl odsouhlasen Národním památkovým ústavem a následně bylo vydáno odborem památkové
péče MěÚ Pelhřimov rozhodnutí o obnově. Poté mohla být zahájena samotná oprava.
Restaurátorské práce prováděl MgA. Zdeněk Kovářík, osoba s povolením MK ČR pro restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene. Z důvodu
značného poškození oprava sochy probíhala téměř ¾
roku. Během realizace opravy byly objeveny původní
fragmenty barev. Po konzultacích s dotčenými orgány,

byla barevnost sochy, i když v jemnějších odstínech
obnovena. Celá oprava stála 95 700 Kč bez DPH a je
řešena jako pojistná událost.
Sousoší bylo za účasti mnoha našich spoluobčanů
slavnostně znovu požehnáno 21. 6. 2020 panem farářem P. ThLic. Jaroslawem Zygmuntem.

Další opravy v objektu zdravotního střediska
Už v minulém čísle jsme vás informovali o provedené opravě střechy
zdravotního střediska. Zatékáním vody pod starou krytinu docházelo
k pronikání vody stropem a stékání po zdech v celém objektu. Nejvíce
zasažena byla ordinace a čekárna dětského lékaře.
V současné době probíhá montáž nových stropních podhledů v celém
objektu zdravotního střediska.
V této souvislosti Vás informujeme, že ordinace MUDr. Pauše bude uzavřena v termínu od 16. 7. do 7. 8. a ordinace stomatologa MUDr. Gudka
bude uzavřena v termínu od 27. 7. do 7. 8.
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Smrk na náměstí
T. G. Masaryka
Možná si někteří z Vás všimli, že
z náměstí T. G. Masaryka zmizel jeden ze dvou vzrostlých smrků pichlavých za autobusovou zastávkou.
Protože strom vzhledem ke svému zdravotnímu stavu uschl, musel být odbornou firmou odstraněn.
Stav druhého smrku pichlavého byl
posouzen jako uspokojivý a nadále poskytuje stín čekajícím na dopravní spojení. Za pokácený smrk
bude na podzim provedena náhradní výsadba.
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Prší, vody přibývá, vegetace bují…
Dle meteorologů, byl letošní červen nejbohatší na srážky od roku 1961.
Výrazně se zlepšil stav vody v našich vodojemech. I vodojem v Turovce, do kterého jsme letos museli vodu dovážet, je
plný.
Rada města proto svým usnesením
č. 09/08-07-2020 zrušila s účinností od
13. 7. 2020 zákaz napouštění bazénů.
V této souvislosti je však nutné upozornit
na skutečnost, že voda je nenahraditelná
přírodní tekutina a v žádném případě s ní

není dobré plýtvat. Věříme, že i po zrušeném zákazu budeme všichni s vodou zacházet zodpovědně.
Množství srážek a charakter počasí výrazně pomohl i vegetaci. Tráva doslova roste
před očima a každý majitel zahrádek ví,
že během několika málo dní, kdy se věnuje jiné práci, se jeho zatravněná plocha
mění doslova v džungli. Není tomu jinak
ani u městských pozemků.
Prosíme proto o pochopení a schovívavost při hodnocení kvality údržby zeleně

v roce, kdy se potkalo extrémní množství
srážek a nový způsob péče o vegetaci
v Horní Cerekvi.
Na základě mnoha dotazů na cenu za
údržbu zeleně prováděnou externí firmou v minulých letech uvádíme, že v roce
2019 zaplatilo město Horní Cerekev za
tyto služby dle doložených faktur částku
552 116 Kč. Ani tato částka však nebyla
konečná, protože se na údržbě zeleně
spolupodíleli i zaměstnanci města v počtu 2–5 lidí, dle potřeby.

koupací sezony se zvýšil počet dotazů
na znovuotevření stánku s občerstvením.
Rada města Horní Cerekev se zabývala
žádostmi o souhlas s provozováním prodejního stánku a stejně tak jako v loni, žádosti zamítla.
Rada města se domnívá, že lokalitě rozhodně neprospívá obrovský nepořádek,
který i díky otevřenému stánku a neu-

kázněnosti návštěvníků celou lokalitu
lomu v minulých letech znehodnocoval.
Místo je zajímavé právě tím, že je zde krásně čistá voda, nedotčená příroda a příjemné prostředí, a ne že je zde nabízeno pivo,
hranolky a párky v rohlíku. Snad toto rozhodnutí přijmete s pochopením. Snažíme
se chránit naši společnou lokalitu zatopeného kamenolomu.

Turistická sezóna začala
Se začátkem prázdnin byla i na Hornocerekvicku odstartována letní sezona.
Lokalita zatopeného kamenolomu je připravena na návštěvníky, do oblasti pláže
byly umístěny mobilní toalety, pláž byla
posečena. O pravidelnou výměnu odpadkových košů se starají zaměstnanci
místního hospodářství a brigádníci, kteří
zároveň vybírají parkovné. Se začátkem

Propagace našeho města
V rámci propagace našeho města, jsme nechali zařadit Horní Cerekev na turistický portál „NA KOLE
I PĚŠKY“. Zmiňovaný portál má svou
mobilní aplikaci, díky které naši spoluobčané a také turisté mohou absolvovat některou z doporučených
tras pro pěší turistiku, nebo cykloturistiku. Věříme, že aplikace bude hojně využívána. Zájemci si ji mohou stáhnout na webové adrese
https://www.nakoleipesky.cz/
Pro návštěvníky našeho města jsme pro letošní rok připravili novinku v podobě turistických nalepovacích známek s motivem Horní Cerekve, pamětní razítko a také informační skládací
brožurku. Brožurka je již připravena pro zájemce a návštěvníky
v knihovně, známky a razítko budou v prodeji v knihovně a trafice přibližně do týdne.

Hříběcí

Rybník a okolo vesnička

Kašna

Žulová kašna v parku na náměstí pochází pravděpodobně
z 18. století. Tvoří ji osmiboká jímka s parapetem, která je zdobena
vpadlými obdélnými obrazci. Uprostřed nádrže stojí sloupek se
zdobenou mísou ve tvaru mušle.

Památník padlých
Památník padlých byl
slavnostně odhalen v červenci
1935. Autorem je sochař
J. V. Dušek z Tábora. Uvnitř
základního kamene je uložena
podpisová listina občanů
podílejících se na realizaci
památníku.

Chrástov

Ráj ukázkových zahrad

Horní Cerekev
Horní Cerekev

se rozkládá v malebné
krajině na česko‑moravském pomezí v jižní části
kraje Vysočina. Město je obklopeno krásnou
přírodou plnou kopců, luk,
lesů a rybníků.
První zmínky o městě pocházejí z roku 1361.
Do jeho správního obvodu patří místní části
Hříběcí, Chrástov, Těšenov a Turovka.
K občanské vybavenosti patří základní a mateřská
škola, kulturní dům, knihovna, zdravotní středisko,
domy s pečovatelskou službou, lékárna, pošta.

Těšenov

Rodiště akademického sochaře
a medailéra Josefa Šejnosta

Radnice

v 19. st. a na počátku 20. st. zde bývala kromě úřadoven města také
škola, hostinec a kancelář obecní záložny. Dnes je zde kromě úřadu
města knihovna s informačním centrem a trafika.

Turovka

Nejmenší místní část

www.hornicerekev.cz

Zámek

Zámek vystavěl Dobeš z Bechyně původně jako vodní tvrz. Za vlády
Léskovců byl centrem řešení vládních a hospodářských otázek
země. V současné době je zámek v majetku soukromé osoby.
Interiéry nejsou přístupné.
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1. Židovský hřbitov

Poslední stopu židovské komunity v Horní Cerekvi
najdeme asi 1 km za městem směrem na Pelhřimov.
Obsahuje cca 130 náhrobků z 18.–20. století.
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2. Historická budova nádraží

Horní Cerekev je křižovatkou směrů na Tábor,
Jihlavu a Veselí nad Lužnicí.

3. Zatopený lom

Po skončení prací v místním kamenolomu se těžební jáma postupně
zaplnila křišťálově čistou vodou ze spodních pramenů. Dnes slouží
širokému okolí jako přírodní koupaliště.
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4. Hotel Rustikal

Bývalý panský dvůr, později objekt JZD, dnes hotel poskytující ubytování
i restauraci.

5–6. Kostel Zvěstování Panny Marie a fara

jsou kulturní památkou města. Kostel je trojlodní barokní stavbou.
Nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1384. Farní budova byla
postavena roku 1708, jedná se o mohutný jednopatrový objekt.

7. Socha sv. Jana Nepomuckého

6

patrona města pochází z roku 1713. Stojí v parku na náměstí od roku
1843, do té doby byla socha umístěna u kostela Zvěstování Panny Marie.
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Možnost občerstvení
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SOMPO D2D

Hospodaření města Horní Cerekev 01–06 /2020

Jak jsme Vás již informovali v prvním letošním čísle Hornocerekvického zpravodaje, firma SOMPO, a. s. zavádí od příštího
roku systém svozu a třídění odpadu s názvem D2D „DOOR TO DOOR - OD DVEŘÍ
KE DVEŘÍM“.
Systém spočívá v tom, že všichni občané
Horní Cerekve a místních částí dostanou
ke svým stávajícím nádobám na komunální odpad další tři nádoby na tříděný odpad
(hnědou na BIO, modrou na papír a žlutou
na plast). Všichni tak budeme moci třídit
odpady již v našich domácnostech a odpadne tak zdlouhavé přenášení ke sběrným hnízdům.
Hlavním cílem celého projektu D2D je snížení množství komunálního odpadu. Tento již nebude v budoucnu možné ukládat
na skládkách, jak tomu bylo doposud, ale
bude muset být spalován ve spalovnách,
což likvidaci tohoto odpadu výrazně prodražuje. Částka za 1 tunu odpadu odvezeného do spalovny se bude během několika
málo let pohybovat kolem 2 tis.Kč.
Systém D2D zavádí firma SOMPO, a. s.
pro všech 117 obcí, ve kterých zajišťuje
své služby. Již ve druhé polovině tohoto roku bude dodáno potřebné množství
nádob do skladu místního hospodářství.
Samotné vydávání je plánováno až na
konec roku 2020. Spuštění celého systému a počátek svážení je plánován na březen 2021. Nádoby budou pro obyvatele
ZDARMA. Celá akce je mimořádně organizačně a logisticky náročná, pro celé území obsluhované firmou SOMPO, a. s. je
v současné době vyráběno téměř 30 tis.
nádob na odpady. O dalším průběhu příprav vás budeme informovat.
V souvislosti s odpady si Vás dovolujeme informovat o nové službě zavedené
firmou SOMPO, a. s., a to možnost vhazovat drobné kovové obaly a nápojové kartony do žlutých kontejnerů na plasty. Více
informací naleznete v letáku níže.

Předkládáme přehled hospodaření města v období leden až červen 2020

OMLUVA ZA
TISKOVOU CHYBU
Vážení čtenáři v minulém čísle Hornocerekvického zpravodaje v článku
SBÍRKOVÉ KASIČKY „černých labradorů“ – poděkování na str. 3
Celkem bylo vybráno 1292 Kč nikoli
129 jak je v článku uvedeno.
Děkuji za pochopení.
L. Červenková
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Rok 2020

schválený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč)

příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
Finanční transfery

58 188 308
33 892 700
8 394 985

Rok 2020

schválený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč)

výdaje
bezpečnost a veřejný pořádek
bydlení, komunální služby a ÚR
doprava
kultura
průmysl a stavebnictví
sociální služby
školství
tělovýchova a zájmová činnost
veřejná správa
zemědělství
ŽP
ostatní

53 340 520
1 559 000
5 520 000
1 504 000
2 574 440
4 988 080
1 072 000
18 384 000
557 000
11 284 000
2 976 000
2 912 000
10 000

33 307 104
17 132 524
4 005 807
173 300
11 995 473

15 900 623

26 154 877
182 448
2 603 607
120 472
1 295 578
1 044 842
937 517
8 786 246
285 805
7 011 854
2 500 794
1 385 714
0

stav finančních prostředků na účtech města Horní Cerekev 9 257 176
k 30. 6. 2020 (Kč)
Dluhová služba města Horní Cerekev k 30. 6. 2020 (Kč)

-25 176 546

Milan Kunst a Markéta Vaňková

Aktuální situace v městských lesích
V prvním čtvrtletí letošního roku byl Krajským úřadem kraje Vysočina schválen
nový Lesní hospodářský plán na období
platnosti 2020-2029. Tento plán, vyhotovený odbornou taxační firmou z Českých
Budějovic, obsahuje závazné a doplňující ukazatele, které by měly být během
decenia (desetiletí) naplněny. Závazným úkolem je mimo jiné i zalesnění holin po kůrovcové kalamitě. Plocha holin
k 1. 1. 2020 činila 12,68 ha, což činí 7 %
z celkové výměry městských lesů. Zalesnění, čili obnova lesních porostů byla započata již na jaře a bude pokračovat i na
podzim letošního roku. Na jaře bylo zasázeno 12400 sazenic buku a 5500 sazenic
smrku. Druhové složení nově zakládaných
lesních porostů se výrazně mění ve prospěch listnatých dřevin, které jsou odolnější vůči škodlivým činitelům. Porosty,
ve kterých je prováděno mechanizované
shrnování klestu do řad, budou obnoveny
síjí jehličnatých dřevin a doplněny přirozeným náletem břízy, osiky a jeřábu. Tím
bude zajištěna pestřejší druhová skladba porostů. Tento způsob obnovy je sice

časově náročnější, ale je přírodě blízký
a také podstatně levnější.
Letošní deštivé počasí poněkud zbrzdilo
vývoj kůrovců, kdy se v posledních suchých letech ročně vyvíjelo několik generací kůrovců. Zvýšené množství vody
podstatně posílilo odolnost smrků, které
pak mohou lépe odolávat náletu hmyzích
škůdců. I přes toto pozitivum jsme nuceni
nadále odstraňovat souše a kůrovcem napadené stromy a vytěženou dřevní hmotu zobchodovat na trhu – 2400 m³. Díky
dobré spolupráci místních těžebních (pan
Jiří Svatek, pan Jindřich Šmíd) a obchodních firem (pan Martin Duba) se nám vyrobené dřevo nehromadí na skládkách
a je rovnoměrně expedováno. Bohužel
zpeněžení vytěženého dřeva je velmi nízké, u některých sortimentů mnohdy ani
nepřikryje náklady na jeho výrobu. Kalamitní dřevo je zpracováváno i formou samovýroby, do pololetí letošního roku tuto
možnost využilo 20 občanů. Samovýrobou bylo vytěženo 300 m³.
Na úhradu zvýšených nákladů lesní výroby město využívá i dotace a příspěvky
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poskytované krajem Vysočina a státem. V letošním roce bylo zažádáno o příspěvek na vyhotovení lesního hospodářského plánu,
na stavbu oplocenek a na jarní zalesnění. V měsíci červenci bude
požádáno o příspěvek na zmírnění následků kůrovcové kalamity
poskytované státem ve výši 398 Kč/m³ nahodilé jehličnaté těžby.
Pro mnoho občanů města a obcí je pohled na stav okolních lesů
velmi skličující, mění se tvářnost krajiny, výrazně je ovlivněna retenční schopnost lesní půdy, krásná a mnohdy tajuplná zákoutí,
kde mnozí z nás nacházeli odpočinek a prožívali příjemné chvíle, nenávratně zmizela. To ale není důvod ke smutku, příroda je
mocná a pokud ji budeme naslouchat a rozumně napomáhat, tak
se s tím vyrovná. V historii to tak bylo a vždy bude.
Lesu zdar! Petr Topka

REAKCE
Po přečtení článku „Nový pomocník pro údržbu města“ a po informacích, které vedení města rozhlašuje o mé fakturaci, mi nezbývá nic jiného, než reagovat touto formou a rozhodla jsem se
zveřejnit částky, které jsem účtovala městu Horní Cerekev za
své služby.
Rozloha ploch, které se pravidelně udržovaly v Horní Cerekvi
byla 35 049 m2, v Chrástově 2 635 m2, v Turovce 1 700 m2 a v Těšenově 4 989 m2. Průměrně bylo provedeno 7 sečí. Každá seč
samozřejmě obsahovala nejen posečení traktorovou sekačkou,
ale i kompletní dosečení křovinořezem a úklid.
Sečení v Horní Cerekvi formou mulčování fungovalo 14 let, tak
že to není žádná převratná novinka. Sběr trávy probíhal ve školce a na školním hřišti, a to z toho důvodu, aby děti nenosily na
botách trávu do budov, což snad doufám, ocenily paní uklízečky.
A ze své několikaleté zkušenosti mohu v klidu říci, že to opravdu
není zdlouhavé.
Na závěr bych chtěla říci, pokud budou zaměstnanci a brigádníci pracovat zdarma, sekačka se nemusela kupovat, do sekačky
a křovinořezu se nemusí tankovat benzín, nepotřebují olej, strunu, náhradní díly atd., ano, pak Horní Cerekev ušetří statisíce.
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HORNOCEREKVICKÁ POUŤ
Po dohodě místní farnosti s Batelovskou se uskutečnila o víkendu 18. a 19. června Hornocerekvická pouť. Na začátku týdne, ještě
za slunečného počasí, najely pouťové atrakce.
Od čtvrtka do neděle už nás však všechny skrápěl déšť a bylo
chladno… počasí výrazně ovlivnilo návštěvnost…
V rámci doprovodného programu proběhla v místním muzeu výstavu obrazů, skic a soch p. Carlose Davise Resendize. Ti, kteří
zavítali, byli mile překvapeni kvalitou některých výtvorů.
Páteční večer jsme si v hojném počtu užili na pouťové zábavě
s kapelou Nukleár.
V neděli děti shlédly obě
loutková představení
v sále kulturního domu.
Pohádky měly úspěch,
publikum odcházelo
spokojené.
Velké poděkování patří všem stánkařům, kteří
se dostavili, a i přes nepřízeň počasí nabízeli po
celou neděli své výrobky
a produkty.
Pomyslnou medaili za statečnost předáváme panu
Vrátilovi, který ve stánku s výborným masovým
občerstvením vydržel od
pátku do neděle.
Červenková Ludmila

A zde slíbené vyúčtování:
Horní Cerekev 35 049 m2 x 0,80 Kč x 7 = 196 274 Kč sekačka
28,25 h x 230 Kč x 7= 45 482 Kč křovinořez
Chrástov 2 635 m2 x 0,80 Kč x 7 = 14 756 Kč sekačka
5 h x 230 Kč x 7 = 8050 Kč křovinořez
Turovka 1 700 m2 x 0,80 Kč x 7 = 9 520 Kč sekačka
1,5 h x 230 Kč x 7 = 2 415 Kč křovinořez
Těšenov 4 989 m2 x 0,80 Kč x 7 = 27 938 Kč sekačka
6,5 h x 230 Kč x 7 = 10 465 Kč křovinořez
Dohromady 314 900 Kč
Děkuji, s úctou Markéta Přibylová

Poděkováni
Rád bych touto cestou poděkoval našim
dobrovolným hasičům
za profesionální a velmi ochotný přístup
při likvidaci bleskové
povodně, která nás
zasáhla dne 6. 6. v odpoledních hodinách.
Martin Duba, Kaštanová 521, Horní Cerekev
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Český den proti rakovině
2020 – organizační změny
Milí příznivci a podporovatelé Květinového dne.
Pokud to situace umožní, proběhne sbírka (prodej kytiček v ulicích a rozdávání preventivních
letáků) v náhradním podzimním termínu ve středu 30. září 2020.
Děkuji Miroslav Václavík.

www.hornicerekev.cz
Dovolujeme si Vás informovat, že veřejná finanční sbírka
na pořízení pamětního kamene a lavičky do nové lipové
aleje k židovskému hřbitovu
probíhá od 8. 7. 2020 v městské knihovně Horní Cerekev
DĚKUJEME ZA PODPORU!
Včelaři & spol.

SMÍRČÍ KÁMEN NA HŮRCE KONEČNĚ OBJEVEN!!!
Smírčí křížové kameny a kamenné kříže jsou upomínkou
na tragické události,
které se mezi lidmi
odehrály v dávných
časech. Doslechl jsem
se, že i v našem okolí
jeden takový kámen
je. Několik let jsem
ale pátral na nesprávném místě. Kámen se měl nacházet v okolí
Hůrky. Pro nás, občany Horní Cerekve, je
vžité, že oblast Hůrky se rozprostírá směrem na Novou Ves v okolí lomu a táhne
se až k vrchu Pustý. Byl jsem překvapen,
když mě pan František Jílek, traktorista
Rozvodí Černov, upozornil, že Hůrka říkají i kopci s lesíkem nad silnicí směrem
ke Švábovu. Prý tam nějaký oblouk či kámen v kopřivách na okraji pole je. Netrpělivě jsme se pustili do hledání. Konečně!

Objevili jsme smírčí kámen uvedený v knize“ Kamenné kříže Čech a Moravy“. Jedná se o nahoře zaoblenou žulovou desku.
V zarámované ploše je klínový kříž a pod
ním tento text: 1709 DNE 2 F /únor/W TOM
MISTE ZMRZ JOZEF KRASNI MAGIC WIKU
90. Kámen se nachází asi 1,5 km od města Horní Cerekev, asi 200 m za vrcholem
Hůrka v nadmořské výšce 629 m. Dalo
hodně práce nakloněný kámen srovnat
a pečlivě upevnit kolemstojící kameny.
Znovu nalezený kámen jsem obsekl, nyní
je už dobře viditelný.
Před námi vyvstává mnoho otázek. Kdo
byl ten zmrzlý muž? Doktor? Šel k pacientovi nebo od něj? Nebo to byl místní
člověk, který se vracel z krčmy a podlehl
alkoholovému opojení, odpočíval, usnul
a zmrzl? Při rozorávání mezí v 50. letech
minulého století mohlo také dojít k přemístění kamene do vzdálenosti desítek i stovek metrů!

Co přesně se tehdy stalo, se už nikdy nedovíme. Ale těší nás, že i naše město má
svou historii a svá neprobádaná tajemství!
Pavel Kovář

Marná snaha opět čeří hladiny vodních toků
Po nepříliš vydařené přípravě (nemohli
jsme trénovat kvůli covidu) jsme se vrhli
plnou parou do závodů. A že to bylo veliké, dokazuje hned první závod. Moravský šampionát dračích lodí se konal první
červencový víkend v nádherném prostředí
létem provoněného Slovácka. Do Ostrožské Nové Vsi jsme jeli původně obhajovat
loňské třetí místo na 200 metrů a zároveň také třetí místo na 1000 metrů. V silné konkurenci nadupaných soupeřů jsme
však napnuly síly a na plné čáře zvítězili!
Na 200 metrů dvacítkových lodí jsme se
stali Mistry Moravy! N Radost byla veliká. Euforii z vítězství nám nepokazil ani ne
příliš valný výsledek v závodech na 200
metrů a 1000 metrů v desítkové lodi. Po
posledním odjetém závodu jsme si konečně vydechli, převlékli se do suchého a zaslouženě si dovolili pivo a něco dobrého
k snědku. Sbalili jsme naše stanové městečko, vše nacpali do aut a před odjezdem
zpátky na dalekou Vysočinu jsme se loučili s ostatními posádkami. Podvečerní pohodu najednou přetrhl hlas moderátora,
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který volal naší posádku do lodi. „Marná
snaha se připraví na závod na 1000 metrů,“ vyvolával moderátor. To je nějaký
omyl, napadlo mě ve frontě na kofolu.
V desítkách se přece už jel. „Marná snaha
se mě marně snaží přesvědčit, že už má
odjeto. Nemá. Posádka Marné snahy ať se
urychleně dostaví k závodu dvacítek na
1000 metrů,“ nedal se moderátor. Ohlédla
jsem se k našemu hlavnímu stanu, kde už
všichni zmateně pobíhali. „Jedeme???“
„Nejedeme!“ „Nemám tady pádlo!“ „Teď
jsme jedli, bude nám zle!“ „Oblečení mám
v autě!“ Vykřikovali jsme jeden přes druhého. Všem nám ale bylo jasné jedno –
doběhnout pro pádla, přetáhnout přes
hlavu dres, skočit do lodi a vyrazit to natřít soupeřům. Ty už nás pobaveně čekali na klidné hladině ostrožského jezera.
„A konečně už také Marná snaha se vyráží připravit k závodu na 1000 metrů,“ oddychl si znatelně moderátor. Vše bylo tak
rychlé, že vydýchání, soustředění, natož
nějaká taktika… na nic nebyl čas. Prostě
jsme zabrali a jeli. Jaké bylo překvapení,

když jsem po tak nečekaném závodě, jehož vyhlášení a náš plánovaný odjezd
dělily pouhé minuty, skončili na krásném
druhém místě! Naprosto vyčerpaní jsme
z lodi naskákali rovnou do vody N Ostrožskou Novou Ves jsme tedy opouštěli
s dvěmi medailemi na krku N. Abychom
to všechno lépe vstřebali a před dlouhou
cestou se vzpamatovali z prožitého šoku,
stavili jsme se občerstvit v krásném motorestu Samota. Doporučujeme N.
Rovnou na Mistrovství Světa do Třeboně.
V sobotu 11. července čekal naší dračí posádku závod Dračí Svět v Třeboni. Horší
počasí si nedovedete představit. Od samého rána tekly z nebe rovnou proudy
vody. Přesto jsme si udrželi dobrou náladu, kterou jsme v bezpečí našeho velkého
stanu posilovali konzumací hroznového
vína a výborných sýrových mís od generální sekretářky Martiny. Děkujeme! Dračí
souboj na rybníku Svět se tedy nesl ve
znamení zmrzlých prstů u nohou a studených nosů. Ve vzduchu byste hledali spíše podzim než červenec. Přesto jsme se
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Půlnoční drak letos již po páté

nedali a bojovali co to šlo. Nepříliš povedený začátek se s námi
však již nesl a na 200 metrů jsme skončili dvanáctí. O to víc jsme
se opřeli do pádel v závodu na 1000 metrů. Což byl zároveň
jediný závod, kdy na nás nelilo. S výsledným časem 5:02 jsme
byli spokojeni přesto, že celkově jsme se umístili na sedmém
místě. Zmácháni od hlavy k patě, unaveni jak koťata, jsme jakž
takž snědli řízek a vydali se do svých teplých domovů. Tam jsme
se usušili a už teď se těšíme na další závody N. Ty nejbližší nás
čekají v sobotu 18. července. Vajgarská saň se letos nepojede
v Jindřichově Hraci, ale na nedalekém Ratmírově. Tak se nespleťte, až pojedete fandit N.
A pokud se vám líbí náš sport a rádi byste se přidali, neváhejte
a přijďte se podívat na trénink. Marná snaha bývá k vidění na
Zámeckém rybníku v neděli v 17 hodin N tak si to přijďte vyzkoušet N.

První zářijový víkend patří tradičně
Půlnočnímu drakovi. Známý závod
dračích lodí se uskuteční letos již po
páté. Jubilejní rok přinese nejedno
překvapení. V pátek 4. září bude hladina Zámeckého rybníka patřit dětským posádkám. Jako každý rok se
o titul Draka juniora utkají domácí Základní škola Horní Cerekev, ZŠ Nový
Rychnov a další spřátelené školy.
Vyhlášení výsledků se uskuteční za
podpory krajské radní Jany Fialové.
V sobotu už nad „Zámecákem“ roztáhne křídla Půlnoční drak. Rozjížďky
lodí jsou plánované již v dopoledních
hodinách. Hlavní program však začne odpoledne. Největším lákadlem
jsou noční závody. Na ty se můžete těšit po setmění. Odpolední
program zpestří kapela Hráz. Pelhřimovské pivo a výběr z hroznů
bude k mání na hrázi rybníka N.
O zábavu tedy bude postaráno. Pokud se chcete pobavit aktivně
a ne‑jen jako diváci, neváhejte. Dejte dohromady partu kamarádů a můžete se na závod přihlásit také. Co je potřeba? Dvacet
nadšenců, z nichž minimálně 6 bude žen, kormidelníka, bubeníka, pádla i loď vám půjčíme N. Pak už stačí jen dobrá nálada
a udržet se nad hladinou N. O bližší informace nás neváhejte
kontaktovat na FB či u pořadatelů. Těšíme se na vás.
Marcela Průchová

DĚNÍ V KLUBÍČKU
S uvolňováním protikoronavirových opatření jsme se od června začali opět pravidelně každou středu scházet. Své aktivity
jsme přesunuli ven na dětské hřiště a okolí a scházeli se za každého počasí. Ke dni
dětí jsme připravili dětem pohádkovou
stezku s plněním různých úkolů (např. jsme
pomáhali Popelce přebírat hrách, pejskovi a kočičce vařit dort, princezně navlékat ztracené korále atd.) a nakonec našly
děti mezi kamínky i malý poklad. Jednu
středu nám pršelo, tak jsme pod střechou

malovali na chodník a hráli hry a děti pak
spokojeně běhaly v dešti. Jindy bylo zas
veliké teplo, tak děti dováděly s vodou
(míchaly kamínky ve vodě, nosily vodu na
lžičce, stříkaly vodními pistolemi). Také
jsme měli dvakrát šipkovanou, když jedna skupinka dětí připravovala pro druhou
skupinku trasu, maminky malovaly na zem
obrázky a děti schovávaly kartičky. Poté
se skupinky vyměnily a navzájem si hledaly poschovávané kartičky. Také jsme
i vyráběli, např. koláž ze všeho, co roste

kolem nás, nebo jsme foukali brčkem do
barvy, došlo i na modelínu.
V polovině července byla naše středeční
setkávání přerušena a uvidíme se znovu
až po prázdninách. Na prázdniny plánujeme ještě různé jednorázové akce zaměřené spíše na školkové děti, sledujte proto
především naše facebookové stránky, kde
se o všem vždy včas dovíte. Přeji vám hezké prázdniny.
Dana Mezerová Nevosádová
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve škole jsme uzavřeli kapitolu „Distanční výuka“, která pro některé žáky znamenala téměř čtyřměsíční nepřítomnost ve
škole. A jak už to tak bývá, někomu se
učení doma líbilo – někomu ne, někdo se
do výuky zapojoval více – někdo méně,
někomu tento způsob výuky vyhovoval –
někomu se zdál být nedostatečný.
Od 11. května navštěvovali školu deváťáci,
kteří se připravovali třikrát
týdně na přijímací zkoušky,
od 25. května každý den
žáci prvního stupně a od
8. června také žáci druhého stupně na jednodenní
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konzultace z vybraných předmětů. Teprve
poslední den školy si téměř všichni žáci
přišli pro vysvědčení a na radnici proběhlo
rozloučení s nejstaršími žáky.
Na závěr tohoto nelehkého období jsme
požádali rodiče o vyplnění dotazníku
k distanční výuce, jehož vyhodnocení se
podrobněji věnujeme na stránkách školy www.zshornicerekev.cz. V dotazníku
rodiče také vyjádřili svoji spokojenost
i nespokojenost s úlohou školy v období
koronaviru. Mnozí přidali i slovní hodnocení v podobě kritiky, námětů, ale i poděkování a uznání. Všem rodičům děkujeme za
zpětnou vazbu, kterou nám tak poskytli,

ale hlavně za jejich práci s dětmi při domácím učení. Celkové hodnocení rodičů
(průměrná známka 1,4/jedna mínus) je sice
pro školu velmi příznivé, nicméně jsme si
vědomi toho, že ne vše probíhalo podle
Vašich (ale i našich) představ. Poděkování
patří samozřejmě všem žákům, kteří nezvyklou situaci zvládli, učitelům, kteří se
museli v krátké době zejména zorientovat
v online prostředí výuky a všem zaměstnancům, kteří zvládli požadavky mimořádných opatření na jedničku.
V letošním školním roce se opět zvýšila sledovanost našich stránek, zejména v období distanční výuky.
Bilance návštěvnosti za poslední rok
(červenec 2019 – červen 2020):
Do školního roku 2020/2021 budeme
vstupovat s vírou, že výuka bude probíhat
bez mimořádných opatření, obohacena
o vymoženosti získané dotační rekonstrukcí školy, tedy i o metody online výuky,
chystáme se na elektronickou žákovskou
knížku, která poskytne rodičům neustálý
přehled nejen o prospěchu a chování svého dítěte.
Poznámka: ve školní kuchyni vaříme do
konce července, od 3. 8. do 24. 8. dovolená, opět začínáme 25. 8. 2020. Úřední
hodiny ve škole každou středu od 8 do
12 hodin, po telefonické domluvě kdykoliv.
N Všem čtenářům zpravodaje přejeme
hlavně hodně zdraví a krásné léto N
Za školní kolektiv
Mgr. Vítězslav Skopal
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NABÍZÍ OBČANŮM
STRAVOVÁNÍ (OBĚDY) ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Cena jednoho oběda je 67 Kč a od 1. 2. 2020 cena 78 Kč, pro občany spadající
do sociálního programu města Horní Cerekev 62 Kč a od 1. 2. 2020 cena 72 Kč.
Obědy vydáváme do jídlonosičů ve všední dny od 10 do 11 hodin.
Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník jeden den předem do 14:00,
v pondělí do 7:00. Odhlášky na tel. čísle 565 396 222, na e‑mailové adrese
jidelna@zshornicerekev.cz nebo osobně v jídelně. Bližší informace vám poskytne
vedoucí školní kuchyně, paní Miroslava Braunová. Jídelní lístek s vyznačenými
alergeny je zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách
školy www.zshornicerekev.cz
Po dohodě s Charitativní pečovatelskou službou v H. Cerekvi, možnost dovozů
oběda do místa bydliště.

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ze života mateřské školy
Konec školního roku „zaťukal na dveře“ a přehoupli jsme se na
prázdniny. Pokud se podíváme zpátky, letošní školní rok byl jiný
než ty předešlé. V březnu nás zaskočila karanténa z důvodu koronaviru, ale tím vzdělávání neskončilo. Život běžel dál, jenom ty
kulisy byly jiné a nečekané. Nastala situace, ve které jsme mohli
propadnout chmurám a pesimismu, být bezradní a nebo situaci
pojmout jako výzvu, která nám otevírá obzory, posouvá hranice
a nutí nás k přemýšlení o vlastních schopnostech a dovednostech, jak pojmout vzdělávání jinak, přemýšlet, jak se efektivně
postavit nečekané situaci. Jak se říká: „Všechno zlé, je k něčemu
dobré.“ Ze dne na den jsme museli čelit jinému způsobu komunikace, vzdělávání, naučit se hlouběji pracovat s informačními
technologiemi, flexibilně reagovat na různé požadavky a rozhodovat se bez relevantních informací. Tato nestandardní situace
nám nastavila překážky, které jsme úspěšně překonali, měli jsme
prostor pro sebepoznání, přemýšlení a vzhledem k situaci u nás
i ve světě k nastavení životních priorit. Věřím, že jsme z toho vyšli posíleni o nové zkušenosti a s optimismem a elánem budeme
pokračovat v životní cestě.
18. 5. jsme se v mateřské škole opět sešli a pokračovali podle
Školního vzdělávacího programu ve vzdělávání. Během června
se nám podařilo uskutečnit besedu se záchranáři z Jindřichova Hradce, oslavit Den dětí, třída Krtečků a Ježečků uspořádala
letní olympijské hry, hodně jsme chodili do přírody a užívali si
času hraním s kamarády. Třída Krtečků podnikla celodenní výlet

a navštívila statek v Nové Bukové u Vondrů, kteří děti statkem
provedli a seznámili je se životem zvířat. Děkujeme jim za ochotu
a spoustu krásných zážitků, které si děti odnesly. Protože se ve
třídě předškoláků hodně dětí do školky nevrátilo, bylo nám líto,
abychom se s dětmi, před odchodem do základní školy neviděli,
tak jsme na 26. 6. připravili oslavu se zákuskem a šampaňským,
kde jsme symbolicky předškoláky pasovali na školáky a všechny
děti alespoň na chvilku do MŠ přišly. Bylo to milé setkání, sice
bez rodičů, v komorním duchu ve školce, ale všichni jsme si setkání užili.
Letos jsme spoustu každoročních akcí a událostí, vzhledem k situaci nemohli uskutečnit, ale děti strávily čas se svými rodiči
a blízkými, což pro ně má nezanedbatelný význam. Věřím, že to
občas nebylo jednoduché, ale naučili jsme se vzájemné toleranci
a ohleduplnosti. Čas strávený s rodinou je nenahraditelný a důležitý pro další život dětí. Teď nás čekají prázdniny, vzhledem ke
koronavirové situaci, kdy jsme byli nuceni školku uzavřít, necháváme otevřeno v červenci do 17. 7. 2020. Chceme vyjít vstříc rodičům, protože chápeme, že není jednoduché opět řešit hlídání
dětí, nicméně v mateřské škole potřebujeme udělat různé opravy a údržbu, vybrat dovolené a připravit se na další školní rok.
Přejeme všem slunečné léto, spoustu krásných zážitků, hodně
odpočinku a relaxace a v září se těšíme na viděnou!
Mgr. Bc. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – ČTENÍ NA LÉTO nejen „DO LOMU“
Dominik Landsman, Na chalupě
s moderním fotrem.
Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra, už nám vysvětlil, že
mateřská dovolená není žádná dovolená.
Opravdová dovolená je třeba výlet k moři
do Bulharska, jak nám to popsala druhá polovina rodičovského páru. Nyní se ke slovu
dostává ten nejdůležitější – syn Čeněk. To
je totiž jediný člen rodiny, který má na chalupě alespoň trochu času.
Vladislav Toman, Na Gorille do Ruska.
Vyprávění o velké cestě na malém motocyklu. 5300 kilometrů, 7 států, 200 litrů benzínu,
25 dnů na cestě. Na mini motocyklu Skyteam
Gorilla 125 se autor vydal na východ. Přes
Polsko, Bělorusko, do Moskvy a Petrohradu
a zpátky přes Pobaltí. Každý den, jedna kapitola. Strhující vyprávění o jízdě na minimotocyklu mezi tiráky, noční i každodenní život
v ruských a postsovětských městech se prolínají se vzpomínkami a úvahami o životě motorkáře a cestovatele.
Marie Rejfová, Kočka myši nenechá.
Svérázná učitelka Josefína musí řešit dilema – zda je snesitelnější rodinný život ve vile
ve společnosti potrhlých příbuzných, nebo
policejní vyšetřování po boku nesnesitelně
přitažlivého komisaře Tvrdíka.

V bílém plášti. Petra Soukupová, Alena
Mornštajnová; Petra Dvořáková, Marek
Epstein, Irena Hejdová,
Svorníkem povídkové sbírky jedněch z nejlepších českých autorů současnosti jsou
postavy mužů a žen v bílých pláštích, na
jejichž práci závisí naše zdraví a mnohdy
i život. Šest příběhů z prostředí nemocnic,
sanitek i zubařských ordinací.
Jana Klimešová, Startky bez filtru a pivo do
džbánku. Retropříběhy.
Havíř Vojta se svou milovanou Aničkou a nevlastní dcerou Maruškou začíná na začátku
50. let nový život na šachtě v Dolní Suché.
A později prožívá svůj dospělý život v 70. letech teď už velká Maruška, která se dožila sametové revoluce a svobody.

Jan Šamla, Vladimír Maroušek,
Transsibiřská magistrála aneb S pivem
v ruce od Finského zálivu k Japonskému
moři.
Dva kluci z Prahy nahodili batohy na záda, dopili poslední české pivo a vyrazili se s Ruskem a Rusy seznámit osobně a hezky zblízka.
O tom, jak vypadá zápas KHL v praxi, kde byl
nejhorší boršč a že Rudé náměstí je celkem
nuda, se dočtete také. Nicméně hlavní je pro
nás ta vůně dálek na palubě několikasetmetrového ocelového
hada, který jede mnoho hodin bez zastávky.
Jan Míka, Slunce nad půllitrem. Detektivem
proti své vůli.
Ivo Gram, úředník v pneuservisu, který píše verše a touží stát se básníkem, miluje literaturu.
S jedinou výjimkou – a tou jsou detektivky. Řízením osudu se stane svědkem trestného činu
a vzápětí je sám jeho obětí.

Romy Hausmannová, Milé dítě.
Čtrnáct let ji drží zamčenou v chatě bez oken
v lese. Večer zpívá svým dětem písničky na
dobrou noc, ve dne je vyučuje. Otec se stará
o svou rodinu, chrání ji před světem tam venku. A nikdo mu nemůže jeho ženu a děti vzít,
protože nikdo netuší, kde jsou…

Alena Jakoubková, Zmizení perníkové
princezny.
Na malém městě ví skoro každý, kde se co šustne, ale dvojčata Klára a Gábina to vědí do puntíku. A strašně rády do všeho strkají nos. Když
zmizí mladá pernikářka, od které Gábina kupuje
její skvostné sladkosti do své kavárny, je oběma
sestrám jasné, že je něco špatně…
Martina Růžičková, Ženský muž nebo
Mužská žena.
Hlavní hrdina Evžen je třiatřicetiletý učitel,
který touží po klidném a harmonickém vztahu s milou dívkou. Kde takovou nalézt, když je
nesmělý romantik a trochu naiva? Na radu kolegyň si podá inzerát a nestačí se divit přívalu
slečen a dam. Kniha je nenáročným pohledem
na vztahy a její prioritou je čtenáře pobavit.

Navštivte městskou knihovnu a staňte se čtenářem. Výpůjční dny : pondělí, středa a pátek. Těšíme se na Vás.
Ve dnech 26. 28. srpna a 4. září bude knihovna uzavřena.

Miroslav Václavík
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ČERVENEC – SRPEN

PLACENÁ INZERCE

PRODÁM
i jednotlivě, obě za 3400 Kč
2 ks. prosklených skříněk, třešňové dřevo
ve spodní části umístěny 2 zásuvky
Rozměry jedné skříňky:
V= 2 m; Š = 74 cm; HL = 39 cm
MOBIL: 704 074 821
Chcete být v našem kraji více vidět? Inzerujte s námi a oslovte více svých potencionálních zákazníků.
Informace k umístění inzerce vám rádi poskytneme na tel.: 565 396 188 nebo 606 584 805, e‑mail: kd@hornicerekev.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Noví občánci:
Anna Žižková, Valerie Musilová, Mikuláš
Musil, Eliška Tvrdá,
Antonín Kříž, Viktorie Preiss

Opustili nás:
Jaroslav Kubů
Bohumil Povolný
Zdeněk Šaman
Anna Krejčová
Věra Veselá

85 let
70 let
91 let
86 let
83 let

Jubileum oslavili:
Marie Dvořáková, Bohuslav Váňa,
Jiří Pech, Jaroslava Vařečková,
Marie Křížová, Drahoslava Lisová,
Jaroslava Nechvátalová, Božena Pěkná,
Jaroslav Svoboda, Marta Dvořáková

Pavlína Kunstová

VZPOMÍNKA

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to těžší je ztratit je a uchovávat
jen ve vzpomínkách.
Dne 23. června 2020 uplynul první smutný rok
od úmrtí

paní Marie Kejvalové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

30. 7. 2020 uplyne 40 let od úmrtí
našeho milovaného tatínka

pana Jaroslava Ciglera,
úředníka podniku Drupo.
6. srpna 2020 by se dožil 90 let.
Stále vzpomíná rodina.
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KAM ZA KULTUROU – UDĚLÁTE SI ČAS?

PŘIPRAVUJEME
Geronto komedie Ludvíka Pivoňky
v podání Ochotnického souboru
Horní Cerekev
DADY BOX
16., 17., 23. a 24. října 2020

Pátek 4. září 2020
Dračí lodě – dětské posádky
Začátek v 8.00 hodin u KD
Sobota 5. září 2020
DRAČÍ LODĚ
PŮLNOČNÍ DRAK U KD
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