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Půlnoční drak v horní cerekvi měl svou Premiéru
Za velké podpory příznivců závodů dračích
lodí a místních obyvatel měl v našem městě na Zámeckém rybníku premiéru Půlnoční drak zařazený
do seriálu dračích lodí Vysočiny. Za desetiletou historii tohoto seriálu se tak jel poprvé noční závod dračích lodí a vůbec poprvé v České republice. Soutěže
se zúčastnilo celkem 20 posádek, které se utkaly

o putovní trofej „Půlnočního draka“. Po zásluze si
tuto trofej ukořistila posádka Vajgarská saň z Jindřichova Hradce, která ji symbolicky převzala úderem
půlnoci. Pořadatelé celé akce Prima sport Horní Cerekev se již nyní těší na příští ročník a pevně věří, že
se Půlnoční drak vrátí zpět do Horní Cerekve.
M.P.

Foto: M. Václavík

Prima sport Horní Cerekev děkuje
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli a svým úsilím přispěli ke zdárnému průběhu
prvního ročníku dračích lodí v Horní Cerekvi. Předně patří velký dík městu Horní Cerekev, bez jehož
podpory bychom se neobešli. Dále děkujeme panu
Vladimíru Šamajovi, který ve spolupráci s místními
dobrovolnými hasiči nasvítil starou cestu, panu Jiřímu Topkovi za poskytnutí vodní plochy, panu Stanislavu Novákovi za technickou podporu a obci Černov za zapůjčení stanu. Všem jmenovaným patří velký dík za dobře odvedenou práci a těšíme se na další
spolupráci u druhého ročníku Půlnočního draka.
Členové klubu Prima sport
Poděkování
Starosta města děkuje všem organizátorům závodů dračích lodí za velmi dobrou a náročnou přípravu

sportovně-kulturní akce „Půlnoční drak“ na Zámeckém rybníku dne 10. září 2016.
Ohlasy účastníků
Vážený pane starosto, chtěli bychom poděkovat za uspořádání sportovní akce „Půlnoční drak“
v Horní Cerekvi, kterého jsme se mohli zúčastnit. Závod dračích lodí jsme jako posádka složená
z úředníků města Jindřichův Hradec jeli poprvé
a určitě ne naposledy. Moc se nám v Horní Cerekvi
líbilo a noční jízdy v nás zanechaly nezapomenutelné zážitky. Rádi se k vám příští rok opět podíváme.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu celé akce.
Za posádku Hradecká (J)elita Ing. Lenka Pospíchalová, referentka Oddělení regionálního rozvoje
MěÚ Jindřichův Hradec

Oznámení o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva kraje Vysočina
Oznámení
o době a místu konání voleb
Starosta města Horní Cerekev podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů
do Zastupitelstva
kraje Vysočina
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5) Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro
úpravu
V Horníhlasovacích
Cerekvi dnelístků.
09/09 2016.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
V Horní Cerekvi dne 09/09 2016.
Horní Cerekev
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
Horní Cerekev

Hornocerekvický zpravodaj

Informace z technicko-hospodářského oddělení
Parkoviště v areálu základní školy

Vzhledem ke stále většímu dopravnímu zatížení
v okolních ulicích základní školy byla rozhodnutím
zastupitelstva města do rozpočtu na letošní rok zahrnuta výstavba parkovací plochy v areálu školy.
Tato má výhradně sloužit pro potřeby školy s vjezdem a parkováním na povolení vedení školy. Celé
stavbě předcházela projektová příprava, včetně vyjádření dotčených správců sítí infrastruktury a následně povolení formou územního souhlasu zdejším

stavebním úřadem. Stavba samotná
byla zahájena koncem měsíce července nutnou překládkou kabelů NN společnosti E.ON a položením nového
a úpravou části původního vedení dešťové kanalizace. Dále byly provedeny
skrývky ornice, úpravy stávající podélné komunikace, včetně osazení silničních obrub lemujících novou parkovací
plochu. 17. srpna 2016 byl položen finální asfaltový povrch v celé ploše nového parkoviště a v celé délce přilehlé
areálové komunikace. Nový asfalt byl následně doplněn o vodorovné a svislé dopravní značení, vše se
stihlo do začátku nového školního roku. Výkopové
a veškeré zemní práce byly prováděny společností
KM ZEMSERVIS s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci města. Finální povrchy položeny společností
SWIETELSKY s.r.o. Všem zúčastněným děkujeme
za kvalitně odvedenou práci a věříme, že nové plochy budou sloužit dlouhou řadu let.

Stavební parcely Kamenný Vrch
Dne 8. září 2016 byla stavba generálním dodavatelem dokončena a předána. V závěrečné fázi byly
provedeny štěrkodrtě, vodovodní propustek kolem
komunikace II/112 směřující na Pelhřimov byl zaasfaltován nový sjezd z hlavní komunikace a výkop
po provedení kanalizace v místě před bytovkami.
Byla rozebrána a upravena původní komunikace. Za účasti zaměstnanců města byly provedeny

nezbytné terénní úpravy včetně posečení všech
nově vzniklých parcel. Nyní bude následovat přeložka vedení kabelů O2 do prostor dvou bývalých
komunikací, které byly výstavbou zrušeny, a tím
bude stavba v této fázi dokončena. Ještě jednou
děkujeme všem občanům bydlícím v blízkosti výstavby za respektování zákazů a omezení po dobu
průběhu stavby.

Smuteční obřadní síň v Horní Cerekvi
Jak jsme již v dřívějším čísle zpravodaje informovali, byla začátkem měsíce září zahájena plánovaná
výměna střešní krytiny na zmíněném objektu. Oprava se nepatrně protáhla z důvodu nepředvídaného

poškození nosné konstrukce krovu střechy objektu.
Musely být provedeny tesařské zásahy a následně
mohla být provedena pokládka pojistné hydroizolace včetně laťování, nové krytiny a hromosvodu.

Poruchy veřejného osvětlení a rozhlasu
Opětovně žádáme občany města a místních částí, pokud zjistí poruchu na veřejném osvětlení nebo
rozhlasu, o neprodlené informování na email: provoz@hornicerekev.cz, nebo též na Městském úřadu v Horní Cerekvi. Při větším počtu poruch je na
opravy najímána externí plošina. Informováním
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o nefunkčnosti tak zajistíte, že porucha, kterou
zaznamenáte, bude vždy opravena v nejbližším
možném časovém úseku.
Děkujeme občanům za spolupráci.
Radovan Ďuríček
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Vybíráme z nabídky nových knih
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Knihy plné dobrého čtení
Radka Třeštíková, Dobře mi tak.
Sebestředný a bezohledný malíř Boris
se rozvádí se svou ženou a stěhuje se
ze společného bytu ke kamarádovi
Viktorovi. Tento životní zlom ho nutí
zamyslet se nad sebou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomuje
všechna svoje selhání a poněkud neohrabaně se pokouší napravit chyby.
Hledá cestu zpět ke svému dospělému
synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang. V té
chvíli mu navíc zkříží cestu šestnáctiletá Erika.
Lenka Chalupová, Ledové střepy. Nevěra je jako ledový střep.
Prořízne kůži až do krve. Rána sroste.
Zacelí se. Ale jizva zůstane. Na srdci
ji nosí Jáchym Wollner, neobyčejně
obyčejný chlap z malého moravského města. Právě on vypráví o cestě,
která z něj udělala nejen nevěrného
manžela, ale také vraha.
Markéta Harasimová, Pouta
z pavučin. Manželství Julie a Robina
prochází vleklou krizí, kterou přetne
Robinovo nečekané zmizení. Juliin
švagr sice pracuje jako policejní ředitel, ona však najímá soukromého
detektiva Teodora Tecla, aby po jejím
manželovi pátral paralelně s policií. Už
při prvním setkání mezi nimi přeskočí silná erotická jiskra, které se oba snaží marně vzdorovat.
Petra Nachtmanová, Svůdkyně
s modrým nebem nad hlavou.
Svůdkyně s modrým nebem nad hlavou Simona nedávno opustila přítele,
protože dál nehodlala trávit čas v nebezpečně vyzdobené ložnici. Jelena
se už několik let věnuje raději své
úspěšné cukrárně a vyrábění dortů než zkoumání opačného pohlaví.
Poslední zkušenost ji totiž málem
stála život, když se miláčkovi snažila splnit náročné
tužby. Zanedlouho se Simona znovu zamiluje.
Petra Nachtmanová, Vdaná
potvora. Věštkyně ze sousedství
předpověděla Milušce setkání se
třemi osudovými muži. A od toho
okamžiku skutečně potkává nejrůznější muže, kteří vypadají jako
potencionální partneři. Problém
je však v tom, že Miluška je vidí
všude.
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Miroslav Gracík, Václav
Nekvapil, Chalupáři. Příběh
natáčení a osudy jeho hrdinů.
Chalupáři patří mezi nejoblíbenější seriály natočené Českou
televizí a při pravidelných reprízách se vždy umisťují velmi
vysoko na žebříčcích sledovanosti. Jak tento seriál vznikal
a s kolika nečekanými problémy se museli jeho tvůrci při natáčení potýkat, se dočteme v jedinečné publikaci Miroslava
Graclíka a Václava Nekvapila.
Ivan Kandl, Bradla v šuplíku. Kniha je zcela určitě nevšední svým zpracováním i obsahem. Byla napsána, aby čtenáře na jedné straně pobavila, ale
na straně druhé donutila k zamyšlení nad naší historií i současností. Autor v ní vypráví formou
černého humoru o své dvanáctileté profesní kariéře učitele
na jedné pražské střední škole.
Anna Žídková, Deník zelené
vdovy. Román popisuje na pozadí detektivní zápletky záštiplné
vztahy dvou sester. Starší z nich,
Helena, nemůže mít děti, zato
je mimořádně inteligentní a sebeobětavá. Její skoro o deset let
mladší sestra, Viola, má tři děti,
o něž se naprosto nemíní starat,
takže celou odpovědnost za jejich výchovu přebírá ta starší.
Danka Šárková, Zašívaná
panenka. Manželé Jandovi
spolu žijí roky v jedné domácnosti, ale teprve po letech zjistí,
že se vůbec neznají. Protiklady
dvou zcela rozdílných osobností
a vzájemná tolerance jim skýtá nemálo krásných okamžiků,
ale též vyhrocených situací, kdy
jde o vlastní životy. Až na malá
škobrtnutí by oba propluli desetiletími, ale vše změní příjezd
záchranné služby.
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
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KATALOG KNIH MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Po úspěšné modernizaci počítačového vybavení přichází městská knihovna s novou službou pro občany −
vyhledávání knih pomocí ON-LINE katalogu knih, které
jsou v knihovním fondu. Katalog je dostupný buď přímo

z plochy počítačů umístěných v knihovně nebo z webových stránek www.hornicerekev.cz
(hlavní strana vpravo dole – kliknutím na odkaz
KNIHOVNA ON-LINE katalog)

Jak vyhledávat v katalogu

Jak si můžu v katalogu vyhledat dokument?

Jednoduše tak, že do jednoho z vyhledávacích polí zadáte alespoň část hledaného pojmu.
Horní roletka (1) vám dává možnost ještě před vyhledáváním zvolit, v jakých dokumentech bude prohledávání provedeno.
• vyhledávání ve všech dokumentech – nastaveno jako
výchozí
• pouze knihy
Otazník (2) – kliknutím na něj zjistíte statistické údaje
o tom, kolik má knihovna svazků a titulů knih.
Vyhledávací pole Autor (3): do tohoto pole vkládáte
příjmení autora. Pokud si nejste autorovým jménem jisti,
můžete použít seznam všech autorů (kteří jsou v systému knihovny vloženi), jenž se v abecedním pořadí skrývá
pod odkazem slova Autor na tomto řádku.
Vyhledávací pole Název (4): zde vkládáte název titulu,
který si přejete najít. Většinou stačí jedno dvě slova začátku názvu knihy.
Vyhledávací pole Klíčové slovo (5): toto pole použijte,
pokud nehledáte konkrétní titul, ale zajímá vás seznam literatury k určitému tématu (např. Vánoce, pletení, medicína apod.) Pokud si stejně jako odkaz Autora rozkliknete
i toto pole, otevře se vám abecedně řazená nabídka.
Záložka Kombinovaný dotaz (6)

Pokud chcete zadat složitější dotaz s použitím logických operátorů, použijte kombinovaný dotaz.
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Zde můžete zkombinovat až 5 různých podmínek za použití logických operátorů Zároveň a Nebo.
Vyhledávat můžete z více než 20 polí (např. Autor,
Název, Klíčové slovo, Nakladatel/Vydavatel, Edice aj.)

Výsledky vyhledávání
Po kliknutí na tlačítko Hledej se zobrazí Výsledky vyhledávání:
● KN je zkratka pro knihy, Signatura svazku znamená umístění knihy v knihovně. Naučná literatura používá
znaky tzv. Mezinárodního desetinného třídění (MDT),
kdy v tomto systému třídění je každé oblasti lidské činnosti přiřazen určitý číselný kód (např. Psychologie 159.9
, Hudba 78, Afrika 908.6 atp.) Použité znaky MDT v naší
knihovně najdete vyvěšené v oddělení naučné literatury.
Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na název dokumentu, zobrazí se Katalogizační lístek
Katalogizační lístek obsahuje základní bibliografické
údaje o dokumentu, včetně anotace.
Po otevření odkazu Seznamy a novinky dostáváte
možnost vyhledat nově vložené dokumenty za určitý počet dní.
S případnými otázkami se obraťte na knihovníka buď
osobně, nebo telefonicky na 565 396 566.
knihovna.hc@cmail.cz
Miroslav Václavík
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školní stříPky
A už je to zase tady! Ve čtvrtek prvního září zamířily více
než dvě stovky větších, menších i nejmenších obyvatel
Horní Cerekve a okolí do našeho stánku vzdělanosti – do základní školy. Na hřišti u školy
jsme za slunečného počasí
slavnostně zahájili školní rok
2016/2017 za účasti pana starosty Ing. Jaroslava
Andrleho a také mnoha rodičů i prarodičů našich
osmnácti prvňáčků. Poté se všichni žáci rozešli
do svých tříd s třídními učiteli, kde strávili první
– kratší školní den. První třídu si do jejich království odvedla třídní učitelka Mgr. Jana Kodysová,
deváťáky bude řídit třídní učitelka PaedDr. Marie
Angelisová. Pedagogický sbor od nového školního
roku posílila na částečný úvazek Mgr. Monika Brzoňová pro výuku dějepisu a výchov. Všichni zaměstnanci oceňují nové parkoviště u školy. Věřím,
že i obyvatelům Fügnerovy ulice úbytek deseti aut
před jejich domy uleví.
V tomto školním roce se mimo běžné vzdělávání a výchovu chceme více zaměřit na vztahovou problematiku, čemuž určitě napomůže
i právě probíhající „Týden etiky“. Vstupujeme také do dvouletého období, během kterého
by měla být škola připravena na tzv. společné
Žáci naší školy se zúčastnili prvního ročníku
„Půlnočního draka“ – závodů na dračích lodích.
Své síly změřili s žáky ZŠ Nový Rychnov. Většina
z účastníků držela pádlo v ruce poprvé a po několikaminutové instruktáži jeli „ostrý“ závod. Soupeř
z Rychnova byl nad jejich síly, ale akce se dětem
líbila a hned se sháněly po možnostech tréninku
a dalších jízd na dvanáctimetrové lodi.
Našich osmnáct odvážných: (zleva)
Kateřina Svobodová, Libor Dvořák, Vojta Duba,
Kristýna Kommová, Jakub Brada, Alena Vaňková,
Filip Havelka, Ondra Šmíd, Dominik Sankot, Tomáš Pospíchal, Jakub Dvořák, Adam Hamrle, Tadeáš Pulda, Filip Svoboda, Diana Drdová, Nikola
Buštová, Lucka Dvořáková a Klára Kahounová.
Děkujeme pořadatelům z Prima sportu Horní Cerekev, zejména Martinu Dubovi a Miroslavu Křížovi, za umožnění startu našich dětí a nevšední zážitek. Věříme, že ne poslední. Dračí lodě jsou totiž
nejen o výkonu, ale hlavně o zábavě a té jsme si
užili opravdu dost.
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vzdělávání jak po stránce teoretické, tak i personální a materiální.
Všem žákům, zaměstnancům a rodičům přeji
do následujících deseti měsíců pevné zdraví, hodně pilné práce, protože bez ní nelze dosáhnout dobrých výsledků, hodně příjemných chvil strávených
ve škole a co nejméně problémů.
(vs)

(vs)
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Naši prvňáčci

Dvořáková Alžběta

Harudová Tereza

Kotek Tomáš

Kratochvílová Anna

Maršáková Nela

Nechvátal Milan

Novák Michal

Pejchal Filip

Piskura Matěj
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Prüher Jan

Razimová Theodora

Roubíček Jakub

Šenkýřová Nella

Šíma Artur

Váchová Jana

Varodi Alexandr

Varodi Tobiáš

Wasserbauer Mario

Poděkování
Starosta města děkuje organizátorům a tvůrcům výstavy místní organizace
Českého svazu zahrádkářů za velmi zdařilou a krásnou expozici
domácích výpěstků a květin.
8
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Ze života mateřské školy
Prázdniny nám zamávaly a 1. září 2016
jsme se opět sešli v mateřské škole.
13 předškoláků se s námi rozloučilo a odešlo do základní školy. 12 nových dětí se zapsalo do MŠ. Ve školce i nadále fungují tři
oddělení. Dvě třídy heterogenní ve věku (2 až
5 let) a jedna třída homogenní (předškoláci).
Personálně jsme v téměř stejném složení
jako v loňském roce. Máme v plánu posílit mateřskou školu o chůvu ke dvouletým
dětem − za předpokladu schválené dotace
od MŠMT. Stejně jako vloni vaříme obědy
pro MŠ Sedmikráska v Horní Vsi.
Během minulého školního roku jsme se
snažili i o modernizaci naší mateřské školy. Vyměnili jsme nevyhovující podlahovou
krytinu v oddělení „Krtečků“ a třídu vybavili
novým nábytkem. Dále se povedlo provést
internetové rozvody po celé škole a zakoupili jsme interaktivní tabuli pro práci s dětmi
„Sweetbox“. Během léta byly po dohodě se
zřizovatelem zrekonstruovány schody do mateřské školy (výměna dlažby za protiskluzovou) a prováděny průběžné opravy pracovníky radnice. V podzimním období bychom
ještě chtěli přehradit hrací část zahrady.
Ve školním roce 2016/2017 mateřská škola
nabízí několik kroužků, které zajišťují pracovnice mateřské školy – anglický jazyk,
pískání na zobcovou flétnu a pěvecký kroužek. V plánu máme také tvořivá odpoledne
s rodiči, která se setkala s pozitivní zpětnou
vazbou, a oblíbené hry rodičů s dětmi během
provozu MŠ.
Naše mateřská škola se zapojila do Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve kterém
bychom mohli získat zajímavé finanční prostředky
na různé projekty (chůva v mateřské škole, vzdělávání, setkávání s rodiči a další).
Jistě mnozí z vás z médií či tisku zaregistrovali
informace o změnách ve školství. Zásadní změna,
která se týká mateřských škol, je zavedení povinné předškolní docházky. Novela školského zákona
561/2004 Sb. § 34 odst. 1 „Předškolní vzdělávání
se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla
6 let. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“
Nechávám na zvážení každého, zda je správné, aby
stát takto razantně zasahoval do rodičovských práv
a k čemu a pro koho je tato změna přínosem.
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§ 34 odst. 2 „Zápis k předškolnímu vzdělávání
od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem
a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“ V praxi
by tato novela měla znamenat, že všechny děti, které ve školním roce 2017/2018 budou patřit do předškolní třídy, musí jejich zákonní zástupci přihlásit
v době zápisu ke vzdělávání ve spádové mateřské
škole. Organizace školního roku by měla probíhat
podobně jako na základní škole a v době prázdnin
děti nemají povinnost mateřskou školu navštěvovat.
Zákon přece jenom ponechal rodičům otevřená
zadní vrátka, a to v podobě domácího či individuálního vzdělávání, s čímž musí souhlasit ředitel školy
a dítě podstupuje „přezkušování“ v mateřské škole.
Mgr. Lenka Jantačová,
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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Na 14 dní se dvěma a půl miliony mladých
z celého světa? Proč ne!

Foto: archiv M. Havelky
Když jsme se dozvěděli o Celosvětovém setkání křesťanské mládeže v Polsku, rozhodli jsme se
využít této příležitosti setkat se s mladými z celého světa i se Svatým otcem. Neodradil nás strach
z možných útoků, z těžkých podmínek a z neznáma, a tak jsme s ostatními mladými vyrazili
na cestu. Cesta se nám zdála daleká, ale v porovnání s ostatními národy byla jedna z nejkratších.
Nejprve jsme přebývali v městečku Chełm Śląski,
kde se o nás farníci krásně starali. Týden byl nabitý výlety, při kterých jsme poznávali místní kraj,
kulturu, způsob života a památky. S rodinami,
které nás ubytovaly, jsme navázali blízký vztah.
Pak jsme přejeli do Krakowa. Zde neměli všichni z nás možnost spát v rodinách, ale i tělocvičny poskytovaly dostatek pohodlí. Program víc
záležel na každém z nás. Zde už jsme se více
setkávali s jinými národy a málokdo si nepořídil fotku s lidmi z jiného kontinentu než Evropa.
Často jsme museli jít pěšky několik kilometrů nebo jsme stáli tříhodinovou frontu na oběd,
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ze kterého se vyklubaly rýžové sušenky. Anebo
jsme šli půl dne ve vedrech bez vody, ale odnesli jsme si odtud vzpomínku na celý život, které
se nic nevyrovná – setkání s papežem. Někomu projel papamobilem přímo před nosem, jiným mával ze silnice a další ho zahlédli alespoň
jako bílou tečku na pódiu. Všem nám ale zůstávají v srdcích jeho slova: „Neklesejte na mysli:
svým úsměvem a svou otevřenou náručí hlásejte
naději a buďte požehnáním jediné lidské rodiny, kterou tady tak dobře reprezentujete! Radost,
kterou jsme bohatě obdrželi zadarmo od Boha,
předávejte zadarmo dál. Tolik lidí na ni čeká!“
Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří naši
cestu podpořili finančně i modlitbami. Jsme vám
za to vděční. Rádi bychom vás pozvali na setkání,
ve kterém vám naši cestu do Krakowa přiblížíme,
ukážeme fotky, videa a sdělíme zážitky. Setkání
se bude konat v kostele v Horní Cerekvi v neděli
25. září od 14 hodin. Moc se na vás všechny těšíme!
Křesťanská mládež z Horní Cerekve
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Druhy obřadů
Běžně se u nás provádějí tři následující formy pohřbu:
Zpopelnění bez obřadu
Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Na přání pozůstalého
je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.
Zpopelnění s obřadem − rozloučení v obřadní síni
nebo v kostele s následným zpopelněním (kremací)
V současné společnosti je nejčastějším způsobem
pohřbu kremace, neboli zpopelnění. Spalování se děje
žhavým vzduchem. Popel se poté předává ve speciální schránce − urně příbuzným. Urnu je možné uložit
v kolumbáriích, urnových sklípcích, hrobech, nebo
vsypových loučkách. Urnu s ostatky Vašeho blízkého
můžete uložit i jinde, třeba také u vás doma. Popel
zesnulého je možné také rozprášit.
• oznámení pohřbu prostřednictvím parte
• rozloučení s mrtvým u rakve před obřadem
• slavnostní rozloučení v obřadní síni nad rakví
(3−4 hudební skladby, hudba živá nebo reprodukovaná, případně proslovy obřadníka (profesionální řečník krematoria, pohřební služby, kněze či
příbuzných). Obřad je ukončen zpravidla pádem
opony, či spuštěním rakve.
• Po obřadu zpravidla navazuje pohřební hostina,
nebo alespoň malé pohoštění smutečních hostů.
Obřad rozloučení před kremací nemusí proběhnout v obřadní síni krematoria, i když je to nejběž-
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nější. Může se konat například v kostele. Pohřební služba zajistí, aby byl zesnulý vystaven v rakvi
v kostele v určenou hodinu. Po církevních obřadech
zajistí převoz rakve do krematoria.
Od pohřební služby si nenechte vnutit to, co nechcete (jste platící zákazník). Rozsáhlost obřadu
objednejte podle toho, co si nebožtík přál, případně
jaké jsou zvyky ve vaší rodině.
Květiny a věnce, které jsme objednali k pohřbu
nebo je dostal zesnulý od dalších účastníků pohřbu,
můžeme po obřadu odvézt na hřbitov nebo s nimi
dělat cokoli jiného.
Pohřeb s uložením do země
Pokud si přejete klasický církevní pohřeb a následné uložení do země, vyhledejte příslušného faráře nebo kněze a domluvte s ním podrobnosti.
• oznámení úmrtí zvonem
• oznámení pohřbu prostřednictvím parte
• rozloučení s mrtvým u rakve v kostele
• smuteční průvod na hřbitov
• rozloučení nad hrobem s proslovy
• pohřební hostina
•

Pokud je hřbitov jinde než kostel, ve kterém se
rozloučení koná, pohřební služba zajistí cestu rakve
pohřebním vozem s květinami na hřbitov, kde následuje pohřeb do země.
Michal PLECHATÝ,
majitel pohřební služby
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VYSAVAČ

Studio DVA divadlo

Začátek v 19.30 hodin
Vstupné předprodej: 200,-/250,-Kč,
na místě: 250,-/300,-Kč
Předprodej: MěÚ Horní Cerekev,
565 396 385, od 10. 8. 2016

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE
A MOŠTÁRNA ŽIROVNICE
Žižkova ulice 781
Zahajuje 9. září 2016 opět provoz
Příjem kvasu a ovoce na pálení.
Po: 16−19
St: 09−11
Pá: 16−19
So: 15−19
Pátek + sobota možnost
moštování.

Informace
na tel.: 728 866 442,
724 866 041
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NOVĚ OTEVŘENÁ
VETERINÁRNÍ
ORDINACE
V HORNÍ CEREKVI
Nám. T. G. Masaryka 45
(vstup ve dvoře, vedle ordinace
dr. Madroně)
široká škála antiparazitárních přípravků,
vakcinace, drobné chirurgické zákroky,
poradenství

ORDINAČNÍ HODINY:
PO ––––––––––
ÚT 16–18 hod.
ST ––––––––––
ČT 16–18 hod.
PÁ ––––––––––
SO 16–18 hod.
NE ––––––––––
Pro ošetření mimo ordinační hodiny se
prosím objednávejte na tel.: 737 128 491

Na Vaši návštěvu se těší
MVDr. Marie Kosová
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ŠTĚRBOVI

oznamují zákazníkům, že přijímají
objednávky na dušičkové zboží:
věnečky, kytice, věnce
a výplně košů
na tel. čísle 728 436 549
nebo 607 620 372.
Věnečky se budou prodávat
volně v OD Vichr.
Prodej a výdej objednaného zboží
bude u Štěrbů, Sportovní 332,
Horní Cerekevi.

hralous s Pohádkou
“šaškův kníže”

V sobotu 15. října 2016 od 17 hodin
vystoupí v Chrástově divadelní
soubor HRALOUS s pohádkou
“Šaškův kníže”
Srdečně zveme malé i velké diváky
Vstupné 30 Kč

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 30. září 2016
VYSAVAČ
one man show
BOBA KLEPLA
Začátek 19.30 hodin, KD
Předprodej na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385,
200,-/250,- Kč v předprodeji,
na místě 250,-/300,- Kč
Ve středu 5. října 2016
pořádá
MC Klubíčko HC
VELKÉ SETKÁNÍ MAMINEK
z Hornocerekvicka a okolí
v době 8.30 – 11.30 hodin
ve školní družině 2
(vchod z Kamenného vrchu)
V pondělí 10. října 2016
přednáška Mgr. Luboše Novotného
VLIV STRAVY NA NAŠI PSYCHIKU
začátek v 17.00 hodin v přístavbě ZŠ
V sobotu 22. října 2016
komedie
PRÁZDNINY SNŮ
V podání Divadelního souboru J. K. Tyl při
Kulturním zařízení města Počátky
Začátek v 19.30 hod, KD
Předprodej vstupenek od 3. října na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
Vstupné 100,- Kč
V sobotu 5. listopadu 2016
František Kasl a Filip Kobrle
VEČER PÍSNIČEK A POVÍDÁNÍ
Malý sál KD
18.00 hodin

19. 11. 2016
taneční zábava PARKÁN
3. 12. 2016
taneční zábava TLUSTÁ BERTA
17. 12. 2016
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Ondřej Slavičínský a hosté
25. 12. 2016
vánoční DISCO

Všem známým a kamarádům oznamujeme,
že nás dne 9. září 2016 ve věku 68 let navždy
opustil pan Jindřich Cháb z Horní Cerekve.
Rodina

-iz-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
Rozálie Sejková
Jan Hradecký
Gabriela Musilová
Sofie Šimková
Nelly Šafratová
Kryštof Žák

Martin Mezera
Ondřej Fikar
Jáchym Šimek
Jůlie Bártová
Nela Nechvátalová

Sňatek uzavřeli
Marcela Dubová a Jiří Šafrata

Životní jubileum oslavili
* 70 let *
Marie Francová
Jiří Poláček
Eliška Kunstová
Josef Červený
Božena Šťastná
* 75 let *
Miloslav Přibyl

OZNÁMENÍ

Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, vzpomínku.

PŘIPRAVUJEME

* 80 let *
Miloslav Ernst

* 85 let *
Karel Keller
Jaroslava Havránková
Marie Mácová
* 90 let *
Božena Zmeškalová
* 91 let *
Olga Parkanová
* 92 let *
František Bláha

Rozloučili se s námi
Augustin Vacek 82 let
Josef Jedlička 89 let

- pk-
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