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KARNEVAL pro celou rodinu – akce
v rámci Senior pasy a Rodinné pasy Kraje Vysočina

Přestože v lednu v našem kulturním domě jeden „tradiční“ karneval proběhl, měli všichni občané z blízkého i dalekého okolí možnost si karnevalové veselí zopakovat, a to první březnovou neděli. Akce probíhala
pod záštitou Kraje Vysočina. Celé nedělní odpoledne se o zábavu staral početný promo team Hitrádia Vysočina
v čele s oblíbeným moderátorem Milanem Řezníčkem. Pobavily se opravdu celé rodiny, batolaty počínaje
a seniory konče. Všichni si zatančili, zasoutěžili, měli možnost zažít dobrodružnou „Kouzelnou plavbu“ a ke
konci celého veselí si zazpívat i se speciálním hostem, kterým byl Karel Gott Revival Morava. Zájem veřejnosti
předčil všechna očekávání. Více fotografií si můžete prohlédnout na www.radiovysocina.cz.
-iz-

Foto: Bc. Petra Křepinská

INFORMACE Z RADNICE
Audit bez nedostatků
Na konci měsíce ledna 2013 proběhla závěrečná část přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města
za rok 2012. Přezkoumání hospodaření prováděla auditorská společnost ECO-Economic&Commercial
Office, spol. s r.o., se sídlem v Táboře s tím, že úroveň hospodaření města, zpracování účetnictví, rozpočtový proces a dodržování povinností stanovených právními předpisy považuje auditor bez nedostatků a bez
výhrad. Při přezkoumání hospodaření nebylo zjištěno žádné pochybení. Účetnictví města bylo hodnoceno
jako úplné, průkazné a správné, účetní závěrka věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek
i finanční situaci k 31/12 2012. Za bezchybnou práci a kladné hodnocení auditora děkuje starosta města především hlavní účetní pí Janě Krbové i dalším pracovnicím finančního oddělení.

Rozpočet města pro rok 2013
Na svém prvním letošním zasedání (20/02 2013) zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
města pro rok 2013.
Rozpočet města předložený starostou byl v průběhu měsíce ledna předjednán na schůzi členů rady města
a finančního výboru a poté na „pracovním“ jednání celého zastupitelstva města. Rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje ve výši 27,200.000,- Kč. V rámci kapitoly „místní správa“ byla vytvořena
rozpočtová rezerva ve výši 1,48 mil. Kč.
K rozpočtu města uvádíme stručný komentář:

1) v příjmové části:
● daňové příjmy jsou nastaveny ve výši 90 % predikce MF ČR a SMO, která vychází z novely zákona
č. 243/2000 Sb., upravujícího rozpočtové určení daní,
● je zakomponován zůstatek na běžném účtu města k 31/12 2012 ve výši 1,850.000,- Kč,
● není zakomponován stav účtu Fondu modernizace bydlení (254.207,- Kč),
● nejsou zakomponovány dotace z jiných veřejných rozpočtů (v roce 2012 ve výši 1,968.372,- Kč),
● není zakomponováno školné od obcí (2. pololetí 2012, cca 130.000,- Kč),
● nejsou zakomponovány příjmy z prodeje majetku,
● byly po úpravách zakomponovány provozní návrhy správců rozpočtových kapitol,
● bylo zakomponováno zvýšení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu (+100,- Kč/poplatník),
● nebyly zakomponovány změny ve výši místních a dalších poplatků (vodné, stočné, nájemné, apod.).

2) ve výdajové části:
● byly zakomponovány pouze některé (cca 61 %) rozpočtové požadavky a návrhy,
● byla zakomponována dluhová služba vyplývající z přijatých investičních úvěrů města v uplynulých
letech (2,522.200,- Kč),
● byly zakomponovány výdaje z dlouhodobých smluvních vztahů (SOMPO, VODAK, VOKA, ICOM, apod.),
● byla zakomponována poslední splátka za odkoupení pozemků pro budoucí výstavbu - lokalita „Kamenný
Vrch“ (567.000,- Kč),
● bylo zakomponováno dofinancování investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Hříběcí“ (500.000,- Kč),
● byly po úpravách (snížení) zakomponovány požadavky správců rozpočtových kapitol,
● byly zakomponovány výdaje spojené s uzavřenými smlouvami v roce 2012 (E-On 226.000,- Kč),
● nebyl zakomponován výdaj pro vykoupení pozemků v areálu fotbalového hřiště.

3) rozpočtové hospodaření města v roce 2013 může ovlivnit
(pozitivně?-negativně?):
●
●
●
●
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vývoj ekonomiky a rozpočtová opatření na úrovni státního rozpočtu,
růst/pokles cen rozpočtových komodit (el. energie, plyn, PHM, apod.)
vyúčtování spotřeby energií,
nepředvídatelný zásah vyšší moci (živelná pohroma).

Hornocerekvický zpravodaj

Rozpočet města Horní Cerekev pro rok 2013 je zveřejněn po jednotlivých kapitolách v příjmech i ve výdajích uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Podrobné informace o příjmech a výdajích po rozpočtových položkách mohou zájemci získat u starosty města nebo na finančním oddělení (pí Jana Krbová).

Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za první dva měsíce roku 2013 vykazuje následující výsledky:
schválený
rozpočet 2013
příjmy
27,200.000,- Kč
výdaje
27,200.000,- Kč
stav běžného účtu k 28/02 2013

skutečnost k 28/02 2013
v Kč
5,589.140,- Kč
3,861.259,- Kč
3,559.792,- Kč

skutečnost k 28/02 2013
v%
20,55 %
14,20 %

Finanční hospodaření je průběžně sledováno v podrobných měsíčních výkazech, které jsou zájemcům
k dispozici u starosty města nebo na finančním oddělení (pí Jana Krbová).

Elektronická aukce
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání v září loňského roku pokusit se refinancovat-přeúvěrovat
stávající dluhovou službu města. K tomu bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení a osloveno 18 peněžních
ústavů. O veřejnou zakázku vyjádřili zájem pouze dva uchazeči – ČSOB, a.s. a Česká spořitelna, a.s. –
jejichž soutěž vyvrcholila dne 8. února 2013 elektronickou aukcí s tím, že vítěznou nabídku a nejvýhodnější
podmínky nabídla Česká spořitelna. Výběrovým řízením se podařilo snížit úrokové sazby stávajících úvěrů
města z 4,8 % na 2,22 % a dosáhnout tak finanční úspory ve výši 1,356.384,- Kč. Česká spořitelna se tak
stává i novým „mateřským“ peněžním ústavem, který bude v plném rozsahu zajišťovat pro město peněžní
styk a veškeré bankovní služby. S tím souvisí i vedení nového běžného účtu města a proto uvádím jeho číslo:

3227120369/0800
Závěrem tohoto příspěvku žádám občany-poplatníky, kteří užívají k platebnímu styku bezhotovostní
způsob ze svého účtu na účet města jednorázovým nebo stálým příkazem, aby nejpozději do 30. června
2013 zajistili své platby na výše uvedený účet města vedený u České spořitelny.

Místní poplatky
Jako každoročně i letos probíhá v průběhu měsíce března na pokladně městského úřadu výběr poplatků
za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psů. Místní poplatek za odvoz odpadů je ve výši 600,- Kč za
každého trvale hlášeného obyvatele a lze jej uhradit jednorázově (do 31/03) nebo ve dvou stejných splátkách (do 31/03, do 30/09), avšak s podmínkou včasné úhrady splátky první.
V místních částech proběhne výběr výše uvedených poplatků ve dnech 25. března v Hříběcí a 27. března
v Chrástově a v Těšenově. Občané budou včas informováni o časech výběru veřejným rozhlasem. Dále
upozorňujeme, že od 1. dubna 2013 budou vyprazdňovány již pouze popelnice označené známkou platnou
pro rok 2013.
Místní poplatek ze psů je ve výši 100,- Kč za jednoho psa, 150,- Kč za každého dalšího „domácího
miláčka“ a 300,- Kč za psa chovaného v bytových domech. Vlastníky psů opakovaně upozorňujeme
na povinnost vodit tato zvířata na veřejných prostranstvích na vodítku a uklízet po nich jejich výkaly.
Neukázněné majitele upozorňuji, že v měsíci dubnu proběhne v Horní Cerekvi náhodný odchyt psů.
V měsíci dubnu pak budou vybírány zálohy za vodné a stočné na I. pololetí 2013. Cena byla v letošním roce navýšena o 2,- Kč, tj. v Horní Cerekvi 16,- Kč/1 m3 (vodné) + 16,- Kč/1 m3 (stočné) a v místních
částech 11,- Kč/1 m3 (vodné) + 4,- Kč/1 m3 (stočné). Sazby jsou dále navýšeny o DPH a proto doporučuji
poplatníkům zvýšit zálohy.
Dále připomínáme, že veškeré místní poplatky i faktury za služby lze platit bezhotovostně „z účtu na
účet“. K tomu je třeba pouze uvést číslo běžného bankovního účtu města a správně vyplnit variabilní symbol tak, aby mohla být platba identifikována a dobře zařazena.

Hornocerekvický zpravodaj
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Číslo běžného účtu
města Horní Cerekev

Variabilní symbol

3227120369/0800

00čpxxxx

poplatky Horní Cerekev

10čpxxxx
20čpxxxx
30čpxxxx
40čpxxxx

poplatky Hříběcí
poplatky Turovka
poplatky Těšenov
poplatky Chrástov

* čp = číslo popisné
1337 poplatek za odvoz odpadu (známky na popelnice budou vydány na účtárně městského úřadu po
předložení dokladu o zaplacení)
1341 poplatek za psa
2310 záloha na vodné a stočné
3612 nájemné bytové
3613 nájemné nebytové

Při úhradě faktury uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.
Příklady vyplnění variabilního symbolu:
poplatek za odvoz odpadu v Hříběcí čp. 99
nájemné z obecního bytu v Horní Cerekvi čp. 158
variabilní symbol – 001583612
variabilní symbol – 10991337
10 – místní část Hříběcí
00 – Horní Cerekev
99 – číslo popisné
158 – číslo popisné
1337 – poplatek za odvoz odpadu.
3612 – nájemné bytové

Provoz hledá hospodáře
Vzhledem ke skutečnosti, že se dlouholetý pracovník města p. Jaroslav Sankot rozhodl dnem 31/12 2013
odejít do zaslouženého důchodu, přijmeme do pracovního poměru vedoucího zaměstnance pro provozní
oddělení městského úřadu. Základní kvalifikační předpoklady jsou:
* minimálně středoškolské vzdělání – technické zaměření je výhodou
* znalost práce s výpočetní technikou
* řidičské oprávnění minimálně skupiny B
* praxe v technickém oboru vítána
Zájemce a případné uchazeče upozorňuji, že se jedná o pracovní pozici s širokým a pestrým záběrem pracovních činností, a v případě potřeby i ve dnech volna. Nástup možný od 1. července 2013, nejpozději však
od 1. září 2013. Bližší informace obdrží zájemci u starosty města.

Poděkování starosty
Starosta města děkuje:
● všem organizátorům a pořadatelům za kvalitní, pestrou a zábavnou „Plesovou sezónu 2013“,
● členům sboru dobrovolných hasičů za organizaci tradičního masopustního průvodu masek,
● členům ochotnického spolku “Hříběcké divadýlko“ za nastudování a předvedení komediální hry
„Vrboušovy trampoty aneb Z pohádky do nepohádky“,
● členům „Ochotnického divadelního souboru Kulturního domu Horní Cerekev“ za nastudování a předvedení komedie se zpěvy „Nejkrásnější válka“.
● zaměstnancům města Jaroslavu Křížovi a Jiřímu Jelínkovi a dále Vladislavu Smejkalovi ml. a Jiřímu
Přibylovi za vzorné zajištění a provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním
období 2012/2013.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013
Výdaje 2013 (v tis. Kč):

Příjmy 2013 (v tis. Kč):
0000

Příjmy sdílených daní, místní
a správní poplatky, dotace

1012

Podnikání v zemědělství

19357,1
50

1032

Příjmy z lesního hospodářství

1325

2122

Sběr a zpracování druhotných
surovin

30

2141

Vnitřní obchod

2310

Pitná voda

2321

Čištění odpadní vod

2341

Vodní díla v zemědělské
krajině

5,5
1050
950
13

1032

Lesní hospodářství

590

1036

Správa v lesním hospodářství

180

2141

Vnitřní obchod

2212

Silnice

300

2219

Chodníky

160

2221

Dopravní obslužnost

135

2310

Pitná voda

2321

Čištění odpadních vod

850

2341

Vodní díla v zemědělské
krajině

10

3111

Mateřská škola

745

3113

Základní škola

1940

3314

Knihovna

3315

Činnosti muzeí a galerií

35

3319

Ostatní kultura

16,3

3326

Kulturní památky

12
10

47

1690,5

460

2419

Ostatní náležitosti spojů

1,5

3111

Mateřská škola

0

3341

Rozhlas a televize

3113

Základní škola

65

3349

Sdělovací prostředky

3314

Knihovna

8

3392

Kulturní dům

3399

Občanské záležitosti

34

3412

Sportovní zařízení v majetku
obce

50

3419

Sport a tělovýchova

3315

Muzeum

0,9
12

105
1411

3349

Sdělovací prostředky

3392

Kulturní dům

185

3429

Zájmová činnost a rekreace

3412

Sportovní zařízení

200

3612

Bytové hospodářství

222

3612

Bytové hospodářství

520

3631

Veřejné osvětlení

465

3613

Nebytové hospodářství

305

3632

Pohřebnictví

201

3632

Pohřebnictví

3635

315
0

3635

Územní plánování

813

5

3639

Komunální služby

1901

Územní plánování

60

3721

Sběr nebezpečných odpadů

3639

Komunální služby

105

3722

Sběr komunálních odpadů

3723

Sběr ostatních odpadů

3722

Sběr komunálních odpadů

45

3745

Veřejná zeleň

3745

Veřejná zeleň

10

4351

Domy s pečovatelskou službou

5512

Požární ochrana

462

4351

Domovy s pečovatelskou
službou

6112

Zastupitelstvo města

943

6171

Místní správa

6171

Místní správa

15

6310

768

6310

Příjmy z úroků

12

Výdaje z úvěrů a finančních
operací

6320

Pojištění majetku

100

8115

Zůstatek na běžném účtu
k 31/12 2012

6399

Finanční operace

300

Příjmy 2013 celkem

Hornocerekvický zpravodaj

1020

1850

Třída 8 - Financování dluhové služby
27200

Výdaje 2013 celkem

30
1251
45
883
1604

5594

2522,2
27200
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POZVÁNKA NA NORDIC
WALKING

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Žirovnice Vás srdečně zve na

První březnovou sobotu se konal první pochod
s hůlkami. Bude mít pokračování každou první
sobotu v měsíci. Tentokrát jsme zvládli desetikilometrovou procházku provoněnou blížícím se jarem
a náramně jsme si to užili.

50. JUBILEJNÍ ROČNÍK
VÝSTAVY

ZAHRADA
VYSOČINY
NARCISY TULIPÁNY
Zámek Žirovnice

27. 4.–29. 4. 2013
v 9–17 hodin
Prodej balkonovek, sadby a okrasných
dřevin; bohaté očerstvení
Další pochod, zhruba 15 km, je plánován na
sobotní odpoledne 6. dubna. Zúčastnit se může
kdokoliv, nordic walkingové hůlky nejsou podmínkou. Zážitek a šťastný návrat zaručen. Přidejte se
k našim pochodům. Info: pochodyhc@seznam.cz
Hana Marková

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny
od 1 ha
Platba v hotovosti,
nájemní smlouvy
nevadí.

Tel.: 739 641 944
6

Každý týden přednáška pro rodiče
– Jak se učit s dětmi
více na www.basic.cz
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KULTURNÍ DĚNÍ V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU 2013
Dětský karneval v neděli 20. ledna 2013 odstartoval letošní sezonu kulturních akcí v Horní Cerekvi.
Soutěže a zábavu pro malé i velké návštěvníky připravilo jihlavské BoBo divadlo.

Následující víkendová sobota patřila sportovcům, kteří připravili již tradičně svůj ples s řadou překvapení a bohatou tombolou.

PODĚKOVÁNÍ
Náš místní klub sportovní
okořenil dny všední.
Tradiční ples uspořádal,
kdo tam byl, ničím nestrádal.
Sylva s Vaškem bez problému
ujmuli se mikrofonu.
Apriori kapela
rozhýbala nám těla.
Pak čtyř chlapců umění
vyvolalo mrazení,

při saltech, co předváděli,
jako kdyby z gumy byli.
Krásné písně zazpíval
Michal David revival.
Každý z nás pak u stolu
vyhrál pěknou tombolu.
Poupata, ti naši kluci,
připravili překvapení,
děkujeme vám, sportovci,
za moc krásné pobavení.
Marta Krejčová

9. února se konaly hned dvě akce. Tou první byl odpolední masopustní průvod městem v režii SDH
a večer pak hrála dechová hudba Keramička na již 13. městkém plese.

Hornocerekvický zpravodaj
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Foto: K. Skopalová

Foto: Milan Zíka
Sobota 23. února patřila letošním deváťákům. Úderem osmé hodiny večerní nastala chvíle, na kterou se
vytrojené slečny a kluci v oblecích, jako praví gentlemani, dlouho připravovali. Ples ZŠ se jako vždy vydařil a my všichni se můžeme těšit na to, s čím nás za rok žáci nynější „osmičky“ překvapí.
-iz-

Foto: K. Skopalová

PROD
DEJ CHOVN
NÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

TRASA Č. 8 P
PELHŘIMOVSKÁ
ELHŘIMOVSKÁ


10:00

Vyskytná /na návsi/














10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

Nový Rychnov /u kostela/
Horní Cerekev /náměstí/
Hříběcí /u p. Doskočila/
Počátky /u autobus. nádraží/
Žirovnice /pod kostelem/
Nová Včelnice /před nákup. střediskem/
Kamenice n. Lipou /malá tržnice/
Těmice /před kultur. domem/
Božejov /před OÚ/
Rynárec /vedle hostince /
Nová Cerekev /na náměstí/
Olešná /na návsi/

eže
a cena drůb
í
ř
tá
s
t,
n
e
ky!
!Sortim
tuální nabíd
k
a
le
d
it
š
li
se může

PRODEJ:
P
RODEJ: 3
3.. D
DUBNA
UBNA 2
2013
013

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18týd. cena:120-180,- Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,- Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking. kachny/
1-3týd.
70-90,- Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.
110-130,- Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,- Kč
Husy landenské

PRODEJ
PROD
DEJ 111.
1. K
KVĚTNA
VĚTNA 2013

1-3týd.

140-160,- Kč

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12-18týd. cena:120-180,- Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,- Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,- Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.
110-130,- Kč
Kačeny ROUVENSKÉ – NOVINKA!
1-3týd.
110-130,- Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,- Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160,- Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
260-300,- Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.
90-100,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15 h! gallusextra@centrum.cz
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Městská knihovna - PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
James E. L. Padesát odstínů šedi. Díl 2. Padesát
odstínů temnoty. Nejprodávanější knihy současnosti.
Celosvětový bestseller - Když se dvaadvacetiletá studentka literatury Anastasia vydává na pohovor s mladým podnikatelem Christianem Greyem, netuší, že
potká muže, který jí změní život i hodnoty.
Čechura Rudolf, Dr. Sherlock Holmes v Čechách
a jiné případy. Soubor deseti povídek Dr. Sherlock
Holmes v Čechách a jiné případy byl původně vysílán
v populárním rozhlasovém pořadu Meteor a autor za
něj v roce 1999 obdržel Cenu Jiřího
Marka. Věhlasný anglický detektiv v nich jen díky svým nedostižným znalostem a hlavně jedinečnému pozorovacímu talentu vyřeší
zapeklité případy s přírodovědnými zápletkami, s nimiž si neví
rady anglická ani česká policie.
Dragničová Nataša, Každý den,
každou hodinu. Dora a Luka se
neviděli šestnáct let, i když bývali
nerozlučitelní: jako děti spolu trávili krásné letní dny
na skalnatém pobřeží malé chorvatské rybářské vesnice, v níž vyrostli, než se Dora přestěhovala k rodičům do Francie a Luka zůstal sám. Teď jim je přes
dvacet a nečekaně se setkají v Paříži.
Hnízdil Jan, Mým marodům – Jak vyrobit pacienta. Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana
Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si
považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou
ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být jisti, že je
četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan
Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně
a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč
o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice.
Kociánová Helena, Finanční gramotnost v kostce
-aneb co vás neměl kdo naučit. Finančních produktů
jsou stovky, finančních poradců tisíce a stejně tak i navrhovaných řešení. Jak se v tom však vyznat? A komu
vlastně věřit? V příručce najdete: přehled a charakteristiky základních finančních produktů, klady, zápory a co
je/není vhodné jimi řešit; nejčastější nešvary finančních
poradců, na které si dát pozor, přehled a charakteristiky
základních finančních produktů a mnoho dalšího.
Šustek Martin, Autostopem na Sibiř. Osmnáct
tisíc kilometrů autostopem z Čech až do srdce Sibiře,
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k jezeru Bajkal a zpět do rodného Spálova, procestoval odvážný mladík během pouhých šestašedesáti dnů.
A byla to cesta dobrodružná, při které šlo občas skutečně o holý život! Tato knížka je nejen cenným svědectvím o životě v Rusku na přelomu tisíciletí, ale
i čistě a upřímně vyprávěným příběhem o touze a vytrvalosti, s níž dokáže člověk naplnit své sny.
Keleová – Vasilková Táňa, Nikdy. Po dvaceti letech
společného života Petr jednoho krásného nedělního
rána Katce oznámí, že miluje jinou. Sbalí si věci a je
pryč. Spolu s ním i láska, ve kterou
Katka věřila, společné sny, plány
a budoucnost… Jak to dopadne,
se dozvíte na stránkách této knihy
protkané láskou, vírou v sebe
samu, přátelstvím... Najdete v ní
všechno, co naplňuje náš život.
Sipher Davan, Svatební zvony.
Romantika nevymřela a romantičtí
muži existují! Hlavní hrdina příběhu Gavin Greene stejně jako jeho
autor Devan Sipher píše do novin o svatbách a přitom
sám hledá lásku. Všechno se změní na Nový rok, když
se seznámí s Melindou, která píše cestopisy a vyznačuje
se dobrodružnou povahou. Zdá se, že konečně našel
dívku svých snů, ale náhle je Melinda pryč. Gavin ji
všude hledá a zažívá přitom neuvěřitelné příhody, které
popisuje s pravým newyorským smyslem pro humor.
Žák, David Jan, Návrat Krále Šumavy – Román
o Josefu Hasilovi. Životopisný román o nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále
Šumavy, vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů.
Váňová Magda, Ať myši nepláčou. Magda Váňová je
v posledním desetiletí autorkou řady úspěšných románů,
v které pokračuje i její nová kniha Ať myši nepláčou.
Ať myši nepláčou je přání hlavní hrdinky románu, která
udělala v mládí osudovou chybu a za svou nerozvážnost platí v dalším životě. Po svatbě a narození syna se
domnívala, že její manželství je šťastné, ale brzy se rozpadne. Karla žije sama s dítětem a podvědomý strach,
že mu nebude moci dopřát všechno, co mají ostatní
děti, ji nutí zvolit si práci placené společnice . . .
Staňte se čtenáři městské knihovny. Těšíme se na Vás!
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík

9

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Koncem ledna mateřskou školu navštívila
PaedDr. Svobodová z Pedagogicko psychologické
poradny z Pelhřimova s přednáškou na téma školní
zralosti. Přednášky se zúčastnili především rodiče
předškoláků, byla velice zajímavá, plná nových
informací, které měly pomoci rodičům při jejich
rozhodování o vstupu dětí do základní školy. Užili
jsme si i vtipné historky z praxe paní doktorky
a rodiče získali kontakty a rady, kam se v případě
problémů či dotazů obrátit.
Chřipková epidemie se nevyhnula ani mateřské
škole, a tak jsme byly nuceny přesunout na některý
jarní měsíc divadelní představení, které bylo naplánováno na konec ledna. V současné době se zdá, že
již máme nemocnost za sebou a dostáváme se na
obvyklou docházku.
7. února proběhl v mateřské škole maškarní karneval. Třídy mateřské školy si děti nejdříve vyzdobily. Vyrobily si papírové karnevalové čepičky
a obličejové masky. Ve čtvrtek ráno nastal po všech
přípravách masopustní rej masek. Ráno přišel kovboj, policista, kočička, šaškové, víla, princezny, zajíček, Spidermann a další. Letošní masopustní veselí
jsme oslavili sladkostmi a soutěžemi. Mezi tancem
se děti zapojily do různých soutěžních klání – jezdily na „lyžích“, chodily na chůdách, přeskakovaly
překážky, házely míčem na cíl… Dny v naší mateřské škole vůbec nejsou všední, jsou plné her, smíchu
a nových poznatků. Týden co týden se děti se svými
učitelkami věnují tématům ze života kolem nás.
Jenže abyste poznali svět, nestačí si o něm jenom
povídat ve školce. A tak s dětmi vyrážíme vstříc skutečným zkušenostem. Protože žijeme na Vysočině,
máme blízko k přírodě. Při procházkách v okolí
Cerekve poznáváme rostliny a živočichy. Přírodu
zkrátka vnímáme všemi smysly. Poznáváme, že
o krásnou přírodu musíme pečovat. Víme také, že
do ní nepatří odpadky. Mluvíme o recyklaci a učíme
se ohleduplnosti vůči svému okolí.
V únorových dnech jsme se mj. zaměřili na profese dospělých, povídali jsme si, kde pracují rodiče
a jak vypadá jejich práce, vytváříme pozitivní vztah
k práci a zdůrazňujeme, že ne každý na světě práci
má. V rámci výuky jsme navštívili truhlárnu p.
Kunsta, kde se děti seznámily s opracováním dřeva
a výrobou dřevěných věcí.
13. února se uskutečnil zápis do mateřské školy.
K zápisu se dostavilo 14 nových dětí se svými
rodiči. Všechny děti byly odměněny drobnými
dárky, které připravily děti předškolní třídy. Rodiče
dětí, kteří se k zápisu z různých důvodů nedostavili,
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nemusí zoufat a mohou se kdykoliv pro přihlášku
v mateřské škole zastavit. Kapacita školky zatím
není naplněna. V únoru proběhly také jarní prázdniny a vzhledem k počtu dětí jsme prázdninový provoz omezili na jednu třídu.

Při tvorbě školního projektu na měsíc březen
jsme se inspirovali v kalendáři, kde je měsíc březen
stanoven jako Měsíc knihy a internetu. Je důležité
seznamovat děti s četbou již od nejútlejšího věku.
Březen – měsíc knihy byl pro nás odrazovým můstkem jak nenásilnou a zábavnou formou seznámit
děti s literaturou a jejími žánry. Při realizaci projektu jsme navštívili místní knihovnu, kterou nás
provedl p. Václavík. Děti s nadšením přijaly nápad
seznámit své kamarády se svojí nejoblíbenější knihou a vytvořit výstavku knih v MŠ. V rámci projektu jsme vytvářeli vlastní knihy, vyráběli záložky,
naučili jsme se nové básničky a písničky, s pomocí
jedné maminky jsme recyklovali (vyráběli) vlastní
papíry, které jsme si různě nabarvili a dle fantazie
ozdobili.
Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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Foto: Bc. Jana Nováková

KOUPÍM GARÁŽ
V HORNÍ CEREKVI
email: mvhc@volny.cz, tel.: 608 606 557
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CO VÁS ZAJÍMÁ – Informuje POLICIE ČR
Domácí násilí
Obětí domácího násilí jsou většinou ženy.
Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se již jedná
o psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve
oznámit případ policistům. Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť podpořit přátelé nebo příbuzní
a zároveň jí napadání pomoci na policii oznámit.
Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují.
Chování agresora může začít v zamezování oběti
ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým
útokům, které obvykle začínají fackami či ranami
pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky
se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání
agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy je nejdůležitější,
aby oběť nezůstala na problém sama.
Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na
místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí
všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných
případech, obecně pokud se pachatel dopustí
závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do
policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání
pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. V obou případech
by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné
oprávnění, a to útočníka na deset dní vykázat ze
společného obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na

to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se může například
na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší
informace lze nalézt na internetových stránkách.
Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná.
Vykázání je velmi dobrý způsob, jak pomoci
ohrožené osobě hned. O vykázání útočníka
rozhodne policista s ohledem na předcházející útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti
životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je
oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo domu
společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného
obydlí a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá
po dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se
souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit.
Vykázaný násilník je povinen opustit neprodleně
prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do
tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování
kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi
všechny klíče od společného obydlí.
Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného
obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní
cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její
podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze
uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty.
Policista poskytne vykázané osobě informace
o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti
pomoci obětem násilí.

Důležité kontakty:
Instituce
Policie ČR

telefonní kontakt

e-mail

158

DONA linka

2 51 51 13 13

dona.linka@bkb.cz

Bílý kruh bezpečí

606 631 551

bkb.jihlava@bkb.cz

567 215 532, 606 520 546

ic.vysocina@volny.cz

Intervenční centrum Jihlava

nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY MŮJ
Ročník 2012/2013

PŘÍBĚH

INFORMACE O LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
První ročník literární soutěže proběhl ve školním roce 2002/2003. Impulzem k jeho vyhlášení
byla internetová literární soutěž pořádaná DDM ve
Žďáru nad Sázavou. Prvního ročníku se zúčastnilo 26 soutěžících. Příběhy se líbily, a proto hned
v následujícím školním roce byl vyhlášen další
ročník soutěže.
Druhého ročníku v roce 2003/2004 se zúčastnilo 21 soutěžících, většinou úspěšní autoři z prvního ročníku. Protože však byli již vesměs osmáci
a deváťáci, nebyl v dalších letech o soutěž zájem.
Třetí ročník tak proběhl až v roce 2009/2010. Se
soutěžními příspěvky tohoto ročníku soutěže se
mohli čtenáři Zpravodaje již seznámit.
V následujících letech se pozornost soustředila
především na oslavy výročí založení obce a výročí
100 let existence školy v Horní Cerekvi. Žáci se
soustředili na projekt, který zpracovával pověsti
z Hornocerekvicka, a další ročník literární soutěže
byl proto odsunut až na rok 2012/2013.
Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnilo 22 soutěžních prací. Hodnocení probíhalo jako již tradičně hlasováním žáků, kteří hodnotili anonymní
práce vystavené na nástěnce na chodbě školy. Jako
odborná porota posuzovali práce v minulých ročnících vyučující. Letos poprvé díky laskavé spolupráci paní Zíkové a pana Václavíka se do hlasování

mohla zapojit i veřejnost v Horní Cerekvi. Navíc
posuzovali práce soutěžících i pedagogové, kteří
doprovázeli žáky na okresní kolo olympiády v českém jazyce v Pelhřimově.
Vzhledem k tomu bylo poněkud pozměněno
hodnocení prací. Vedle tří soutěžících, kteří získali
nejvíce hlasů od svých spolužáků, měli být cenou
poroty oceněni další čtyři autoři, jejichž příběhy
dostanou nejvíce hlasů od veřejnosti. Jenže ve srovnání s minulými ročníky, kdy hlasovali pouze učitelé z cerekvické školy, se letos sešel mnohem větší
počet hlasů, a tak se stalo, že hned 10 příběhů mělo
stejný počet hlasů. Bylo tedy rozhodnuto, že vedle
tří příběhů s nejvyšším počtem hlasů od žáků budou
oceněni uznáním poroty všichni, kteří získali více
než 6 hlasů od veřejnosti.
Nejúspěšnějším příběhem se tak stal příspěvek
„Postavy beze jména“, který se líbil žákům i dospělým. Do budoucna bude však nutné hlasování a hodnocení soutěže upravit.
Vedení školy podpořilo záměr vydat sborník příběhů ze všech čtyř ročníků soutěže tiskem. Pokud
se povede tento záměr uskutečnit, věříme, že tato
publikace přispěje nejen k propagaci školy a města
Horní Cerekev, ale bude pro účastníky soutěže pěknou památkou na školní léta.
Mgr. Jana Mühlhandlová – organizátorka soutěže

RYBAŘENÍ
Jednoho krásného slunečného dne jsme se vydali
s kamarádem na ryby.
Když jsme si zapsali povinné údaje do rybářských lístků, zapíchli jsme do břehu vidlice a mohli
jsme nahazovat. Na háček jsme dali dvě kuličky
návnady a jednu kuličku šrotu na zakrmení. Po
pěti minutách jsem táhl prvního kapra. Kamarád
nadšeně křičel, že mi ho podebere. Podebíral tak
„šikovně“, že spadl do vody.
Než se vyhrabal, kapr spadl z háčku a utekl nám.
Ale to už kamarád koukal na svůj prut. Byl „vyšponovaný“ a pomalu lezl do vody. Tohoto kapra jsme
už dokázali vytáhnout, ale pustili jsme ho, protože
první ryba se vždy pouští.
Když se blížila pátá hodina, přestalo nás chytání
bavit. Kamarád přišel s „originální“ zábavou – že si
budeme házet metrem. Hodil – a samozřejmě přímo
do vody! Ještě že jsem měl kraťasy, tak jsem si zul
boty a vlezl do vody pro metr.

Hornocerekvický zpravodaj

Podařilo se mi vylovit nejen metr, ale našel jsem
i třpytku na dravce.
Nakonec jsme si chytili každý pěkného kapra
a spokojeně jsme šli domů.
autor: Jiří Kroupa
– 1. místo;
V každém následujícím vydání Hornocerekvického zpravodaje budeme zveřejňovat další
oceněné příspěvky mladých autorů.
- iz -

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
– KOMAXIT,
tryskání – pískování, ul. Mlýnská 9616,
Jihlava, tel.: 777 326 863, www.Lakoma.cz
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JARNÍ KLUBÍČKO
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam
budem (a s textem Petra Skoumala – „chvíli se
ohřejem a pak zase pudem“). A když jít, tak kam
jinam, než si užít první jarní paprsky, zkontrolovat,
jestli se u nás labutě už zabydlely nastálo, a obdivovat stále stejné a stále nové a úchvatné kouzlo
prvních kvítků. Jaro z nás dokáže vyloudit úsměvy
a optimismus do dalších dní. Je to spojeno i s potřebou sdílet to „příjemno“ s ostatními, touhou po
kontaktu.
A právě proto je tu i naše Klubíčko, které nabízí
setkávání rodičů a dětí, možnost trávit spolu čas
a využít programu, který je tu pro nás připraven. Je
téměř zbytečné opakovat, že se pravidelně scházíme
každou středu dopoledne ve školní družině, že je tu
připravena hudební i výtvarná část a hlavně možnost
dětí naučit se reagovat na kolektiv. Neopomenutelná
je i funkce setkání maminek a možnosti popovídat
si o zkušenostech, radostech i starostech spojených
nejen s výchovou potomků. Zváni jsou všichni,
ať už na aktivní účast nebo jenom na podívání se,
„o čem vlastně to Klubíčko je“.
Kromě pravidelných akcí typu pilates, angličtina,
němčina jsme se v březnu sešli na maminkovské

čajovně se zajímavým tématem „setkání, které nás
ovlivnilo či nasměrovalo“ (jen zkuste zapřemýšlet
o svém vlastním životě a zjistíte, že odpověď je složitější, než by se mohla na první pohled zdát). Co
nás ještě čeká, je velikonoční dílna 27. 3. pod vedením Veroniky Šimánkové, která nám ráda pomůže
a poradí při výrobě velikonočních dekorací.
Pak už se budeme chystat na organizačně náročnější akci, kterou je dubnový bazárek. Všichni, kdo
by chtěli prodávat dětské oblečení, potřeby, větší
hračky (typu kočárek, tříkolka...), nechť se co nejdříve nahlásí Janě Šťastné na telefon 775 868 270
nebo mail stastnaj@quick.cz. A naopak, kdokoli
by se chtěl po něčem poohlédnout, ať se dostaví
v úterý 2. dubna mezi 16.00 a 18.00 do gymnastického sálu ZŠ. Věříme, že stejně jako naše předchozí
bazárky, i tento dopadne ke spokojenosti prodávajících i nakupujících. Aktuální informace můžete
vždy najít na www.mc-klubicko.cz.
Co popřát na závěr? Snad jen ať nám ty naše jarní
úsměvy, optimismus a touha vychutnat si každý
teplý paprsek vydrží co nejdéle.
Krásné jaro přeje jménem MC Klubíčko
Olga Spálovská

Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev
pořádá

VELKÝ JARNÍ BAZAR
dětského oblečení a potřeb pro děti

V ÚTERÝ 2. 4. 2013 od 16:00 do 18:00 hod.
v prostorách gymnastického sálu ZŠ Horní Cerekev
Vstup zadním vchodem pro první stupeň
Více informací na tel.: 775 868 270, emailu: stastnaj@quick.cz

Přijďte se podívat a nakoupit
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KVĚTINOVÝ DEN PRO
LETOŠNÍ ROK 2013
Vážení spoluobčané a přátelé Českého dne proti rakovině,
děkujeme Vám ještě jednou za finanční dary poskytnuté při
loňském ročníku veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha,
během níž se také díky Vaší nezištné pomoci podařilo na sbírkovém účtu shromáždit více než 14.130.000 Kč, a dovolujeme
se obrátit na Vás se žádostí o spolupráci i v roce letošním, kdy
nás čeká již 17. ročník této květnové sbírky. Letošní Květinový
den proběhne ve středu 15. května 2013. Barva stužek u kytiček bude tmavě zelená a minimální prodejní cena zůstává 20,- Kč. Za finanční příspěvek, který je určen
na nádorovou prevenci, podporu výzkumu a zlepšování života onkologických pacientů Vám předem
děkujeme.
Miroslav Václavík

Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu
Zdravý Kraj Vysočina pořádá V. ročník akce:

ČistÁ vysoČina
úklid veřejného prostranství u silnic
Přijďte nám pomoci uklidit okolí HORNÍ CEREKVE.
Dne 14. 4. 2013 v 13:00 před městským úřadem.
☼ Horní Cerekev směr Pelhřimov po odbočku na Černov
☼ Horní Cerekev směr Nová Ves (112) po první levotočivou zatáčku v lese
☼ Horní Cerekev – Horní Ves
☼ Horní Cerekev směr Jihlava – po značky rozdělující okres PE a JI (mezi
Horní Cerekví a Bezděčínem)
Pytle na odpadky a reflexní pomůcky zdarma.
Svoz odpadků zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Nezapomeňte si s sebou vzít pracovní rukavice a hlavně dobrou náladu.

Bližší informace: Zdeňka Němcová, zd.nemcova@seznam.cz
Hornocerekvický zpravodaj

15

V Pelhřimově dne 30. ledna 2013
Vážený pane starosto,
chtěli bychom tímto způsobem poděkovat občanům Vašeho města Horní Cerekev panu Ing. Zdeňku
Nadrchalovi a paní Ludmile Nadrchalové (Tyršova 186, Horní Cerekev) za jejich dlouhodobou dobrovolnickou činnost, kterou vykonávají v Nemocnici Pelhřimov. Manželé Nadrchalovi pravidelně dochází
již několik let na oddělení Doléčovací a rehabilitační jednotky, kde pomáhají vyplňovat volný čas pacientů rozhovorem nebo vycházkami po areálu nemocničního parku. Jelikož jsou pacienti na tomto oddělení většinou vždy delší čas a rodiny s nimi nemohou být po celou dobu hospitalizace, je pro ně právě společnost těchto dobrovolníků velmi vítaným zpestřením dne. I personál nemocnice si manželé Nadrchalovi
velmi chválí. Kromě každotýdenních návštěv pacientů pomáhají také při přípravě jednorázových akcí pro
pacienty, jako je například každý rok před Vánoci zdobení perníčků. Dobrovolnickou činnost zde vykonávají bez nároku na jakoukoliv odměnu a i přes to, že za pacienty pelhřimovské nemocnice musí ze svého
bydliště dojíždět. V roce 2012 dokázal pan Nadrchal sehnat pacientovi z oddělení DRJ (jméno neuvádím
z důvodu ochrany osobních dat) prostřednictvím internetu zánovní elektrický vozík, který pán nutně potřeboval ke svému dalšímu životu po propuštění z oddělení. Vyhledával vozík ve svém osobním volném čase
a dokonce jej sehnal za velmi přijatelnou cenu. Velmi tím překvapil i ošetřujícího lékaře, který také zkoušel
toto řešit. Jsme přesvědčeni, že se jedná o mimořádnou činnost nad rámec náplně činnosti dobrovolníka. Je
zřejmé, že toto také vychází z dlouhodobých zkušeností pana Nadrchala s dobrovolnickou činností a tudíž
i schopnosti empatie a zájmu o druhé. V roce 2007 získali také manželé Nadrchalovi cenu Křesadlo – „cenu
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.
Vaším prostřednictvím bychom chtěli manželům Nadrchalovým za Dobrovolnické centrum FOKUSu
Vysočina a za celé oddělení DRJ Nemocnice Pelhřimov poděkovat.
S pozdravem
FOKUS Vysočina
Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov
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„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován Evropskou unií

Projekt „S nůší do světa řemesel“ byl zahájen aneb
tradiční řemesla, umění a dovednosti tří regionů
Na podzim loňského roku
začaly tři místní akční skupiny
(MAS) z Vysočiny – Via rustica
o.s., LEADER – Loucko a MAS
Českomoravské pomezí o.p.s.
realizovat díky dotační podpoře
z Programu rozvoje venkova projekt nesoucí název „S nůší do
světa řemesel“.
Předmětem projektu je vzdělávání pracovníků muzeí, řemeslné
kurzy nejen pro děti a aktivní účastt
na regionálních akcích. V současné době se v zájmovém území
Via rustica o.s. připravují výukové
řemeslné programy s tématy: keramika a hrnčířství, dřevěné výrobky, zpracování vlny, zpracování kůže, výroba
obrázkových kostek pro děti, sklářství a zpracování lnu.
Na zájmovém území Via rustica o.s. jsou do projektu
zapojeni tito místní partneři: Základní umělecká škola
v Pacově, Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou,
Městská knihovna v Pacově, Městské muzeum Antonína
Sovy v Pacově, Mladí ochránci přírody ČSOP Pacov,
Městské muzeum v Horní Cerekvi, Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou, Galerie Bernarda Bolzana
v Těchobuzi a Ekofarma Ctiboř.
Seminář „Sbírkotvorná činnost muzeí“ proběhl
4. 3. 2013 v Kamenici nad Lipou
Z cyklu šesti seminářů pro zřizovatele a pracovníky
muzeí, galerií a expozic máme již první z nich za sebou.
Dne 23. 10. 2012 proběhl v Lukách nad Jihlavou seminář na téma „Poslání malých muzeí, galerií a expozic“.
Druhý z cyklu seminářů na téma „Sbírkotvorná činnost
muzeí“ proběhne 4. března 2013 v Městském muzeu
v Kamenici nad Lipou. Lektorem semináře je uznávaný

odborník Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. František Šebek,
který
působivě
přednáší
o poslání kulturních zařízeních.
Tématy budou metody a formy
sbírkotvorné činnosti, problematika sbírkotvorného programu,
akviziční politika, význam, obsah
a vypracování sbírkotvorného
p
plánu,
úskalí soudobých dokumentací, náměty na vytváření sbírek v podmínkách malých regionálních muzeí aj. Pro informace
o podrobném programu semináře,
přihláškách
nebo tématech dalp
ších seminářů se obraťte na Městské muzeum Kamenice
nad Lipou nebo na tel.: 777 320 395.
Kurz pro veřejnost Obrázkové kostičky nejen pro
šikovné dětičky – ZUŠ Kamenice nad Lipou
N přelomu března a dubna proběhne v ZUŠ
Kamenice nad Lipou kurz Obrázkové kostičky nejen
pro šikovné dětičky, kde si můžete vyrobit své vlastní
obrázkové kostky. Kurz je určen především pro rodiče
s dětmi, ale vítáni jsou všichni občané z řad veřejnosti.
Seznámíte se s technikami přípravy obrázků, nanesením obrázku na dřevěné kostky a zájemci se mohou
seznámit s nově vzniklými výukovými materiály na
toto téma. Program je přizpůsoben pro děti, a proto si
obrázky mohou nejprve samy vybarvit. Dále pro ně
budou připraveny pracovní listy s tematikou stromů
a dřeva jako základní suroviny pro výrobu obrázkových kostiček. Po celou dobu se vám bude věnovat
lektorka Mgr. Zdeňka Jůnová. Kurz je pro veřejnost
zdarma. Přihlásit se můžete u Mgr. Zdeňky Jůnové
v ZUŠ Kamenice nad Lipou nebo u Ivany Ťoupalové
na tel.: 777 320 395. Informace o dalších kurzech na
rozmanitá témata najdete na kontaktech níže.
Pokud máte zájem získat více informací o realizovaném
projektu a jeho témata vás zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Další informace naleznete též na webové adrese www.
viarustica.cz. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese
ivana.toupalova@viarustica.cz nebo tel: 777 320 395.
Projekt je realizován díky finanční podpoře z Programu
rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. – Realizace projektů
spolupráce.
Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s.
Ivana Ťoupalová, koordinátorka projektu

Hornocerekvický zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým,
chovatelům a kamarádům, kteří se přišli
dne 8. ledna 2013 rozloučit s panem
Jaroslavem Zemanem a doprovodili ho
tak na jeho poslední cestě. Pomohli tak
zmírnit náš zármutek nad jeho ztrátou.
Rovněž děkujeme za bohaté květinové dary
a písemné kondolence.
Rodina Zemanova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří 8. února 2013 přišli doprovodit naši drahou
maminku a babičku, paní Miloslavu Dohnalovou
na její poslední cestě. Děkujeme P. Václavu Šikovi,
paní Marii Svobodové, všem zpěvákům a pohřební
službě pana Doležala z Počátek za důstojné
vypravení pohřbu.
Rodiny Koubkova a Bíbova ze Hříběcí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
70 let
Žáková Marie
75 let
Kroupa Miloslav
80 let
Fousová Jarmila
Pejcalová Naděžda
94 let
Zemanová Marie

ROZLOUČILI SE S NÁMI
Dohnalová Miloslava – 81 let
Bocková Eliška – 82 let
Martáková Alena – 58 let
Kopkanová Miloslava – 92 let
Bártů Milada – 78 let
Šádová Dana – 54 let

NARODILI SE
Hellingerová Sofie

VZPOMÍNKA
Za Tvoji velkou lásku k nám
věčný mír buď Tobě dán.
V těchto březnových dnech
se smutkem v srdci si připomínáme
20. výročí úmrtí
naší milované maminky,
paní HELENY VLČKOVÉ
z HORNÍ CEREKVE.
Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky navracejí se znova a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš, vnoučata nepohladíš.
Odešla jsi jak vánek, když zajde do polí,
jen vzpomínky a stopy Tvé práce zůstaly.
Vzpomínají a o modlitbu prosí
za celou rodinu dcera Jindra

UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 22. března
a v sobotu 23. března 2013
veselá komedie se zpěvy
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
v podání ochotnického souboru H. Cerekev.
Začátek vždy v 19.30 hodin KD
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
V neděli 31. března 2013
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
– DJ Háva V.
Začátek ve 21.00 hodin /KD/
V sobotu 20. dubna 2013
TANEČNÍ ZÁBAVA – KALYBR
Začátek ve 21.00 hodin /KD/
V úterý 30. dubna 2013
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC U KD
Malý ohňostroj, lampionový průvod od
hasičské zbrojnice ke kulturnímu domu
Zahájení průvodu ve 20.30 hodin
V sobotu 25. května 2013
TANEČNÍ ZÁBAVA – SK
Začátek ve 21.00 hodin /KD/
-iz-
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