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INFORMACE Z RADNICE
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Místem konání voleb je
volební okrsek č. 1 – Horní Cerekev
pro voliče bydlící v Horní Cerekvi, volební místnost je v přízemí radnice
(obřadní síň), náměstí T. G. Masaryka
č.p. 41, Horní Cerekev
volební okrsek č. 2 – Hříběcí, Turovka
pro voliče bydlící v Hříběcí a Turovce,
volební místnost je v kanceláři zbrojnice SDH, Hříběcí č.p. 77

volební okrsek č. 3 – Těšenov
pro voliče bydlící v Těšenově, volební
místnost je v kanceláři víceúčelového
zařízení, Těšenov č.p. 56
volební okrsek č. 4 – Chrástov
pro voliče bydlící v Chrástově, volební
místnost je v kanceláři města,
Chrástov č.p. 37
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průka-

zem). Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči, kteří projeví vůli hlasovat a nemohou se zejména ze zdravotních důvodů osobně dostavit k volbám, mohou ve dnech voleb požádat svou
okrskovou volební komisi, aby je navštívila u nich doma s přenosnou volební schránkou.
Tito voliči se mohou nahlásit od
4. 10. 2021 do 9. 10. 2021 do 12 hodin
na telefonní číslo 702 133 323.

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ CEREKEV
Vzhledem k neutěšenému stavu budovy Mateřské školy Horní Cerekev,
rozhodlo zastupitelstvo města realizovat ještě v letošním roce výměnu otvorových výplní v celém objektu školky. Většina oken je původních a po téměř padesátiletém užívání a minimálních investic do jejich údržby, jsou již
za hranicí životnosti. Při větším větru
uvnitř tříd vlají záclony a v době uzavření školky tak dochází k zapínání
pohybových čidel zabezpečovacího
systému. Na mnoha místech okny za-

téká do tříd a chodeb, rozmontování
a mytí vnitřních částí oken je prakticky nemožné. Netěsnícími okny také
uniká obrovské množství tepla. Plánovaná je také výměna vstupních dveří,
často používané dveře budou vyměněny za dveře z hliníku, které jsou sice dražší, ale svou celkovou konstrukcí rozhodně stabilnější a kvalitnější
než dveře plastové. Realizace výměny oken proběhne v měsíci listopadu,
dveře pak budou vyměněny do první poloviny prosince. Celá akce je na-

VÝSTAVBA ZVONIČKY V HŘÍBĚCÍ
V Hříběcí začala v měsíci září výstavba zvoničky, po které volali mnozí
obyvatelé této místní části Horní Cerekev. Hříběcí v minulosti svou zvoničku mělo, ale před mnoha desítkami let došlo k jejímu stržení. Nová zvonička vyrůstá na jiném místě
než původní, nicméně bude ve středu obce a na její výstavbě se podílí také místní dobrovolníci. Tvar celé
stavby si mohli vybrat místní obyvatelé sami při hlasování, které organizoval osadní výbor. Projekt vypracoval pan František Červený, starousedlík a mnohaletý pracovník MěÚ
Horní Cerekev. Po dokončení bude
zvonička osazena zvonem z majetku rodiny Doskočilových z Hříběcí.
S výstavbou zvoničky bylo počítáno
při se stavování rozpočtu města Hor-
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plánována tak, aby byl provoz školky
omezen jen minimálně. S celkovým
uzavřením objektu nepočítáme. Náklady na tuto část rekonstrukce jsou
vyčísleny na necelé 2 mil. Kč a budou
hrazeny z rozpočtu města. V dalších
letech plánujeme zateplení obvodového pláště budovy a také změnu systému vytápění. Roky opomíjená Mateřská škola si tyto investici rozhodně
zaslouží a věříme, že se tak zlepší i zázemí a prostředí ve kterém tráví čas
naši nejmenší spoluobčané-naše děti.

ní Cerekev na rok 2021, nicméně během roku se podařilo získat i finanční podporu z dotačního titulu Kraje
Vysočina. Pevně věříme, že práce na
výstavbě budou probíhat bez problémů a v příštím zpravodaji již naleznete fotografie dokončené stavby.
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DRAČÍ LODĚ
Opět po roce se ve dnech 10. a 11. září vrátil do Horní Cerekve závod dračích lodí s názvem Půlnoční drak. Do
6.ročníku tohoto jedinečného závodu se přihlásilo celkem 32 posádek
ve čtyřech kategoriích pro dospělé
a 7 dětských posádek. Je velmi potěšující, že v řadách našich spoluobčanů převažuje velká chuť účastnit se
tohoto závodu. Na Zámeckém rybníce se představilo hned 7 místních posádek, a to Marná snaha v kategorii
SPORT, Kdo šel kolem a Všem známá kopyta v kategorii FUN, 2 posádky v kategorii ŽENY - Bohyně po víně
a Půlnoční lišky a 2 dětské posádky
Cerekvická dráčata a Cerekvičtí draci. Umístění jednotlivých posádek je
zveřejněno na webu www.dragonboat.cz/zavod/413/

HOSPODAŘENÍ MĚSTA HORNÍ CEREKEV 1–8/2021
Předkládáme přehled hospodaření města v období leden až srpen 2021
schválený
rozpočet (Kč)

skutečné plnění (Kč)

příjmy

47 786 800

41 169 076

daňové

29 688 500

24 603 221

Ač atraktivní večerní závod tradičně doplněný o světelné efekty a ohňostroj překazila silná několikahodinová průtrž mračen, odpolední program byl ukončen ve 21:00 hodin
slavnostním vyhlášením výsledků
denního závodu s předáním cen v KD
Horní Cerekev.

nedaňové

10 643 900

11 901 871

kapitálové

200 000

191 184

7 254 400

4 472 800

schválený
rozpočet (Kč)

skutečné plnění (Kč)

50 942 472

29 582 404

Je zde zcela jistě na místě poděkovat za skvělou organizaci všem členům spolku Prima sport Horní Cerekev, z.s., který celý závod připravuje,
ale také místním hasičům za spolupráci při přípravě zázemí pro posádky, panu Vladimíru Šamajovi za bezchybně fungující elektroinstalaci
v celém areálu, také České asociaci
dračích lodí, jenž do Horní Cerekve
zapůjčila profesionální závodní loď
pro trénink místních posádek a v neposlední řadě spolku Cerekváček,
z.s., jehož členové se velmi intenzivně a obětavě věnují místním dětským posádkám.

bezpečnost a veřejný
pořádek

2 002 531

2 033 656

bydlení, komunální
služby a ÚR

8 535 420

2 182 508

doprava

6 510 000

1 199 395

kultura

2 667 349

878 736

průmysl a stavebnictví

5 002 000

1 950 962

sociální služby

1 706 212

1 373 550

školství

4 147 000

2 768 689

1 616 500

4 219 126

veřejná správa

11 543 960

8 313 620

zemědělství

4 684 000

3 024 373

Závod Půlnoční drak je jedinečný
v ČR a užívají si ho místní obyvatelé nejen závoděním či atraktivní podívanou, ale i posádky přijíždějící z různých míst České republiky, kteří mají navíc možnost poznat naše město
Horní Cerekev a jeho okolí. Nyní se
již můžeme všichni těšit na další, již
7. ročník Půlnočního draka Horní Cerekev.

ŽP

2 527 000

1 637 789

10 000

0

Rok 2021

Finanční transfery
Rok 2021
výdaje

tělovýchova
činnost

ostatní

a

zájmová

Stav finančních prostředků na účtech města Horní
Cerekev k 30.8.2021 (Kč)

23 295 248,–

Dluhová služba města Horní Cerekev k 30.8.2021 (Kč)

-20 192 246,–
Markéta Vaňková
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k neustále přeplněným
kontejnerům na tříděný odpad, hlavně papír a plasty. Dojde od října letošního roku ke změně svozu žlutých nádob na plasty. Odpadová společnost
SOMPO a.s., která kontejnery vyváží, musela pro tento účel pořídit zcela nový vůz a jeho dodání se vzhledem k současné situaci na trzích poněkud zdrželo. V Horní Cerekvi bude
svoz plastů zkrácen ze současných 14
dnů na 10 a v místních částech z 28 na
21 dní. Konečně se tak snad uleví přeplněným sběrným hnízdům, která občas vypadali spíše jak skládky odpadků. I nadále však chceme touto cestou
požádat všechny spoluobčany, aby
před vhazováním PET lahví, krabic
ale i jiných nádob a obalů tyto předměty rozložili, nebo sešlápli. V kontejnerech se tak ušetří mnoho místa pro

jiné uživatele. Dále v této souvislosti
opakovaně připomínáme, že si i nadále mohou zájemci z řad majitelů rodinných domů vyzvednout zdarma nádoby na tříděný odpad. Případné objednávky prosím směřujte výhradně na
emailovou adresu starosta@hornicerekev.cz, nebo osobně na MěÚ Horní
Cerekev. Od měsíce října také dojde
ke změně frekvence svozu malých nádob na tříděný odpad, a to žlutých na
plasty. Také o změně termínu těchto

VÝSLEDKY NOVĚ ZAVEDENÉHO SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADU
(porovnání duben – srpen 2020 vs. duben – srpen 2021)
Separované odpady (papír, plast)

1 169 tun vs. 1 434 tun

+265 tun

Bioodpady

0 tun vs. 1 457 tun

+1 457 tun

Směsný komunální odpad

5 212 tun vs. 4.084 tun

1 128 tun

Uvedená čísla jsou ze všech 117 obcí, které obsluhuje společnost SOMPO a.s.

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU PLASTU
Z důvodu zkrácení termínu svozu kontejnerů na plastový odpad v Horní Cerekvi i ve všech místních částech, dochází od 28. 9. ke změně některých termínů svozu malých nádob o objemu 240l
v systému D2D. Žádáme proto spoluobčany, kteří se do systému D2D zapojili a

svozů Vás budeme informovat a nový kalendář svozu s předstihem zveřejníme.
Jak se můžete přesvědčit v tabulce
níže, systém třídění odpadů evidovaný společností SOMPO a.s. funguje
velice dobře. Poslední řádek tabulky
ukazuje na výrazný pokles komunálního odpadu, který končí na skládce
v Hrádku u Pacova. Děkujeme všem,
kterým není lhostejný stav životního
prostředí v naší zemi.

nádoby na tříděný odpad si již vyzvedli,
aby věnovali pozornost níže uvedeným
tabulkám s novými termíny. Zkrácení termínu svozu žlutých kontejnerů na
plasty byla nutná z důvodu značného
přetížení téměř všech veřejných sběrných míst, proto věříme, že tuto změnu

přijmete s povděkem. V místních částech Hříběcí, Tešenov a Chrástov dojde také k doplnění veřejných sběrných
míst o modré kontejnery na papír. Nové termíny svozu naleznete také na internetových stránkách www.sompo.cz
a také www.hornicerekev.cz/odpady/

SVOZY ODPADŮ

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – HORNÍ CEREKEV
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – HŘÍBĚCÍ

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – CHRÁSTOV

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – TĚŠENOV

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – TUROVKA

Milan Kunst
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MC Klubíko Horní Cerekev, z. s.
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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 oběda +
6 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.
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OZNÁMENÍ
PAMĚTNÍ SCHRÁNKA – POSLEDNÍ ŠANCE

16. října proběhne odhalení památníku u židovského
hřbitova a uložení paměťové schránky. Pokud do ní
chcete něco přidat, ozvěte se co nejdříve panu Němcovi (tel. 607 637 853). Srdečně zveme na slavnostní
odhalení památníku.
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BOJOVKA V TUROVCE 2021
Scénáristické i režijní nápady tvůrce
a zakladatele tradiční a, nebojme se říci, již legendární noční bojové hry Rudy
Vyvadila se zdají být nevyčerpatelné,
letos se konal již devětatřicátý ročník.
Co ovšem se vyčerpatelným být zdá,
jakkoli by to nikoho ze zdejších i příchozích ještě před pár lety vůbec nenapadlo, je místo, kde se akce odehrává, čili lesy v okolí Turovky. Za poslední
rok prořídly natolik, že bylo vskutku velice obtížné vytyčit v nich trasu, která by
byla pro účastníky bezpečně průchozí
a zároveň se na ni dalo umístit deset
plánovaných stanovišť. Věřme, že příští jubilejní čtyřicátý ročník, jenž má být
velkolepou tečkou za dosavadní historií (snad ovšem Ruda své rozhodnutí
skončit v nejlepším přehodnotí, případně bude mít komu štafetový kolík předat), tedy že tento ročník, ta oslava, se
nebude odehrávat na zpustošené planině plné pařezů a odřezků větví. Ne že
by tvůrce nebyl schopen i takový pro-

stor zabydlet zase novými postavami
v dalším fascinujícím příběhu…
Ten letošní byl o hledání matky Země
a otce Slunce, poznání jejich skutečné podoby, síly a moci, o setkání s živly, ohněm, vodou, větrem a zemí za
noci, která měla zrovna o oné sobotě
výjimečnou čarovnou sílu působící na
všechny pocestné. Pod mottem „Každý živel má dvě tváře, laskavou a ničivou, jen matka Země ví proč…“ se na
zhruba dvouhodinové putování temným lesem místy zalévaným téměř
úplňkovým měsíčním svitem vydala
od ohně na turovácké návsi, kde se
odehrála úvodní scénka příběhu, postupně ve skupinkách skoro čtyřicítka
dětí a ještě o něco více i dospělých,
aby se tito postupně zastavili u studánky s kouzelným kapradím, potkali světlušky, větrnou rodinku i léčivé
(a rapující!) borůvky, stali se svědkem
zaječích námluv i nechutného povalování se přežraných a lýkovým pivem

zpitých kůrovců na zdevastované mýtině. Akci přálo počasí, v tomto ohledu
živly představily vesměs svou vlídnou
tvář, takže účastníci i vystupující, mezi
nimiž bylo několik skvělých noviců, díky!, byli spokojeni, ba nadšeni. Krom
toho děti malovaly obrázky, opékaly se špekáčky, sedělo se a hodovalo během večera a části noci u ohně
i v prostorném stanu, zapůjčeným
spolu s lavicemi a stoly z Cerekve (děkujeme!). Pořadatelé neponechali nic
náhodě a celou akci vzorně připravili.
Tradičně předcházelo páteční skvělé
večerní open-air představení pražského divadelního souboru Akorát, tentokrát s nově nastudovanou pohádkou
„Pyšná princezna“, a sobotní popolední karneval s dobře pětadvaceti, někdy opravdu velice originálními maskami, jakož i navazující dvouhodinové
pestré dětské odpoledne.
Přemysl Hamerník.,
21. 8. 2021, Turovka

ve kterých obcí projel celkem pětkrát
denně místní autobusový spoj, kolem
11.00 se tu mihla pošta a dvakrát v týdnu přijel svozový požírač odpadů, což
bylo v podstatě vše, s vyjímkou tradičních letních přesunů traktorů a jiné zemědělské techniky na políčka a louky
okolo Turovky. Dnes tu jezdí ostošest
kamionové návěsy prázdné i naložené kládami z kůrovcem poškozených
lesů, leckdy tu auta nuceně objíždějí úsek silnice mezi Bělou a Hříběcím
ucpaný v tu chvíli právě jinými soupravami s kontejnery nakládajícími dřevo na státovce vedoucí z Cerekve do
Kamenice. S Prahou se to samozřejmě srovnávat nedá, ale provoz tu kaž-

dopádně povážlivě zhoustl. A už beztak existující nebezpečí nějakého incidentu se dramaticky zvýšilo.
A tak jsme rádi, že volání po onom vypouklém zrcadle bylo vyslyšeno a ten
bezpečnostní prvek je nainstalován.
Samozřejmě, sám o sobě vše nevyřeší a stoprocentní bezpečnost v zatáčce nezaručí. Dál bude záležet především na chování a obezřetnosti řidičů
i chodců. Ale je tu a ten krátký úsek je
rozhodně rázem přehlednější.
A koneckonců, my, marniví básníci,
se v něm můžeme čas od času shlížet také.
Děkujeme!
15. 7. 2021, Turovka

ZRCADLO
Pověz mi, zrcadlo….
Snad kdo je nejkrásnější? Ale kdež,
tak marniví v Turovce nejsme. Ale kdo
je na druhém konci ne sice extrémně
ostré, zato díky až k samému kraji vozovky vystupující zdi hospodářského
stavení patřící k čp.9 velmi nepřehledné zatáčky vedoucí do středu obce,
zda je tam zrovna chodec, navíc třeba
s kočárkem, cyklista, motorkář, osobní
auto či dokonce kamion, to nás zajímá. A je jedno, zda se k zákrutě blížíme ve směru od kapličky nebo z mírného svahu od Bělé.
Zvlášť v posledních letech, kdy se
četnost vozidel projíždějících Turovkou markantně zvýšila. Minuly časy,
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DĚNÍ V KLUBÍČKU

Naší pravidelnou činnost jsme se snažili zahájit ihned po prázdninách. Počasí nás už zahnalo dovnitř, takže se
budeme opět scházet každou středu
dopoledne v gymnastickém sále základní školy. Na provoz naší činnosti
se nám opět podařilo získat dotace od
Kraje Vysočina (Fond Vysočiny), a sice v rámci programu „Mateřská centra“, díky čemuž jsme materiálně zajištěni při našich aktivitách. Dále též díky
Městu a především díky zázemí, které
nám poskytuje škola, můžeme úspěšně fungovat.

V polovině září se nám též povedlo uskutečnit pravidelný prázdninový
pobyt maminek s dětmi v Nové Cerekvi. Hlavním tématem bylo: „První pomoc zvládnou i děti.“ Děti se seznámily s tím, jak se volá záchranka, co mají
říct a že se nemusí vůbec bát a spíš
odpovídat na to, na co se zeptají na
druhé straně, seznámily se s věcmi
v lékárničce, obvazovaly si odřený koleno či ruku, zavěsily si ruku do šátku, dozvěděly se, co dělat při popálení, jak se vyndavá klíště, učily se rozeznat, že člověk nedýchá, jak se resuscituje, jak vypadá stabilizovaná
poloha. Při jedné scénce, kdy se maminka jakože řízla a hodně krvácela, si
děti mohly vše opravdově vyzkoušet.
Děti dále velice bavilo pískování, modelování či stavění bungrů z polštářů.
Děti si vyrobily masky a zahrály scénku na písničku „draka bolí zub“, pomalovaly si sádrové výrobky, schovaly si
namalovaný kamínek na tajné místo,
aby mohly příště, až tu opět budou,

zkontrolovat, že se neztratil. Nechyběla ani noční stezka. Rádi bychom
podobnou akci zase co nejdříve zopakovali, tak doufáme, že by nám mohl
vyjít předvánoční víkend, abychom se
hezky vánočně naladili (napekli perníčky, vyrobili různé dekorace….), určitě budeme rádi, když se k nám přidá
někdo další…
Veškeré naše aktivity stále ovlivňuje
aktuální epidemiologická situace, veškeré důležité informace se tak dozvíte
především na našich facebookových
stránkách či mi můžete zavolat.
Dana Mezerová Nevosádová

SÁZENÍ STROMU A INSTALACE LAVIČEK V HŘÍBĚCÍ
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.
Srpnovou aktivitou byla instalace laviček
do veřejného prostoru a sázení stromu.
Lavičky jsem se rozhodli umístit na prostranství k Lípě rodáků, kde v současné

době dochází také ke stavbě kapličky,
takže máme radost, že se celý prostor
„návsi“ zabydluje. Druhou lavičku spolu
se stromem – okrasnou jabloní – jsme
umístili na prázdné prostranství před bytový dům. Strom jsme sázeli za účasti
veřejnosti, pozváni byli také představitelé města i osadního výboru.
V budoucnu bychom rádi ve zvelebování podobných míst rádi pokračovali.
Monika Vrbová

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.

MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA
Ano, dnes si již můžeme říct, že prázdniny utekly jako voda. Ale pojďme se
ještě trochu ohlédnout.
Školní rok v mateřských školách ne-
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končí 30. června, jak si může někdo
myslet. Ostatní školy sice tento den
zavírají své učebny a děti odkládají
aktovky do temných koutů svých po-

kojů, ale mateřské školy jsou částečně otevřené i o prázdninách.
Pro velký počet přihlášených dětí byly v naší mateřské škole otevřené dvě

ČÍSLO 5. 2021
prázdninové třídy. Víme, že situace ve
školním roce byla pro rodiče náročná
díky covidovému uzavření škol. I pro
pedagogy naší školy byla tato situace
nová. Ve všech odděleních probíhala distanční výuka. Rodiče s dětmi tedy měli možnost každý týden plnit nové úkoly, které byly tematicky laděné
k ročnímu období (jaro, Velikonoce)
i jinak (domácí zvířátka, louka – hmyz,
květiny, doprava…). Dále také děti
společně řešily labyrinty, matematické úkoly a jazykové hříčky na pracovních listech, či si mohly vyrobit jednoduchý výrobek. Proto nás nepřekvapil velký zájem o prázdninový provoz.

ZÁŘÍ – ŘÍJEN
Počasí nám o prázdninách přálo. Většina činností probíhala na zahradě nebo v blízkém okolí. Děti si užily společné hry, tvořivé aktivity i turistické výlety do okolí.
Během léta došlo k drobným vnitřním
i vnějším opravám budovy a pracovníci radnice nám prořezali vzrostlou zeleň na přilehlých plochách. Velmi jim
za tuto pomoc děkujeme. O okrasné
záhony se postaraly naše provozní
pracovnice a v posledním srpnovém
týdnu proběhla také příprava tříd na
nový školní rok.
Od září je v MŠ zapsáno 73 dětí ve
3 odděleních. První oddělení „Ježeč-

ci“ navštěvují nejmladší děti. O děti
se zde starají paní učitelky Jana Nováková a Bohdana Svatková. Ve druhém oddělení, tedy u „Krtečků“, o děti
pečují paní učitelky Vladimíra Spielvogelová a Lenka Doskočilová. Ve třídě
předškoláků „Koťátek“ pracuje s dětmi paní ředitelka Lenka Jantačová
a paní učitelka Vladimíra Svobodová.
O čistotu a pořádek se starají provozní pracovnice Zlata Kejvalová a Hana Fáková a dobroty na talířky připravují paní kuchařky Irena Slavičínská
a Markéta Příhonská.
A co dodat závěrem? Přejme si, aby
nám všem nový školní rok přinesl více „sluníčkových dnů“. Abychom si
s úsměvem na tváři mohli každý den
hrát, tančit, zpívat, kreslit, malovat
a se všemi si povídat!
Bohdana Svatková
učitelka MŠ
„Září klepe na dveře,
školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se spolu mají rádi.“

ZŠ

STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ani začátek školního roku 2021/2022
se v naší škole neobešel bez hygienických opatření (zvýšená hygiena rukou,
roušky ve společných prostorech, důraz na časté větrání…), navíc byl „obohacen“ o trojí testování během prvního
týdne. Testováni byli pouze ti, kteří nebyli očkováni, či nebyli v ochranné lhůtě
po prodělání COVID. Žádný z testů na
naší škole neměl pozitivní výsledek. Díky dobré organizaci testování a ukázněnosti žáků vše proběhlo bez problémů.
Po zkušenostech z loňského roku, kdy
na podzim došlo k nárůstu onemocnění COVID a následně i k uzavření škol,
jsme připraveni na většinu možných variant výuky, včetně zapůjčení IT techniky do rodin v případě potřeby (v loňském roce 21 notebooků).
Školní rok 2021/2022 zahájilo 174 žáků v devíti třídách, o které se stará osmnáct pedagogických a osm provozních
pracovníků. Do první třídy nastoupilo 24
nových žáčků, které i s jejich rodiči na
školním hřišti oficiálně přivítal starosta

města Milan Kunst, zástupkyně ředitele
Mgr. Miroslava Kolářová a třídní učitelka
Mgr. Jana Kodysová. Naši deváťáci pak
odvedli děti do třídy, kde se jim dostalo
také veselého „královského“ přivítání.

Ve škole také došlo k menším personálním změnám: z mateřské dovolené
se vrátila Mgr. Jana Kodysová, jako asistentka pedagoga nastoupila paní Jitka Kapounová (do 1. třídy), své působení na naší škole ukončila Mgr. Šárka
Schmidtová (zástup za J. Kodysovou).
Pokračujeme v projektech „Mléko do
škol“ a „Ovoce do škol“, ve sběru starého papíru, bylin, pomerančové a citronové kůry, máme i kontejner na použitý
stolní olej. Dětem jsme připravili i nabíd-

ku zájmových kroužků (keramika, discgolf, házená…), více na www.zshornicerekev.cz v záložce ŠD/kroužky.
V červnu letošního roku jsme sestavili žádost o dotaci z OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod názvem Šablony III. Žádost byla
úspěšná a v srpnu tak škola získala té-

měř půl milionu korun, které nám umožní v průběhu následujících dvou let nabídnout dětem řadu zajímavých aktivit
nad rámec běžného vzdělávání. Jedná
se zejména o „kluby“ informatiky (včetně práce s 3D tiskárnou či s Ozoboty),
logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub
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a klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Získaná dotace
nám také pomůže finančně zajistit projektové dny s různými tématy. Věříme,
že zejména rodiče uvítají pravidelné doučování dětí. Rovněž zajistíme realizaci
odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.
Během prázdnin jsme uspořádali dva
týdenní „příměstské“ tábory s bohatým
celodenním programem pro celkem
34 dětí z prvního stupně. Radost nám
udělala také posádka dračí lodě, která
přivezla bronzovou medaili ze závodů
z Jindřichova Hradce. Na tento úspěch
naši „draci“ navázali také na juniorských

závodech v Horní Cerekvi, kde jedna
ze dvou našich posádek obsadila třetí
místo a jedna dokonce zvítězila. Výběr
z těchto dvou posádek se také zúčastnil Mistrovství republiky dračích lodí na
veslařském kanále v Račicích, ze kterých 18. září přivezl tři bronzové medaile ze závodů na 200, 500 a 2000 metrů! Na tomto úspěchu se podíleli jednak
samotní závodníci a jejich vedoucí, ale
také řada ochotných rodičů, za což jim
patří velké poděkování.
V první polovině září již tradičně žáci
čtvrté třídy strávili dopoledne na dětském dopravním hřišti v Pelhřimově
a zároveň se třeťáky absolvovali první
dvě lekce plavání v pelhřimovském bazénu. O všech našich akcích pravidelně

KADEŘNICTVÍ LUCY
NABÍRÁM NOVOU KLIENTELU
Po-Pá 8:00–12:00 hod.
Odpoledne dle předešlé telefonické objednávky.

V případě zájmu mne kontaktujte
na tel.: 725 417 312
Lucie Suchá, Havlíčkova 120, Horní Cerekev
(nádvoří hotelu Rustikál)

10

www.hornicerekev.cz
informujeme na našich webových stránkách www.zshornicerekev.cz v záložce
„Aktuality“.
Do konce září budou zprovozněny dvě
rekuperační jednotky ve dvou třídách
prvního stupně. Budou sloužit k lepší
výměně vzduchu ve třídách.
Školní rok se rozběhl bez problémů,
škola je skvěle vybavena, dětí přibývá,
všichni deváťáci nastoupili na střední
školy, v loňském školním roce naši žáci dosáhli mimořádných úspěchů ve vědomostních soutěžích…zdá se, že bychom mohli být spokojeni, nicméně
jsou věci, které nás trápí už hodně let:
přes veškeré prosby a upozornění stále
fungují „mamataxi“, která vozí děti areálem školy až k žákovskému vchodu,
o prázdninách se ve zvýšené míře vyskytovaly v areálu školy projevy vandalismu v podobě znečišťování prostředí
(nedopalky, lahve, střepy) a ničení majetku (rozbitá okna, venkovní osvětlení),
v areálu se stále pohybují psi, ať už samotní nebo i se svými majiteli.
Do nadcházejícího roku přejeme všem
pevné zdraví, nepřerušovanou školní docházku a hodně drobných radostí v životě.
Za školní kolektiv Mgr. Vítězslav Skopal

ČÍSLO 5. 2021

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁS

Sally Hepworth, Tchyně.
Lucy svou tchyni poznala před pěti lety.
Ačkoli se k ní Diana tehdy chovala přátelsky a zdvořile, Lucy okamžitě poznala, že nesplňuje její představy. I přesto se
jí snažila vždycky zavděčit. Teď se našlo
Dianino tělo a vedle něj dopis na rozloučenou… Nová detektivka která Vás určitě zaujme.

Eva Obůrková, Výlety (nejen) s dětmi. 1.600 tipů, kam vyrazit po Česku.
Knížka se stovkami stručně popsaných
výletních tipů, příběhů, zajímavostí a cestovatelských superšpeků bude skvělým
pomocníkem na vašich cestách, až budete chtít prozkoumat nejrůznější zákoutí
naší republiky, ať už s partou přátel, s dětmi nebo třeba sami.

J. M. Winchestrová, Ještě jedna lež.
Přesídlení do nového města pro ně mělo
znamenat nový začátek. Když Kelsey poprvé odvádí svou malou dcerku do nové
školky, v nejmenším netuší, že se všechno brzy obrátí v noční můru. Odpoledne
totiž ve školce o holčičce nikdo nic neví.

Tereza Vichtereyová, Dubajka - Příběh
letušky.
Dva roky prázdnin. Tak bych shrnula období, kdy jsem měla to štěstí nasadit červený klobouček a prolétat svět křížem
krážem. Vytvořit si ty nejkrásnější vzpomínky a na vlastní kůži se přesvědčit, že
láska i hory (a pouště) přenáší.

Jitka Herzánová, Dovolená očima delegátky.
Byli jste někdy na dovolené s cestovní
kanceláří? Staral se tam o vás delegát?
Jaký byl? Ochotný, milý, drzý, k ničemu?
Záviděli jste mu, že se může celé léto
válet po pláži, a ještě je za to placený?
A napadlo Vás někdy, jak celou sezonu
letních dovolených vnímá on?
Anna Bailey, Za dveřmi tma.
Když se sedmnáctiletá Emma na lesní
párty loučí se svou nejlepší kamarádkou
Abigail, je stejně jako většina dívek v jejím věku přesvědčená, že opravdový život mají teprve před sebou. Jenže onoho
večera se toho přihodí hodně… a druhý
den není Abi k nalezení…

Kate Weinbergová, Ulejváci.
Dramatické líčení osudů několika mladých, inteligentních a výstředních lidí,
kteří na prahu dospělého života odmítají
konvenční pravidla.
Pavel Moc, Šumavští převaděči.
Skutečné příběhy několika šumavských
převaděčů. V knize sice vystupují též věhlasní a slavní převaděči jako Josef Hasil či Kilian Nowotny, hlavními postavami knihy jsou však jiné osoby – příslušníci převaděčské skupiny, která se utvořila krátce po únorových událostech roku
1948 v malé osadě Milešice v blízkosti vrcholu hory Bobík.

Jaroslav Morávek, Deník zvěrolékaře.
Nestává se moc často, aby měl člověk
tak pestrý život, jako se to přihodilo autorovi této knihy, veterináři doktoru Morávkovi. A navíc aby o svém životě, o tom, co
zažil se zvířecími i lidskými pacienty dokázal tak příjemně, s nadhledem, vesele
i méně vesele vyprávět.
Petra Dvořáková, Sítě.
Jste ohroženi jen do té míry, do jaké sami
sobě nevěříte. Kde je nízké sebevědomí,
stojí nablízku i manipulátor. A hledá, jak
by vás využil ve svůj prospěch. Tři současné ženy, tři příběhy, které se zdaleka
netýkají jen jich.

Navštivte městskou knihovnu a staňte se čtenářem.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.

Děkuji. Přeji Vám krásný podzim a pevné zdraví.
Miroslav Václavík
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UDĚLÁTE SI ČAS?

OSLAVY 660 LET
MĚSTA HORNÍ CEREKEV
SOBOTA 16. 10. 2021

Během celého dne na malém sále KD výstava o historii
města a ukázky z divadelních představení ochotnického
spolku. Radost, krása, užitek – výstava svazu zahrádkářů.
Možnost zakoupení pamětní mince.

9.45–11.00 hod.
Slavnostní odhalení památníku postaveného ke 100 letům založení ČSR a uložení paměťové schránky v aleji u židovského hřbitova s vystoupením žáků ZUŠ Pelhřimov

20.30–00.30 hod.
SKUPINA KEKS
Městská knihovna – nebo na www.qrticket.cz
předprodej vstupenek 230 Kč
na místě 280 Kč

Program:

11.30–12.00 hod.
Svěcení nového hasičského auta
P. Mgr. Martinem Bráchou u KD s hudebním doprovodem ZUŠ Pelhřimov
14.30–15.20 hod.
Pohádka „Nevěsta prodaná co ji složil Smetana“ sehraje Divadlo „Jedeme k vám“
15.45–17.30 hod.
Koncert Hašlerky 2 vstupy po 45 minutách

!!! VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI MUSÍ BÝT BEZINFEKČNÍ !!!

16. a 17. října Městské muzeum

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ
A PŘEDMĚTŮ RUČNÍ KOVÁŘSKÉ
PRÁCE

p. Michala Pudila

Město H. Cerekev a pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.

PŘIPRAVUJEME:

GERONTO KOMEDIE LUDVÍKA PIVOŇKY
5.,6.,12 a 13. listopadu 2021
DADY BOX
V podání Ochotnického souboru H. Cerekev
Začátek vždy v 19.30 hodin

PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Hříběcí velice děkuje panu
Gustavu Mäsiárovi za pomoc s opravou přenosných
stříkaček PS-8 a PS-12.
Tomáš Uriček, SDH

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NOVÍ OBČÁNCI:

JUBILEUM OSLAVILI:

Vlasta Vítková, Josef Červený, Božena
Šťastná, Miloslav Přibyl, Miloslav
Skokan, Ladislav Maryška, Oľga Kubů,
Marie Pátková, Marie Dipoldová,
Václav Svoboda, Jarmila Davidová,
Marie Hašková

Antonín Cejnek
Lukáš Báča

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Begüm Karaman a Jaromír Dvořák

OPUSTILI NÁS:
Václav Macho, 89 let

VZPOMÍNKA
Dne 27.9.2021 by se dožila
stých narozenin paní

Božena Drbalová

z Chrástova

S láskou vzpomínají dcery s rodinami
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