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Vážení spoluobčané.
V minulých dnech se jednoznačně projevil fakt, co pro náš život znamená voda. V momentě, kdy je jí mnoho představuje
pohromu, když chybí, nikomu z nás to není příjemné. Povodně, které zasáhly Českou republiku přinesly nejen značné
materiální škody, ale ovlivnily i osudy mnoha lidí. Buďme vděčni za skutečnost, že rozsah povodní tohoto typu snad našemu
městečku nehrozí. Přesto však je třeba mít stále na paměti přívalový déšť v srpnu 2010, který zasáhnul lokalitu Cihelna a přes
zahrady protékala splavená zemina z polí. Máme tedy i vlastní zkušenosti s touto živelnou pohromou. Ve stejném momentě,
kdy intenzivní déšť v sobotním odpoledni 1. června hrozil povodněmi, došlo k poruše na hlavních řadech vodovodu
v městečku. V krátkém čase byl vodojem prázdný a rázem vznikla opačná situace, kdy občané Dolní Cerekve byli bez
dodávek pitné vody. Velké zvodnění terénu značně komplikovalo vyhledávání poruchového místa. Pracovníci provozu
městyse se snažili poruchu identifikovat i v noci za velice nepříznivých podmínek. Práce probíhaly po celou neděli a v pondělí
ráno mohla být porucha odstraněna. Je to především díky tomu, že od minulého roku je v souvislosti s probíhajícími
investičními akcemi prováděna výměna ventilů na hlavních trasách a částí vodovodních rozvodů. I to je jeden z důvodů, že
přes nepřízeň počasí bylo možno provést opravu poruchy v co nejkratším čase. Chtěl bych proto poděkovat pracovníkům
provozu městyse za nasazení při obnově dodávek pitné vody, ale především Vám občanům za pochopení situace. Ano, našli se
mezi námi i tací, kteří dokázali anonymně a nekorektně kritizovat. Pro ně však mám omluvu – nemají totiž představu, o jak
složitou a těžkou práci se jedná. Samozřejmě, při přerušení dodávek pitné vody se stává náhle život složitějším, ale právě
proto bychom si měli vážit toho, že podobných momentů je v Dolní Cerekvi minimum.
Zdeněk Jirsa, starosta městyse
Rekonstrukce silnice II/639 – uzavírka silnice v dolní části městyse
Firma SWIETELSKY, stavební, s. r. o., odštěpný závod dopravní stavby VÝCHOD, realizuje stavbu rekonstrukce silnice
II/639 v průtahu městyse Dolní Cerekev. Úsek silnice v dolní části městyse od odbočky na Červený kopec k železničnímu
přejezdu na Novém Světě je staveništěm s úplnou dopravní uzavírkou a pohyb v tomto prostoru a průjezd po rekonstruované
komunikaci je povolen výhradně osobám s trvalým pobytem v této lokalitě, návštěvníkům těchto osob a dopravní obsluze
(IZS, autobusy, zásobování městyse). V současnosti využívají průjezdu po této části opravované komunikace nejen řidiči
z ostatních částí Dolní Cerekve, ale především i řidiči motorových vozidel bez vazby na městys, kteří ignorují rozmístění
svislého dopravního značení. Neustálý pohyb vozidel v tomto úseku negativně ovlivňuje pracovní činnost dodavatele stavby a
vznikají zde nebezpečné situace ohrožující zdraví občanů a pracovníků firmy. V příštím měsíci budou na silnici prováděny
práce, které budou bránit průjezdnosti komunikace. Z tohoto důvodu vystavila firma SWIETELSKY, s. r. o., „Povolení
výjimky z uzavírky na stavbě II/639 Dolní Cerekev – průtah“, který bude opravňovat k průjezdu vozidel v rekonstruované
části silnice po dobu od 31. 5. do 30. 6. 2013. Žádáme občany Dolní Cerekve a místních částí, aby využívali pro jízdu ve
směru na Jihlavu a zpět spojovací místní komunikaci Dolní Cerekev – Cejle. Dodržování povolení vjezdu bude kontrolováno
DI Policie ČR. Městys a dodavatel stavby děkují občanům za pochopení.
Rekonstrukce veřejného vodovodu Spělov
V tomto měsíci bude zahájena I. etapa rekonstrukce veřejného vodovodu ve Spělově. Původní vodovod slouží od roku 1932 a
je nutno přívodní řad z litiny a ocele vyměnit a vybudovat nové technologické součásti vodohospodářského zařízení. V rámci
této části stavby budou provedeny zemní práce s pokládkou potrubí a elektrických kabelů vč. propojení na stávající rozvody
v zastavěném území místní části. Městys zahájil práce na posílení veřejného vodovodu Spělov již v roce 2009 vybudováním
vystrojeného vrtu s konečnou hloubkou 75 m a využitelnou vydatností 1,0 l/s výrazně překračující budoucí potřeby m. č.
Spělov v dlouhodobém horizontu (náklad 0,5 mil. Kč). Dodavatelem I. etapy stavby bude firma IPOS PS s. r. o., Hruškové
Dvory 6, Jihlava. Celkové náklady realizace I etapy rekonstrukce vodovodu představují částku 2,9 mil. Kč. Při nedostatku
finančních zdrojů v souvislosti s probíhajícími nákladnými investičními akcemi v městysi bude pro snížení nákladů
maximálně využito mechanizace a provozních zaměstnanců městyse v kombinaci s pracemi prováděnými dodavatelem stavby.
Dětské hřiště v provozu
V sobotu 8.6. bylo uvedeno do provozu dětské hřiště u kulturního domu. U vchodu do zařízení je umístěn návštěvní řád
s pravidly pro vstup návštěvníků do zařízení. Žádáme uživatele dětského hřiště, aby pravidla dodržovali a chovali se
v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobili škodu na
zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dětské hřiště bude otevřeno v měsících dubnu až září od 8 do 19 hod.,
v březnu a říjnu od 9 do 17 hod. Provozovatel dětského hřiště plánuje průběžné zkvalitňování vybavení.
Provozní doba Muzejní expozice v Dolní Cerekvi
S nastávající letní sezónou připravujeme opět otevření Muzejní expozice v Dolní Cerekvi. Zájemci se mohou telefonicky
nahlásit v kanceláři úřadu městyse nebo na emailovou adresu: dolnicerekev@dolnicerekev.cz. V době letních prázdnin
předpokládáme otevření muzejní expozice o víkendu, přesný časový údaj bude oznámen v příštím vydání „Aktuálně
z radnice“.
Červnové střípky z historie Dolní Cerekve
5.6.1922 byl odhalen pomník 30 padlým mužům v 1. světové válce . Byl vytvořen v boršovském lomu mistrem Pilným.
Stojí v místech zbořených domů č.p. 79 a 82. Mezi obyvateli k jeho zhotovení bylo vybráno 1 953.- Kčs. * 17.6.1937 byla
zřízena v Dolní Cerekvi řádná železniční stanice, dosud zastávka na znamení. * 6.6.1947 „ přišel toužebně očekávaný déšť“,
18.6. začala senoseč, následkem velkého sucha podprůměrná úroda. * 1.- 3.6. 1953 byla provedena měnová reforma, výměna
peněz se uskutečnila ve spořitelně, také na poště za vojenské asistence. Byl zrušen přídělový lístkový systém. * 11.6.1964
zahájilo provoz širokoúhlé kino. * V červnu 1968 „ se uskutečnily hodnotné školní vlastivědné zájezdy, např. 9.třídy do
Vysokých Tater. * V roce 1976 žák zdejší školy Ladislav Cila zvítězil v okresním kole zeměpisné olympiády. * 30.6. 1974
byla dokončena I. etapa výstavby vodovodu / 4,9 mil. Kč/. * Ničivé červnové bouřky: 11.a 13. 6. 1953 „ silné bouřky a

lijáky poškodily cesty na Promperky, Díly, Vršky, velké škody na obilí, sena u řeky nesklizena, byla zaplavena
naplaveninami. * 6.6. 1964 „ průtrž mračen, ornice odplavena, kukuřice zaplavena, brázdy v bramborách prohloubeny do
hloubky 60 cm“. * 12.6.1964 večerní bouřka trvající přes půlnoc, znemožnila provedení dětského školního představení
„Medvěd Fuňa“ / hlavní role L.Mayer, režie Miluška Musilová/. Byla přerušena dodávka el. proudu, z břehů se vylil Potůček.
Voda zaplavila cestu k nádraží, byli vyplaveni Polákovi, voda u Bártů a Smišovských. * 2.6. 1973 průtrž a krupobití, ze svahů
byla splavena bramborová sadba, zahrady pod vodou, zaplaveny sklepy i byty.
Zpracoval: RNDr. Ortwin Tauber
Jaké bylo počasí v květnu 2013
Chladný ráz počasí překročil i do „nejkrásnějšího měsíce roku“. Opět byly podprůměrné denní teploty. Nejnižší teploty byly
zaznamenány 24.5. + 0,6°C / Nový Rychnov – 4°C, na mnoha stanicích překročeny min. teplotní rekordy a 26.5. 2,4°C. 9.5.
bylo dosaženo letní teploty 25,2°C. Počet dnů s bouřkou 3, počet slunečných dnů 10, počet dnů s mlhou 4. Úhrn srážek
125,9 mm /průměrná hodnota 60 mm , maximální úhrn srážek za květen byl 137,3 v roce 2013, min. 7,6 mm v roce 1992.
Fenologická pozorování : 6.5. přílet a první zpěv kukačky obecné. 7.5. všeobecné kvetení trnky Zprac.:RNDr.Ortwin Tauber
Přednáška na téma: Optimalizace energetických nákladů – 19.6.2013
Dne 19.6.201š od 18 do 19 hodin v sále Hostince U Mayerů se uskuteční přednáška na téma: Optimalizace energetických
nákladů, kde se dozvíte, jak opravdu snížit energetické náklady Vaší domácnosti. Přednáška je zdarma a mimo jiné uslyšíte, na
co si dávat pozor při změně dodavatele elektřiny a plynu, jaké jsou rozdíly v cenách, jak snížit spotřebu studené i teplé vody,
jak ušetřit na osvětlení a jak fungují elektronické aukce domácností i firem. Přednášet bude nezávislá poradenská společnost
Terra Group Investment, a.s. – centrum úspor Jihlava, zastoupená naší občankou Kateřinou Kraclovou, energet. analytikem.
Stomatologická ordinace – úprava ordinačních hodin
Pro krátkost ordinační doby v pondělí a čtvrtek a z toho pramenících časových problémů v poskytnutí lékařské péče pacientům
se mění provozní hodiny stomatologické ordinace ve Zdravotním středisku Dolní Cerekev. Stomatolog MUDr. Mário Votruba
bude ordinovat v zubní ordinaci na ZS Dolní Cerekev každé pondělí od 9.15 do 10.30 hod. s tím, že v případě více pacientů
bude ordinační čas prodloužen. Kontakt na mob. 733 391 525. V případě bolesti zubů možnost návštěv zubního lékaře na jeho
dalších pracovištích v okolí (Humpolec, Štoky, Šlapanov) – ordinační hodiny zveřejněny na ZS Dolní Cerekev.
Přeložení termínu akce
7.6.2013 – Den IZS – pořádá Unie rodičů při ZŠ D. Cerekev - zrušeno z důvodu nepříznivého počasí – akce se bude konat
13.9.2013.

