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KVĚTEN – ČERVEN 2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. dubna 2016 proběhlo v obřadní síni
Městského úřadu v Horní Cerekvi slavnostní vítání
nejmladších občánků města.

Byli přivítáni tito noví občánci: Adéla, Noemi,
Tereza, Vojtěch, Jan a Šárka.
Rodičům gratulujeme a dětičkám přejeme šťastné vykročení do života.
-pk-

Foto: J. Štěrba

INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města k 30/04 2016

Finanční hospodaření města Horní Cerekev za období 01-04/2016 vykazuje následující výsledky:
2016
příjmy
výdaje
stav běžného účtu

schválený
rozpočet 2016
36,708.100,- Kč
36,708.100,- Kč
k 30/04 2016

skutečnost k 30/04 v Kč
10,922.312,- Kč
7,275.199,- Kč
5,730.516,- Kč

skutečnost k 30/04
v%
29,75 %
19,82 %

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 30/04 2014/2015/2016 ukazuje, že daňové příjmy byly za první
čtyři měsíce letošního roku:
– nižší o  302.185,- Kč než za stejné období roku 2014,
– vyšší o 575.301,- Kč než za stejné období roku 2015 … viz tabulka s komentářem.
Srovnávací tabulka daňových příjmů
ke dni 30/04 2014/2015/2016
DFO/ZČ

DFO/VČ DFO/KV

DPO

DPH

DN

∑

01-04/2014

1,350.326

114.313

143.004

1,345.903

3,096.989

113.251

6,163.786

01-04/2015

1,312.400

11.846

46.262

1,098.534

2,733.228

84.030

5,286.300

01-04/2016

1,553.664

28.535

82.558

1,301.209

2,850.936

44.699

5,861.601

Období

Daňové výnosy celkem

01- 04/2014

6,163.786,- Kč

01- 04/2015

5,286.300,- Kč

01- 04/2016

5,861.601,- Kč

rozdíl 04/2016 - 04/2014

- 302.185 Kč

rozdíl 04/2016 - 04/2015

+ 575.301,-Kč

Vysvětlivky :
DFO/ZČ …
DFO/VČ …
DFO/KV …
DPO
…
DPH
…
DN
…
∑
…

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
součet položek

Uvedená čísla daňových příjmů, až na výjimku daně z nemovitostí, však nejsou daně odváděné občany
Horní Cerekve a místních částí přímo do pokladny města. Vaše daně jsou odváděny cestou finančního
úřadu do pokladny státní a poté jsou složitým matematickým přepočtem rozdělovány jednotlivým obcím
a městům. Hlavními kritérii přerozdělování daní je počet obyvatel v dané obci, rozloha katastrálního území
obce, počet žáků v mateřské a základní škole atd.

Provozní náklady ve školách

Čerpání provozních příspěvků v Mateřské a Základní škole Horní Cerekev za období I. čtvrtletí 2016
vykazuje tyto výsledky:
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Provozní příspěvek 2016

Skutečné čerpání
k 31/03 2016

%

Mateřská škola

791.000,- Kč

216.454,- Kč

27,36 %

Základní škola

1,680.000,- Kč

536.044,- Kč

31,91 %

Provozní příspěvky jsou výdajem města Horní Cerekev na zajištění chodu obou školských zařízení, např.
elektrická energie, plyn, telefony, poštovné, nákup vybavení, opravy a údržba budov, odvoz odpadů, revize
technických zařízení, apod. Mzdové prostředky na platy a pojištění zaměstnanců škol jsou hrazeny ze
státního rozpočtu - MŠMT ČR.

Dotace, dotace, dotace

Město Horní Cerekev zpracovalo v I. čtvrtletí roku 2016 tři žádosti o finanční dotace na tyto akce a projekty:
1. nákup dopravního automobilu (mikrobus) pro mládežnická družstva SDH Horní Cerekev,
2. Rekonstrukce zbrojnice SDH Hříběcí (výměna oken a nátěr venkovní omítky),
3. PC server pro Městský úřad Horní Cerekev.
Žádostem č. 1 a č. 2 nebylo vyhověno a v případě žádosti č. 3 bude rozhodnuto do konce měsíce června
2016. Nicméně záměr č. 2 bude i přesto realizován plně z finančních prostředků města Horní Cerekev a bez
dotace.

Sběrný dvůr u Brůdku

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr po zkušební době středečního provozu opět mění otevírací dobu
následovně:
STŘEDA 7:00 – 11:00, 14:00 – 18:00 a SOBOTA 8:00 – 16:00, mimo tyto hodiny nebude nikomu
bez výjimky umožněn přístup. Dále byla schválena Radou města Horní Cerekev na 14. zasedání konaném dne 9. 5. 2016 nová pravidla a ceník ukládání odpadu do prostoru sběrného dvora.

Návštěvník sběrného dvora je povinen:

– odpad mohou ukládat pouze občané nebo majitelé nemovitostí města Horní Cerekev a místních částí
Hříběcí, Turovka, Těšenov a Chrástov, případně firmy či právnické osoby vykonávající činnost pro
občany nebo majitele nemovitostí ve výše zmíněných obcích
– návštěvník musí být plnoletá osoba starší 18 let
– při vstupu do dvora nahlásit svoje osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) a sdělit obsluze, co chce
do dvora uložit
– dodržovat výhradně pokynů obsluhy
– odpad ukládat na předem určená místa a směsný odpad roztřídit
– při ukládání sypkého materiálu (suť, zemina) musí být toto zbaveno od plastů, skla, polystyrenů,
kabelů a dalších nerozložitelných materiálů

Ceny uložení čisté zeminy či sutě se stanovují takto:
množství

Fyzická osoba
od 10. 5. 2016

Právnická osoba
od 10. 5. 2016

suť

1 m3

60,- Kč

200,- Kč

čistá zemina

1 m3

0,- Kč

0,- Kč

materiál

Poděkování

Starosta města děkuje:
–
členům sboru dobrovolných hasičů za přípravu a organizaci tradičního „Pálení čarodějnic“,
–
dárcům a organizátorům 20. ročníku “Květinového dne 2016“ - sbírky na podporu léčby zhoubných
nádorových onemocnění.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
STAVEBNÍ PARCELY KAMENNÝ VRCH

Pokládka vodovodního řadu.

Pokládka kanalizace.

Stavební práce na inženýrských sítích pokračují dle
schváleného harmonogramu. Od minulého výtisku
zpravodaje jsou hotovy následující práce: montáž
dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek
na jednotlivé parcely, montáž vodovodního řadu
a výtlaku kanalizace a dále byla zahájena montáž
sdružených pilířů pro elektřinu a plyn. Následně
bude proveden podvrt komunikace vedoucí na Pelhřimov II/112 z důvodu připojení na vodovodní

řad, kde po dobu montáže nebude umožněn průjezd
po místní komunikaci napojující se na ulici Sportovní. A dále bude zahájena montáž rozvodu plynu,
elektřiny a veřejného osvětlení.
Tímto opětovně žádáme občany bydlící v blízkosti
stavby o shovívavost se stavebními pracemi a pohybem těžké techniky a důrazně upozorňujeme
na zákaz vstupu do prostoru staveniště.

SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ V HORNÍ CEREKVI
V průběhu letošní zimy a vlivem deštivého počasí bylo zjištěno značné poškození původní asfaltové střešní krytiny na zmíněném objektu. Z tohoto
důvodu a po rozhodnutí zastupitelstva města byla
do rozpočtu zahrnuta celková oprava střešní konstrukce. V měsíci dubnu byly provedeny nátěry
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oplechování atik, dešťových žlabů a svodů včetně
dřevěného podbití říms objektu. V následujících
měsících bude provedeno laťování včetně pojistné
hydroizolace a položena nová plechová pozinková
barvená krytina s nutnými opravami poškozeného
podbití a revize hromosvodů.

Hornocerekvický zpravodaj

VÝTAHOVÁ PLOŠINA U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
V odpoledních či ranních hodinách z 5. na 6. května došlo k poškození výtahu zdravotního střediska,
rozbití výplňového skla a vyřazení plošiny z provozu neznámým řidičem dodávky zásobující místní
obchod s potravinami. Celá věc je šetřena Policií
České republiky jako dopravní nehoda, nezjištěný
řidič z místa nehody ujel.

Pachatel svým činem způsobil nemalé finanční náklady na opravu a zároveň tím připravil naše starší či špatně chodící spoluobčany o možnost lepší
dostupnosti k lékaři. A také úplně zbytečně svým
nedbalým jednáním zaměstnal spoustu lidí řešících
jak opravu, tak i škodnou událost s pojišťovnou.  
Oprava plošiny je řešena výrobcem a bude zprovozněna v co nejkratším možném termínu.

KONTEJNEROVÁ HNÍZDA
V měsíci dubnu po zimní přestávce byly do ulic
města a místních částí
opět rozmístěny kontejnery na bioodpad
a na základě tohoto
bylo potřeba rozšířit
jednotlivá stání. Práce
byly provedeny zaměstnanci města všude tam,
kde kapacita dlažby
hnízd nebyla již dostačující. Jednotlivá stání
budou následně napojena asfaltem na přilehlé
komunikace pro lepší
obslužnost kontejnerů.
Radovan Ďuríček

Hornocerekvický zpravodaj
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PAROHATÉ POVĚSTI
V týdnu se citelně ochladilo a dokonce napadl sníh, ale zima je již nenávratně pryč, pokud snad byl někdo
ještě na pochybách, třeba i díky tomu
počasí, tak jej definitivně přesvědčili
cerekvičtí ochotníci – tentokrát nastudovali hru opravdu hodně „jarní“,
nespoutaně rašící, pučící, deroucí se
ven všemi póry a ze všech stran atakující diváky, nazvanou „Parohaté
pověsti“. Autorka, paní Marie Janíčková, v podtitulu uvedla, že se jedná
o úsměvnou komedii lehce eroticky
laděnou, té erotiky byl však příval jak
při náhlém a definitivním pozimním
tání. Proč ne? Čekání na jaro, a vlastně i na každoroční místní ochotnická představení bylo tak dlouhé.
On i ten přívlastek komedie „úsměvná“ byl poněkud umírněný, jednalo se spíše o veselohru docela bláznivou, hodně rozpustilou, plnou lechtivých až peprných narážek, však přesto diváka nepohoršující. Oč že
tedy šlo?
V době pokrokové, míněno po éře vladaření knížete Kroka, lze si však vyložit
i jinak a vztáhnout třeba aktuálněji, během
hry se objevují odkazy k žhavé současnosti, záleží na divákovi a jeho vnímání
té které situace, trpí sesterská trojice Teta
(Magdaléna Šimáková), Kazi (Erika Čičmancová), Libuše (Lenka Kotková) nedostatkem lásky. Pomůže jim snad šaman
(František Parkan) nějakou radou, zaříkáním či lístky koky, když na správce Vyšehradu (Jiří Benda) se evidentně kvůli jeho
odlišné orientaci spolehnout nelze? Anebo snad ...? V podhradí se totiž pohybuje
Bivoj (Milan Makovička) a tamní ženy jen kvetou, k nelibosti svých manželů. Jeden z nich, Božej (Jaroslav
Zelenka) má k tomu ovšem ještě jeden problém, projevující se každé poledne v nejakutnější podobě. Společnou místní hygienickou buňku
mu však naschvál pravidelně obsazuje zlomyslný soused Chlum
(Zdeněk Zíka). Božejova manželka
Svatava (Sylva Fröhlichová) tak
má neustále co prát a schyluje se
samozřejmě ke sporu, který nevyhnutelně skončí soudem u kněžny
Libuše a následným verdiktem –
příznivým pro Božeje, a to dvojnásob, výrokem samotným a tím, že
padne ještě před dvanáctou. Zato
Chlum je zklamán a provolává
ono „Běda mužům, kterým žena
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vládne“. Změní však obecně něco na vladařský stolec povolaný Přemysl (Josef Duba)? Zdá se, že od povinností ho odvádí medovina i dívčí družina ve složení Božena (Michaela Braunová), Vlasta (Eva Pivcová),
Zdenka (Dana Mezerová) ....
Vedle historicky více či méně doložených postav se setkáváme i s hrdiny dosud pro nás neznámými,
o to více a plastičtěji však vykreslenými. Je tu Pako (výtečný Daniel Edr) coby syn Lady (Dana Petráková)
a Chluma (o jehož otcovství ovšem můžeme vzhledem k Bivojovým neumdlévajícím aktivitám pochybovat), notně předbíhající svou dobu a trápící rodiče neustálým vynalézáním a zdokonalováním všeho stávajícího, počínaje žárovkou (!) a konče oráčovou otkou, je tu Dežo Démétér (ve skvělém podání Václava
Klubala), zprvu se lopotící, no, v odpočinkovém tempu, se stavbou bazénu pro sourozenecké trio, později
však – na radu šamana – měnící podnikatelské aktivity a zaměstnávající dívčí družinu .... jejíž přednosti
první řada hlediště může po přestávce ocenit a potvrdit, ó, cítíme tu závist mužských ze zadních pozic,
případně balkonu.
Obdobně ztřeštěná jako hra samotná je nedílná hudební složka, respektive její skladba. Divák, obeznámený se souvislostmi vzniku balady „Tears in Heaven“, by mohl mít, jistě oprávněně, připomínku k poněkud necitlivému zařazení této písně, jinak je
ale namíchaný koktejl
neskutečný a přitom
dobře fungující a konzistentní, jakkoli se vedle Erica Claptona objevují tak odlišní autoři
a interpreti jako např.
Michal Tučný, Bryan
Adams nebo skupina
Kabát, v původním songu „Sugartown“ si zase
kněžna Libuše na rozdíl od rebelky Zuzany
Norisové hořce stěžuje,
že svět bude š,š,š,... šokován, ve „veteránské“
skladbě“ Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka
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by se Krokových dcer nedotkla
ani chybějící vlast, ani nedostatek alkoholu, ovšem sexuální
abstinence, „jó, to vadí!“. Přepracované a s dnešním námětem
korespondující texty jsou vtipné
a zručně napsané. A pěvecky? Již
bylo dříve opakovaně konstatováno, že cerekvičtí jsou na tom
vesměs nadprůměrně dobře.
Co dodat? Kouzelný byl Jiří
Benda, neustále navazující provázky – na Vyšehradě není totiž ledasjakým správcem, nýbrž
správcem celé sítě (!), ale přesvědčiví a skvělí byli opravdu bez
výjimky všichni, především jejich zásluhou, pochopitelně včetně celé režie Jaroslava Zelenky,
měla tato “crazy” podívaná u diváků jednoznačný úspěch. Svůj
podíl na něm, což pro úplnost
nelze opominout, měl ovšem celý
ochotnický tým, tedy i kostymérka Ludmila Červenková, výtvarník scény Stanislav Novák, inspicientky Ludmila Nováková, Dana
Dubová a Marie Pechová, jakož
osvětlovači Miroslav Václavík
i Václav Fröhlich.
21.3.2016
Přemysl Hamerník

Foto: J. Burda
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CO VÁS ZAJÍMÁ – INFORMUJE POLICIE ČR
V parku Gustava Mahlera zazní nádherné melodie
Český rozhlas Region bude vysílat živě z Henčova z tradičního Dne Policie ČR 2016
JIHLAVA –  Policie České republiky si v letošním roce připomíná 25 let od svého vzniku. „Při této
příležitosti připravujeme v průběhu roku pro veřejnost celou řadu zajímavých akcí, na nichž bychom
chtěli prezentovat veřejnosti moderní techniku, výstroj a výzbroj našeho bezpečnostního sboru,“ uvedl
k chystaným aktivitám ředitel Krajského ředitelství
policie Kraje Vysočina plk. Mgr. Radek Malíř.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina připravilo na červen pro veřejnost u příležitosti oslav Dne
Policie České republiky dvě prestižní akce.  Pro širokou veřejnost, ale zejména pro děti z mateřských,
základních i středních škol, bude určen Den s Policií
ČR 2016. Jedná se o tradiční akci, na které se podílejí také všechny ostatní složky integrovaného záchranného systému našeho kraje. Den s Policií ČR
se bude konat v úterý 7. června od 9.00 do 13.00
hodin na letišti v Jihlavě-Henčově.
Letošní akce bude v mnohém mimořádná – mediální partner - Český rozhlas Region - bude přímo
z Henčova po celé dopoledne živě vysílat. Návštěvníci se mohou po celé dopoledne těšit na zajímavé
a akční ukázky policejních zákroků, na představení
moderní policejní techniky, výstroj a výzbroj moderního bezpečnostního sboru. Chybět nebudou ani
ukázky činnosti profesionálních hasičů i zdravotníků, stejně jako stacionární ukázky dalších partnerů
akce – Besip týmu, Městské policie Jihlava, Vojenské policie Tábor nebo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Pro návštěvníky připravujeme
zdarma kyvadlovou dopravu z Masarykova náměstí
na letiště i zpět.   Záštitu nad akcí převzal hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Druhou akcí určenou pro milovníky hudby bude
promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie

České republiky, který se uskuteční v úterý 21.
června od 14.30 hodin v Parku Gustava Mahlera
na ulici Benešova v Jihlavě. Záštitu nad koncertem převzal primátor statutárního města Jihlavy
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Vstup na koncert je
zdarma.
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
je velké hudební těleso, které déle než sedmdesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou
hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 orchestr navázal
na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé
republiky. Šlo totiž o hudební tělesa, která byla
vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň ukázkou hudební vyspělosti národa.
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích
na Pražském hradě, především státních návštěv
a nástupních audiencí velvyslanců. Orchestr je
také významným kulturním reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré služební úkoly vyplývající z tohoto postavení. V rámci
koncertu v Jihlavě zazní nejen slavné světové melodie z policejních a kriminálních filmů a seriálů,
ale posluchači se nohou těšit na některé populární
melodie od známých českých i světových autorů.
Mediálními partnery obou červnových akcí jsou
Jihlavské listy a Český rozhlas Region.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení – tisková mluvčí

KVĚTINOVÝ DEN 2016
Ve středu 11. května 2016 proběhl v našem městě již tradiční „Květinový
den“. Výtěžek této finanční sbírky na podporu boje s rakovinou činil 13702 Kč.
Jménem všech, kterým vámi vybrané peníze pomohly či pomohou, vám ze
srdce děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s vámi i v příštím roce. Poděkování patří i Julii Čičmancové a Denise Matyasové za pomoc
a obětavost.

Hornocerekvický zpravodaj

Miroslav Václavík

9

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Knihy plné dobrého čtení
Jan Musil, Cesta za nevěstou. Próza
o hledání, ztrácení a nalézání životního partnera, ve které hlavní hrdina řeší
vážné dilema. Má člověk hned při první
příležitosti definitivně zakotvit v životní
jistotě, nebo si má svoji životní a profesní dráhu ještě dlouho nechat otevřenou?
A se všemi riziky dál hledat své vzdálené
fiktivní štěstí?
Kolektiv autorů, Děti lásky. Jak nespravedlivý je osud! Proč nemohou všechny
radostně zářit jako dva jiskřící uhlíky?
Vybrané povídky v knize Děti lásky oblíbených autorů počátku minulého století
jsou opět prostou oslavou čistého srdce,
hlubokého citu a porozumění.
Kolektiv autorů, Podivné vraždění
(České detektivní povídky). Sbírka obsahuje napínavé příběhy deseti známých
českých autorů a autorek . Odhalují nejrůznější podoby zla kolem nás, přitom
odkrývají mnohdy překvapivé motivy
pachatelů a ukazují, jak souhra zdánlivě
banálních životních situací může člověka
dovést až ke spáchání kriminálního činu.
Kateřina Karásková, Kde ženy vládnou. Vítejte ve společnostech, kde mají
navrch ženy! Nápaditý cestopis vás zavede do čtyř velmi neobvyklých kultur.
Autoři strávili na každém místě dva až
tři měsíce. Načrtávali místní lidi, zaznamenávali jejich příběhy a pročítali historicko-etnografické studie. Výsledkem
je tato svěží, originální knížka přesahující žánr cestopisu.
Táňa Keleová-Vasilková, Touhy. Lucka je svobodná matka, které osud v podobě nespolehlivého partnera uštědřil
kruté ponaučení. Má radost ze svého
synka, dobré vztahy na pracovišti, jenom doma trpí v područí despotické nemocné matky, která jako by jí nechtěla
dopřát žádnou radost ze života. Lucku
ubíjejí problémy všedních, jednotvárných dní a už ani nedoufá, že by ji mohlo ještě potkat něco hezkého. Až jednoho dne odjede na lyžovačku a její život
se úplně změní.
Jim Quillen, Vězněm v Alcatrazu.
Očité svědectví dramatického pokusu
o útěk z nejstřeženější věznice na světě.
Součástí knihy je rozsáhlá fotografická
příloha včetně plánku věznice Alcatraz.
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Renáta Fučíková, Karel IV. Ilustrovaný život a doba. Doba panování Karla IV. je právem považovaná za zlatý věk českých dějin. Jaký
ale doopravdy byl český král a římský císař, co všechno vykonal?
Odpověď vám dá kniha plná ilustrací stejně delikátních, jaké známe z iluminovaných rukopisů vrcholného středověku. Dozvíte se,
že Karel IV. byl nejen stavitelem mostů, hradů a měst. Velkou
část svého života prožil na cestách mezi významnými městy
tehdejší, Milano, Benátky, Avignon, Řím, Florencie, Cáchy,
Norimberk. Byl diplomatem a urovnával spory mezi panovníky, ale zároveň byl i válečníkem.
Marie Magdalena Horňanová,
Blechy v kožichu. Kniha od nejstarší
české spisovatelky (ročník 1920) Což
nejlíp dosvědčuje několik knih, které
napsala. Naučila se dobře zacházet
s počítačem. Druhá autorčina knížka - tu první věnovala svému dětství
a mládí, dětství za první republiky,
mládí za Slovenského štátu. Nebylo
to snadné, protože je Židovka.
Jakoubková Alena, Miluju tě…
i s natáčkami. Chiara Valentová
je půvabná mladá žena se zajímavým zaměstnáním pracuje jako
letuška. A právě v letadle se seznámí s budoucím manželem Radimem. Počáteční idylka však netrvá
dlouho a než se Chiara z manželovy proměny vzpamatuje, má na
krku péči o dům i zahradu a několik
kilo navíc. Když zjistí, že je jí manžel nevěrný, uvědomí si, že takhle to
přece nemůže nechat.
Jitka Ludvíková, Osvícení zoufalého muže. Volné pokračování
čtenářsky úspěšné a humorně napsané knihy Zkrocení mlsného muže.
Doktor Barták si z lékařské mise
v Africe přiváží nevšední suvenýr,
malého černouška. Aby toho nebylo
málo, čeká ho doma další překvapení. Nádherná kniha o tom, jak otcovství dokáže převrátit život naruby
a dostat muže do značně prekérních
situací, které zaručeně polechtají nejednu bránici.
Navštivte městskou knihovnu - těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík

Hornocerekvický zpravodaj

ČTVRTÁ NOC S ANDERSENEM
Chci touto cestou poděkovat všem,
kteří se zapojili do letošního ročníku  
Noci s Andersenem, která se konala
v městské knihovně 1. dubna. Nejvíce
díků patří slečně Mgr. Michaele Nežerkové, která se mnou vždy celý program
pečlivě připravuje.  Velký dík si zaslouží
i Liduška Červenková a Petra Borešová,
které se podílely na večerním programu.
Nakonec chci ještě poděkovat  prodejně
potravin pana Petráka a restauraci pana
Bečici za malé občerstvení pro noční
spáče. Těšíme se zase za rok, a to v pátek 31. března 2017.

Miroslav Václavík

„VÍČKO K VÍČKU PRO MIŠIČKU“
Děkujeme za obrovskou kupu víček občanům Horní Cerekve,
panu Václavíkovi z městské knihovny a občanům
Žirovnice.
Moc nás potěšilo, že
na Michalku stále myslíte
a podporujete ji na cestě ke zdraví. Věříme, že
nemoc, která Michalku
trápí, porazíme a bude
se moct lépe pohybovat
a snad i chodit. Víčka,
která jste nasbírali, pomohou opakovat léčebnou rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou
při nákupu speciálních
pomůcek, které pomáhají
Míše lépe zvládat strasti nemoci. Každé víčko,
které je v pytli, je pro
nás nadějí, že se vše otočí k lepšímu. Nelze ani
slovy vyjádřit, co pro nás
vaše pomoc znamená.

Děkujeme, rodiče Michalky.
Aktuální informace o tom, jak se Míše daří, naleznete na:
www.michalka-vicka.cz nebo na www.facebook.com/michalkazahradnikova

Hornocerekvický zpravodaj
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
„Co Čech, to muzikant…“
Abychom zůstali tomuto
odkazu našich předků věrni
a nepropadli zcela umělé zábavě s technickými vymoženostmi, nabízíme ve škole také
výuku hry na klavír, housle,
zobcovou ﬂétnu, elektronické
klávesové nástroje a výuku
zpěvu. Možnost výuky pro všechny ročníky opět
od září 2016.
Více informací: ředitel školy (724 916 649)
nebo přímo vyučující (Mgr. Jaroslava Hanušová
a Iva Karašová) každou středu od 13 do 17 hodin
v učebně hudební výchovy v přístavbě školy.

„Kdo umí – hraje, kdo neumí – hraje si …
na mobilu“
(vs)

9. reprezentační ples základní školy
Školní ples se za devět let stal nedílnou součástí
činnosti školy a soudě podle návštěvnosti a ohlasů na něj i oblíbenou kulturní akcí. Již devátá IX.
třída ☺ ve spolupráci s osvědčeným plesovým týmem zaměstnanců školy připravila pěkný večer,
tentokrát tematicky zaměřený na zdravý pohyb.
Jsme jediným plesem ve městě, který si programově vystačí s vlastními „zdroji“, což na druhé straně
znamená velké množství práce navíc. Všem, kteří se na přípravách i průběhu plesu podíleli, patří
velký dík, stejně jako všem sponzorům, návštěvníkům plesu a v neposlední řadě městu Horní Cerekev za bezplatné poskytnutí kulturního domu a paní
Zíkové za pochopení předplesového nácviku v sále

KD. Příští rok nás čeká jubilejní, desátý ples a už
teď chystáme různá vylepšení. Jaká? To se dozvíte,
pokud náš ples navštívíte☺.
(hm, vs)

Týden s hudbou
Od 4. do 10. března proběhl
na naší škole Týden s hudbou.
Pod vedením zkušené lektorky
Kateřiny Paclíkové děti poznaly
netradiční hudební nástroje jako
didgeridoo, indiánskou ﬂétnu,
africké bubínky, dešťovou hůl
a mnoho dalších… Po skupinkách si také všechny nástroje
osahaly a vyzkoušely. Paní učitelka Kotková hned po skončení
této akce vyrobila krásnou „dešťovou hůl“, která
teď zdobí učebnu hudební výchovy.
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(vs)
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Beseda se spisovatelkou
Dne 17. března 2016 se žáci třech
ročníků I. stupně a po nich žáci třech
ročníků II. stupně naší školy zúčastnili
besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která byla uspořádána ve spolupráci s městskou knihovnou.
Paní Fišarová se mladším dětem nejprve představila jako maminka dvou
synů, paní učitelka a spisovatelka. Vyprávěla dětem, kde sbírá náměty pro
své knihy, jaké všechny kroky musí
učinit, než knihu schválí nakladatelství a než se dostane do tisku a na pulty
knihkupectví. Dětem přečetla i poutavou ukázku ze
své knihy Náš dvůr má tajemství. Děti měly mnoho
všetečných a zajímavých dotazů, na které paní Fišarová ráda odpověděla.
Se staršími dětmi si paní spisovatelka povídala
o knize pro starší čtenáře, která se jmenuje Nikolina cesta. Kniha je věnována klukům a holkám,

kteří to v dětství nemají lehké. Autorka by je
ráda povzbudila, aby se vydali na cestu směřující
ke zlepšení jejich situace.
O tom, že knihy děti zaujaly, svědčí i fakt, že
oba představené tituly, které zakoupil pan Václavík
do místní knihovny, jsou již v oběhu mezi čtenáři.                          
(mh)

Den Země

Na naší škole již tradiční Den Země jsme tentokrát věnovali výrobě fiktivní ekologické země,
jejího panovníka, erbu, a to z čistě přírodních

materiálů. Akce, která proběhla u rybníka Hladov,
byla zakončena opékáním buřtů.
(hm)

Jeden svět
Žáci naší školy dostali nabídku zúčastnit se dne
29. března filmového festivalu Jeden svět v kině
v Počátkách. V rámci projekce byly promítnuty tři
dokumentární filmy na témata zahrnující problematiku současné doby. Dokument „Nejsem z cukru“ na téma šikana, přátelství, obezita, jinakost;
„Rok bez rodičů“ – odloučení od rodiny, migrace,

Hornocerekvický zpravodaj

krizové oblasti; „Dům plný snů“ – život s postižením, náhradní péče, sociální chování. Projekcemi
všech tří filmů prováděla moderátorka, která společně s dětmi každý film rozebrala a zhodnotila.
Žáci se aktivně do diskuse zapojovali a bylo zřejmé, že daná témata je oslovila.  
(mh)
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Zvířátka v lese
V březnu navštívil naši školu
pan Hořák, aby zpestřil výuku
přírodovědy a přírodopisu velmi
zajímavým povídáním o zvířátkách, jejich zvycích, potřebách
i chovu. V tělocvičně tak měli
možnost žáci obou stupňů vidět
zblízka zvířátka nejen z naší přírody, ale i zvířata exotická.

(hm)

Jarní laťka
Šestého dubna odpoledne vyrazili „dobýt svět“
do Pelhřimova tři nejlepší skokani do výšky naší
školy – Vladimír Komín, Adam Bečica a Daniel
Parkan – na halovou soutěž Jarní laťka. Podali velmi solidní výkony na hranici svých osobních rekordů (Bečica, Parkan), jen Láďa se nemohl srovnat
se zkráceným rozběhem a skočil o 10 cm méně než
ve škole. Přesto výkonem 145 cm obsadil krásné
páté místo, kdyby skočil, na co skutečně má, atakoval by první příčku. Děkujeme a blahopřejeme.

(vs)

Beseda Energie pro budoucnost
Ve čtvrtek 14. dubna se žáci 8. a 9. ročníku v rámci hodiny chemie zúčastnili besedy
na téma „Energie pro budoucnost“. Beseda
byla zaměřena na problematiku úspor energií a možnosti využívání obnovitelných
zdrojů energie v České republice. Byly probrány otázky jaderné energetiky a rychle se
rozvíjejícího využívání solárních panelů.
(mk)

Všeználek
Dne 19. dubna se družstvo žáků z páté třídy
ve složení Natálka Zemánková, Ondřej Valek, Jakub Dvořák a Jan Kasal zúčastnilo vědomostní
soutěže VŠEZNÁLEK, kterou pořádal Dům dětí
a mládeže Pelhřimov. Děti prokazovaly znalosti
z různých oblastí – historie, příroda, sport, hudba,
logika. V zábavných mezihrách si ověřily svůj odhad a obratnost. Pelhřimovské muzeum připravilo
pro děti úkol po vzoru televizní soutěže – Hádej,
co to je? Poznávaly historické předměty a hádaly,
k čemu se používaly. Soutěž dvanácti družstev byla
velmi vyrovnaná a naši páťáci statečně drželi krok
s ostatními.            
(ed)
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Beseda o Jižní Americe
Velmi zajímavě a poutavě dovede vyprávět
o svých cestách po světě Vojta Trčka. Tentokrát
se s námi podělil o své postřehy a zážitky ze států Jižní Ameriky. Poprvé nás navštívil i se svou
sympatickou manželkou z Nizozemí. Už teď jsme
zvědavi, co si pro nás připraví na příští rok.
(vs)

McDonald's cup

V úterý 26. dubna se ranním autobusem vydali
do Pelhřimova naši malí velcí fotbalisté. Pod dohledem Jany Mäsiarové a Evy Drdové sehrála dvě desetičlenná družstva turnajovým způsobem v rámci
Mc Donald´s Cupu vždy čtyři utkání a zvlášť ti nejmladší (I. – III. třída) si nevedli špatně, když dosáhli
jednoho vítězství a jednou hráli nerozhodně. Hlavně
jsme rádi, že počasí nakonec bylo k účastníkům turnaje na rozdíl od předpovědi docela milosrdné (poletoval sníh!) a nedošlo k žádnému úrazu. Jako odborného poradce při vlastní akci jsme tentokrát využili
zkušeného hráče A – týmu SK Horní Cerekev Jana

Plachého (v minulých letech např. Jakub Havel, Jiří
Přibyl), za což všem uvedeným děkujeme.
Reprezentovali nás:
Mladší (I. – III. tř.):  Bronislav Podhorský, Jakub
Vilímek, Patrik Makovička, Pavel Kos, Jan Kunst,
Matěj Zavadil, Vít Janda, Jakub Kukla, Daniel
Drda, Matyáš Přibyl.
Starší (IV. – V. tř.):  Daniel Dvořák, Štěpán Pospíšil, Zlata Kommová, Filip Votruba, Václav Hunal,
Ondřej Váňa, Ondřej Valek, Jakub Dvořák, Tadeáš
Pulda, Jan Kasal.
(vs)

Návštěva úřadu práce

I letos žáci 8. třídy navštívili Úřad práce v Pelhřimově, kde získali potřebné informace k volbě
budoucího povolání.

Hornocerekvický zpravodaj

Foto archiv ZŠ
(mh)
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ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA

Foto: F. Jedlička a J. Frey
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna
Bar Horní Cerekev!
Je májový čas a pro nás cyklisty čas závodů. Poprvé se startovalo v dubnu Okolo Zudova vrchu
v Lovětíně. Na závod vyrazili i Luboš a Petr Kadlecovi. Bohužel se jednalo o soutěž čtyřčlenných
družstev, a tak si museli najít podobně postiženou
dvojici a složit kombinovaný tým. Nevedli si špatně, z 21 týmů skončili na 11. místě. Další závody
budou v průběhu května.
Na 1. května, jak již bývá tradicí, jsme uspořádali 16. ročník Zahájení sezony po trase Tři
vrchy Vysočiny. Počasí bylo trochu pošmourné,
občas vykouklo i sluníčko. Foukal mírný větřík,
který pokud foukal zepředu, byl nepříjemný. Pro
cyklistiku bylo ale počasí příznivé. Okolo 10.30
hod. jsme se na náměstí v Horní Cerekvi seřadili
na start. Odhadem bylo přítomno asi 90 cyklistů
a mnozí další se přidali někde na trase. Startovní
procedury se opět ujal Josef Frey. Ve svém vy-
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stoupení nám oznámil méně příjemnou novinu, že
15. ročník závodu Přes tři vrchy Vysočiny v červenci je poslední, který on pořádá. Po odstartování
jsme se všichni vydali na trasy 30, 50 a 85 km. Cíl
byl na zahradě manželů Freyových, kde na účastníky čekalo malé, či větší překvapení v podobě
energetických tyčinek nebo triček. Posezení na zahradě zpestřil Josef Frey uspořádáním dovednostních soutěží v jízdě na kole. Myslím, že se celá
akce vydařila. Tato tradice bude určitě pokračovat
i v příštích letech.
Nezahálejí ani naši cykloturisti. Na letošní rok
si naplánovali spoustu akcí. První byla v sobotu
7. května, a to Z Dačic do Dačic. Účastníci měli
dobré počasí a najeli okolo 60 km.
Zájemci o akce našich cykloturistů se mohou informovat u Josefa Freye.
S pozdravem
Ať nám to šlape se s vámi loučí cykloreportér Libor
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VÝTĚŽEK Z VÁNOČNÍCH BENEFIČNÍCH KONCERTŮ
POUŽIT NA NÁKUP NOVÉHO DEFIBRILÁTORU
Dne 28. dubna 2016 proběhlo předání automatického externího defibrilátoru Městské policii Jihlava. Městský úřad tento životadárný
přístroj zakoupil   z výtěžku 4. ročníku Vánočních benefičních koncertů, které každým rokem
pořádá Ondřej Slavičínský. Předání proběhlo
na Magistrátu města Jihlavy. Slavnostního aktu
se zúčastnil již zmiňovaný Ondřej Slavičínský
a zastupitel města Horní Cerekev pan Josef Šetek. Přístroj předali do rukou primátora města
Jihlavy, pana Ing. Rudolfa Chloupka.
Vánoční benefiční koncerty ocení i Kraj Vysočina, neboť se umístily v anketě Skutek roku
2015.

fotoarchiv Magistrátu města Jihlavy
-is-

TŘETÍ ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
JE NEJEN PRO FARNÍKY
„Umíš do toho kopnout? Tak sestav
tým a stav se na Farní fotbalový turnaj!“ Pod tímto heslem zvou pořadatelé
na třetí ročník této sportovní akce, která se koná v sobotu 4. června od 8 hodin
na fotbalovém hřišti v Horní Cerekvi.
Mužstva se mohou hlásit do 22. května.
„Turnaj má sice podtitul farní, ale je
otevřený pro všechny. Navíc se ho mohou
účastnit i dívčí nebo ženské týmy,“ vysvětluje hlavní pořadatel turnaje, záložník
SK Horní Cerekev Martin Havelka.
Šestičlenné týmy (5 + brankář) se utkají na dvou přírodních hřištích pro malou
Loňská sestava farního týmu Horní Cerekev
kopanou (50 x 30 metrů). Hráči se mohou
foto: archiv Martina Havelky
střídat neomezeně. Soutěží se ve dvou
kategoriích: junioři (6 až 15 let) a senioři
(starší 16 let). Startovné je 50 korun na osobu. Pro tropického počasí účastnilo devět týmů. Vítězem
každého je zajištěn teplý oběd. Na tři nejlepší týmy starší kategorie se stal Božejov, mladší kategorii
z každé kategorie navíc čekají hodnotné ceny (např. ovládla Třešť.
ovoce z IBK Trade) a poháry, speciální pohár si odZájemci se mohou hlásit na telefonu 773 228 570
nese i nejlepší střelec turnaje. Jméno vítěze se také nebo na mailu havlik.hav@gmail.com. Více inzapíše na putovní pohár.
formací včetně elektronické registrace najdete
Loňského ročníku pod záštitou místního duchov- na www.turnaj-hc.webnode.cz.
ního správce P. Jaroslawa Zygmunta se za téměř
Jan Mazanec

Hornocerekvický zpravodaj
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Okénko do Chrástova
I v jarních měsících se v místní hospůdce konala další setkání.
V březnu to byla velikonoční dílna – tvořili
jsme si mechové velikonoční věnce, které pak
o svátcích zdobily naše domy.

8. dubna při podvečerním setkání jsme si poslechli malý kytarový koncert v podání Manu
Hendrikse z Belgie.
Po duševní potravě následovala dobrota
v podobě výborného guláše z divočáka, který
uvařil pan Jiří Topka.

Velké poděkování tak patří nejen jemu, ale i celému honebnímu společenství Čejkov a mysliveckému spolku Chrástov, které tuto pochoutku místním občanům nezištně věnovalo.

Srdečně zveme na další společné setkání v sobotu 2. července, kdy v podvečer vypukne již tradiční
pouťová taneční zábava.
-jf- a -jk-

ČISTÁ VYSOČINA
Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří nám přišli pomoci
uklidit okolí silnic vedoucích z našeho města. Jako
v minulých letech jsme se
zapojili do projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina,
který nám poskytnul pytle
na odpad a odvoz odpadků.
Letos jsme uklízeli okolí
silnic vedoucích na Pelhřimov, Jihlavu, Novou Ves,
Horní Ves a Hříběcí (rodina
Dalíkova). Nasbíráno bylo
mnoho pytlů komunálního
odpadu i čistého plastu. Bohužel, již druhý den
po sběru jsem zahlédla v příkopu PET lahev od nápoje. Budu velice ráda, když se příští rok sejdeme
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Foto: Jan Koníř
alespoň v takovémto počtu. Všem ještě jednou veliké DÍKY.
Zdeňka Němcová
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Dne 25. března se uskutečnil v modlitebně církve
Adventistů koncert místní
křesťanské kapely v rámci
velikonočních svátků, které
patří mezi největší křesťanské svátky. Toto vystoupení
se neslo pod názvem „Historie a budoucnost Velikonoc“.
O historii velikonočních
svátků hovořil kazatel této
církve ThB. Aleš Zástěra,
který na základě Bible, a to
především evangelia podle
Jana, vysvětlil přítomným,
proč křesťané po celém světě slaví tento pro ně tak důležitý svátek. Hlavním
mottem tohoto setkání byla samotná slova Ježíše
Krista podle evangelia Jan 3,16-17: „Neboť Bůh
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět,
aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“
Do tohoto koncertu byly zapojeny i děti, které svým vystoupením velmi zpestřily celý pořad.
Především to byla šestiletá Lea Spielvogelová,
která si svým hudebním vystoupením získala obdiv všech přítomných. Účastníci tohoto koncertu
dostali jako upomínku brožůrku od Ellen G. Whiteové Velikonoční příběh, kde se mohou podrobně
seznámit s touto pro nás křesťany tak důležitou
událostí v dějinách lidstva.
Při odchodu z modlitebny všichni účastníci velice kladně hodnotili tuto akci, měli řadu otázek
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týkajících se těchto svátků a vyslovili přání, aby
i nadále byly podobné akce pořádané.
Tato hudební skupina vystoupila již v minulých
letech na svých koncertech v rámci Noci kostelů
a to především v Telči, ale i v Horní Cerekvi, kam
byli pozváni pořadateli. I pro letošní rok se připravují na toto otevření kostelů a svým programem
chtějí oslovit přítomné a podělit se s nimi o zkušenost, proč i oni věří.
Ing. Zdeněk Nadrchal
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KDYŽ NĚKDO ODEJDE…
Když zemře někdo blízký, je to pro jeho rodinu
a přátele většinou těžká rána. Přesto se někdo musí
postarat o nutné kroky, které za nás nikdo nevyřídí. Protože víme, že jen málokdo z nás skutečně ví,
jak se v takovéto těžké chvíli správně zachovat, připravili jsme si pro vás několik rad týkajících se například toho, jak se zachovat při úmrtí doma, v nemocnici, jak správně vybrat pohřební ústav, jaké
jsou druhy obřadů, rady týkající se vyřízení dědictví, úřadů, matriky, vdovského důchodu, nebo také
rady týkající se psychické pomoci, smuteční etiky
a kondolence.
V dnešní době by měla pohřební služba zajišťovat nepřetržitou pohotovostní službu pro převozy zemřelých, veškeré smuteční služby spojené
s objednáním pohřbu, ať už do hrobky, země, nebo
žehem. Zajištění hrobníka, kněze, či smutečního
řečníka, věnců, květin, smuteční hostiny, autobusu,
fotografa, smutečního oznámení a vyřízení potřebných dokumentů by mělo být téměř samozřejmostí.
Okamžitě poradí, jak postupovat při náhlém úmrtí
blízké osoby, nebo ví, že v některých případech je
odchod vašeho nejbližšího nejen bolestivou ztrátou,
ale i finančním zatížením rodiny. Pomohou s výběrem vhodné obřadní síně, kaple nebo kostela po celé
ČR. Udělají si na každého tolik času, jak si takováto
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složitá a těžká chvíle zasluhuje. Dostane se vám zde
vlídného přivítání a v příjemném lidském prostředí
se vám budou věnovat s veškerou úctou a pietou,
jak si tato tíživá situace zasluhuje.
Když odejde blízký člověk tam, odkud není návratu, je první reakcí šok. Pozůstalí nevědí, co by
teď vlastně měli dělat. Nechceme nikoho strašit, ale
právě pro pomoc v těžké chvíli jsme vám připravili
rádce a o výše zmíněných radách vás budeme informovat v dalších vydáních.
Michal PLECHATÝ
majitel pohřební služby
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Kulturní dům Horní Cerekev
uvede v pátek

30. září 2016

BOBA KLEPLA

v romantické komediální one man
show o zamilovaném stárnoucím
uklízeči z nákupního centra

VYSAVAČ

Začátek v 19.30 hodin
Vstupné předprodej: 200,-/250,-Kč,
na místě: 250,-/300,-Kč
Předprodej: MěÚ Horní Cerekev,
565 396 385, od 1. 8. 2016

Hornocerekvický zpravodaj
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24. 6.
9:00
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45,-
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 11. června 2016
5. PREZENTAČNÍ KOŠT VÍN ČR
14.00 – 17.00 hodin, KD
V pátek 24. června 2016
zábavné představení pro děti
KOUZELNÁ PLAVBA
9.00 hodin, KD
V sobotu 25. června 2016
POUŤOVÁ ZÁBAVA
hraje VIGO
Začátek ve 21.00 hodin, KD
V neděli 26. června 2016
POUŤOVÝ KONCERT
Jihočeská dechová kapela
LIBKOVANKA
15.00 – 17.00 hodin
u kulturního domu

PŘIPRAVUJEME
V pátek 30. září 2016
VYSAVAČ
one man show
BOBA KLEPLA
Začátek 19.30 hodin, KD

SEZNAM AKCÍ NA HŘIŠTI V HŘÍBĚCÍ 2016
V sobotu 28. května 2016
KÁCENÍ MÁJE,
hraje: Hudba pro vás
V sobotu 18. června 2016
PŘEDPOUŤOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
taneční zábava – TĚ100
V sobotu 16. července 2016
ŽENSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
taneční zábava - TĚ100
V sobotu 6. srpna 2016
VELKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
taneční zábava – KAREL A MY

V sobotu 2. července 2016
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA V CHRÁSTOVĚ
vypukne v podvečer

Od 27. května 2016
KAŽDÝ PÁTEK VEČER POSEZENÍ S HUDBOU

V sobotu 9. července 2016
15. ROČNÍK TREK MTB MARATONU
„Přes tři vrchy Vysočiny“
Start od KD v 10.30 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

Adéla Razimová

Dne 21. června uplyne 25 let
od chvíle, kdy nás ve věku 51
roků navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav Cháb z Horní
Cerekve.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.
Manželka Růžena a dcery Ivana
a Miroslava s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, známým, bývalým spolupracovníkům, též všem hasičům, kteří doprovodili
4. května na poslední cestě našeho milého manžela,
tatínka, pana Jaroslava Žáka.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a synové

-iz-

NARODILI SE:
SŇATEK UZAVŘELI:
Petr Tobíšek a Eva Májiková
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Petr Tobíšek
Karel Vichr
Miloslav Kříž
Jana Bernatová
Pavel Chadim

80 let
Jaroslava Pechová
Miroslav Hejda
85 let
Marie Janoušková

75 let
Pavel Zadražil
Růžena Becherová

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Dagmar Prilová   67 let
Zdeňka Jandová  72 let
Jaroslav Žák  75 let

-pk-
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