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informace z radnice
Zhodnocení akce ČISTÁ VYSOČINA
Stejně jako v předešlých letech se i letos naše město zapojilo do projektu
Čistá Vysočina. Oficiálně byla akce
ohlášena na víkend 16.–18. 4. 2021,
ale některé skupinky dobrovolníků
se úklidu našeho okolí věnovalo celý předcházející týden. Příroda si od
počínání některých jedinců sama pomoc nemůže, a tak všichni, kterým není okolí hornocerekvicka lhostejné,
zasluhují velký respekt a dík za jejich
dobrovolnickou činnost. Zvláštní poděkování patří slečně Zdeňce Němcové, která akci každoročně organi-

zuje a registruje na Krajském úřadě.
Veškerý odpad, který byl při úklidu nashromážděn a umístěn podél komunikací, odvezli pracovníci KSÚS a tudíž
naše město nemělo ani s jeho likvidací žádné výdaje.
Do příštích let si můžeme přát nejen
méně nepořádku, ale i větší zapojení
občanů, spolků a hlavně rodičů s dětmi. Jelikož vše je o výchově našich
dětí a o příkladném chováním pro naši budoucí generaci, které jednou své
okolí předáme.

Jarní úklid
v místních částech

S jarem je spojen úklid domácností
a veřejného prostranství. V místních
částech Horní Cerekve, se tak ve spolupráci s osadními výbory podařilo
zorganizovat za účasti některých obyvatel a někde i chalupářů jarní úklid.
Město Horní Cerekev nechalo o dubnových víkendech přistavit velkoobjemové kontejnery, do kterých mohli
občané uložit nepotřebné věci a zastaralé zařízení z domácností. V Turovce došlo při této příležitosti k prověření stavu a funkčnosti hydrantů
a revizi hasičského vybavení. Všem,
kteří se zapojili do vylepšení vzhledu
obce patří veliké poděkování.

Opravy komunikací
V jarních měsících kromě úklidu probíhají i opravy komunikací, které při letošní dlouhé a mrazivé zimě prošly
těžkou zkouškou. Nejen zima, ale také zvýšený provoz často přetížených
kamionů, hlavně se dřevem těženým
v rámci likvidace kůrovcové kalamity
z minulých let, nepřeje zastaralým asfaltovým povrchům a bude tak nutné
v budoucnu přistoupit ke stále častějším a nákladnějším opravám. Na letošní jaro bylo naplánováno velké množství vysprávek, jak v Horní Cerekvi, tak
i v místních částech. Opravy komplikovalo poněkud nestálé počasí, ale v konečném výsledku se podařilo nejvíce
zasažené části silnic, které jsou v majetku města opravit. Hlavní komunika-
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ce protínající naše město jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic, která
má opravy také v plánu, nicméně přesný termín zatím neznáme.

s
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Uzavírka
17. 6. probíhat oprava železničního
mostu. Komunikace bude v této části
pro motorová vozidla zcela uzavřena.
Bližší informace a objízdné trasy jsou

Předkládáme přehled hospodaření města v období leden
až duben 2021

UZAVŘEN

PRŮJEZD
PO
ŽEL. MOS D
V UL. BŘ TEM
EZINOVA

Rok 2021

schválený
rozpočet (Kč)

Skutečné
plnění (Kč)

výdaje

50 942 472

11 290 379

bezpečnost
a veřejný pořádek

2 002 531

1 614 840

bydlení, komunální
služby a ÚR

8 535 420

1 163 830

Rok 2021

schválený
rozpočet (Kč)

Skutečné
plnění (Kč)

doprava

6 510 000

270 800

příjmy

47 786 800

17 079 619

kultura

2 667 349

456 703

daňové

29 688 500

9 317 879

průmysl a stavebnictví

5 002 000

888 673

nedaňové

10 643 900

6 546 730

sociální služby

1 706 212

1 103 004

kapitálové

200 000

186 784

školství

4 147 000

1 211 687

Finanční transfery

7 254 400

1 028 226

tělovýchova
a zájmová činnost

1 616 500

38 358

veřejná správa

11 543 960

2 765 711

zemědělství

4 684 000

1 155 156

ŽP

2 527 000

521 617

ostatní

10 000

0

Stav finančních prostředků na účtech
18.451.431, 91
města Horní Cerekev k 30.4.2021 (Kč)
Dluhová služba města Horní Cerekev
-21.618.669,28
k 30.4.2021 (Kč)

HORNÍ CEREKEV - MOST V KM 63,571

Hospodaření města
Horní Cerekev 01-04 /2021

POZOR

zveřejněny na webu města. Opravu
bude provádět firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

100 m

V souvislosti s dopravní obslužností města informujeme o plánované
uzavírce silnice II/132 (ulice Březinova), kde bude v termínu od 3. 6. do

Markéta Vaňková
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Čistění studní

Start nového
systému svozu
odpadů D2D

26. a 29. března 2021 proběhlo v místních částech Hříběcí a Turovka čištění a dezinfekce vodovodních zařízení. Při vypuštění zásobníků vody byla doplněna vápenná drť, která slouží
k filtraci vody, dále došlo k dezinfekci stěn zásobníku na vodu, vyčištění
studní a údržba mechanických součástí vodovodních zařízení pro rozvod
vody. Údržbu provedli pracovníci od-

borné firmy VoKa ekologické stavby,
spol. s r.o. Podobnou údržbu plánujeme na zařízeních v místních částech
Chrástov a Těšenov. Hornocerekvický vodojem udržuje v rámci provozní
smlouvy společnost VODAK Humpolec, s.r.o.

úpravy na místním hřbitově
dobu velmi děkujeme Ing. Slavíkové a
paní Šimánkové. V interiéru SOS byly
zaměstnanci města provedeny drobné zednické opravy na odpadaných
kamenných soklech, popraskaných
zdech a vnitřních štucích.

V měsíci květnu je plánována údržba stromů na místním hřbitově. Stromy byly v loňském roce prohlédnuty
odborníky a došlo k navržení zdravotních řezů. Stromy rozhodně nechceme kácet, patří k našemu hřbitovu od
jakživa a poskytují v letních měsících
příjemnou ochranu před sluncem, nicméně jejich stáří a zdravotní stav již
odbornou údržbu vyžaduje. Údržbu
provede firma T. Edra. K mírným úpravám došlo také v prostranství před
smuteční obřadní síní. Lavičky k sezení před budovou dostaly nová prkna,
u smrků a bříz před smuteční obřadní
síní byly prořezány suché větve. Jistými úpravami prošel také interiér obřadní síně. Za zcela novou vnitřní výz-
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Duben byl prvním měsícem, ve kterém
si všichni občané našeho města museli přizpůsobit novému systému svozu odpadů. Pravidelný výdej nádob byl
sice ukončen, nicméně s novou možností zapojit do třídění i obyvatele rekreačních nemovitostí bez trvalého
pobytu na hornocerekvicku se zájem
o nádoby opět zvýšil a výdej tak probíhá pravidelně každý pátek v odpoledních hodinách. Zájem o nádoby začalo
projevovat i více občanů s trvalým pobytem, kteří v dřívějšku toto z různých
důvodů odmítali, ale zavedení dvoutýdenního vyvážení komunálního odpadu je přinutilo zamyslet se nad tím, co
do klasické popelnice vhodit a co lze
vytřídit jako surovinu. Samozřejmě, že
taková radikální změna ve svozech
s sebou přinesla i komplikace v podobě přeplněných veřejných sběrných
míst. Ta byla po několika jednáních
se zástupci svozové firmy SOMPO a.s.
dočasně posílena o několik kontejnerů a další připomínky k novému systému jsou pravidelně vyhodnocovány.
Na celkové zhodnocení celého systému je v současné době ještě brzy a nejsou vyloučeny ještě nějaké úpravy.
Nicméně všem občanům, kteří se do
systému zapojili děkujeme, a těm, kteří tak ještě neučinili připomínáme, že si
nádoby stále mohou objednat na webu
www.sompo-dso.cz nebo na MěÚ.

Pálení čarodějnic
Vzhledem k přetrvávajícím omezením
setkávání se většího počtu osob, nemohlo letos proběhnout tradiční pálení čarodějnic. Budeme věřit, že se
v příštím roce již sejdeme u hranice
před Kulturním domem.

číslo 3. 2021
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Dětské hřiště
Během sníženého pobytu dětí v jarních měsících na hřišti u základní
školy proběhly potřebné opravy herních prvků a byly zaměstnanci města doplněny oblázky (14t) v dopadových plochách.
Byly odklizeny odpadky a kupodivu také velké množství nedopalků
od cigaret, což by na dětském hřišti v těsném sousedství školy málokdo čekal!
Milan Kunst

Automobilové veterány přijedou do Horní Cerekve
Milovníci veteránů si přijdou na své
v sobotu 5. června. Do Horní Cerekve zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Druhý ročník
Spring Classic sem zavede zhruba
stovku posádek.
Hodnotné skvosty začnou do města
přijíždět zhruba ve 14 hodin ve směru z Počátek. Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude parkoviště vedle kulturního domu a místní
komunikace vedoucí alejí kolem Zámeckého rybníka, kde posádky absolvují takzvaný test přesnosti. Úkolem účastníků bude projet vytýčeným
úsekem dle stanoveného rychlostního průměru a získat co nejméně
trestných bodů. Dále budou pokračovat přes náměstí do Nové Vsi a Telče.
Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby
všech přihlášených vozidel se zastavil na hodnotě 1973. Diváci se můžou
těšit na legendární i méně známé
značky – jmenujme například Jaguar,
MG, Mercedes-Benz, Austin Healey,
DeLorean, Porsche, Ferrari, Buick, Alfa Romeo nebo Triumph. Nejstarším
strojem na trati by měl být Cadillac La
Salle 50 z roku 1937, silně zastoupena jsou 60. a 70. léta minulého století, když auta vyrobená v tomto období tvoří dvě třetiny účastníků.
Spring Classic odstartuje z Jindřichova Hradce a trasa vede přes Stráž
nad Nežárkou, Novou Bystřici, Strmilov a Žirovnici do Kamenice nad

Lipou, kde mají posádky pauzu na
oběd. Poté se přes Počátky, Horní
Cerekev, centrum Telče a Dačice vrátí zpátky do České Kanady. Cíl soutěže je opět na jindřichohradeckém náměstí Míru.
Více informací včetně kompletního
přehledu obcí na trase s časy průjezdu najdete na oficiálních internetových stránkách www.springclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský,
ČK motorsport
Foto: Ondřej Kroutil
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Vykročili jsme na
společnou cestu …
Na květen jsme v rámci projektu „Společná cesta“ měli naplánovanou naši
každoroční největší akci. Bohužel se
vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnit nemůže, proto jsme se
rozhodli pojmout „kulturní akci“ trošku netradičně, ale zároveň splnit naplánované projektové aktivity.
Květen je měsíc lásky i práce, majálesů a zahrad, měsíc zasvěcený ptačímu zpěvu a probouzející se přírodě,
je to ale také doba stále trvající online
výuky a života v online prostředí. Ve
spolupráci s MC Klubíčko a Základní
školou v Horní Cerekvi jsme proto připravili soutěž s názvem Květen: měsíc
koláže a vyzvali jsme děti i širokou veřejnost, aby vytvořili koláž na zadaná
témata, tj. na téma měsíce května nebo s reflexí současného dění. (A první
vlaštovky již do našeho emailu přistály – děkujeme!)
Začali jsme také realizovat společný leták s názvem Spolky a zájmová
činnost na Hornocerkvicku a oslovili
jsme s nabídkou spolupráce všechny
místní aktivní spolky – a všechny spolky se zapojily! Tímto jim patří veliký
dík. Ze společné práce máme radost
a těší nás, že se daří naplňovat motto
projektu. Těšíme se také na výslednou
podobu brožury, kterou bychom chtěli
místním spolkům i ostatním zájemcům
předat v červnu na společném setkání. Všichni příznivci spolkového života
jsou srdečně zváni!
Za spolek Hříbátka
Monika Brzoňová
Projekt „Společná cesta“ spolku Hříbátka, z.s. podpořila Nadace OSF
v rámci programu Active Citizens
Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
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Oznámení
Vážení spoluobčané, prosím tímto všechny občany Horní Cerekve
a okolí, aby se registrovali k očkování do centrálního systému s následným očkováním v centru pro
očkování, např. Pelhřimov, Třešť
a Jihlava. Důvodem je to, že nedochází od státu a kraje k dodávkám

vakcín proti COVID-19 do ordinací praktických lékařů a nikdo neví,
kdy se tak stane.
Naší prioritou je, aby došlo k očkování v co nejkratším termínu.
S díky za pochopení
MUDr. Radek Pauš

číslo 3. 2021
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Mš

střípky z mateřské školy

Po téměř dvou měsících se naše školka otevřela 12. dubna, ovšem pouze pro
předškoláky, kteří mají povinnou školní
docházku, a pro mladší děti, jejichž rodiče pracují v IZS a sociálních službách.
Otevřela se dvě oddělení – Ježečci
a Krtečci. Ani děti ve školce neminulo
pravidelné povinné testování. Zvládly
ho úplně bez problémů a slziček.
Pro děti, které nemohly navštěvovat MŠ,
paní učitelky pokračovaly ve vkládání
materiálů pro distanční výuku na web
mateřské školy, kde se mohli rodiče dozvědět, co se ve školce učíme a načerpat inspiraci na práci s dětmi doma.

Zš

Přestože kalendářně nastalo jaro, tak
nám zima ukázala, že se nevzdává,
a děti měly dostatek příležitostí užít si
zimních radovánek. Stavění sněhuláků, koulování a hrátky na sněhu přinášely dětem radost. Brzy se však i ony
začaly těšit na sluníčko a hry na školní
zahrádce.
22. 4. je Den země a naše celotýdenní
téma, kdy jsme se s dětmi učili o planetě Zemi, jak ji chránit, jak třídit odpad, proč jsou pro nás důležité stromy
a voda, výklad vyústil v procházku, na
které děti plnily úkoly a sbíraly odpad,
který jsme poté roztřídili do správných
popelnic.
Na návštěvu ke Krtečkům také zavítala čarodějnice, která potřebovala
pomoc. Aby se mohla účastnit sletu čarodějnic, potřebovala elixír mládí, ovšem zapomněla všechna kouzla. A tak děti plnily celý týden úkoly,
vyráběly pergamen, sbíraly všechny
potřebné ingredience do kýženého

lektvaru, který se podařilo nakonec
vyrobit.
Zdravíme děti, které jsou doma. Jejich
kamarádi ve školce se moc těší, že už
snad brzy budou moci opět plně nastoupit ke Krtečkům, Ježečkům i Koťatům.
Učitelka MŠ
Vlaďka Spielvogelová

dění v klubíčku

Minulé období se opět odehrávalo
v nekontaktním režimu. I když každý
sám, tvořili jsme a hráli si tak trochu
společně. Stále malujeme a roznášíme kamínky, a když se děti dají do
malování, tak kamínky nestíháte roznášet… V týdnu před Velikonoci probíhalo po Cerekvi velikonoční putování se zajíčky, jenž provedli děti jednotlivými dny od Květné neděle až po
Velikonoční neděli. Stezka začínala
pod „vánočním“ stromečkem, kde byla umístěna první krabička. V každé
krabičce byl zajíček, který dětem řekl,
co důležitého se daný den stalo, poté měl pro děti vždy nějaký úkol (např.
poznávat kytičky, zasadit si semínka,
vyluštit hádanku či sudoku, zacvičit si
na básničku, najít vajíčka či poklad),
a také tam byla mapa, která děti zavedla k další krabičce. Nakonec čekala děti sladká odměna.
Dále po Cerekvi stále putuje „putovní
krabička“. Kdo jste minule zkoušel há-
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ti bytovkám), prorostlé stromy za fotbalovým hřištěm u nádraží, potůček
se sněhulákem pod Jelenkou (naproti ovečkám), keře pod Jelenkou (u Štičáku), keř u rybníka Kuchyňka (vzadu most, kde vede silnice na Novou
Ves – před přejezdem), cesta kolem
kolejí pod lomem směrem k silničářům, náměstí – park. Tak co, poznali
jste vše?
Dana Mezerová Nevosádová

dat podle fotek, tak tady jsou odpovědi, o která místa šlo: kříž na kopci po
levé straně silnice směrem na Novou
Ves (naproti potápěčům), kříž po pravé straně směrem na Hříběcí (napro-

číslo 3. 2021
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střípky ze základní školy

Po úplném uzavření škol od 1. března
se 12. dubna vrátil do škol rotačně první stupeň (střídání tří a dvou tříd ve škole po týdnu), od 10. května se navíc do
školy podíval rotačně i druhý stupeň
(střídání vždy dvou tříd). Od 17. května zahájil první stupeň plnou prezenční výuku, podle klesajících hodnot týdenních přírůstků onemocnění COVID
očekáváme od 24. května také návrat
celého druhého stupně. Letošní školní rok můžeme tedy shrnout do deseti
různých vzdělávacích období, které na
začátku a na konci lemuje šestitýdenní
běžná výuka všech tříd. Každé toto období si vyžádalo určité změny v organizaci výuky ve snaze o vzdělávací a časovou optimalizaci vzhledem k dodržování mimořádných opatření (hlavně
homogenita tříd, oddělení školní družiny, režim školní jídelny).
Od 12. dubna podléhá povolení osobní přítomnost žáků povinnosti pravidelného testování žáků i zaměstnanců školy. Také tato pravidla se mění,
v současné době se žáci prvního stupně a zaměstnanci testují jedenkrát týdně, žáci druhého stupně dvakrát týdně.
Od 12. dubna jsme rovněž poskytovali
celodenní pobyt ve škole v homogenní
skupině dětem rodičů vybraných profesí, které by jinak byly na distanční výuce. Školní družina měla tedy tři oddělení, třetí oddělení jsme personálně zajišťovali přesčasovými hodinami stávajících zaměstnanců.
V březnu jsme díky větší nemocnosti
museli na týden přerušit provoz školní kuchyně, za jeho obnovení patří
dík hlavně paní Olze Hurdové, několika ochotným pracovníkům na dohodu a všem ostatním, kteří si povinnosti s provozem školní kuchyně rozdělili. Bez jejich vstřícné pomoci bychom
vaření ve školní kuchyni obnovit nemohli. Připomínáme, že až do odvolání platí přihlášky a odhlášky obědů
na tel. čísle 606 624 909 nebo na reditel@zshornicerekev.cz.
Hlavně na prvním stupni se pomalu
rozjíždí běžná výuka s dalšími aktivitami, děti např. vytvářely různá dílka ke
Dni Země nebo přáníčka ke Dni maminek, žáci vyššího stupně dosáhli další-

ho online úspěchu, když zvítězili v základním kole soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) a postupují do
oblastního kola. O všech těchto aktivitách pravidelně informujeme na www.
zshornicerekev.cz.
V období Velikonoc připravila akční
skupina ve složení Procházková-Brzoňová-Dvořák pro děti velkou turisticko-vědomostní soutěž, které se zúčastnila téměř polovina žáků školy.
Během soutěže žáci procházeli Horní Cerekev a na jednotlivých stanovištích sbírali střípky velikonočních pranostik. Za vyluštění úkolu v podobě
celé pranostiky obdrželi pamětní list
a sladkou odměnu.
Během dubna proběhl zápis k základnímu vzdělávání, do prvního ročníku
školního roku 2021/2022 bylo přijato
třiadvacet dětí. Zápis proběhl administrativně, účastníkům byla nabídnuto

také online setkání k zápisu a individuální osobní návštěva školy, jakmile
to protiepidemická opatření umožní.
Stále také platí nabídka tzv. příměstských táborů pro děti z prvního stupně 12. – 16. 7. a 19. – 23. 7. vždy od 7 do
17 hodin ve spolupráci s organizací
Attavena (přihlášky a další podrobnější informace na www.attavena.cz).
Ještě je předčasné bilancovat celý
školní rok, ale už teď musím poděkovat všem rodičům, především rodičům
menších dětí, za jejich spolupráci při výuce. Na velké části dětí se absence ve
škole téměř neprojevuje. Poděkování
zaslouží také všichni zaměstnanci školy, kteří museli v posledních měsících
překonat nejedno kritické období jak
v osobním, tak profesním životě, ale výuka a provoz ve škole tím neutrpěl.
Mgr. Vítězslav Skopal,
ředitel školy
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Zpravodaj města Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NABÍZÍ OBČANŮM
STRAVOVÁNÍ (OBĚDY) ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Cena jednoho oběda je 78 Kč, pro občany spadající do sociálního programu
města Horní Cerekev cena 72 Kč. Nabídka obědů do jednorázových gastronádob
pro strávníky bez jídlonosiče. (cena+ 6,50 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.

Kadeřnictví u Týny

13

(hotel Rustikál)

Nabízíme kadeřnické služby:
střihy (pánské, dámské i dětské), barvení,
melírovaní…
I u vás v pohodlí domova.
Objednávky na tel.: 774 484 106

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY DO LOMU
na období letních prázdnin
Informace na tel.: 565 396 495 nebo 728 025 405

POTRAVINY
Firma s dlouholetou tradicí hledá pro nově otevřenou
prodejnu v Horní Cerekvi zaměstnance na pozice:

VEDOUCÍ PRODEJNY
PRODAVAČKU POKLADNÍ
nabízíme:

zajímavé platové ohodnocení
pololetní odměny
příspěvek na oběd
4 dny sick day
své životopisy posílejte
na email: melmerova@flosman.cz
tel.: 731 490 738
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inzerce

Za odvoz - ze zrušené prodejny potravin dřevěné regály s policemi o rozměrech 100x220x45 cm 4 kusy a prodejní pulty 100x80x75 cm 2 kusy, vše v pěkném stavu,
foto na vyžádání. Horní Cerekev, tel. 727 884 018.
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Vybíráme z nabídky nových knih v Městské knihovně
Knihy pro jaro jen pro Vás

Alena Mornštajnová, Listopád.
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl
váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo
všechno jinak? Jedna z nejúspěšnějších
českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román je
dramatickým příběhem obyčejné rodiny,
kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě.
Filip Rožek, Gump.
Srdceryvné vyprávění očima toulavého
psa Gumpa. Syrový a autentický příběh,
vystavěný z reálných zkušeností člověka,
který se celý svůj život věnuje záchraně
týraných psů. Kniha získala literární cenu
„Magnesia Litera 2020 – Cena čtenářů“.
Lukáš Matějíček, Dobrodruh z paneláku.
Dobrodruh Lukáš Matějček v částečně
autobiografickém románu vypráví o tom,
jak v osmnácti vyrazil z Ostravy poprvé
do světa. Stopoval do Íránu, kde ho už
po pár hodinách okradli o většinu věcí
a zavřeli do vězení. Překážky překonal,
po návratu odmaturoval a brzy nato odletěl na půl roku do nepálských hor učit
děti angličtinu.
Jana Bernášková, Jak přežít svého muže.
Skrze příběh čtenář nahlédne do světa
mateřství a filmu. Román nejen pobaví,
ale zároveň nutí se zamyslet a klást si stejné nebo podobné klíčové životní otázky
jako Lucie. Kolik mužů a žen musíme v životě přežít, než potkáme toho pravého?
Jo Nesbo, Království.
„Pro všechny čtenáře a milovníky záhad,
kteří hledají o něco temnější hrdiny, než je
Hercule Poirot od Agathy Christie.“ „Nemohl jsem Království odložit… napínavé…
originální… mimořádné v každém ohledu.“
Stephen King
Catherine Shepherd, Vražda bez soucitu.
Soudní lékařka Julia je na stopě vraha,
který krutě mučil mladou policistku a pak
ji nacpal do kufru auta. Zřejmě si rád hraje, jeho hry ale končí smrtí.

Karin Lednická, Šikmý kostel. (druhý díl)
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy,
v Karvinné - jak se nyní město jmenuje se stále velmi silně projevují důsledky předešlého dramatického dění. Prosakují do
všech oblastí života. Ne vždy v dobrém.
Jaroslav Bálek, Osudy vojáka Havlíka
aneb Válčili jsme za Husáka.
Převážně humorné příběhy ze života vysokoškoláků vykonávajících základní vojenskou službu v době nastupující normalizace. Jak se za této situace naši hrdinové vypořádají s nástrahami vojenského
drilu, nácvikem tradičních činností, poplachy, výjezdy či politickým školením? Čtenáři se dozvědí, o čem dosud neměli ani
ponětí, a při tom se i docela pobaví…
Táňa Keleová – Vasilková, Julinčina pekárna.
Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž život je naplněn vším podstatným - láskou, přátelstvím i sny. Sny, které se jí zdají v noci,
ale i těmi, které sní přes den. Touží jet do
okouzlující Francie a poznat místa, které
zná jen z internetu a knížek.
Ilona Pospíšilová, Dědictví intrik.
Příběh se odehrává převážně v malebném
okolí penzionu, posazeného do krásné přírody Šumavy. Sem přijíždí Daniel, spolumajitel realitní firmy. Chce se zdokonalit ve
vedení podniku, proto v nedalekém městečku bude navštěvovat kurz. Na recepci
se seznámí s Eliškou, vnučkou majitelky.
Ačkoli každý pochází z odlišného prostředí, rychle k sobě nacházejí cestu.
Vážené čtenářky, čtenáři a návštěvníci knihovny. Omlouvám se za uzavření
knihovny v měsících březen a duben z důvodů nemoci. Navštivte tedy „znovuotevřenou“ městskou knihovnu a staňte se čtenářem. Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Těším se na Vás a přeji pevné zdraví.
Miroslav Václavík
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společenská rubrika
Noví občánci:

Manželství uzavřeli:

Matouš Marek, Nina Petráková

Aneta Hurdová a Lubomír Razima

vzpomínka

Jubileum oslavili:
Jaroslava Pechová, Ladislav Troják,
Stanislav Cirhan, Růžena Becherová,
Marie Vaňková, Vladimír Šamaj,
Miroslav Hejda, Jana Bernatová,
Miloslav Kříž, Pavel Chadim,
Jaroslava Smrčková, Marie Křížová

Čas ubíhá a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 6. května 2021 uběhl rok co nás navždy
opustil pan

Petr Vomastek
Stále vzpomíná rodina
Pavlína Kunstová

KAM ZA KULTUROU – UDĚLÁTE SI ČAS?
Sobota 5. června 2021
AUTOMOBILOVÉ VETERÁNY U KD
Příjezd od 14.00 hod., parkoviště u KD

Neděle 27. června 2021
HORNOCEREKVICKÁ POUŤ
POUŤOVÉ ATRAKCE U KD

Pátek 25. června 2021
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Kapela NUKLEÁR, začátek ve 20.00 hod. v KD

O třech prasátkách
Loutkové divadlo pro děti v KD
začátek v 15.00 hod.
Neděle 27. června 2021 od 10.30 hodin
POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. JANA KŘTITELE
v kostele na hřbitově, požehnání v 15.00 hodin

PŘIPRAVUJEME:
KINEMATOGRAF bratří ČADÍKŮ
12., 13., 14. a 15 srpna 2021
DĚTSKÉ ODPOLEDNE U KD
Neděle 22. srpna 2021
Sobota 26. června 2021
Mše svatá
v 18.00 hod.
Kostel sv. Jana Křtitele – hřbitov

Tajenky z minulého čísla.
…pomůže problémům s pohybovým aparátem
…která patří k sobě
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