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Srdečně zveme
malé i velké diváky na
pohádku divadelní společnosti
HRALOUS

O ZLATÉM
POKLADU
Sobota 20. října
od 17.00 hodin

Společenská místnost
v Chrástově
Vstupné 30,- Kč

KNIHOVNA PŘIPRAVUJE
V pátek 12. října 2018 od 17.00 hodin pořádá městská knihovna v Kulturním domě v Horní
Cerekvi poutavé vyprávění spisovatele a odborníka na záhady pana PhDr. ARNOŠTA VAŠÍČKA
s pořadem LABYRINT ZÁHAD. Součástí přednášky jsou i unikátní videodokumenty. Rezervace
míst v městské knihovně. Vstupné 50,- Kč. Těšíme se na Vás.
Arnošt Vašíček vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, Fakultu žurnalistiky – obor Filmová
a televizní žurnalistika. Patří k nejakčnějším českým záhadologům. Při svých výpravách za neodhalenými záhadami navštívil již více než 80 zemí na pěti kontinentech a také četné ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu. Předmětem jeho zájmu byly a jsou především nerozluštěné archeologické nálezy, nevysvětlitelné úkazy a tajemné jevy, utajované rituály a legendy. Většinou se
vyhýbá mediálně zprofanovaným záhadám a pátrá především po obecně neznámých senzačních
skutečnostech, s nimiž se diváci či čtenáři seznámí vůbec poprvé a z nichž některé nesou punc světového unikátu.

Pátek 12. října
17.00 hodin
PhDr. ARNOŠT
VAŠÍČEK
LABYRINT
ZÁHAD
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RODINNÉ LÉTO
Ti z nás, kteří si udělali 19. srpna 2018 odpoledne čas a přišli ke kulturnímu domu, neprohloupili.
Odpoledne plné písniček, her, tanečků, soutěží, malování na obličeje, opékání špekáčků a v závěru zpěv
dvou skvělých zpěváků se zlatem v hrdle. Myslím si, že všichni, od maličkých po dospělé, si odnášeli moc
hezké zážitky. Velký dík patří hlavně vedoucí KD Lidušce Červenkové, správné čtyřce kolem světa a též
členům SDH Horní Cerekev. Budeme se těšit na další tak krásně zorganizované odpoledne.
Marta Krejčová
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ZÁJEZD SENIORŮ
DO TÁBORA
Zájezd se uskutečnil 5. září a zavedl nás do
historického města Jihočeského kraje Tábor. Na
Žižkově náměstí jsme si prohlédli měšťanské
domy, renesanční kašnu, pomník Jana Žižky
z Trocnova a Děkanský kostel Proměnění Páně
na hoře Tábor. V restauraci umístěné ve starobylém Škochově domě jsme poobědvali. Naše
další kroky vedly do Muzea čokolády a marcipánu, kde jsou vystaveny marcipánové exponáty, čokoládová socha Jaromíra Jágra, marcipánový model Žižkova náměstí a hradu Kotnov.
Prohlídka byla doplněna o výklad historie pěstování a zpracování kakaa. Prohlídku jsme zakončili návštěvou v čokolaterii CaféBudík, kde
jsme si pochutnali na kávě a zákuscích. Pár desítek metrů od Muzea čokolády a marcipánu se
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nachází mohutná vyhlídková věž hradu Kotnov
a objekt gotické Bechyňské brány. Obě památky jsou v současné době v rekonstrukci a tak
nám nezbylo nic jiného, než si pořídit pár fotograﬁí.
Konání zájezdu mělo u občanů města kladnou odezvu a nakonec jsme vyjeli v počtu 42
účastníků. Zájezd byl pořádán městem Horní Cerekev a díky jeho ﬁnanční podpoře byla
úhrada občanů téměř symbolická. Doufáme, že
si na výletě našel každý pro sebe něco pěkného.
V případě pořádání dalších akcí se na vás těšíme ještě v hojnějším počtu.
Dana Petráková
Dagmar Kouřimská

Hornocerekvický zpravodaj

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL
V neděli 2. září 2018 se uskutečnil 1. ročník setkání historických vozidel. Na vlastní oči jsme si mohli prohlédnout, co dokáží zlaté české ručičky p. Pavla Svobody. Jeho dřevěná JAWA-PÉRÁK ohromila
všechny návštěvníky.
K vidění bylo 15 motorek a čtyři automobily. Ty za menšího, či hlučnějšího startu absolvovaly vyjížďku po Horní Cerekvi a blízkém okolí. Všichni se budeme těšit na další ročník, ve kterém, jak doufám, bude
více nejen vozidel, ale i diváků. Panu Svobodovi a celé rodině děkujeme za hezkou akci.
L. Červenková

Foto M. Václavík

PRODÁM v Horní Cerekvi stavební pozemek o výměře 2581 m2.
Cca 300 m od náměstí. Pěkné, klidné a slunné místo.
Tel. 792 317 620, 724 289 246
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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření v polovině roku
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje za osm měsíců roku 2018 tyto výsledky:
2018

schválený rozpočet

skutečnost k 31/08 v Kč skutečnost k 31/08 v %

příjmy

40,500.000,- Kč

27,534.261,- Kč

67,99 %

výdaje

40,500.000,- Kč

24,171.178,- Kč

59,68 %

stav běžných účtů k 31/08 2018

8,821.666,- Kč

Uvedená čísla jsou stále pozitivní, i když bylo zahájeno ﬁnancování hlavních investičních akcí, tj.
rekonstrukce silnice II/112 v centrální části náměstí a k tomu přilehlých ploch i chodníků a rekonstrukce i prodloužení chodníku v ulici Tyršova.
Voda stále nad zlato
V průběhu měsíce července a srpna se potvrdila předvídavost vedení města ve věci včasného záložního řešení pro případ nedostatku vody. K prvnímu čerpání vody z vodárenské soustavy HuPePo
přes armaturní komory v Lešově a v Nové Bukové došlo 24. července a do konce prázdnin bylo nutné
nakoupit od města Pelhřimov 1.877 m3. Toto množství představuje téměř desetidenní spotřebu našeho městečka a nákup pokračoval i na počátku září. Nebýt prozíravého přístupu
a rozumného vyjednání použití posilujícího zdroje, byla by Horní Cerekev několik dnů bez vody. I přes existenci tohoto záložního řešení žádám občany o rozumné a úsporné využívání vody dodávané nejen do domácností z veřejného vodovodu.
Závěrem k tomuto tématu uvádím, že nové vedení města se bude muset problematikou dostatečného zásobování pitnou vodou nutně a zcela jistě zabývat.
Staveniště ve škole
V polovině prázdnin obdrželo vedení města rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí ﬁnanční dotace ve výši 14,752.427,- Kč na realizaci projektu „Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev“. Pod tímto dlouhým názvem se skrývá
komplexní rekonstrukce všech specializovaných učeben naší základní školy, tj. fyzika, chemie, matematika, přírodopis, zeměpis i jazyková učebna, a to včetně vnitřního vybavení nábytkem a pomůckami. Ještě v srpnu rozhodla rada města vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a o
tom, zda se ze školy stane opět staveniště rozhodne zastupitelstvo města na svém posledním zasedání 26. září 2018 (viz pozvánka níže). V případě realizace dosáhnou celkové náklady projektu výše cca
20 mil. Kč. Opět se bude jednat o velmi složitou a náročnou akci z hlediska organizace provozu školy, bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy i z hlediska doﬁnancování tohoto projektu. Nicméně stávající odborné učebny připomínají hodně dávnou minulost a zásadní modernizaci si zcela jistě zaslouží.
Velké poděkování si zaslouží také ředitel školy pan Mgr. Vítězslav Skopal
i další pedagogičtí pracovníci školy, kteří se mnoho desítek hodin podíleli na přípravě podkladů pro zpracování a podání žádosti o dotaci pro realizaci tohoto
potřebného projektu.
Autovraky u soudu
Nepovolená skládka autovraků v Těšenově, jejíž tvůrce je pan Jaroslav Hašek ml., je všeobecně
i mediálně známý problém. Poté, co se řešením tohoto problému opakovaně odmítla zabývat Česká
inspekce životního prostředí, podali vlastníci pozemků, na nichž se skládka nachází, společnou soudní žalobu o vyklizení těchto pozemků. Soudní jednání se uskuteční 27. září 2018 u Okresního soudu v Pelhřimově. K žalobcům patří Město Horní Cerekev, Stavební bytové družstvo Pelhřimov, pan
Vladislav Hašek (Pelhřimov) a pan Josef Palán (Těšenov). Tak uvidíme, jak hodně bude spravedlnost
„slepá“.
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Pozvánka
Poslední a v pořadí 21. zasedání současného Zastupitelstva města Horní Cerekev se uskuteční ve
středu 26. září 2018 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu Horní Cerekev.
Program bude jako vždy bohatý i zajímavý (navíc v předvolební atmosféře) a byl zveřejněn sedm
dnů před vlastním jednáním na úřední desce města v tištěné i elektronické podobě. Jednání zastupitelstva města jsou přístupná veřejnosti - občané jsou zváni k účasti.
Poděkování
Starosta města děkuje:
• organizátorům i účastníkům besedy „Rallye Dakar v Horní Cerekvi“, která se uskutečnila dne
31. srpna 2018,
• organizátorům zájezdu seniorů do Tábora, který se uskutečnil 5. září 2018,
• organizátorům „Podzimní výstavy“ Českého zahrádkářského svazu Horní Cerekev, která se uskutečnila ve dnech 13. - 14. září 2018,
• organizátorům výstavy Českého svazu včelařů Horní Cerekev „Ze života včel“, která se uskutečnila ve dnech 19. - 23. září 2018,
• organizátorům 3. ročníku závodu dračích lodí „Půlnoční drak“, který se uskutečnil 22. září 2018.
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

Č t ě t e t é ž : w w w. h o r n i c e re k e v. c z

Zhodnocení funkčního období Zastupitelstva
města Horní Cerekev 2015-2018
Hodnocení statistické
Zastupitelstvo města: 1. zasedání (05/11 2014) - 20. zasedání (13/06 2018)
Tabulka účasti na zasedáních
Člen zastupitelstva města
Účast
Ing. Jaroslav Andrle
20
Alena Fuksová
16
Dana Hajná
16
Lubomír Havránek
14
Miroslav Kříž
15
Milan Kunst
20
Josef Plešák
20
Jiří Přibyl
16
Josef Vondráček
12 (12)
Vladislav Smejkal
18
Vladimír Šamaj
18
Josef Šetek
17
Jan Šimek
17
Marie Vaňková
20
Jiří Zelenka
19
PhDr. Vilém Sluka
5 (8)
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Tabulka dalších údajů
délka jednání
- celkem

42 hodin+15 minut

délka jednání
- průměr

2 hodiny+10 minut

přijatá usnesení
- celkem

415 usnesení

z toho:
procedurální usnesení

40 usnesení

formální usnesení

115 usnesení

věcná usnesení

260 usnesení

nepřijatá usnesení
účast veřejnosti
- celkem
pozvaní hosté

4 usnesení
188 občanů
5 osob
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Rada města: 1. zasedání (18/11 2014) - 44. zasedání (27/08 2018)
Tabulka účasti na zasedáních
Člen rady města

Účast

Ing. Jaroslav Andrle

44

Milan Kunst

44

Josef Plešák

44

Vladislav Smejkal

41

Josef Šetek

43

Tabulka dalších údajů
délka jednání - celkem
70 hodin+15 minut
délka jednání - průměr
1 hodina+35 minut
přijatá usnesení celkem
479 usnesení
z toho:
formální usnesení
91 usnesení
věcná usnesení
388 usnesení
nepřijatá usnesení
0 usnesení
hosté
127 osob

Hodnocení faktické - plnění Programu
rozvoje města
1) ÚVOD
• kontinuální navázání na rozhodnutí, opatření a činnost zastupitelstva města v období 2011-2014 … ano
• odpovědné rozhodování v mezích platných právních předpisů, ve prospěch občanů města jako celku
a rozumné, hospodárné a efektivní nakládání s ﬁnančními prostředky a s majetkem města … navýšení
hodnoty majetku o 55,8 mil. Kč, externí audit hospodaření města vždy bez vad a nedostatků, získané dotační prostředky 23,0 mil. Kč
• otevřená a objektivní informovanost občanské veřejnosti o své práci a činnosti, včetně práce a činnosti
zaměstnanců města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací … Hornocerekvický zpravodaj, webové stránky města, informační tiskoviny
2) ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA
• průběžná údržba a modernizace stávajících inženýrských sítí se zaměřením na … vodovod, kanalizace
1,7 mil. Kč, místní komunikace 2,95 mil. Kč, parkoviště ZŠ 200 tis. Kč, chodníky, přechody 2,1 mil.
Kč
• vybudování základní infrastruktury v lokalitě „Kamenný Vrch“ určené územně plánovací dokumentací
k další výstavbě … inženýrské sítě 9,8 mil. Kč
• podpora rozvojových projektů směřující v souladu s územně plánovací dokumentací ke zkvalitnění života ve městě … dokončení změny ÚP č. 3, zahájení změny ÚP č. 4
3) ŠKOLSTVÍ
• stálá ﬁnanční a materiální podpora vzdělávacímu a výchovnému procesu obou školských zařízení, včetně podpory mimoškolní činnosti dětí … průměrný roční provozní příspěvek do škol 1,5 mil. Kč, dokončení rekonstrukce přístavby ZŠ 7,9 mil. Kč, MŠ dětské hřiště + zahrada 700 tis. Kč
• dokončení rekonstrukce školní kuchyně … rekonstrukce kuchyně 13,2 mil. Kč
• podpora přínosné spolupráce ve vztahu město - školská zařízení - rodičovská veřejnost … MC Klubíčko materiální i ﬁnanční podpora 85 tis. Kč

4) MÍSTNÍ ČÁSTI
• zajištění kontaktu a komunikace s občany místních částí prostřednictvím osadních výborů … hodnocení
činnosti osadních výborů Hříběcí - 1, Chrástov - 1, Těšenov - 3
• realizace potřebných místních záměrů ve spolupráci se členy osadních výborů a místními občanskými
sdružení … Hříběcí - hospoda, zbrojnice SDH, čekárna BUS 294 tis. Kč, Chrástov - VO 143 tis. Kč,
střecha zbrojnice SDH 41 tis. Kč, Těšenov - obnova střešní krytiny 251 tis. Kč, VO 254 tis. Kč
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5) SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
• zajištění pečovatelské služby pro všechny potřebné občany města … transformace pečovatelské služby na profesionální úroveň - Charita Jihlava
• realizace bezbariérového přístupu do DPS I. … rekonstrukce kotelny DPS I. 542 tis. Kč
6) SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS
• ﬁnanční a materiální podpora občanských sdružení i dalších subjektů, jejichž činnost je přínosem pro
město a obyvatele … ﬁnanční podpora občanských sdružení - Sportovní klub, SDH, AVZO, Cykloteam, MC Klubíčko, divadelní soubory, ČSV, ŘKF a mnoho dalších 1,6 mil. Kč,
• zachování kvalitní úrovně provozu kulturně-společenských zařízení (kulturní dům, knihovna, muzeum)
… průměrný roční provozní příspěvek 1,8 mil. Kč,
• dořešení majetkoprávního nesouladu ve vlastnictví fotbalového hřiště
7) VNĚJŠÍ VZHLED A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• průběžná údržba a zlepšování stavebně-technického stavu a vnějšího vzhledu nemovitého majetku města se zaměřením na objekty občanské vybavenosti a veřejná prostranství, včetně veřejného pohřebiště …
lékárna 152 tis. Kč, dílna 708 tis. Kč, smuteční síň 247 tis. Kč, hřbitovní zeď 2,5 mil. Kč, obnova
křížů 141 tis. Kč, radnice-výstavba, archiv, PC server 360 tis. Kč
• podpora aktivit a snahy ve vztahu k ochraně životního prostředí a údržbě veřejné zeleně … průměrné
roční výdaje 1,3 mil. Kč
• úpravy náměstí T. G. Masaryka, včetně pietních míst a přilehlých parterů - památník obětem válek 150
tis. Kč, parkoviště U Suchánků 1,0 mil. Kč, centrální část náměstí 2,2 mil. Kč, opěrná zeď 250 tis.
Kč, dlažba u kašny 160 tis. Kč, městský informační systém 82 tis. Kč
• ve spolupráci s dalšími dotčenými městy a obcemi, s odbornou a občanskou veřejností realizovat veškeré právně možné opatření ke zmaření záměru vybudovat v našem regionu trvalé úložiště radioaktivních
odpadů - ano, časově dlouhodobá záležitost
8) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
• udržení spolupráce s partnerskou obcí Niederbipp ve Švýcarsku - mezinárodní spolupráce byla ukončena z rozhodnutí představitelů obce Niederbipp
Závěr:
Osobně hodnotím rozhodování a práci Zastupitelstva města Horní Cerekev v období 2015 - 2018 za
velmi dobrou. Uplynulé 4 roky hodnotím jako pracovně klidné, konstruktivní, plodné a úspěšné období.
Vysvětlivky:
• zelený text - pozitivní hodnocení
• červený text - negativní hodnocení

! Děkuji za spolupráci !
Hodnocení vypracoval: Ing.Jaroslav Andrle, starosta města Horní Cerekev.
Hodnocení bude předloženo: Zastupitelstvo města Horní Cerekev dne 26/09 2018.
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NOVINKY Z KLUBÍČKA

Poslední srpnový týden jsme strávili spolu s malými dětmi v Nové Cerekvi na faře.
Dětí ve věku 0-5 let se tu celkem vystřídalo
přes dvacet, takže o zábavu nebyla nouze.
Počasí bylo ideální, hezky jsme si to užili. Děti měly nabitý program, např. šipkovaná, noční bojová stezka, výroba masek
a hra pohádky „Boudo, budko, kdo v tobě
bydlí?“, pomalování hrnečků, výroba přáníček. Na oběd jsme si došli do školní jídelny a když děti po obědě usnuly, byl čas
i na kávu…
A co nás čeká dál? Od středy 19. září
2018 začnou opět pravidelná středeční setkání ve školní družině ZŠ, v čase od 9:30
hod. do 11:00 hodin. Přijďte se za námi podívat i s těmi nejmenšími dětmi, program
přizpůsobujeme věkovému složení, jaké se
nám právě sejde. Různé říkánky a hry třeba s padákem zaujmou děti už od 6 měsíců.
Další aktivity se budou postupně dolaďovat
podle zájmu a složení maminek.
Těší se na vás Dana Mezerová
a Jana Kantorová

Hornocerekvický zpravodaj
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 3. září
2018 jsme se v hojném počtu sešli v mateřské škole,
abychom zahájili další školní rok. Od září 2018 je
do mateřské školy zapsáno 24 nových dětí, do školních lavic usedlo 14 našich předškoláků a celkem
je ve školce zapsáno 68 dětí. Ve školce fungují tři
oddělení. I. oddělení navštěvují nejmladší děti (2-3
roky), o děti se stará chůva p. Lenka Mlatečková
společně s p. učitelkou B. Svatkovou. Ve II. oddělení
jsou děti (cca 3-5 roků), o které pečují paní učitelky
J. Andrlová a J. Nováková. III. oddělení navštěvují
děti, které plní povinnou předškolní docházku. Děti
má na starosti p. učitelka V. Spielvogelová a L. Jantačová. S dětmi nám pomáhají provozní pracovnice
p. Marie Frajová a p. Marie Žáková, stravu připravují kuchařky paní Irena Slavičínská a Hana Tvrdá.
Pracujeme podle ŠVP PV „Svět je náš“, který zohledňuje individuální i věkové zvláštnosti dětí a jejich speciﬁcké potřeby. Součástí ŠVP je doplňující
vzdělávací program zohledňující výchovu a vzdělávání dětí do tří let věku. Kromě standardních řízených činností pedagogické pracovnice věnují zvýšenou pozornost logopedickým schopnostem dětí
organizováním logopedické prevence a v předškolní třídě je součástí výchovně vzdělávacích činností výuka anglického jazyka. Pro rodiče a jejich děti
připravujeme tvořivá odpoledne a také hry rodičů
s dětmi v mateřské škole. Celoročně plánujeme pro
děti různé kulturní akce, exkurze, návštěvy výstav,
výlety, plavecký výcvik, mateřskou školu navštěvují zájmové organizace s výukovými programy, zajímaví lidé s představením či povídáním z různých
oblastí života. Škola je zapojena do projektu Šablony (podpora škol formou projektů) a Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky. Spolupracujeme se
základní školou formou různých návštěv jak našich
dětí ve škole, tak p. učitelky dochází k nám a také
děkujeme panu řediteli, že nám umožňuje navštěvovat některé učebny základní školy.
Celoročně se snažíme využívat školní zahradu,
která nám nabízí spoustu možností pro radostné vyžití, hru a pohyb na čerstvém vzduchu. Tímto bych
chtěla pozvat rodiče, kteří u nás mají zapsané děti,
které ještě do mateřské školy nenastoupily, aby se
za námi přišli podívat a pohrát si na zahradě. Přijďte
během září a října dopoledne od 10:00 do 11:30.
Pan Soukup věnoval dětem do mateřské školy velký šlapací traktor a menší traktor na hraní,
z čehož jsou zvláště kluci nadšeni. Jsou to hodnotné
a krásné dárky, za které moc děkujeme. Během léta
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došlo k drobným opravám a údržbě budovy pracovníky radnice, kteří jsou nám vždy ochotní pomoci
a kterým tímto velmi děkuji.
Snad jsme do nového školního roku nakročili tou
správnou nohou. Rodiče jistě děti na vstup do předškolního zařízení náležitě připravili. Jako každoročně je třeba dětem připomenout, že požadavky na ně
kladené se tak týkají nejen oblasti sebeobsluhy (oblékání, orientace v novém prostředí apod.) a základních hygienických návyků (používání toalety, mytí
rukou, čistění nosu atd.), ale především oblasti sociálních vztahů v rámci nového dětského kolektivu. Naší společnou snahou by mělo být, aby dítě
do mateřské školy přicházelo pozitivně motivováno, komunikovalo přiměřeně se svými vrstevníky
i dospělými a umělo srozumitelně vyjádřit svoje požadavky i přání, aby odloučení od rodiny probíhalo
bez stresů a dětem se ve školce líbilo.
Přeji všem klidný průběh celého školního roku,
kolegyním hodně energie a elánu při práci a nám
všem šťastné a spokojené děti.
Mgr. Bc. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev

Hornocerekvický zpravodaj

ZE ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU…
Jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět nastává chvíle počátku nového školního roku, tentokráte s čísly 2018/2019. Již počtvrté
mi dovolte, vážení kolegové, rodiče a žáci, abych vás
přivítal v tento slavnostní den.
Doufám, že jste si všichni užili letošní prosluněné,
nádherně horké prázdniny, ale opět si musíme zvyknout na to, že dny mají svá jména: pondělí, úterý,
středa, čtvrtek a pátek a jsou to dny pracovní. Budeme je společně trávit ve škole a připomínat prázdniny nám některým budou jen soboty a neděle.
Vždy na tomto místě chci zvláště přivítat žáky,
pro které je dnešní den jistě nejslavnostnější, ty, kteří dnes k nám do školy zavítali oﬁciálně poprvé. Vítám vás, milí prvňáčkové!!! Díky zápisu pro většinu z vás není prostředí naší školy úplně neznámé
a mohu vám jen potvrdit, že se nemáte čeho obávat.
Všichni se vynasnažíme, aby se vám u nás ve škole
líbilo a abyste se do ní těšili.
V pedagogickém sboru dochází k následujícím
změnám. Po MD se do třetí třídy po roce vrací Mgr.
Jana Kodysová, nově se v naší škole budeme setkávat s Mgr. Martinem Dvořákem – částečně na druhém stupni a částečně ve školní družině. Oběma zmíněným kolegům přeji, aby ve škole našli příjemné
prostředí a pohodu k práci. V novém školním roce
nás čeká mnoho příjemného, ale i méně příjemného:
soutěže, olympiády, besedy, koncerty, exkurze, vycházky, výlety, jedničky, focení, výuka plavání, lyžařský kurz, prázdniny, státní svátky, ředitelská volna
a mnoho dalšího, ale i učení se, zkoušení, domácí
úkoly, referáty, příprava na testy i písemné práce,
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špatné známky, tresty a poznámky. Dovolte, abych
také vyslovil přesvědčení, že při naplnění dvou slov
z mého závěrečného projevu v minulém školním
roce (uznání a vzájemný respekt) nadcházející školní
rok bude takový, že na něj budeme rádi vzpomínat.
Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých
a že postavení naší školy se bude v dnešní době neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude
dále vytvářet školu pro všechny, kteří se vzdělávat
chtějí, aby si zde každý našel něco, co ho zajímá
a baví, z čeho má radost. Pokusíme se určitě navázat
i na úspěchy celostátního charakteru, a to jak v oblasti sportovní, tak i celé řady soutěží, kterých bylo ve
školním roce 2017-18 mnoho a které jsou zveřejněny nejen v místním zpravodaji, ale i na našich stránkách www.zshornicerekev.cz a ve výroční zprávě
o činnosti školy.
Za velmi důležité považuji, abyste si vy, žáci, uvědomili, že z vašich dobrých výsledků mají radost
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vaši rodiče, vaši vyučující a samozřejmě vedení školy. To ale není a nemůže být hlavní motivací vašeho
snažení. Tou musí být především snaha vzdělávat se
tak, abyste v budoucnu obstáli v náročné konkurenci na trhu práce a zajistili si tak pro váš budoucí život
dobré vstupní podmínky. Proto je důležité studovat
nejen rodný jazyk, ale také dnes již zcela nepostradatelné cizí jazyky, matematiku, která je výborným
nástrojem pro rozvoj ve všech oborech potřebného
logického myšlení a samozřejmě další proﬁlové humanitní a přírodovědné předměty podle vašeho budoucího profesního zaměření a v neposlední řadě naučit se používat moderní komunikační a informační
techniku.
I v letošním školním roce budeme ve škole zajišťovat nabídku zájmových kroužků. Můžete se také
učit hrát na hudební nástroje či zpívat.
Opět pokračujeme v projektu „Mléko do škol“
a „Ovoce do škol“, opět budeme sbírat starý papír,
elektroodpad, byliny, pomerančovou a citronovou
kůru, a abychom přispěli k ekologickému způsobu
života, i použitý stolní olej.
Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat o možných nabídkách středních škol
v okolí. Zde však je škola pouze v roli poradní, důležité rozhodnutí musí udělat žáci v souladu se svými rodiči.
Během prázdnin byla na škole realizována celá
řada dílčích oprav za účelem zlepšení prostředí pro
žáky i zaměstnance. V rámci větších investičních
akcí připravujeme také rekonstrukci celého druhého
nadzemního podlaží v hlavní budově – modernizaci
tříd. Projekt bude v případě jeho realizace podpořen
částkou čtrnáct a půl milionu korun, čekáme pouze
na schválení akce zastupitelstvem. Rychlým tempem
se vyvíjí vše kolem nás a škola by v žádném případě neměla zůstat pozadu. Jen tak může kvalitně při-
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pravovat děti do dalšího života, jen tak může obstát
v dnešním konkurenčním prostředí. Dále se podílíme na přípravě rekonstrukce hrací plochy se současnou výstavbou nového zázemí a vytvoření klimatizace ve dvou třídách prvního stupně. V obou případech
se jedná rovněž o dotační tituly.
Stále se potýkáme s nevhodným chováním a vandalismem v areálu školy ve večerních a nočních hodinách, dochází k znečišťování a ničení majetku, neustále uklízíme spousty nedopalků a hlavně střepů
z lahví na místech, kde se mají děti pohybovat bezpečně, a to na dětském i sportovním hřišti.
Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme věnovat náležitou pozornost řešení výchovných
problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné
nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie.
Pokusíme se vám být ve všech rozumných požadavcích maximálně nápomocni a ve spolupráci s vámi se
budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují. Je potřeba si však uvědomit,
že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným
směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti apod.). Těšíme se na spolupráci s vámi
a jsme zde pro vás.
Dovolte jedno opakované upozornění na závěr.
V rámci bezpečnosti vašich dětí nevjíždějte autem
pro své ratolesti až nahoru k žákovskému vchodu.
Děti jsou děti a nikdy nemůžete vědět, odkud a jak
rychle se v areálu školy před vaším autem objeví.
Úplně zbytečně se tak vytvářejí nebezpečné situace
a nikomu těch pár kroků navíc neublíží. Děkuji (také
opakovaně) za pochopení.
Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody a hlavně pevné zdraví.
Děkuji vám všem za pozornost.
Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
PODZIM 2018
Jaroslava Černá, Sekaná s malinama. Čtenáři milovaná spisovatelka Jaroslava Černá neustále
překvapuje fascinujícími příběhy,
pro které čerpá inspiraci ve skutečných osudech ze své terapeutické praxe. Tento lehce erotický
román s neřešitelnou krimizápletkou a svěžím humorem i nadsázkou se dotýká samotného jádra
lidského života.

Boris Pralovszký, Nohama napřed. Román se odehrává v pohřebním ústavu, kam žádné lehkovážné vtipkování nepatří, a přesto
rodina Horáčkových přitahuje komické situace jako magnet a každou katastrofu se jim absurdním
způsobem podaří obrátit ve výhru přesně podle pravidla, že život
se nemá brát příliš vážně, protože
stejně skončí na hřbitově.

Petra Dvořáková, Dědina. Hranice rozorané mezi poli i lidmi.
Hospoda, malá prodejna, zabíjačky a sám život. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté
kuře. Babka s dědkem srostlí jak
dva stromy. Život, tady ještě stále
spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh vyprávěný očima jejích obyvatel.

Viktorie Hanišová, Houbařka. Pozadí nového příběhu je ukryto v rodinném
tajemství, které si hrdinka odnáší ze svého dětství a na které se snaží zapomenout.
Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí
se sběrem hub. Každé ráno si nazuje letité
pohorky, popadne košík s utěrkou, v kapse
pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let
chodí po stejné trase, sedm let od jara do podzimu sbírá
houby na týchž místech a za pár stovek je prodává.

Daniel Cole, Loutkář. Rok a půl
uplynul od krvavého vyvrcholení
případu Hadrového panáka. Přesné okolnosti zůstaly tajemstvím,
o němž nikdo z přeživších nepromluvil, komisař Wolf je na útěku
a Emily Baxterová získala za svou
účast na událostech povýšení. Ale
v období, kdy její život začíná získávat status normálnosti, zasáhne
Londýn další mimořádně bouřlivý případ.
Dominika Gawliczková, Dominika na cestě Jižní Amerikou.
10 měsíců, 8 zemí, 11 237 kilometrů, 5 píchnutí, 2 návštěvy nemocnice, 1 pád, 1 přepadení, 1 porucha, 1 opravený zub a nekonečno
zážitků. Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se vydává sama napříč Jižní Amerikou.
Setkává se s padouchy, sněhem
i rozzuřenými psy, zažívá poruchu
motorky i pobyt v nemocnici, ale pořád pokračuje, až to
všechno po desíti měsících dobře dopadne.
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Zdenka Hamerová, Bílá tma.
Markéta, které nikdo neřekne jinak než Rita, se dostala do velkých nesnází. Rozvedená a bez
prostředků se s dětmi musela vrátit do rodného městečka, kde začala pracovat jako sestra v nedalekém Domově pro seniory. Podle
její kamarádky Lídy tam ale není
všechno v pořádku. Jenže než Ritě
prozradí svá zjištění, je nalezena
mrtvá . . .
Eva Hrašková, Nebe voní tebou. Miriam
je dospělá žena, která měla těžký životní start, při tragické nehodě přišla o svou
matku. Ji i jejího bratra vychovával otec
závislý na alkoholu, přesto vše zlé zvládla
právě s pomocí své matky, která se jí zjevuje ve snech, varuje ji a chrání. Jednoho
dne se s ní však maminka přijde rozloučit. Opravdu už je
Mirka dostatečně silná na její odchod?

Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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SK HORNÍ CEREKEV  FOTBAL
Fotbalový oddíl z Horní Cerekve přihlásil do
sezóny 2018/2019 celkem tři družstva. Muži
budou stejně jako v minulé sezóně nastupovat
k zápasům okresního přeboru v tzv. Poutník
lize, která čítá 14 družstev.
Cílem trenéra mužstva dospělých, Jiřího Mezery, je vylepšit loňské 3. místo a více ustálit
složení kádru do budoucnosti. Dopomoci mu
k tomu mají staronová jména na soupisce SK:
Tomáš Cimler (obnovení činnosti), Jiří Petrák
(přestup z 1. FC Batelov) a Lukáš Suchý (přestup z SK Dobrá Voda u ČB). Pozitivem je fakt,
že z loňského kádru neodešel nikdo a kostra
týmu tak zůstává nadále ve stejném složení. Vedení se taktéž snaží více zapracovat do kádru
dospělých loňské starší žáky, tedy ročníky 2002
a 2003, kteří projevili zájem nadále pokračovat
v našem oddíle.
Okresní přebor hraje úspěšně i naše starší
přípravka pod vedením Jaromíra Drdy. Nově
bude v okresním přeboru nastupovat i mladší
přípravka, kterou povede Lukáš Suchý. Tím-
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to bych chtěl poděkovat mládežnickým trenérům a všem rodičům, kteří podporují své ratolesti při sportu a pomáhají nám i s organizací
a dopravou na zápasy.
V neposlední řadě bych rád poděkoval dlouholetému trenérovi a správci hřiště panu Mgr.
Vítězslavu Skopalovi za jeho činnost pro SK.
Pozici správce hřiště po panu Skopalovi přebírá
od nastávající sezóny Jaroslav Serbus.
O aktuálních zápasech a výsledcích informuje tabule SK na náměstí.
Za SK Horní Cerekev
Jakub Havel
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CHODNÍK NEUSNUL
Na veřejném setkání představitelů města s občanskou veřejností v Hříběcí na jaře letošního roku byla
opakovaně otevřena problematika vybudování chodníku při silnici II/639 v průtahu Hříběcí. Vzhledem
k naléhavosti prezentace tohoto požadavku, především ze strany občanského sdružení Hříbátka i dalších
občanů, byla zpracována architektonická studie proveditelnosti této stavby. Tato základní dokumentace řeší
chodník v délce 707 mb po pravé straně silnice II/639 ve směru na Bělou a odhalila pět kolizních - problémových míst, která lze samozřejmě stavebně-technicky vyřešit. Tato řešení se však promítají do nákladů stavby, které byly ve studii předběžně vyčísleny ve výši 1,7 mil. Kč včetně DPH. Se studií byli cestou
Osadního výboru Hříběcí seznámeni všichni vlastníci nemovitostí dotčení budoucí stavbou - bez připomínek. V případě souhlasného stanoviska zastupitelstva města bude zadáno vypracování prováděcí dokumentace pro stavební povolení a poté po vyhlášení příslušné dotační výzvy bude podána žádost o ﬁnanční podporu této akce.
Tento text je doplněním rubriky „Informace z radnice“.

SPOL EČ E N SK Á K RON I K A
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Václav Janoušek
Ludmila Poláčková
Marie Sechterová
Darina Janoušková
Jaromír Kleinbauer
75 let
Marie Vlasatá
Blanka Charvátová
Alois Koníř

80 let
Václav Šmíd
Eva Klubalová
Marie Koudelková
Věra Dokulilová

ROZLOUČILI SE
S NÁMI:
Marie Hlávková

94 let

Vladimír Štábla

51 let

Zdenka Charvátová

84 let

90 let
Vlasta Vítková
Ing. Zdeněk Šaman

Marie Kratochvílová

56 let

František Medlín

73 let

Jaroslava Povolná

66 let

92 let
Božena Zmeškalová

Františka Kaplanová

94 let

NARODILI SE:
Denis Serbus, Nathanael Jan Šamal, Sára Heráková, Jonáš Němec
Dominik Bulant, Šárka Podařilová

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli dne 7. září 2018 naposled rozloučit
s paní Jaroslavou Povolnou. Zároveň děkujeme za květinové dary. Poděkování patří též panu
starostovi Ing. Jaroslavu Andrlemu, paní Pavlíně Kunstové za důstojné rozloučení
a pohřební službě pana Bíny za vybavení pohřbu.
Manžel a dcery s rodinami

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
Sobota 6. října 2018
Koncert dechové hudby
KRAJANKA
Začátek v 19.00 hodin v KD
Předprodej vstupenek na MěÚ
Tel.: 565 396 385
Cena v předprodeji 120,- Kč,
na místě 150,- Kč
Pátek 12. říjen 2018
BESEDA - LABYRINT ZÁHAD
PhDr. Arnošt Vašíček
Začátek od 17.00 hodin
Vstupné 50,- Kč
Rezervace míst v městské knihovně
Pátek 26. říjen 2018
JAKSI TAKSI, ZAKÁZANÝ
OVOCE A HOST BY THE WAY
Začátek ve 20.00 hodin
Předprodej vstupenek - Tiketstream.cz
Předprodej 200,- Kč, na místě 250,- Kč

Neděle 11. listopad 2018
Zábavný program Zdeňka Izera
„NA PLNÝ COOLE “
Začátek v 16.00 hodin
Předprodej vstupenek na MěÚ.
Cena v předprodeji 200,- Kč,
na místě 250,- Kč

P Ř I P R AV U J E M E
MIKULÁŠSKOU
ZÁBAVU
Kapela WAJT
VÁNOČNÍ KONCERT
MARCELA ZMOŽKA
a JANY CHLÁDKOVÉ

HORNOCEREKVICKÝ ZPRAVODAJ, vydává MěÚ v Horní Cerekvi. Evidováno pod číslem MK ČR E 11387. Administrace:
KD, Březinova 324, 394 03. Tel. 565 396 188 nebo 606 584 805, e-mail: kd@hornicerekev.cz. Vedoucí redakčního kolektivu
Ludmila Červenková. Za správnost příspěvků ručí autor. Žádná část textu HZ nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez výslovného
svolení vydavatele a autora. Vychází šestkrát ročně. Uzávěrka každého čísla je 10.Hornocerekvický
den v každém lichém měsíci.
Počet
zpravodaj
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