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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření města za rok 2016
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2016 vykazuje tyto základní výsledky:
2016
příjmy
výdaje
stav běžných účtů k

rozpočet 2016
36,708.100,- Kč
36,708.100,- Kč
31/12 2016

skutečnost v Kč
38,380.836,- Kč
38,773.653,- Kč
3,182.667,- Kč

skutečnost v %
104,56 %
105,63 %

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/12 2014/2015/2016 vykazuje, že daňové příjmy byly k 31/12 2016:
* vyšší o 1,767.214,- Kč než ve stejném období roku 2014,
* vyšší o 1,832.007,- Kč než ve stejném období roku 2015.
Rozpočet města pro rok 2017
Již v listopadu loňského roku schválilo zastupitelstvo města časový harmonogram tvorby a schvalovacího
procesu rozpočtu města pro rok 2017, a to následovně:

etapa
• předložení finančních i věcných návrhů
a požadavků na rozpočet města 2017
• návrh pro radu města a finanční výbor
• projednání
návrhu
radou
města
a finančním výborem
• návrh pro zastupitelstvo města
• projednání návrhu zastupitelstvem města
• schválení rozpočtu města zastupitelstvem
města

garant

termín

oslovení adresáti

nejpozději do 30/11 2016

starosta města

nejpozději do 16/01 2017

rada města finanční výbor

nejpozději do 23/01 2017

rada města finanční výbor
zastupitelstvo města

nejpozději do 06/02 2017
nejpozději do 15/02 2017

zastupitelstvo města

nejpozději do 31/03 2017

Návrh rozpočtu města pro rok 2017 vypracoval a předložil starosta města a již probíhá jeho projednávání.
První verzi rozpočtu obdrželi členové rady města a finančního výboru 13. ledna 2017 a 16. ledna 2017
se k tomuto materiálu uskutečnilo první jednání. Uvedené termíny v harmonogramu jsou nejzazší a lze
předpokládat, že se schválení rozpočtu podaří zvládnout již do konce měsíce února.
Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Pelhřimov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Horní
Cerekev a Městem Horní Cerekev uspořádala ve dnech 7. a 8. ledna 2017 již tradiční
Tříkrálovou sbírku.
Výtěžek letošní sbírky dosáhl výše 30.185,- Kč a organizátoři sbírky tímto velmi
děkují všem štědrým dárcům.
Stejně velké poděkování patří i všem koledníkům, kteří Tříkrálovou sbírku absolvovali
v ulicích města v opravdu zimním a mrazivém počasí.
Údržba veřejné zeleně
Přestože v současné době panuje „paní zima“, zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo
návrh na vyhlášení zjednodušeného výběrové řízení na provádění, zajišťování a poskytování komplexních
služeb v oblasti údržby veřejné zeleně. Osloveno bylo pět subjektů z regionů Pelhřimovska i Jihlavska
a ve stanoveném termínu byly podány pouze dvě cenové nabídky, a to:
• Sečení trávy Vysočina, Třešť,
• Údržba zeleně - Markéta Přibylová, Horní Cerekev.
Cenové nabídky posoudila na svém posledním loňském jednání 19. prosince 2016 rada města a vyhodnotila
jako výhodnější nabídku domácí firmy Údržba zeleně - Markéta Přibylová.
Investice nejen do škol
I v letošním roce plánuje radnice investice nejen do školských příspěvkových organizací. Ve spolupráci
s ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Lenkou Jantačovou byla vypracována a podána žádost o dotaci z Fondu
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Vysočiny na „Sadové úpravy zahradních oddělení školy“. Finanční podpora Kraje Vysočina tomuto záměru
byla v závěru loňského roku schválena ve výši 50 tisíc Kč. Další žádost o dotaci ve výši 400 tisíc Kč byla
podána těsně před Vánocemi na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a to na „Pořízení nových herních prvků“,
opět do zahradních oddělení mateřské školy.
Ve spolupráci s ředitelem základní školy panem Mgr. Vítězslavem Skopalem je připravována projektová
dokumentace a žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci investičního
záměru „Rekonstrukce specializovaných učeben“ (matematika, chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis,
počítačová a jazyková učebna).
V neposlední řadě se připravuje realizace již několik let oddalované II. etapy „Rekonstrukce školní kuchyně“.
V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací i nového gastro zařízení.
Vlastní záměr by se měl uskutečnit v měsících 06-08/2017.
Návrh rozpočtu pro rok 2017 však počítá i s dalšími finančně, organizačně i provozně náročnými investicemi,
např. rekonstrukce části ulice Polní, rekonstrukce kotelen radnice a domu s pečovatelskou službou I., nové
přechody pro chodce u základní školy a na náměstí T. G. Masaryka, oprava střechy a krytiny obytného domu
čp. 145, výměna oken a vstupních dveří objektu lékárny a fyzioterapie, další etapa rekonstrukce objektu
dílen města, rekonstrukce části hřbitovní zdi, výměna podlahy jeviště a části oken a dveří v kulturním domě,
opravné práce na objektech či zařízeních města v Hříběcí, Chrástově a v Těšenově i mnoho dalších menších,
ale potřebných záměrů a opatření.
Třídění odpadů
V loňském roce 2016 se v rámci systému separace odpadů zajišťovaného v Horní
Cerekvi společností SOMPO, a.s., Pelhřimov, podařilo z komunálního odpadu vytřídit
průměrně na 1 osobu:
20,2 kg papíru, 17,3 kg plastů, 10,3 kg barevného skla, 5,8 kg bílého skla, 36,3 kg
kovů, 0,3 kg nápojových kartonů a k tomu některé další problémové odpady.
Poděkování
Starosta města děkuje všem organizátorům kulturních a společenských akcí, které se uskutečnily v závěru
roku 2016 a na úvod roku 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozsvícení adventního stromu v Hříběcí,
Česko zpívá koledy v kostele Zvěstování Páně,
Vánoční setkání s klienty a zaměstnanci Domova Jeřabina,
Vánoční benefiční koncert v kulturním domě,
Vánoční charitativní koncert v kostele Zvěstování Páně,
Retro Silvestr v hospodě v Hříběcí,
Silvestr v hotelu Rustikal,
Tříkrálová sbírka v ulicích města a v kostele Zvěstování Páně,
Sportovní ples v kulturním domě.

Přijďte mezi nás
V polovině funkčního období současného zastupitelstva města chci opakovaně připomenout, že všechna
jednání zastupitelů jsou přístupná veřejnosti. Skutečnost je však taková, že účast obyvatel na těchto zasedáních
je velmi nízká. Je škoda, že si občané zhruba jednou za dva měsíce nenajdou přibližně tři hodiny svého
času a nemají zájem, o čem a jak jejich zástupci rozhodují, jak jsou zodpovědní, jak hospodaří s veřejnými
prostředky a jak složité problémy musí někdy řešit. Některé plány a záměry se daří plnit snadno a rychle,
některé pomalu a složitě.
Pro mě osobně je nepochopitelné, že o prezentaci úspěšných i třeba méně úspěšných věcí, a těch prvně
uvedených není málo, je zájem takřka nulový. Takže v kontextu nadpisu tohoto „mini“ článku znovu apeluji
„Přijďte mezi nás“. Na prvním letošním zasedání bude například projednáván návrh rozpočtu města pro rok
2017. Těšíme se na vaši účast. Děkuji.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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„A JE KONEC...“ ZAZNĚLO
Právě nám uplynul vcelku rychle jubilejní 5.
ročník Vánočních benefičních koncertů. Vybralo
se krásných 25 486 Kč a 10 €, pro Oblastní spolek
Českého červeného kříže Jihlava. Nádherné to číslo. Nádherné díky vám, lidem, kteří jste na tento
koncert přišli a podpořili tuto myšlenku. Díky vám,
kteří jste mi s tímto projektem pomohli, ať finančně, materiálně, či organizačně. Díky vám, kteří jste
přijali mé pozvání a přispěli svou hudbou ke kráse
večera. Děkuji vám!
Miluji tu energii, která se míchá mezi jevištěm
a hledištěm. Ta skvělá atmosféra, která se v sále jen
víří. Ty emoce, plné očekávání a pomoci!
Dovolte, abych vám popřál šťastný nový rok
2017, plný zdraví, lásky, štěstí, kvalitní hudby
a hlavně dobrých skutků.
Za rok na viděnou!

PS: A kdo by se chtěl vidět dříve, tak bych si dovolil vás pozvat na premiéru nového projektu (Ne)
jen operní koncerty, které startují v počáteckém kinosále 4. března 2017 od 19 hodin.

Ondřej Slavičínský

ADVENT V CHRÁSTOVĚ
Začátkem adventu dostala kaple v Chrástově
nové nasvícení i nasvícení vánoční a stala se tak
slavnostní dominantou vesnice.
Již v dávných dobách patřily k adventu také tajuplné postavy jako Barborky, Mikuláš s andělem
a čerty, Ambrož, Lucky… V Chrástově, Černově a Nové Bukové se pohybuje 13. prosince průvod bíle zahalených postav – Lucek - s vařečkami

a peroutkou, které trochu vyděsí muže a tam, kde je
pustí do domácnosti, vymetou vše zlé.
K další nové a hezké tradici patří adventní setkání právě u kaple, kde se nejprve zahřejeme horkým punčem a vánočními cukrovinkami, a protože
„nejen chlebem živ je člověk“, následně si v kapli
za svitu mnoha svíček vychutnáme ještě nějakou
hudební lahůdku. Letos se tato sešlost uskutečnila
v neděli 18. prosince v 17 hodin. Příroda nám přála,
odpoledne začalo silné sněžení a dokonalou atmosféru nadcházejících Vánoc tak navodila ještě i bílá,
ve světle kaple se jiskřící, pokrývka vesnice. Hudební vystoupení si pro nás letos připravila tříčlenná country skupina Otisk z Nového Rychnova a pro
velký úspěch se jejich produkce protáhla na více jak
hodinu. Děkujeme a zase někdy na shledanou.
Jaroslava Fexová

4

Hornocerekvický zpravodaj

VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
KNIHY NA ZIMNÍ VEČERY
Petra Nachtmanová, Zaťukej mi
na srdce. Věra Kyselková se snaží o nalezení ženicha pro svou dceru a otce pro
vnučku. Nejde o snadný čin, protože žádný
vytipovaný muž nepostoupí ani do chodby
za hlavními domovními dveřmi. Dcera Ida
si naštěstí poradí dřív, než se její matka
stačí rozkoukat. Klidně se zamiluje a není
sama, kdo se v jejich rodině rozhodne
upláchnout na křídlech nové lásky.
Blanka Svobodová, Tohle nevyžehlíš.
Miluji Tomáše. A Tomáš miluje mě. Vím
to, jasná věc! Tak proč se teď válí se svou
dcerou a ex někde u moře, zatímco já trčím doma a společnost mi dělá maximálně
sedmička červeného? Po jeho návratu z dovolené je rázem všechno jinak... Pohádka
končí a začíná život připomínající jízdu
na horské dráze. (román)
Brian Solomon, Exotické železnice.
50 turisticky nejzajímavějších železničních tratí světa. Tato kniha seznamuje
čtenáře s pestrým a fascinujícím výběrem, a současně je i inspirací a průvodcem
po nejexotičtějších železničních trasách
světa, jež mnohé milovníky jízdy vlakem
lákají, aby zde překonali hranice svých
dosavadních cestovatelských zkušeností.
Karel Valášek, Adam. Po propuštění
z vězení začíná Adam nový život se svou
sestrou ve vile po rodičích. Díky kamarádovi získá zajímavou práci v luxusním
hotelu. Protože je pohledný, sportovně
založený a má mužné vystupování, projeví o něho zájem několik žen. V domě přibývá nájemníků, což Adamovi umožňuje
prožít spoustu veselých a zajímavých příhod. Adam se baví a s ním se baví i čtenář
této odpočinkové knihy.
Lucie Dvořáková, Velká kniha originálních nápadů. Chcete se naučit vytvářet originální výrobky, které zaujaly
tisíce lidí v časopisech a na internetu?
S touto knihou žádný problém. Všechny
postupy a techniky hravě zvládnete díky
srozumitelným návodům ve stylu krok
za krokem a nechybí ani samozřejmě
bohatá fotografická příloha. Tvoření pro
děti, nápadité dekorace do bytu či zahrady, věnce, renovace, neotřelé velikonoční
kraslice, nudit se určitě nebudete.
Táňa Kubátová, Vrabčák. Dvě zklamání v lásce stačí Julii na celý život. Také
Daniel si ze svého manželství odnesl skepsi
a opatrnost vůči opačnému pohlaví. S Julií
si rozhodně nic začínat nemíní. Obzvlášť
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když se tato nájemkyně jeho restaurátorské dílny jeví jako nezodpovědná bohémka. Jejich zdvořilá komunikace se však poznenáhlu mění v něco víc. Dají svému vztahu přece jen šanci?
Ladislav Zibura, Pěšky mezi buddhisty a komunisty. Svět z televize je
někde tam venku. Jen si pro něj někdy
musíš dojít pěšky. To je motto excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se
tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat údolí čínských a nepálských řek. Ať
už zrovna trpí výškovou nemocí, zachraňuje lidský život nebo je zatýkán čínskou
policií, vše komentuje s humorem.
Denisa Tatíčková, Anděl. Ve fantasy
příběhu nazvaném Anděl líčí autorka Denisa Tatíčková, jak se strážný anděl(ka)
při své první „službě“ zamiluje do pozemského kluka, kterého má ochraňovat.
Jaké z toho asi vyvstanou komplikace
pro anděla sledovaného přísnými nadřízenými i pro samotného mladíka, který tu
a tam může svoji „Andělku“ zahlédnout?
Franziska Stalmann, V srdci je
spousta místa. Alla má dva téměř dospělé syny, úspěšného manžela a krásnou
vilu. Pracuje doma jako překladatelka
a stará se o matku, která žije v penzionu
pro seniory. Nic jí nechybí, dokud bláznivě a proti své vůli ztratí hlavu pro muže
o deset let mladšího. Když kvůli němu
opustí rodinu, otočí se k ní zády nejen
rodinní přátelé, ale i její nejlepší kamarádky i synové.
Denisa Ogino, S duší Japonky. Denisa Ogino pokračuje ve vyprávění svého
příběhu slovenské Japonky, která odjela
na návštěvu Slovenska a už se do Japonska nesměla vrátit, protože jí to její manžel zakázal. Denisa zůstává sama se svým
synem Justinem, a oba se ze dne na den
musí přeorientovat na slovenskou realitu.
Denisa zůstane zcela bez prostředků, ale
nerezignuje a využije všeho, co se za léta
pobytu v Japonsku naučila.
Brzy v knižním fondu městské knihovny: Patrik Hartl Okamžiky štěstí (v současné době nejprodávanější kniha)
ON-LINE katalog knih městské knihovny najdete
na www stránkách Města Horní Cerekev: www.hornicerekev.cz (hlavní strana vpravo dole – kliknutím na odkaz
KNIHOVNA ON-LINE katalog).
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás. Výpůjční
dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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KLUBÍČKO (NEJEN) NA HOŘE
Příspěvek v minulém zpravodaji jsem uváděla slovy písně Rozhlédni se, člověče, než ti život
mezi prsty uteče… a přála dostatek rozhledů i výhledů v roce 2017. Mně osobně se jeden důležitý
výhled pošťastnil vloni v říjnu na Zakarpatské
Ukrajině. Díky Klubíčku.
V září Rada pro děti a mládež Kraje Vysočina oslovila spolupracující neziskové organizace
a nabídla účast na svém projektu. V první fázi
se mělo jet na Zakarpatskou Ukrajinu, se kterou
má Kraj Vysočina dlouholeté partnerství, aby se
zmapovaly tamější volnočasové aktivity a aby se
zjistilo, jak by se dala práce s dětmi a mládeží
podpořit našimi znalostmi a zkušenostmi podle
hesla „daruješ-li někomu rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, nakrmíš ho do konce
života“. Přihlásila jsem se, sbalila a jela. Cílovou
stanicí byla vesnice Bohdan (4000 obyvatel) a Užgorod (117 tis. obyv.). Zážitky nezapomenutelné.
Ukrajina se ukázala jako země rozdílů. My jsme
se zaměřili hlavně na volnočasové aktivity a viděli,
jak nesrovnatelné podmínky panují pro děti v Bohdanu a v Užgorodu. Na vesnici zabírá dětem pořád
dost volného času práce doma a v hospodářství,
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kroužky neexistují, vybavení školy nás dostane
zpět do meziválečného období, kdy byla tato škola
zbudována. Ano, i tady se využívá počítač – zahlédli jsme jeden ve školní knihovně. Topí se v kamínkách ve třídách, děti sedí v lavicích v bundách.
A mají moderní dotykové mobily (samozřejmě
schované v aktovce). Řeší se sociální úlevy pro děti
veteránů (mohou chodit na školní oběd) a v osmé
třídě žáci rozebírají samopaly, kteréžto zjištění je
sice vzhledem k válce ve východní části Ukrajiny
logické, ale pořád šok. Oproti tomu v Užgorodě
existují volnočasově podobné možnosti jako u nás,
děti chodí do jakéhosi DDM. Těm nejmladším je
kolem osmi let. Co je mateřské centrum, neznají a veškeré aktivity se omezují na samotné děti,
práce s celou rodinou prakticky neexistuje. Děti
jsou hnány k výkonu – často to působí dojmem, že
nejde o to, aby je to bavilo, ale aby se na stupínku
umístily co nejvýš.
Ale vraťme se k té osobní stránce. Co znamenalo pro nás – účastníky – asi největší výkon, byl
výstup na nejvyšší horu oblasti Hoverlu (2061 m).
Ze samého vrcholku jsme se sice pro mlhu moc nerozhlédli, ale můj osobní účel byl splněn. Mateřské
centrum Klubíčko a s ním i Horní Cerekev se dostaly takhle daleko a vysoko. Dalších zážitků bylo
dost, ale tuhle vrcholovou fotku žádný nepřebil.
Ani cesta po stopách Nikoly Šuhaje v Koločavě.
Nebo jízda žigulíkem v Užgorodu. A brodem v horách. Maďarské hranice. Ani zjištění, že se i v tak
odlehlých končinách najde člověk, který řekne:
„Horní Cerekev? Jo, tu znám, tam je moc pěkný
kostel a rybníky.“ Bylo by toho dost. Pokud jsem
ve vás vzbudila zvědavost, můžete přijít na besedu
do kulturního domu. Těšit se můžete na promítání
fotek, minividea a především povídání.
Jménem MC Klubíčko Olga Spálovská
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Advent – čas, který máme spojený se svátky
klidu a pohody, radosti a spokojenosti. Přesto je
to čas, který lidé stráví ve spěchu a stresu. Také
ve školce jsme měli těchto pár týdnů naplněných
mnoha akcemi a jsem přesvědčena, že pro děti
příjemnými zážitky.
V polovině listopadu si děti mohly užít společné chvíle ve školce s jejich rodiči při „společných hrách“. Hned v následujícím týdnu na to
navazovalo „tvoření s rodiči“, kdy pod vedením
p. učitelky Svatkové vyráběly děti s maminkami,
ale i s tatínkem dekorace pro adventní výzdobu
svých domovů.
Dvakrát nás navštívil ve školce pan farář Tkadleček, který s dětmi mluvil o morálních hodnotách a podruhé spolu „putovali do Betléma“.
Mohli jsme zhlédnout besedu s živými zvířátky,
kde se děti dověděly mnoho zajímavostí a dokonce si mohly zvířátka pohladit, odvážlivci
i podržet.
Nastal čas, kdy jsme ve školce přivítali čerty,
andílky a Mikuláše. Děti se na setkání pilně připravovaly, zazpívaly písničky, přednesly básně
a za odměnu dostaly nadílku. Žákům deváté třídy ZŠ i jejich paní učitelce Angelisové bychom
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rádi poděkovali. Čertovskou atmosféru doplnilo
divadelní představení „Čert a Káča“.
A opět nastala chvíle, kdy jsme ve školce mohli přivítat rodiče, sourozence, babičky a dědečky.
Děti se nemohly dočkat, až předvedou „vánoční
besídku“. Malé děti ji měly zaměřenou na pohádku Boudo, budko. Koťátka (předškoláci) se
proměnila v andílky. Tímto děkujeme rodičům
za obstarání kostýmů.
V posledním adventním týdnu děti dělaly cukroví. Třída Koťátek šla do domů s pečovatelskou
službou potěšit babičky a dědečky jejich vystoupením a malé děti obcházely naše sponzory
s přáníčky do nového roku. Navštívili nás žáci
ze ZŠ se svým vystoupením, kde se děti mohly
podívat na příběh o Josefovi a Marii. Tímto děkujeme p. učitelce Kotkové. Poslední den jsme
ukončili „ježením“, kdy se děti mohly těšit z nových hraček nadělených pod stromečkem.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nějakým
způsobem podporují mateřskou školu, a chtěli bychom vám i všem ostatním popřát krásný
nový rok, hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Bc. Vladimíra Spielvogelová
učitelka MŠ Horní Cerekev
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Seznámit se osobně s lidmi,
kteří by nám svou vůlí a vytrvalostí nejen mohli, ale měli být
vzorem, měli příležitost žáci
naší školy při velmi zajímavé
besedě s plavkyní Nikolou Hájkovou – přemožitelkou kanálu
La Manche a handicapovaným
plavcem Honzou – účastníkem
paralympiády v Riu 2016. S jejich nevšedními zážitky jsme byli seznámeni nejen slovem, ale i mnoha fotografiemi a videoukázkami a viděli, že cesta
k podobným výkonům je dlouhá a plná odříkání.

Adventní dílna
V podvečer 22. listopadu 2016 jsme se ve družině pustili do společného předvánočního tvoření.
Za vydatné pomoci rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců si děti vytvořily adventní kalendář
ve tvaru kapra.

Vánoce ve školní družině
V úterý před vánočními prázdninami čekalo
na děti ve školní družině překvapení – pod stromečkem našly spoustu nových hraček.
(vs)
Dne, 14. prosince 2016 se v kostele v Horní Cerekvi konala akce Česko zpívá koledy, kde vystoupil i dramatický kroužek Kulíšci. Děti nacvičovaly
živý betlém od půlky září a stejně tak i koledy, které potom spolu se skupinou Sister band zazpívaly
v kostele. I přes menší problémy se dětem vystoupení velice povedlo.

(lk)

8

(ed)
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V posledním prosincovém předvánočním týdnu
se v učebně hudební výchovy uskutečnil tradiční
vánoční koncert našich mladých muzikantů a zpěváků. Ti, kteří si našli cestu do školy, si měli možnost poslechnout více než dvacítku povedených
hudebních vystoupení, zakončených vánočními písněmi celého sboru „pod taktovkou“ paní učitelky
Kotkové.
Na tomto místě musím konstatovat, že počet
žáků, kteří navštěvují výuku hry na hudební nástroje - zejména na klavír a na flétnu, dlouhodobě klesá,
čímž se pozvolna snižuje muzikálnost naší mladé
generace. Novým zájemcům o hru na nástroj či
zpěv podáme informace v ředitelně školy kdykoliv
nebo přímo v učebně hudební výchovy každou středu od 13 do 17 hodin.
(vs)

Pro naše deváťáky byl prosinec obdobím, kdy měli na starosti přípravu vánoční
nadílky a vánoční besídky.
Mikuláš, tři andělé a 11 čertů a čertic nadělili dárky dětem v mateřské škole a „spolužákům“ v základní škole již 2. prosince,
nezapomněli ani na zaměstnance obou škol.
22. prosince na deváťáky čekal další
a také těžší úkol – připravit spolužákům zábavu v poslední den školy, tzn. zvládnout
„vánoční besídku“ v kulturním domě. Určitě mohou být spokojeni, všichni přítomní
se dobře bavili.
Součástí tohoto dopoledne bylo ocenění
našeho mistra republiky v judu Vladimíra
Komína. Cenu a poděkování za reprezentaci školy a města Horní Cerekev převzal
Vláďa z rukou starosty města Ing. Andrleho a ředitele základní školy Mgr. Skopala.
(ma)

Hornocerekvický zpravodaj
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Žáci naší školy dosahují úspěchů nejen na poli
sportovním, ale i v jiných oblastech. Mezi oceněné
autory výtvarných děl druhého ročníku celostátní
soutěže na téma „Fauna naší přírody“ patří i páťák Tomáš Kolář. Organizátor této akce – nezisková organizace Myslivost – Tomášovi za jeho

dílko, vystavené mezi ostatními výkresy na zámku Kuks, zaslal diplom a drobné dárky. Stejně tak
jako Láďovi Komínovi k jeho velkému úspěchu
v judu na mistrovství republiky (viz minulý HZ)
blahopřejeme.
(vs)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE:
Kryštof Štěrba
Emma Marešová
Ema Parkanová

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
* 70 let *
Jiří Drda
Eva Vichrová
Danilo Čapek
Ludmila Pospíchalová
Zdeňka Staňková
* 75 let *
Josef Jonák
Vlasta Kadlecová
Marie Havelková
Milena Staňková
Miluška Jonáková
Libuše Roubíčková
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* 85 let *
Marie Vachková
Růžena Vopálková
Jarmila Pernikářová
Marie Hašková
Jaroslav Veselý
* 91 let *
Alois Mašek
* 92 let *
Jan Novák
* 96 let *
Miroslav Hájek

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Dana Mezerová			
Jaroslav Šejnost			

50 let
79 let

p.k.
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DIAMANTOVÁ
SVATBA
Dne 17. prosince 2016 oslavili manželé Marie a Jiří Klubalovi
v hotelu Rustikal 60. výročí svatby.
Do dalších společných let přeje hodně štěstí a zdraví celá velká rodina.

Děti

KD Horní Cerekev

17. MĚSTSKÝ PLES
hraje

VYSOČINKA
18. února 2017
od 20.00 hodin

Host večera: předtančení – klasické tance
TK Chrisstar při TJ Sokol Bedřichov Jihlava.
Předprodej od 23. ledna na účtárně MěÚ
v H. Cerekevi, tel.: 565 396 385
Hornocerekvický zpravodaj
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10. reprezentační ples
Základní školy Horní Cerekev
4. 3. 2017 v KD Horní Cerekev
Začátek: 20:00 hodin
Vstupné: 150 Kč
Předprodej probíhá ve sborovně ZŠ,
tel.: 565 383 596
Výherní lístky, bohatý program. K tanci hraje skupina SHOTS.
Srdečně Vás zvou žáci deváté třídy.

KADEŘNICTVÍ
Tereza Kampeová
– dámské, pánské, dětské stříhání
– barvení, melírování vlasů, přelivy
– trvalá, vodová ondulace
– svatební a společenské účesy
v hotelu Rus�kal - Havlíčkova 120, Horní Cerekev
Objednávky na telefonu 777 050 724
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Kulturní dům HORNÍ CEREKEV

Ladislav Zibura:
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
9. února 2017
18.00 hodin – malý sál KD
Vstupné 100,- Kč

1500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco,
co by nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace
o tom poslouchat a smát se cizímu neštěstí. Ladislav Zibura po svých “40 dní pěšky do Jeruzaléma” přichází s novou show – “Pěšky mezi
buddhisty a komunisty”.
24letý excentrický poutník Ladislav Zibura se
tentokrát vypravil do Himaláje, neprobádaných
údolí čínských řek a zapadlých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život,
princ Ládík vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší
výpravy je svědectvím o jednoduchosti života
a půvabu svobody, u kterého se budete smát
od začátku až do konce. Nečekejte ale žádné
popisy památek. Projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.

Hornocerekvický zpravodaj

Foto: archiv L. Zibury
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Svéráznou divadelní adaptaci
slavné Poláčkovy knihy

„BYLO NÁS PĚT“
uvede hornocerekvický ochotnický spolek
v režii Jaroslava Zelenky.

Vyprávění Péti Bajzy o jednom krátkém úseku klukovského života, o přísném tatínkovi hokynáři, starostlivé
mamince, o partě kluků, „co spolu mluvíme“, o rvačkách
s těmi, se kterými nemluvíme, o zásadních událostech,
jako je příjezd cirkusu nebo ilegální návštěva zakázaného filmu v místním biografu či láska k cukrářovic Evičce,
zkrátka o věcech malých i velkých...

V sobotu 18. března 2017 – premiéra
reprízy: 24., 25. a 31. března 2017
derniéra: 1. dubna 2017
Začátek vždy v 19.30 hodin, KD.
Předprodej vstupenek od 27. února
na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385
HLEDÁME NOVÉ ČLENY!
Ochotnický soubor Horní Cerekev zve do svých řad nové členy. Nerozhoduje věk ani pohlaví, chce
to pouze chuť a odhodlání začlenit se do stávajícího kolek�vu a podílet se na „kulturním dění“
v našem městečku.
Kontakt pro zájemce:
• vedoucí souboru – Josef Duba, tel.: 724 274 779
• režisér souboru – Jaroslav Zelenka, tel.: 607 880 318, e-mail: zelenka.cd@seznam.cz
• kulturní dům: kd@hornicerekev.cz
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 28. ledna 2017
Vzduchovková střelecká soutěž mládeže v KD
Začátek v 9.00 hodin
V sobotu 28. ledna 2017
Hasičský bál – „KAREL A MY“
Začátek ve 20.00 hodin
Hospoda v Hříběcí.
Bohatá tombola
Srdečně zvou hříběčtí hasiči
V sobotu 4. února 2017
MYSLIVECKÝ PLES
hraje
KAREL A MY
Hotel Rustikal
Začátek ve 20.00 hodin
Zvěřinová tombola!
Předprodej od 2. ledna na recepci hotelu
tel.: 605 825 136
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI Z HORNÍ
CEREKVE!
Ve čtvrtek 9. února 2017
LADISLAV ZIBURA
PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
cestovatelská projekce + stand-up
Začátek v 18.00 hodin, KD – malý sál
V sobotu 11. února 2017
DĚDKOVSKÝ BÁL
K poslechu a tanci hraje
ROTACE z Humpolce
Začátek ve 20.00 hod.
Hospoda v Hříběcí
V sobotu 18. února 2017
17. Městský ples
VYSOČINKA
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Ples bude oficiálně zahájen ve 20.30 hodin
TK Chrisstar-klasické tance
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ H. Cerekev,
tel.: 565 396 385
V sobotu 18. února 2017
zve Hříběcké divadýlko na představení:
„ZMATEK KOLEM ŽENICHŮ“
reprízy: 24. 2., 4. 3., derniéra 11. 3.
Začátek v 19.30 hodin
Hospoda v Hříběcí
V sobotu 25. února 2017
MASOPUST v Hříběcí
Průvod začíná ve 13.00 hodin u hospody

V sobotu 25. února 2017
Dětský karneval
moderuje MILAN ŘEZNÍČEK z Hit Rádia
Vysočina
Začátek v 15.00 hodin, KD
V sobotu 4. března 2017
10. Reprezentační ples ZŠ
hudba – skupina „SHOTS“
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Předprodej vstupenek ve sborovně ZŠ,
tel.: 565 383 596
V sobotu 4. března 2017
Maškarní průvod městem Horní Cerekev, SDH
Zahájení průvodu od nádraží ČD
ve 13.00 hodin
V sobotu 18. března 2017
Hříběcké báby, dámy a paní srdečně zvou na
“BABSKÝ BÁL“
hudba: KAREL A MY
začátek ve 20.00 hodin
Hospoda v Hříběcí
V sobotu 18. března 2017 – premiéra
reprízy: 24., 25. a 31. března 2017
derniéra: 1. dubna 2017
komedie Karla Poláčka
BYLO NÁS PĚT
v podání ochotnického souboru H. Cerekev. Začátek
vždy v 19.30 hodin, KD. Předprodej vstupenek
od 27. února na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385

PŘIPRAVUJEME
Ve čtvrtek 6. dubna 2017
beseda
Zbigniew Jan Czendlik
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
V neděli 16. dubna 2017
Velikonoční diskotéka
V pátek 28. dubna 2017
URŠULOVINY
Zábavný pořad s Uršulou KLUKOVOU

-iz-
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