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INFORMACE Z RADNICE
Mimořádné poděkování
Starosta města děkuje panu Stanislavu Novákovi za výkon funkce „náhradního – dočasného“, ale
vždy opravdového vedoucího Kulturního domu Horní Cerekev, a to v období 03-04/2017. Toto poděkování je více než mimořádné.

Finanční hospodaření města za rok 2016
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2016 vykázalo následující výsledky:
2016

schválený
rozpočet 2016

skutečnost
k 31/12 2016 v Kč

skutečnost
k 31/12 2016 v %

příjmy

36,708.100,- Kč

38,380.836,- Kč

104,56 %

výdaje

36,708.100,- Kč

38,773.653,- Kč

105,63 %

stav běžného účtu

k 31/12 2016

3,182.667,- Kč

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/12 2014/2015/2016 ukazuje, že daňové příjmy byly k 31/12
2016:
- vyšší o 1,767.214,- Kč než za stejné období roku 2014,
- vyšší o 1,832.007,- Kč než za stejné období roku 2015.

Rozpočet města pro rok 2017
Na svém prvním letošním zasedání (08/02 2017) zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
města pro rok 2017.
Rozpočet města předložený starostou města byl v průběhu měsíce ledna 2017 předjednán na schůzi
členů rady města a ﬁnančního výboru a poté na „pracovním“ jednání zastupitelstva města.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje ve výši 35,245.000,- Kč a neobsahuje investiční výdaj stavebního záměru „Stavební úprava a oprava kuchyně a gastro provozu ZŠ Horní
Cerekev – II. etapa“. Tato investiční akce bude ﬁnancována úvěrovými prostředky.
Rozpočet města Horní Cerekev pro rok 2017 je zveřejněn po jednotlivých kapitolách v příjmech
i ve výdajích uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje a na úřední desce města v tištěné
i elektronické podobě. Podrobné informace o příjmech a výdajích po rozpočtových položkách mohou
zájemci získat u starosty města nebo na ﬁnančním oddělení (pí Jana Krbová).

Finanční hospodaření města k 28/02 2017
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za první dva měsíce roku 2017 vykázalo následující výsledky:
2017

schválený
rozpočet 2017

skutečnost
k 28/02 2017 v Kč

skutečnost
k 28/02 2017 v %

příjmy

35,245.000,- Kč

5,488.302,- Kč

15,57 %

výdaje

35,245.000,- Kč

5,097.331,- Kč

14,46 %

stav běžného účtu

k 28/02 207

3,637.178,- Kč

Srovnávací tabulka daňových příjmů k 28/02 2015/2016/2017 ukazuje, že daňové příjmy byly k 28/02
2017:
- vyšší o 398.053,- Kč než za stejné období roku 2015,
- vyšší o 310.497,- Kč než za stejné období roku 2016.
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Hospodaření ve školách 2016
Finanční hospodaření školských organizací v roce 2016 vykázalo následující výsledky:
Skutečné čerpání
Skutečné čerpání
2016
Provozní příspěvek 2016
2016 v Kč
2016 v %
779.903,- Kč
98,60 %
Mateřská škola
791.000,- Kč
Základní škola

1,800.000,- Kč

1,780.609,- Kč

98,92 %

V rámci schvalovacího procesu rozpočtu města pro rok 2017 byly požadavky na výši provozních příspěvků 100 % uspokojeny, bez jakéhokoliv krácení, tj.:
Mateřská škola Horní Cerekev … 818.000,- Kč,
Základní škola Horní Cerekev … 1,970.000,- Kč.

Čistá Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina pořádá v rámci projektu „Zdravý Kraj Vysočina“ již po deváté užitečnou a chvályhodnou akci „Čistá Vysočina 2017“. Jedná se o úklid krajnic komunikací po zimní sezóně 2016/2017 ve směru z Horní Cerekve na Pelhřimov, Jihlavu a Telč – Nová Ves. Informační leták
naleznete uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Igelitové pytle na odpadky dodá Kraj
Vysočina a pracovní rukavice zajistí město Horní Cerekev. Dobrou náladu a psychickou i fyzickou
sílu (a vím, o čem píšu) si musí zajistit samotní účastníci úklidové akce. Předem děkuji všem sběračům
za práci, úklid a nekonečnou výdrž, protože někteří lidé jsou opravdu přírodní barbaři.

Další poděkování
Starosta města, za všechny tanečníky i pasivní účastníky, děkuje:
• všem organizátorům a pořadatelům za kvalitní, pestrou a zábavnou „Plesovou a bálovou sezónu
2017“:
• Sportovní ples v Kulturním domě Horní Cerekev,
• Hasičský bál v hospodě Hříběcí,
• Myslivecký ples v hotelu Rustikal Horní Cerekev,
• Dědkovský bál v hospodě Hříběcí,
• 17. Městský ples v Kulturním domě Horní Cerekev,
• 10. Reprezentační ples Základní školy Horní Cerekev v Kulturním domě Horní Cerekev,
• Babský bál v hospodě Hříběcí,
• členům sborů dobrovolných hasičů za organizaci tradičních masopustních průvodů masek v Hříběcí a v Horní Cerekvi,
• členům ochotnického spolku Hříběcké divadýlko za nastudování a předvedení humorného představení „Zmatek kolem ženichů“,
• členům ochotnického souboru Kulturního domu Horní Cerekev za nastudování a předvedení představení „Bylo nás pět“,
• návštěvníkům z řad občanské veřejnosti za jejich účast na 13. zasedání zastupitelstva města dne
08/02 2017 – bylo jich deset, což představuje za období 2015–2016 rekordní účast (jen tak dál !!!),
• panu Radovanu Ďuríčkovi, výhradně za jeho pracovní výkony a výsledky v období jeho pracovního poměru u města Horní Cerekev na pozici referent oddělení provozní a hospodářské (2013–
2017).

A na konec – dvakrát výpověď
Těsně před koncem měsíce února byly starostovy města doručeny dvě výpovědi zaměstnanců města – Radovan Ďuríček (oddělení provozní a hospodářské), Bc. Iva Zíková (kulturní dům). Obě výpovědi byly podány dobrovolně. Na základě těchto skutečností rozhodla Rada města vyhlásit dvě výběrová řízení na obsazení uvolněných pozic. Text vyhlášení výběrových řízení je v úplném znění zveřejněn na úřední desce města v listinné i elektronické podobě a taktéž v tomto čísle Hornocerekvického
zpravodaje.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
Výdaje 2017 (v tis.Kč):

Příjmy 2017 (v tis.Kč):
0000 Příjmy sdílených daní,místní a
správní poplatky,dotace
1012 Podnikání v zemědělství

24973,4
45

1032 Příjmy z lesního hospodářství

1644

2122 Sběr a zpracování druhotných
surovin

50

2141 Vnitřní obchod

20

2310 Pitná voda

1300

2321 Čištění odpadní vod

1150

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

12

3111 Mateřská škola

0

3113 Základní škola

0

3314 Knihovna

11

3315 Muzeum

0

3349 Sdělovací prostředky

12

3392 Kulturní dům

210

3612 Bytové hospodářství

540

3613 Nebytové hospodářství

305

3632 Pohřebnictví

5

3635 Územní plánování

871

3639 Komunální služby

53

3722 Sběr komunálních odpadů

30

3745 Veřejná zeleň
4351 Domovy s pečovatelskou službou
5512 Požární ochrana

4
970
20

1032 Lesní hospodářství

640

1036 Správa v lesním hospodářství

150

2141 Vnitřní obchod

65

2212 Silnice

1500

2219 Chodníky

265

2221 Dopravní obslužnost

150

2310 Pitná voda

1587

2321 Čištění odpadních vod

1275

2341 Vodní díla v zemědělské krajině
3111 Mateřská škola

818

3113 Základní škola

2925

3314 Knihovna

516,5

3315 Činnosti muzeí a galerií

20

3319 Ostatní kultura

32

3326 Kulturní památky

12

3330 Činnosti církví a náboženských spol.

50

3341 Rozhlas a televize

84

3349 Sdělovací prostředky
3392 Kulturní dům

6310 Příjmy z úroků
8115 Zůstatek na běžném účtu k 31/12
2016
Příjmy 2017 celkem

4

17,6
2
3000

1373
71

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

55

3419 Sport a tělovýchova
3429 Zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví

328
20
742
378
1026

3635 Územní plánování

60

3639 Komunální služby

2848

3721 Sběr nebezpečných odpadů
3722 Sběr komunálních odpadů
3723 Sběr ostatních odpadů
3745 Veřejná zeleň

40
1362
40
1127

3900 Ostatní činnosti

12

4351 Domy s pečovatelskou službou
5512 Požární ochrana

2506
498

6171 Místní správa

1100
7196,6

6310 Výdaje z úvěrů a ﬁnančních operací

600

6320 Pojištění majetku

160

6399 Finanční operace

700

Třída 8 - Financování dluhové služby

35245,0

110

3399 Občanské záležitosti

6112 Zastupitelstvo města

6171 Místní správa

20

Výdaje 2017 celkem

2782,9
35245,0
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Město Horní Cerekev
kraj Vysočina - okres Pelhřimov

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent samosprávy
provozní a hospodářské oddělení
Požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou i vyšší, nejlépe ve stavebním nebo jiném tech. oboru,
• kladný vztah k práci,
• občanská a morální bezúhonnost,
• min. 3 roky praxe ve stavebnictví nebo v jiném technickém oboru,
• dobré komunikační schopnosti,
• zkušenost práce s administrativou,
• znalost práce na PC (Windows 10, Microsoft Ofﬁce, Internet),
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
• dobrý zdravotní stav,
• časová obětavost - práce možná i ve dnech pracovního klidu,
• složení topičských zkoušek (kotelna plyn 3x),
• nástup možný ihned nebo od 2. května 2017.

Přihlášky můžete doručit-zaslat

do 31. března 2017, 12.00 hodin
• osobně: na podatelnu Městského úřadu Horní Cerekev,
• poštou na adresu: Město Horní Cerekev, Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev.
Rozhodující je datum doručení. Obálku označte „Referent samosprávy“.
K přihlášce doložte:
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklady o průběhu zaměstnání,
• profesní životopis,
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce.
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Andrle, tel. 565 396 495, 607 983 297, e-mail: starosta@hornicerekev.cz
Ing. Jaroslav Andrle, starosta města, Horní Cerekev
V Horní Cerekvi dne 8. března 2017

MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s. zve na

MEZIGENERAČNÍ VÝLET DO ZRUČE NAD SÁZAVOU
V sobotu 22. 4. 2017 Odjezd z náměstí v 9:00 Návrat zpět v 17:30
Program: dopoledne návštěva Zruče nad Sázavou s individuálním programem (návštěva zámku, expozice, výstava panenek, vodácké muzeum, výstup na věž, rytířská stezka, dětské hřiště s kuličkodráhou…), možnost oběda,
odpoledne Vodní dům v Hulicích – interaktivní expozice pod hrází Želivky s tématem vody a vodního světa.
Cena za dopravu: 70 Kč na osobu, rodiny 100 Kč. Vstupné dle ceníku
http://www.mesto-zruc.cz/turista-1/zamecky-areal/ http://www.vodni-dum.cz/

Bližší informace a přihlášky u Olgy Spálovské, tel. 776 746 727, e-mail: klubicko-hc@centrum.cz
www.klubicko-hc.cz

Hornocerekvický zpravodaj

Výlet je spoluﬁnancován Městem Horní Cerekev
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Město Horní Cerekev
kraj Vysočina - okres Pelhřimov

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovník Kulturního domu
Horní Cerekev
Požadavky:
• kladný vztah ke kulturně-společenské oblasti a orientace v ní,
• kladný vztah k práci,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobré komunikační schopnosti,
• znalost práce na PC (Windows 10, Microsoft Ofﬁce, Internet),
• složení topičských zkoušek (kotelna LTO),
• časová obětavost – práce také v sobotu, v neděli a v noci,
• redakční práce pro Hornocerekvický zpravodaj,
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
• manuální zručnost,
• dobrý zdravotní stav,
• nástup možný ihned nebo od 2. května 2017.

Přihlášky můžete doručit-zaslat

do 31. března 2017, 12.00 hodin
• osobně: na podatelnu Městského úřadu Horní Cerekev,
• poštou na adresu: Město Horní Cerekev, Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev.
Rozhodující je datum doručení. Obálku označte „Pracovník KD Horní Cerekev“.
K přihlášce doložte:
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklady o průběhu zaměstnání,
• profesní životopis,
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce.
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Andrle, tel. 565 396 495, 607 983 297, e-mail: starosta@hornicerekev.cz
Ing. Jaroslav Andrle, starosta města, Horní Cerekev
V Horní Cerekvi dne 8. března 2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 11. března 2017 proběhla v obřadní síni Městského úřadu v Horní Cerekvi slavnostní událost u příležitosti narození nových občánků města Horní Cerekev a místní části Hříběcí.
Mezi nejmladší spoluobčany města jsme přivítali tyto děti:

Nelu, Julii, Terezu, Davida, Emmu,
Adélu, Jana, Emu a Kryštofa
Každý občánek obdržel praktický dárek a maminky kytičku.

Přejeme novým občánkům šťastné vykročení do života a krásné dětství v našem městě.
Pavlína Kunstová
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Knihy plné dobrého čtení
Patrik Hartl, Okamžiky štěstí. Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst
z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto
do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami
ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on
a jako ona.
Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik, Postel Hospoda Kostel. Otevřené
představení netradičních myšlenek a názorů lanškrounského děkana a ne úplně typického římskokatolického kněze Zbigniewa
Jana Czendlika. Kniha je pohledem do jeho
soukromí a do jeho hlavy. Názory o životě,
důležitých světských i církevních věcech.
Tami Hoag, Ledové srdce. Psychologický
thriller té nejvyšší kvality. Tami Hoag je autorkou více než tří desítek knih. Publikovat začala
koncem osmdesátých let a obliby dosáhla především svými napínavými romány s kriminální
zápletkou.
Zuzana Hubeňáková, Vstupte bez klepání. Blogerce Zuzaně Hubeňákové stačilo jen něco málo přes rok, aby si omotala
čtenáře kolem prstu a stala se nejprve Objevem a pak i Blogerkou roku webu iDnes.
Nyní vycházejí její humorné fejetony knižně a výbor obsahuje to nejlepší z jejích blogů a k tomu nášup nových a zatím nepublikovaných textů. Ve čtyřech semestrech životně důležitých věd se autorka
s vtipem a nadsázkou sobě vlastní vyrovnává s tématy jako
rodinná výchova, mezilidské vztahy, ale také nástrahy automobilismu nebo sex po dvou dětech. Připravte se na to, že
vás bude od smíchu bolet břicho!
Hana Kneblová, Sňatky z lásky. V dřívějších dobách museli členové vládnoucích
rodů vstoupit do manželství s osobou sobě
rovnou, přesto se však našly výjimky. A právě na tyto svazky z lásky se zaměřuje naše
kniha. Dozvíte se v ní, jaké překážky musely zamilované dvojice před svatbou překonat a zda byla tato manželství šťastná.
Viktorie Veselá, Sázka na Mizeru. Vdaná Elvíra v utajeném vztahu s prostopášným Medardem
zahoří vášní, o níž vždy jen snila. Postupně ztrácí
hlavu, nevidí, neslyší, neuvažuje. Záludný milenec
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obratně využívá jejího nízkého sebevědomí pro své potěšení
a připraví ji o peníze, o čest a téměř i o rozum. Jak to půjde
dál? A co se stane, když její ctnostný manžel Jaroušek začne
tušit pravý důvod studených večeří?
Remešová Michaela, Princezny českého ﬁlmu . . . a také ty televizní. Životní osudy nejznámějších českých ﬁlmových princezen, Libušky Šafránkové, Marie Kyselkové, Mileny Dvorské, Aleny Vránové, Ivany Andrlové
a mnoha dalších.
Zdeněk Hanka, Dopis do ticha. Zdravotní sestra Linda se dostává na operační
sál sama jako pacientka. Při operačním
výkonu je u ní odhalena jistá vada. Třebaže Linda má svého partnera a schyluje se k jejich svatbě, nalezne pochopení
u ženatého lékaře, který se stane její oporou. Vztah přeroste v silné milostné pouto a skandál se již nedá utajit.
Mary Higgins Clark, Celá v bílém.
Amanda, nevěsta z bohaté rodiny, zmizí a její tělo není k nalezení. Po letech
se případu ujme Laurie Moranová, moderátorka televizního pořadu, v němž
se řeší dávné zločiny. Motiv odstranit Amandu měla tenkrát řada svatebčanů, ale především ženich by Amandinou smrtí značně získal. Ovšem ani
objevení Amandiny mrtvoly nepřinese
tolik potřebné rozuzlení.
Soňa Štroblová, Hra o holčičku. Příběh
Saši, bývalé novinářky, dnes profesorky na
vysoké škole, a Roberta, německého lékaře se soukromou praxí, se odehrává střídavě v Čechách, Německu a Chorvatsku. Společnou láskou obou je Robertova dvanáctiletá dcera Kate, která žije se svou matkou
v nové rodině. Silný a vášnivý vztah mezi
Sašou a Robertem však nekončí happy endem. Časem vyplave na povrch překvapivé tajemství, jež nemile zasáhne
všechny tři protagonisty.
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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JARNÍ POZVÁNÍ
Také se divíte, jak rychle se prodloužily dny? Že
ptáci po ránu zpívají své koncerty tolika různými
hlasy? Že své hlavičky vystrčila na záhonech kvítka nejenom odvážných sněženek a bledulí, ale že se
tam objevují už i další barvy?
Jakkoli zima vypadala tenhle rok silně, přesto
i ona už skončila a v březnu už jsme vychutnávali aprílové počasí. Na Klubíčku jsme ji oslavili patřičně – ti nejmenší si užili minikarneval (ze kterého
vidíte fotku), ti větší si v rámci výtvarné dílny vyrobili barevná voňavá mýdla. A už se chystáme na
jarní zdobení formou smaltování, abychom jaro přivítali s novými ručně vyrobenými šperky, ale naše
hlavní pozvánka se týká tentokrát mezigeneračního
výletu v sobotu 22. dubna do Zruče nad Sázavou
a do Hulic, který pořádáme s podporou Města Horní Cerekev. Jsme vždy rádi, když se propojí různé
generace, které se mají od sebe co učit, a podniknou něco společně. Program bude koncipovaný tak,

aby si ho mohl každý uzpůsobit – ve Zruči si můžete prohlédnout zámek (s výstavou panenek), projít
v hradním příkopu stezku rytíře Miloty nebo si užít
obrovské dětské hřiště s kuličkodráhou. V Hulicích
pak navštívíme poměrně nově otevřený Vodní dům
s moderními interaktivními exponáty seznamujícími nás nejenom s vodou, ale i s životem v ní a také
s informacemi o vodní nádrži Švihov. Bližší informace si můžete přečíst na letáčku. Pokud máte zájem, ozvěte se, prosím, co nejdříve, počet míst v autobusu je omezen.
A naše poslední pozvánka je na velikonoční koncert CASD, který proběhne 14. dubna a jehož výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Klubíčku. Děkujeme za nápad i ochotu. Vždy potěší,
když se někdo rozhodne vydat energii a díky svým
schopnostem a svému umění pomůže dobré věci.
S přáním příjemného slunečného jara jménem MC
Klubíčko Horní Cerekev Olga Spálovská

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV
Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev
tel.: 722 356 481, www.mshornicerekev.cz, mshornicerekev@seznam.cz

ZÁPIS
do Mateřské školy Horní Cerekev pro školní rok 2017/2018

proběhne 4. května 2017
v době od 9:30 do 12:30 h.
S sebou vezměte: rodný list dítěte a občanský průkaz. Dítě přihlašují pouze zákonní zástupci.
EVIDENČNÍ LIST a ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE lze stáhnout z webových stránek školy
www.mshornicerekev.cz.
Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka MŠ
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, § 34. z. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
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PŘIŠLA ZIMA
Ano, zima. Zima se vším všudy. Zima, taková
jaká má být. A tak jsme měli mnoho příležitostí si ji
s dětmi užít. Pozorovali jsme jinovatku na stromech
a keřích, narůstající rampouchy na střeše školky.
Stavěli jsme sněhuláky a tvořili dekorativní ledové bábovky z přírodnin. V okolí školky jsme využili všech kopečků a strání a na kluzácích předvedli,
že i ti nejmenší ze všeho nejvíce milují právě zimní radovánky.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Kaštany jsme měli nasbírané již z podzimních měsíců,
a tak zbývalo obstarat jen pár pochutin v podobě
jablíček, mrkví či sena a cesta ke krmelci se mohla uskutečnit.
Při jedné ze zimních vycházek jsme navštívili
truhlářskou dílnu pana Kunsta. Zde se děti seznámily s nářadím a stroji, které truhláři ke své práci potřebují. Z připravených prkýnek si děti vyrobily krmítka pro ptáky.
V lednovém měsíci byl dán prostor rodičům, aby
si se svými dětmi užili chvíle ve školce. Využili sněhem pokrytou školní zahradu ke společným hrám
a zimnímu sportování. Další akcí bylo „tvořivé odpoledne“, při kterém vyráběli zasněžený strom.
Třída Koťátek absolvovala exkursi v pekárně
Adélka a.s. Pelhřimov. Děti zde viděly pečení rohlíků a chlebů v poněkud větších troubách, než mají
maminky doma, dále výrobu koláčů, makových
závinů a vánoček. Děti měly možnost zakoupit si
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v podnikové prodejně sladkosti. Tuto příležitost využily všechny děti bez zaváhání.
Abychom i my zjistili, jak náročná je práce pekařů, zahráli jsme si na ně ve školce. Rohlíčky plněné tvarohem a povidlím šly dětem náramně od ruky.
A jak jim chutnaly!
Měsíc únor jsme věnovali hudbě. Děti navštívily hudební třídu v ZŠ a pod vedením paní učitelky Spielvogelové se seznámily s hrou na bubny
a boomwackers (plastové duté tyče, které vydávají
zvuk úderem o sebe).
Velmi pěkný zážitek měly děti z hudebně výchovného pořadu pana Drahotského ze ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou, který ve svém vystoupení pod názvem „Když zahraje harfa, pila, vozembouch“ přiblížil dětem klasické i netradiční hudební nástroje.
Málokdo z nás by uvěřil, že i pila může být hudebním nástrojem.
Zimní měsíce jsme zakončili dětským karnevalem, na který se děti velmi těšily. Vyzdobit třídu,
připravit občerstvení a doma s rodiči se zamyslet
nad karnevalovým kostýmem byl nemalý úkol pro
naše nejmenší.
Račte, prosím, račte dál,
dneska máme karneval.
Čáry, máry, hadí oči,
už se masky v kole točí…
Bohdana Svatková, učitelka MŠ
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Cestopisný pořad Ladislava Zibury
Dne 10. ledna 2017 se žáci II. stupně Základní
školy v Horní Cerekvi zúčastnili cestopisného pořadu Ladislava Zibury „Pěšky mezi buddhisty“. 24letý
poutník Ladislav Zibura se vypravil do Himalájí, do
neprobádaných údolí čínských řek a zapadlých nepálských vesnic. Během svého putování, které trvalo 90 dní, urazil 1500 km bez použití jakéhokoliv
dopravního prostředku – celou svou pouť absolvoval pěšky! Během poutavého vyprávění se žáci sice
nedozvěděli nic o památkách v daleké Číně a Nepálu, ale především mnoho zajímavého o zdánlivě
prostém způsobu života Nepálců a Číňanů. Na jeho
cestě mu nepomohly znalosti angličtiny, dorozumí-

HARVESTOR…co to je?...ptala se většina
Začátkem února jsme dostali velmi zajímavou
nabídku – přímo v akci se podívat na práci lesního
stroje HARVESTOR, který dokáže strom podříznout, odvětvit i nakrátit na potřebnou délku. Osmáci a deváťáci tedy vyrazili do Pláňavského lesa, kde
byli podrobně seznámeni nejen s prací v lese, ale
i s významem lesa a zásadami chování v něm. Rovněž si vyslechli hodně informací z oblasti myslivosti, leckteří slyšeli poprvé rozdíl mezi prostorovým
a plným metrem dřeva. Na závěr si všichni opekli
buřty, snědli i tatranku a žádaný byl v mrazivém počasí i horký čaj, který připravily naše paní kuchařky.
Jinak bylo vše v režii pana Ing. Josefa Topky a jeho
spolupracovníků. Za celou skvěle zorganizovanou

val se všemi možnými způsoby. V mnohých z nás
vzbudil touhu zažít něco podobného.
Bc. Lenka Kotková, Mgr. Hana Skopalová

a velmi zajímavou akci jim moc děkujeme a těšíme
se na další případnou spolupráci.
Mgr. Vítězslav Skopal

ské mostecké věže. Zájemci se mohli dotknout repliky středověkého popravčího meče, ke kterému se
váže tajemná legenda. Vrcholem expozice je souprava replik korunovačních klenotů, kterou si děti
mohly prohlédnout bez fronty a v dostatečně dlouhém čase.
Mgr. Marie Hunalová

České korunovační klenoty … na dosah
Žáci 4.–6. ročníku ZŠ navštívili 7. března výstavu replik svatováclavské koruny, žezla a jablka
v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.
Děti se na výstavě dověděly řadu zajímavostí ze
života Karla IV., prohlédly si ukázku replik středověkého oblečení a obuvi, velký papírový model hradu Karlštejn, model sochy panovníka ze Staroměst-
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10. reprezentační ples základní školy
Když před deseti lety nastoupila na naši školu
paní učitelka Ing. Hana Machalová a přišla s myšlenkou uspořádat školní ples, většina z nás o této
akci pochybovala. Už první ples však ukázal, že
dobrá parta dospělých i dětí s jasným společným cílem dokáže mnoho a letos 4. března jste mohli navštívit již 10. reprezentační ples základní školy.
Na nezájem rodičů a veřejnosti jsme si nemohli stěžovat ani na jednom z plesů, ten letošní však
v návštěvnosti předčil veškerá očekávání. Věřím, že
se na „našem“ plese cítíte dobře, líbí se vám výzdoba, o kterou se z velké části starají vždy deváťáci,
stejně jako jejich – většinou taneční – program.
Dovolte, abych i na tomto místě poděkoval všem,
kteří se kromě našich nejstarších žáků podíleli na
zdárném průběhu letošního uvádění mladých dívek a chlapců do společenského života: Městu Horní Cerekev, spolku přátel školy, všem sponzorům,
kteří přispěli do výherní soutěže, v neposlední řadě
i všem zaměstnancům školy – plesové pracovní skupině pod vedením Hanky Machalové.
Poděkování patří i kapelám Shots a Spaziergang
za velmi kvalitní produkci a sportovnímu klubu za
bezproblémovou obsluhu baru v kulturním domě.
Nesmím zapomenout ani na rodiče, kteří si přípravě
svých ratolestí na ples také užili své…

Z dalších akcí…
Naši žáci reprezentují školu a obec v různých vědomostních soutěžích okresní úrovně. Od začátku
roku soutěžili v Pelhřimově v jazykových, matematických a zeměpisných olympiádách. Mezi nejúspěšnější patří Jan Novák (6. třída), který v konverzační soutěži v anglickém jazyce obsadil 4. místo,
Marek Šáda (9. třída) – 6. místo v olympiádě v českém jazyce a Petr Šimánek (7. třída), který obsadil osmé místo v zeměpisné soutěži. Každé umístění
v první desítce je velmi cenné, děkujeme žákům za
vzornou reprezentaci a učitelům za přípravu žáků.
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Věřím, že tato akce se již stala pevnou součástí kulturního života naší obce, její smysl je hlubší než „jen“ dobře se bavit – stmeluje kolektiv dětí
a dospělých, vyvolává v dětech pocit sounáležitosti
s obcí, formuje pocit zodpovědnosti, vytváří uvědomění si vlastní důležitosti a radosti ze společné práce i zábavy. Takto jsme za deset let uvedli do společnosti téměř dvě stovky žáků školy.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že výtěžek z plesu se přes spolek přátel školy v plné výši dostává do
školy, kde jej použijeme na ﬁnancování akcí (cestovné, vstupné, pomůcky) pro všechny žáky školy.
Díky všem za návštěvu a za rok na shledanou
v kulturním domě na 11. reprezentačním plese základní školy.
Mgr. Vítězslav Skopal

Informace…
V plném proudu je ve škole program na pomoc
žákům ohroženým školním neúspěchem i žákům
nadaným, je vytvořeno devět skupin, ve kterých
probíhá buď doučování nebo příprava na vyučování v rozsahu 1–3 hodiny týdně. Vše se děje v rámci
OP VVV (Operační program Výzkum, věda a vzdělávání – tzv. šablony), ﬁnancovaného z EU (škola
jako jedna z prvních uspěla se svou žádostí o zapojení do tohoto projektu). Zároveň probíhá také jeden Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her.
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S dostatečným předstihem dostanou rodiče podrobnou informaci o zkrácení školního roku 2016/17
z důvodu stavebních prací ve škole v rámci plánované rekonstrukce školní kuchyně v hlavní budově.
Na jiném místě připomínám, že zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s úpravou
školského zákona až 19. dubna 2017.
Novinky…
V rámci zpříjemnění prostředí ve škole jsme
umístili v jídelně velkoplošnou tapetu „Čtvero ročních období“ a v nové přístavbě abstraktní černobílou 3D tapetu…
Poznámka na závěr…
Dění ve škole je společným zájmem nejen žáků,
učitelů a rodičů, ale celé obce. Snažme se tedy (nejen) v této oblasti všichni spolupracovat a pomáhat,
abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí, pro jejich přípravu pro život, protože oni jsou ti, kteří budou v našem městečku žít,
budou rozhodovat o dění v něm. Ať jsou tedy připraveni dobře.
Jen jsem trochu jinak vyjádřil slova Mgr. Kateřiny Valachové, PhD., ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy:
„Škola je srdcem obce, bez ní obec nemá budoucnost.“
„Škola není jen barák, je to základ života obce.“
Mgr. Vítězslav Skopal

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna bar
Horní Cerekev
Na úvod mi dovolte, abych vám všem popřál do nového roku 2017 všechno nejlepší, hodně zdraví, mnoho
úspěchů v pracovním i rodinném životě a hlavně hodně sportovních úspěchů. Nyní něco málo o Cyklo teamu
Sauna bar Horní Cerekev z.s. V sobotu 21. ledna 2017
náš spolek uspořádal valnou hromadu, na které zhodnotil výsledky a činnost za rok 2016 a také si stanovil úkoly pro rok 2017.
Jedním z úkolů z valné hromady je uspořádat již tradiční akci Zahájení sezony po stopách Tři vrchy Vysočiny. V letošním roce to bude již 17. ročník. Akce se koná
v pondělí 1. května se srazem v 10.30 hod. na náměstí
v Horní Cerekvi. Každý z účastníků si může vybrat ze tří
tradičních tras, a to 30, 50 a 85 km. Na tuto akci zveme
každého, kdo má chuť trochu potrápit své tělo a po závodě poklábosit s kamarády na zahradě manželů Freyových. Akce je samozřejmě i pro děti.
Náš cykloturistický oddíl bude stejně jako v roce 2016
pořádat cyklistické vyjížďky po Vysočině a i do zahraničí. Zájemci dostanou informace o konkrétních akcích
v Sauna baru u Josefa Freye. V letošním roce naši cyk-
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loturisté i závodní tým budou vyjíždět v klubovém oblečení, které jsme si pořídili z dotace od města Horní Cerekev.
S pozdravem Ať nám to šlape se s vámi loučí
cykloreportér Libor Reich.
POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK

Zahájení sezony po stopách
Tři vrchy Vysočiny 2017
Start 1. květen 2017 v 10.30 hod.
z náměstí v Horní Cerekvi
Místo konání: náměstí v Horní Cerekvi
Sraz: Sauna bar, Březinova 9, Horní Cerekev
Startovné: jako každý rok žádné
Cíl: zahrada Sauna baru manželů Freyových
Kategorie: nejsou vyhlášeny
Trasy: 30 km, 50 km, 85 km. Délku trasy si můž
každý podle svých sil upravit – zkrátit
Upozornění: pro svoje zdraví každý účastník musí mít
cyklistickou přilbu. Po dojetí do cíle bude přátelské posezení
na zahradě manželů Freových s možností se občerstvit.

Hornocerekvický zpravodaj

POLICIE
Nakupujte bezpečně
Policisté na Vysočině evidovali v roce 2016 přes 400 případů, kdy byli lidé podvedeni
při nakupování prostřednictvím
různých internetových portálů. V drtivé většině se jednalo
o zákazníky, kteří objednané zboží prodejci předem
zaplatili, ale následně ho neobdrželi.
V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen
v kamenných prodejnách, ale stále více z nás využívá nabídek internetového nakupování z pohodlí domova. V tomto případě lze bez pochyby najít i výhody. Zboží si můžeme vybírat, jak dlouho chceme. Poté stačí jedno kliknutí myši a máme ho v košíku. Výrobky i jejich ceny si mezi sebou můžeme
nezávisle porovnávat a nemusíme osobně navštěvovat jednotlivé obchody. To vše vede k úspoře času
a mnohdy i ﬁnančních prostředků. Námi vybrané
a objednané zboží je nám poté zasláno na adresu,
kterou si sami určíme. Musíme však zvážit i možná rizika, která jsou spojena s nakupováním na internetu. Pokud za vybrané zboží zaplatíme prodávajícímu předem, vystavujeme se určitému riziku.
V některých případech se totiž nemusíme dočkat
zboží, které jsme si objednali a už vůbec ne peněz,

které jsme za něj zaplatili. Rovněž se nenechme zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu a velmi nízkou cenou výrobků v porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace
• před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i informace o podmínkách
a nákladech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce
• uchovejte si záznam o internetových transakcích,
včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, e-mailová komunikace
s prodávajícím apod.)
• platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor

VČELAŘSKÉ ZVYKY A POVĚRY
Včelín za starých dob měl právo azylu podobně
jako křesťanské chrámy. Kdo se sem utekl, nesměl
být už nadále pronásledován. Když včelař zemřel,
členové rodiny zaklepali na úl a oznamovali včeličky, zemřel vám hospodář. Věřilo se, že kdyby se tak
neučinilo, že by včelky uhynuly.
V dřívějších dobách včelařovi žně na jaře. Med
vyřezáván zpravidla na Zelený čtvrtek nebo den
před. Lichý rok se vyřezávala levá půle úlu. Sudý
rok vyřezávána pravá půle úlu. Kousek plástve
s medem dostal každý člen rodiny, stejně poděkováni přátelé, sousedi a chudí. Někde sousedé za poslaný med dávali na talíř vajíčka s přáním, aby včelařovy úly byly tak plné, jako ta vajíčka. Tento med
se užíval na lačný žaludek, někde namazaný na velikonočním pečivu Jidáši. Kdo chtěl míti časný roj,
měl večer před Filipem a Jakubem postavit na česno
úlu nádobku s ovčím mlékem.
Roj, který se vyrojí v máji, za fůru sena stojí. Když vylétl z úlu roj, zvonilo se na cokoliv, aby

Hornocerekvický zpravodaj

se roj blízko a nízko usadil (kosa, zvon, podkova).
Červnové rojení nestojí za zvonění. Ženci na pole,
včely z pole (konec snůšky). Včely vyrojené před
Janem Křtitelem, 24. červen, jsou lepší, než po sv.
Janu. Před včelím bodnutím se včelaři chránili tak,
že si ruce a obličej natírali šťávou z roztlučených topolových listů. Pelyněk, rozetřený po ruce a obličeji, chránil včelaře před bodnutím včely.
Podobně pelyněk chránil před zlodějkami. Několik větviček pelyňku na česně stačilo proti včelám lupičkám. Také plásty se chránily před zavíječem (motýlice) a mravenci, když se dal mezi plásty pelyněk.
• Připadá-li Nový rok na středu, nebude v úle žádného medu.
• Na Velký pátek se uřezávala větev, na které seděl roj a tato se uschovávala. Větévka se pak
používala o trhu, kdy se větvičkou popoháněl
dobytek, který pak měl hodně kupců, a tím se
dobře prodal.
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• Svobodná děvčata si brala kousek větvičky k zábavám, aby měla hodně tanečníků.
• Aby se včely časně vyrojily, potíral se úl v květnu
ovčím mlékem.
• K zabránění ulétnutí roje se úl kropil vodou se zaříkáváním.
• Když létaly včely při rojení příliš vysoko a byla
obava, že roj uletí, obrátil se bochník chleba a zarazil se do bochníku nůž, aby se roj vrátil.

• Osvědčenou zárukou, že roj neuletí přes plot, byl
kus kůry z dubu zasaženého bleskem pověšený na
včelín.
• Úl, ze kterého se vyrojily včely, zdobíval se věnečkem uvitým z květin.
• V minulosti včelař nemusel u soudu přísahat, jako
včelaři dána jemu víra.
Zdroj: „Dodatek ke včelařskému Almanachu z roku 2011“,

František Švehla

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Marie Zemanová
Marie Svobodová
Marie Řepková
František Šimek
Karel Šáda
Jiřina Vondráčková
Jaroslav Svoboda
Jaroslav Košťál
Jaroslava Červená
Marie Šimková
Miroslav Ryšavý

75 let
Ivan Bína
Ivana Kuštová
Blanka Brixiová
80 let
Věra Veselá
Marie Nevosádová

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Jaroslav Šejnost

79 let

RNDr. Karel Maška

66 let

Josef Šejnost

76 let

Olga Parkanová

91 let

Alois Mašek

91 let

93 let
Marie Hlávková

NARODILI SE:
Klára Melzochová
-pk-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří dne 17. února 2017 přišli doprovodit našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana RNDr. Karla Mašku na jeho poslední cestě.
Děkujeme P. Jaroslawu Zygmuntovi, paní Marii Svobodové a všem zpěvákům
a pohřební službě pana Bíny z Pelhřimova za důstojné vybavení pohřbu.
Rodina Maškova

Český zahrádkářský svaz Horní Cerekev
pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
Středa 4. dubna 2017
MĚSTSKÉ MUZEUM - budova radnice
od 8. 00 do 16.00 hod.
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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...

Hornocerekvický zpravodaj
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Kulturní dům
Horní Cerekev
Pátek 28. dubna
začátek v 19.30 hodin
Předprodej vstupenek
od 3. dubna 2017
na účtárně MÚ
Telefon: 565 396 385
Vstupné 100,- Kč

URŠULOVINY
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Krajský úřad Kraje Vysočina
v rámci projektu
Zdravý Kraj Vysočina
pořádá IX. ročník

ČISTÁ
VYSOČINA
úklid veřejného
prostranství
u silnic
Přijďte nám pomoci
uklidit okolí

HORNÍ CEREKVE
22. 4. 2017
ve 13 hod. sraz
před městským úřadem

Horní Cerekev
směr Pelhřimov
po odbočku na Černov
Horní Cerekev
směr Jihlava
po značku okresu
Horní Cerekev
směr Nová Ves
po mostek v lese
Pytle na odpadky zdarma.
Svoz odpadků zajišťuje
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny.
Nezapomeňte si s sebou
vzít pracovní rukavice
a hlavně dobrou náladu.
Bližší informace:
Zdeňka Němcová
zd.nemcova@seznam.cz

Hornocerekvický zpravodaj

Truhlářství a sklenářství

KUNST
Horní Cerekev
VYRÁBÍ A DODÁVÁ

• EUROOKNA – energeticky úsporná dřevěná okna
DOPRAVA, ZAMĚŘENÍ A ODBORNÁ MONTÁŽ ZDARMA

• Špaletová a zdvojená okna
• Montáž stínící techniky od ﬁrmy ROLUX
(žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety…)

• Vchodové a vnitřní dveře, posuvné dveře,
obložkové zárubně
• Truhlářská výroba z masivu a lamina
• Kuchyňské linky, vestavěné skříně, nábytek
• Sklenářské práce - zasklívání oken a dveří,
opravy skleníků
(velký výběr ornamentních skel, turecké ornamenty,
lakovaná skla LACOBEL, izolační dvojskla a trojskla,
broušená, pískovaná a kalená skla)
Provozní doba: Po – Pá 7 – 15 hodin, So – sklenářství 8 – 12 hodin

Kouřimského 114, Horní Cerekev
Tel.: 565 396 136, 602 857 420
e-mail truhlarstvikunst@jihlavsko.com
www.truhlarstvikunst.jihlavsko.com
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KAM ZA KULTUROU
Pátek 31. března, sobota 1. dubna 2017
BYLO NÁS PĚT – OCHOTNICKÉ DIVADLO
Začátek v 19.30 hodin, kulturní dům
Čtvrtek 6. dubna 2017
ZBIGNIEW CZENDLIK – TALK SHOW
Začátek v 17.00 hodin, kulturní dům
Pátek 14. dubna 2017
VELIKONOČNÍ KONCERT
KŘESŤANSKÝCH KAPEL
Začátek v 18.00 hodin, budova sboru CASD
Neděle 16. dubna 2017
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
Začátek ve 21.00 hodin, kulturní dům
Pátek 21. dubna 2017
HLAVU VZHŮRU, RODIČE! – BESEDA
Začátek v 18.00 hodin, budova sboru CASD
Sobota 22. dubna 2017
S BATŮŽKEM ZA POZNÁNÍM THAJSKA
– BESEDA
Začátek v 18.00 hodin, společenská místnost
Chrástov
Pátek 28. dubna 2017
URŠULOVINY – ZÁBAVNÝ POŘAD
Začátek v 19.30 hodin, kulturní dům

Neděle 30. dubna 2017
PÁLENÍ ČARODĚJNICE
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD + OHŇOSTROJ
Začátek ve 20.00 hodin, u kulturního domu
Lampiónový průvod ve 20.30 hodin,
od zbrojnice SDH
Neděle 30. dubna 2017
PÁLENÍ ČARODĚJNICE
Začátek ve 20.00 hodin, na hřišti v Hříběcí
Pátek 19. května 2017
ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE
S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE
Začátek v 19.30 hodin, kulturní dům
PŘIPRAVUJEME:
Sobota 3. června 2017
6. REPREZENTAČNÍ KOŠT VÍN ČR
Pátek 23. června 2017
KOUZELNÝ KABARET
– MILAN ŘEZNÍČEK
Sobota 24. června 2017
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Neděle 25. června 2017
LIBKOVANKA – POUŤOVÝ KONCERT
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