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vydařený ii. ročník pŮlnočního draka

pŮlnoční drak – děkovné vzkazy
Vážený pane starosto, dovolte, abych Vás pozdravila jménem vítězné ženské dračí posádky
Horalki!
O víkendu jsme u Vás v Horní Cerekvi strávily velice příjemný čas, nebylo to ani 24 hodin, ale
stálo to za to.
Půlnoční drak byl jednoduše jedinečný. Od A do Z, od začátku do konce... Vám vyšlo vše, včetně
počasí :-)!. Nádherné místo, zázemí, kde je vše na dosah, občerstvení, které nabízí od každého něco
a právě akorát (včetně výborného vína), možnost sledovat celé dění na velkoplošné obrazovce,
živá hudba, perfektní závodní „ranvej“ na osvětlené hladině rybníka, drak, který každému dopřál
jeho díl dračího štěstí a to vše korunované báječným ohňostrojem na dokonalou hudbu... Pro nás
všechny to byly skvěle prožité chvíle, umocněné zlatým úspěchem a budeme dlouho vzpomínat
s úsměvem na rtech, jak u Vás bylo fajn.
Jsme ženy, a proto jsme hodně vnímavé, nešlo si nevšimnout jedné významné věci... Máte u Vás totiž partu nadšených a pohodových lidí, to je ten důvod, proč výsledek byl takový. Pro ty Vaše kluky
(byť jsou dávno dospělí) totiž není nic problém, nepřestanou pracovat, no makat ;-), dokud to není,
jak si vysnili. Věříme, že mají doma trpělivé a tolerantní partnerky, které je podpoří při organizaci
dalšího ročníku. Přejeme Vám spoustu dalších splněných snů a těšíme se na příští rok!! Přijedeme
zase, přestože cesta nám trvá 3 hodiny, opustíme rodiny, dcery opět vezmeme s sebou, možná zase
trošku zabloudíme v Jihlavě, ale jistojistě přijedeme :-)!!... Přejeme Vám krásný barevný podzim,
bílou zimu, voňavé jaro, léto jak má být a za rok na shledanou!
DĚKuJEME:-)!!! Za Horalki Jana Kultováw
PS: Musí být radost mít kolem sebe takovou partu nadšených lidí, kteří se nebojí ničeho, natož
práce... To, že je u Vás tak „těžká“ voda, je jen potvrzením odlišnosti závodu od všech ostatních :-)
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Vážený pane starosto,
v sobotu 9. 9. 2017 se naše ženská posádka poprvé zúčastnila závodu Půlnoční drak. Byly jsme
zvědavé, zda skutečně stojí za to se závodu u Vás v Horní Cerekvi zúčastnit. Musíme přiznat, že
opravdu stojí a ačkoliv jsme se neumístily na prvních třech medailových místech, odvážely jsme si
krásný sportovní zážitek. Byly jsme překvapené skvělou organizací, přátelským přijetím a vůbec
vším, co k závodům patří. Takže alespoň touto cestou chceme poděkovat všem organizátorům, kteří
se na přípravě závodu podíleli a věříme, že se u Vás objevíme zase příští rok.
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Závody dračích lodí v Horní Cerekvi
Členové spolku Prima sport Horní Cerekev uspořádali na zdejším zámeckém rybníku ve spolupráci
s organizátorem závodů Windsurfing Club Velké
Dářko a za finanční podpory Města Horní Cerekev
a Kraje Vysočina již druhý ročník Půlnočního draka
zařazeného do seriálu závodů dračích lodí Vysočiny.
O putovní pohár Půlnočního draka se utkalo ve třech
kategoriích celkem 24 posádek převážně z Vysočiny
a Jihočeského kraje. Horní Cerekev zastupovaly tři
posádky (Půlnoční lišky, Bezzubý vlk a Marná snaha), nedaleký Černov vyslal na loď tým s názvem
„Utržený vagón“.
V kategorii ženy se na prvním místě umístila
posádka „Horalki“ z Červeného Kostelce časem
1:10:07, v kategorii FUN SPORT obsadila první místo posádka „Máš hlad?“ z Českých Budějovic s časem 1:02:93 a v kategorii FUN obsadila
první místo posádka „Petrova Krutá Síla“ s časem
1:09:19. Putovní pohár Půlnočního draka si nakonec
odvezla posádka „Máš hlad?“, která zajela nejlepší
noční jízdu. Posádka Marné snahy za hlasité podpory domácích fanoušků nakonec noční jízdou vybojovala celkové druhé místo s časem 1:07:19.
Dopoledního závodu dračích lodí se rovněž zúčastnili žáci základních škol. S velkým přehledem
zvítězila posádka „Bambule“ ze ZŠ v Kamenici
nad Lipou. Žáci zdejší školy skončili na krásném
druhém místě a na třetím místě se umístili žáci ZŠ
Nový Rychnov.
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Průběh závodů zpestřila divákům country skupina Hráz. Nevšedním zážitkem pro soutěžící
a návštěvníky pak bylo přímé sledování závodů na
velkoplošné obrazovce. Závěrečné slavnostní vyhlašování výsledků bylo zakončeno velkolepým
ohňostrojem.
Členové Prima sportu věří, že se návštěvníkům
i zúčastněným posádkám celá akce líbila. Doufáme,
že jste s námi příjemně strávili celý den, pobavili se
a spolu s námi se těšíte na již třetí ročník Půlnočního
draka v Horní Cerekvi.
Za Půlnočního draka
Martina Pechová
Prima sport Horní Cerekev děkuje
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli a svým úsilím přispěli ke zdárnému průběhu
již druhého ročníku dračích lodí v Horní Cerekvi.
Předně patří velký dík městu Horní Cerekev a Kraji
Vysočina, bez jejichž finanční podpory bychom se
neobešli. Dále děkujeme panu Vladimíru Šamajovi, který ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Horní Cerekve a Černova nasvítili starou cestu, panu
Jiřímu Topkovi za poskytnutí vodní plochy, panu
Stanislavu Novákovi za technickou podporu a Lídě
Červenkové za její obětavost. Všem jmenovaným
patří velký dík za dobře odvedenou práci a těšíme
se na další spolupráci u třetího ročníku Půlnočního
draka.
Členové klubu Prima sport
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pořadí noční jízdy
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Posádka

Čas

Máš hlad
Marná snaha H. Cerekev
Dračí Lokomotiva
KaBrňáci
Vajgarská saň
Medličky
Papers Dragons
Dešanské Perly
Bezzubý vlk
Máchalové z Rynárce
Dračičáci
Jedovaté Rumělky

Pořadí

1:06:01
1:07:19
1:09:54
1:09:56
1:09:98
1:10:03
1:10:08
1:10:59
1:10:74
1:10:83
1:10:86
1:10:92

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Posádka

Čas

ZHUBLAS (Tyyyy dračice)
SPARKASSE Jindřichův Hradec
Hradecká (J)elita
PŮLNOČNÍ DRAK
Hasiči Černov
Tetanic
CEJPOS
Petrova Krutá Síla
Horalki
Půlnoční lišky
Olympijské naděje
Kobra

1:11:23
1:11:41
1:11:44
1:11:63
1:11:99
1:12:16
1:12:73
1:12:78
1:12:87
1:13:17
1:14:02
1:14:27

P���������� ��������
� ��������
Žirovnice

Žižkova ulice 781
zahajuje 15. září 2017 opět provoz
Příjem kvasu a ovoce na pálení.
Po: 16–19 St: 9–11
Pá: 16–19So: 15–19
Pátek + sobota možnost moštování.
Informace na tel.:
728 866 442, 724 866 041

inFormace z radnice
Finanční hospodaření
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje na konci měsíce srpna 2017 následující výsledky:

2017
příjmy
výdaje

stav běžných účtů

schválený rozpočet
35,245.000,- Kč
35,245.000,- Kč

k 31/08 2017

skutečnost
k 31/08 v Kč
28,715.951,- Kč
27,031.692,- Kč
5,119.533,- Kč

skutečnost
k 31/08 v %
81,48 %
76,70 %

Rok kamene
Letošní rok v Horní Cerekvi by se dal označit jako „rok kamene“. Okolo kašny na náměstí byla položena nádherná kamenná dlažba, opravy se dočkala i opěrná kamenná zeď nacházející se taktéž na náměstí
a generální opravy byly provedeny i na obou místních hřbitovech. Ohradní kamenné zdi byly stavebně
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upraveny a některé části byly i úplně zbourány a nově vyzděny. Zdivo bylo opatřeno buď původními nebo
novými kamennými krycími deskami a všechna čtyři místa s přívodem vody byla stavebně i esteticky výrazně vylepšena opět kamennými prvky. V současné době na hřbitově probíhá oprava kříže před kostelem
sv. Jana Křtitele. Jako třešničkou na dortu budou na konci října osazeny dvě zbrusu nové kované brány.
V Horní Cerekvi je i návštěva hřbitova radostí.
Na fotkách jsou tři místa pro odběr vody s názornou ukázkou správného a kultivovaného uložení konví
– děkuji.

„Takto prosím ne...“

„...a takto prosím ano“

Výjimka v Chrástově?
Na konci měsíce února byla Krajskou hygienickou stanicí vyhlášena voda jako nepitná z důvodu naměření nadlimitní hodnoty pesticidů. Pesticidy jsou látky, které se dostávají do půdy, potažmo do podzemních vodních zdrojů především zemědělským hospodařením. Aktuální situace v řešení problému je
následující:
►► bylo provedeno hydrogeologické posouzení pozemků a okolí prameniště - Geoservis Jihlava,
►► na základě tohoto posudku byl požádán vodohospodářský úřad (MěÚ Pelhřimov) o změnu rozsahu
ochranných pásem vodních zdrojů - město Horní Cerekev,
►► bylo provedeno stavebně-technické opatření a odstavení studny z dodávky vody - VoKa Humpolec,
►► byly provedeny kontrolní odběry vody pouze ze zářezu s tím, že úroveň pesticidů byla naměřena v hodnotě přípustné normou - Zdravotní ústav Ostrava,
►► bylo vypracováno znalecké hodnocení zdravotních rizik metabolitu acetochlor ETA z pitné vody MUDr. Bohumil Havel, Svitavy,
►► na základě všech výše uvedených a provedených opatření byla podána žádost na Krajskou hygienickou
stanici o udělení tříleté výjimky k využívání vody v Chrástově jako pitné - město Horní Cerekev,
►► v případě kladného rozhodnutí budou občané v Chrástově neprodleně informováni.

Hornocerekvický zpravodaj
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Kuchyně má zpoždění
Stavební práce na rekonstrukci kuchyně základní školy jsou již v závěru, nicméně časový harmonogram
se dostal do několikadenního skluzu. První příčinou zpoždění byly špatně provedené obklady, které se na
některých místech dvakrát odstraňovaly. Druhým problémem, který způsobil zpoždění, byla pokládka speciální protiskluzové podlahové krytiny Altro. Ta měla být položena do konce školních prázdnin, ale ještě
v den uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nebyly dokončené tři místnosti. I přes tyto komplikace generální
dodavatel stavebních prací stále garantuje včasné dokončení a předání díla, tj. 22. září 2017. V posledním
týdnu měsíce září by měl proběhnout zkušební provoz a zaškolení kuchařek na obsluze nové gastro technologie a od pondělí 2. října 2017 by měl být zahájen „ostrý“ provoz pro školní i cizí strávníky.

Bez zubaře
Na konci měsíce srpna bylo vedení města oficiálně a definitivně oznámeno, že dlouholetý provoz zubní
ordinace MUDr. Lenky Fridrichové bude ke dni 31/12 2017 ukončen. Vzhledem ke skutečnosti, že se
v současné době stomatologové soustředí především na klientelu ve velkých městech, bude obsazení zubní ordinace v Horní Cerekvi nepříjemný problém. Rada města se touto situací zabývala ihned po sdělení
o ukončení zubařské praxe a zveřejňuje tímto následující nabídku:

Město Horní Cerekev nabízí od 1. ledna 2018 k pronájmu nebytové prostory ordinace zubního lékaře na
adrese Březinova 398, v Horní Cerekvi o velikosti:
►► zdravotnické prostory 42,6 m2
►► ostatní prostory 31,3 m2
Pronájem nebytových prostor obsahuje velmi výhodné cenové podmínky + od 1. července 2018 pronájem
bytu z majetku města, taktéž za velmi výhodných finančních podmínek.
Bližší informace podá starosta města, tel.: 565 396 495, 607 983 297.
MUDr. Lence Fridrichové děkuji v zastoupení města a všech jejích klientů za zdravotnické služby, které
vykonávala v Horní Cerekvi dlouhá léta a přeji jí jenom vše dobré v dalším čase.
Stále se něco děje
Stavební a investiční činnost neprobíhá v těchto
dnech nejen ve školní kuchyni. V Domě s pečovatelskou službou I. v Rybniční ulici byla v polovině
měsíce září zahájena rekonstrukce kotelny. Práce
provádí společnost Votop, s r.o., Jihlava a finanční
náklady dosáhnou výše 537.000 včetně DPH.
Další stavební práce byly zahájeny na dílenském
dvoře města v ulici Kouřimského „Na Jatkách“. Již
v loňském roce byl vybudován nový hlavní přístup
a příjezd do dvora dílen přes zatrubněný vodní tok
a v současné době bylo zbouráno původní polorozpadlé obvodové zdivo dvora. Po stavbě zdi nové
vzniknou na dvoře čtyři nové přístřešky pro uskladnění materiálu i dílenského vybavení a jedna nová
garáž. V rozpočtu města 2017 byla na tuto akci

6

Hornocerekvický zpravodaj

vyčleněna částka ve výši 450.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že budou práce provedeny částečně svépomocí, budou nákladu
jistě nižší.
Zaměstnanci „Místního hospodářství“ města se zhostí i opravy
poškozené autobusové čekárny v Hříběcí. V měsíci srpnu do této
stavbičky narazil autobus společnosti ICOM trasport, a.s., Jihlava
a poškodil ji natolik, že bude čekárna uvnitř i z venku kompletně
opravená včetně vybílení a fasádního nátěru. Náklady na opravu budou uhrazeny pojistkou již zmíněné autobusové dopravní společnosti.
O prázdninových měsících byla v Těšenově provedena komplexní oprava střešní krytiny víceúčelového zařízení čp. 56 v nákladu
265.000,- Kč včetně DPH, v Turovce provedli zaměstnanci města
překládku 210 m2 betonového chodníku, který nyní vypadá téměř
jako nový a v Chrástově, kromě opatření ke zkvalitnění vody, byly
zahájeny projekční práce na komplexní rekonstrukci kabelového
vedení veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Projektová příprava této akce bude stát 83.000,- Kč.
Čtvrtý pokus
Od 1. září 2017 je pracovní pozice „Vedoucí provozního a hospodářského oddělení“ Městského úřadu Horní Cerekev opět volná. Již po čtvrté bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této funkce - úplné znění
si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Do obsazení výše uvedené pracovní
pozice se můžete s provozními požadavky obracet na starostu města - tel. 565 396 495, 607 983 297.
Pečovatelská služba
V listopadu 2016 a v dubnu 2017 proběhly v oblasti poskytování sociálních služeb v Horní Cerekvi dvě
hloubkové kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě kontroly
zjistily nedostatky, které zřizovatel pečovatelské služby, tj. město Horní Cerekev, musí do 31/12 2017 odstranit. Pokud se tak nestane, může město přijít o registraci a pečovatelská služba v Horní Cerekvi může
zaniknout. Jedná se především o administrativní, ale i o procesní nedostatky.
Odstraňování chyb a zažitých návyků samozřejmě přináší změny a novinky, které někdo zvládá, ale
někdo je neumí nebo nechce jako komplikace pochopit a přijmout. Aktuální situace „na poli“ pečovatelské
služby je rozjitřená, nicméně objektivní informace získáte pouze u sociální pracovnice nebo starosty města,
ne ze zákulisních a účelově zkreslených „zpráv ulice“.
Uvnitř tohoto čísla zpravodaje naleznete kontaktní údaje a základní informace o úředně registrované sociální službě - Pečovatelská služba Horní Cerekev. Pečovatelskou službu rádi nabízíme a poskytujeme, ale
dle zákona můžeme vyhovět pouze osobám, které tuto sociální pomoc opravdu potřebují.
Poděkování
Starosta města děkuje:
►► členům spolku Prima Sport Horní Cerekev za perfektní organizaci závodů dračích lodí „Půlnoční drak“
dne 9. září 2017 a tím za skvělou propagaci našeho městečka (viz děkovné vzkazy v úvodu Zpravodaje),
►► všem zainteresovaným osobám, které se zapojily do přípravy, dopravy i výdeje obědů žákům a zaměstnancům základní školy v průběhu měsíce září. Zvláštní poděkování patří Miroslavu Václavíkovi, který
se zhostil funkce řidiče a najezdil na trase Horní Cerekev–Pelhřimov a zpět takřka 1230 km. Automobilové vozidlo k přepravě jídla zapůjčila městu restaurace „U Suchánků“,
►► členům Sboru dobrovolných hasičů Horní Cerekev a mladým hasičům SDH za organizaci závodů
okresní Ligy mladých hasičů dne 16. září 2017 i za reprezentaci Horní Cerekve v soutěži.
__________________________________________________________________________________________________________

Čtěte též: www.hornicerekev.cz

__________________________________________________________________________________________________________

Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

Hornocerekvický zpravodaj
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Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba:

Lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle poskytované služby:

Umožnit uživateli služby setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí a udržet tak jeho dosavadní
životní styl se zachováním důstojnosti, plnohodnotného života a vazeb na jeho blízké a přátele.

Poslání poskytované služby:

Poskytovat služby uživatelům v nepříznivé sociální situaci, jejichž schopnosti v oblasti osobní
péče a péče o domácnost jsou sníženy a tuto péči nemůže v potřebném rozsahu poskytnout
rodina.
Další informace je možné získat na www.hornicerekev.cz

Místo a čas poskytované služby:

Město Horní Cerekev, pondělí–pátek od 7.00 do 15.30

Kontakty:

Adresa sídla: Městský úřad Horní Cerekev
Náměstí t. G. Masaryka 41
394 13 Horní Cerekev
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Andrle,
tel.: 565 396 495, fax: 565 396 746
mobil: 607 983 297, email: starosta@hornicerekev.cz
Sociální pracovnice: Bc. Ludmila Vopálková,
mobil: 727 911 976
email: socialnipracovnik@hornicerekev.cz

Informace k žádosti o pečovatelskou službu:

V případě, že máte o pečovatelskou službu zájem, informace k dalšímu postupu získáte
u sociální pracovnice nebo na www.hornicerekev.cz
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Městský úřad Horní Cerekev
		

kraj Vysočina - okres Pelhřimov

Oznámení o době a místu konání voleb
do Parlamentu České republiky

____________________________________________________________________________________________________________________

Starosta města Horní Cerekev podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb Zastupitelstva kraje Vysočina
ve volebním okrsku č. 1 Horní Cerekev
je volební místnost na adrese Březinova 324, Horní Cerekev - kulturní dům
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Horní Cerekvi,
ve volebním okrsku č. 2 Hříběcí, Turovka
je volební místnost na adrese Hříběcí čp. 77 - kancelář zbrojnice SDH,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hříběcí a v Turovce,
ve volebním okrsku č. 3 Těšenov
je volební místnost na adrese Těšenov čp. 56 - kancelář knihovny,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Těšenově,
ve volebním okrsku č. 4 Chrástov
je volební místnost na adrese Chrástov čp. 37 - kancelář vedle společenské místnosti,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chrástově.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
V Horní Cerekvi dne 18/09 2017.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta

Hornocerekvický zpravodaj
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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 technickém
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 3 x),
nástup možný ihned nebo dle možností uchazeče a vzájemné dohody.

Platové zařazení:

9. platová třída, základní platové rozpětí dle délky praxe 15.780-23.730 Kč, po zapracování příplatek za
vedení, osobní příplatek, odměny.

Přihlášky můžete doručit-zaslat

do 13. října 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
V Horní Cerekvi 18. září 2017
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
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školní dění
Začíná školní rok 2017/2018…
Letos po delších prázdninách
(rekonstrukce kuchyně) jsme se
v pondělí 4. září sešli již tradičně na hřišti u školy, abychom
zahájili školní rok 2017/2018.
Obavy z nepříznivého počasí
se nenaplnily a tak jsme začátek roku uctili státní hymnou, vyslechli si slavnostní proslov starosty města
Ing. Jaroslava Andrleho, ředitel školy poté přivítal
18 nových prvňáčků a jejich rodiče a seznámil
všechny s personálními změnami v řadách zaměstnanců školy. Žáci pak strávili první kratší den ve třídách se svými učiteli, deváťáci odvedli své nejmladší spolužáky do jejich vyzdobené třídy se spoustou
krásných pomůcek. Přejeme jim, aby se jim v naší
škole líbilo a chodili do ní rádi.
Letošní školní rok začínáme s menšími provozními komplikacemi vzhledem k dokončování
plánované rekonstrukce kuchyně a úpravě vozovky v části areálu školy. Po dokončení těchto prací
budou mít žáci možnost chodit od hlavní silnice
směrem k šatnám po „svém“ chodníku a výrazně se
tak zvýší jejich bezpečnost při příchodu do školy či
odchodu ze školy. Zároveň opětovně žádám všechny rodiče, aby nevjížděli autem do areálu školy
a nechali své děti těch pár kroků k šatnám udělat
samotné. Věřím, že nakonec pochopí úplně všichni, že bezpečnost dětí má přednost před vlastním
pohodlím.
Od 5. září dovážíme obědy pro žáky a zaměstnance školy z kuchyně SŠ a SOU Pelhřimov, za
vstřícnost při řešení naší situace patří vedení pelhřimovské střední školy velké poděkování. Stejně tak
patří dík zřizovateli naší školy za přístup k řešení
tohoto problému a všem, kteří se na dovozu obědů
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podílejí – naše kuchařky denně dojíždějí vařit do
Pelhřimova, pan Miroslav Václavík vozí je i jídlo.
Výdej v jídelně probíhá beze změn.
Od září v naší škole nově pracují: Mgr. Kateřina Petráková (návrat z rodičovské dovolené – třídní
učitelka v 5. třídě), Mgr. Petra Lisová ze Švábova ve
školní družině a na II. stupni, paní Libuše Hradecká
(vedoucí kuchařka), paní Věra Štouračová (kuchařka) a pan Jaromír Drda jako školník.
Ve škole nadále pracují Mgr. Milada Jírová (třídní
učitelka v 1. třídě), Mgr. Jana Kodysová (2.), Mgr.
Jana Mäsiarová (3.), Mgr. Ivana Hašková (4.), PaedDr. Marie Angelisová (6.), Bc. Lenka Procházková
(7.), Mgr. Jan Sobek (8.), Ing. Hana Machalová (9.),
dále pak Mgr. Hana Skopalová, Mgr. Miroslava
Kolářová (zástupce ředitele), paní Eva Drdová (vedoucí vychovatelka školní družiny), paní Miroslava
Braunová (vedoucí školní jídelny), Barbora Bocková (ekonomka), paní Olga Hurdová a paní Petra
Bauerová pracují v kuchyni, paní Věra Nežerková
a paní Jana Hurdová se starají o úklid.
I v tomto školním roce budeme naplňovat hlavní
cíl školy – vzdělávání žáků, spolu s rodiči se chceme
podílet na výchově dětí, připravujeme pro ně zajímavé mimoškolní programy, zúčastníme se různých
vědomostních, jazykových a sportovních soutěží,
hned od začátku se zapojíme do sběru starého papíru, baterií a drobných elektrospotřebičů, citronové
a pomerančové kůry, léčivých bylin a plastových víček. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme nadále
usilovat o další modernizaci naší školy. Všechny nás
čeká hodně práce a věřím, že bude probíhat v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. To přeji
všem žákům, zaměstnancům, rodičům i celé občanské veřejnosti.
Mgr. Vítězslav Skopal
ředitel školy
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naši prvňáčci
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Adéla Bartáková

Adéla Kubů

Agáta Vrbová

Aneta Červená

Eliška Vránová

Evelína Maryšková

Jiří Nevoral

Josef Petrák

Karolína Vávrová
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Kateřina Kunstová

Martina Nováková

Matyáš Fous

Monika Jiráková

Pavla Havelková

Pavel Řáda

Petr Kapoun

Radek Šimek

Stella Čičmancová
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Školáci na vodě…
Kdo v sobotu 9. září 2017 přišel na hráz Zámeckého
rybníka po třetí hodině odpolední, neviděl výborný
výkon osmnáctičlenného družstva naší školy na dračí lodi v přímém souboji se školáky z Nového Rychnova, doplněnými několika dospělými. V odvetě za
loňský závod (zvítězil N. Rychnov) naši „dračáci“
uspěli, a i když soupeř v závěru mocně finišoval,
těsné vedení uhájili. Nejlepšího času však dosáhli
zástupci ZŠ Kamenice nad Lipou, a tak naše škola
obsadila v celkovém pořadí dětských posádek druhé
místo. Seznamte se s našimi reprezentanty:

Stojící zleva:
Klára Dvořáková, Lucie Dvořáková, Alena Vaňková,
Tereza Kosová, Nikola Buštová, Klára Kahounová, Tomáš Sadílek, Ondřej Kasal, Filip Havelka, Jan Kasal,
Adam Hamrle, Štěpán Pospíšil, Dominik Sankot.
Vpředu dole:
Vojtěch Duba, Tadeáš Pulda, Ondřej Šmíd, Tomáš Pospíchal, Andrea Davidová.

Gratulace nejen všem našim závodníkům, ale i pořadatelům z Prima sportu Horní Cerekev. Díky za
hezký zážitek!
V. Skopal
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ze života mateřské školy
Ač jsme oficiálně zahájili školní rok v pátek 1. září,
v plném počtu jsme se sešli až v pondělí 4. září.
Od září 2017 je do mateřské školy zapsáno 20 nových dětí, do školních lavic usedlo 12 našich předškoláků a celkem je ve školce zapsáno 58 dětí. Ve
školce fungují III. oddělení. I. oddělení navštěvují nejmladší děti (2–4 roky), o děti se stará chůva
p. Lenka Mlatečková společně s p. učitelkami
J. Andrlovou, J. Novákovou a L. Jantačovou. Zapsáno je 20 dětí. Ve II. oddělení jsou děti (cca 3–5 roků),
o které pečují paní učitelky Andrlová, Nováková
a Jantačová, zapsáno je 20 dětí a III. oddělení navštěvují děti, které plní povinnou předškolní docházku. Děti má na starosti p. učitelka Svatková
a Spielvogelová. S dětmi nám pomáhají provozní
pracovnice p. Marie Frajová a p. Marie Žáková,
stravu připravují kuchařky paní Irena Slavičínská
a Hana Tvrdá. Ve školním roce 2017/2018 mateřská
škola nabízí několik kroužků, které zajišťují pracovnice mateřské školy – angličtina (pro předškoláky),
pískání na zobcovou flétnu, pěvecký kroužek. Pro
rodiče a jejich děti připravujeme tvořivá odpoledne
(4x do roka dle ročních období) a také hry rodičů
s dětmi v mateřské škole. Celoročně plánujeme pro
děti různé kulturní akce, exkurze, návštěvy výstav,
výlety, plavecký výcvik, mateřskou školu navštěvují zájmové organizace s výukovými programy, zajímaví lidé s představením či povídáním z různých
oblastí života. Škola je zapojena do projektu Šablony (podpora škol formou projektů) a Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Díky zřizovateli máme od května krásnou zahradu, plnou nových herních komponentů. Děti mají
možnost sportovního vyžití, které využívají po celý
den a které nabízí spoustu možností pro hry i výuku. Od května do září probíhala výsadba (společně
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s rodiči), údržba a úprava zeleně (keře, květiny,
bylinky...), jíž jsme ukončili workshopem s rodiči,
společně jsme založili týpí z vrbových proutků, vytvářeli hmyzí domečky, získali jsme informace, jak
pečovat o přírodní zahradu a závěr jsme věnovali
přátelskému popovídání u kávy. Obě tyto akce byly
financovány z dotace a grantu, za finanční spoluúčasti obce, pro kterou realizace těchto akcí byla také
nemalou administrativní zátěží. Ještě před létem
jsme oslavili Den dětí v místním hotelu Rustikal,
kde na děti čekalo zmrzlinové překvapení, o které
se postarala rodina Kratochvílova, a my jim tímto
velmi děkujeme. Během léta se nám ještě podařilo
položit novou podlahovou krytinu ve III. oddělení
firmou p. Táborského, byl vyměněn starý nevyhovující koberec za nový koberec a PVC, také stěny
dostaly nový kabát, o který se postaral p. Jirák a došlo k drobným opravám a údržbě budovy pracovníky radnice, kteří jsou nám vždy ochotní pomoci
a kterým tímto velmi děkuji.

Snad jsme do nového školního roku nakročili
tou správnou nohou. Rodiče jistě děti na vstup do
předškolního zařízení náležitě připravili. Jako každoročně je třeba dětem připomenout, že požadavky
na ně kladené se tak týkají nejen oblasti sebeobsluhy (oblékání, orientace v novém prostředí apod.)
a základních hygienických návyků (používání toalety, mytí rukou, čistění nosu atd.), ale především
oblasti sociálních vztahů v rámci nového dětského
kolektivu. Naší společnou snahou by mělo být, aby
dítě do mateřské školy přicházelo pozitivně motivováno, komunikovalo přiměřeně se svými vrstevníky
i dospělými a umělo srozumitelně vyjádřit svoje požadavky i přání, aby odloučení od rodiny probíhalo
bez stresů a dětem se ve školce líbilo.
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Vzhledem k tomu, že se stále setkávám s dotazy
a nedostatečnou informovaností ohledně povinného
předškolního vzdělávání, zveřejňuji některé základní informace ze stránek MŠMT.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhly věku pěti let, je
od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho
zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané
mateřské škole v termínu zápisu (v naší mateřské škole se
zápis uskutečnil 4. 5. 2017).
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
• 4 souvislé hodiny denně,
• ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou (v naší MŠ od 8:00
– 12:00)
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech
školních prázdnin (tak jako u základních a středních
škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34
odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

•

•
•

individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení
mateřské škole (v mateřské škole H. Cerekev dojde
k přezkoušení dítěte v úterý a středu třetí týden v listopadu - ŠŘ),
vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí
s povoleným odkladem povinné školní docházky;
vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním
ročníku předškolního vzdělávání!
Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro
uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti
ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je
oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“
Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je
prosté písemné vyjádření zákonných zástupců (nejpozději do 3 dnů), případně mohou doložit nepřítomnost dítěte
jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.

Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka
MŠ Horní Cerekev

mateřské centrum klubíčko
Informace z Klubíčka
V posledním srpnovém týdnu jsme vyrazily s našimi nejmenšími dětmi (když nejmladšímu účastníku
nebyly ani dva měsíce) „na dovolenou“ do Nové
Cerekve. Počasí bylo překrásné a tak jsme si to
náležitě užily, a to hlavně když děti po obědě (který
jsme nemusely vařit) usnuly a my si v klidu daly
kávičku a něco sladkého. Věřím ale, že ani děti se
nenudily. Čekala je noční procházka při svíčkách,
šipkovaná se spoustou úkolů a odměnou na konci, pečení a zdobení perníčků, opékání buřtů, ranní
rozcvička s kruhy a padákem, výroba náhrdelníku
z obarvených těstovin, vodní skluzavka, obtiskování rukou a nohou, večerní diskotéka se spoustou
balónků a mnoho dalšího. Tatínky, babičky a dědečky jistě potěšila přáníčka, která jsme vyrobily
a poslaly poštou domů. Už se těšíme, až si to opět
zopakujeme.
A co nás čeká dál? Už brzy začnou pravidelná středeční setkávání maminek s dětmi. Zveme vás na ukázkovou hodinu, která se uskuteční
4. října 2017, viz letáček. Věříme, že nás navštívíte
i s těmi nejmenšími dětmi, kterým se snažíme náš
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program přizpůsobit, a to např. říkáním básniček,
cvičením na míči nebo s padákem. Už se na vás
s Janou Kantorovou těšíme.
Dana Mezerová Nevosádová

Hornocerekvický zpravodaj

Mateřské centrum

Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

zve na

Kdy?		
V kolik?		
Kde?		

Ve středu 4. října 2017
Od 9.00 do 11.00

Ve školní družině 2 (přístavba školy,
vchod z Kamenného vrchu)

Vstup zdarma

www.klubicko-hc.cz
Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, program je připraven
i pro ty nejmenší. Těšíme se na vás. Dana a Jana

Hornocerekvický zpravodaj
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Vybíráme z nabídky nových knih
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
Podzimní pohodové čtení
Jenny Colganová, Ostrov s vůní
čerstvého chleba. Ostrov s vůní
čerstvého chleba je vyprávění
o osudu třicetileté Polly, která
z výsluní světa spadla na samotné
dno. Měla vše, co si kdy v životě
přála - úžasného partnera, prosperující firmu, vysněné bydlení a přátele
z vyšší společnosti. Po bankrotu
firmy se ocitla sama bez přátel a bez
podpory na ostrově v Cornwallu, kde byla nucena začít
znovu. A to poctivou tak obyčejnou prací jako je pečení
chleba.
Jana Benková, Malinový sen.
Eliška se jednoho dne vsadí se
svým přítelem Borisem, se kterým
společně vlastní personální agenturu. Kdo sázku vyhraje, bude
agenturu řídit. Nechá se tedy kvůli
sázce zaměstnat jako asistentka ve
firmě Ovocný ráj, kde dennodenně prožívá vtipné a někdy až neuvěřitelné situace. Ačkoliv jsou její
zkušenosti z personální agentury velké, Ovocný ráj je
i pro ni příliš silná káva. Vydrží to?
Anna Ekbergová, Ztracená. Brilantní dánský thriller o chamtivosti, vraždě, podvodu a osudových
rozhodnutích zavede čtenáře do
malebných dánských rybářských
vesnic, ale i do majestátních sídel
a nebezpečného podsvětí Kodaně.

Zuzana Petráčková, Hledám tě.
I když dnes slovo láska může znít
pro mnoho lidí jako klišé, každá
žena ve skrytu duše touží najít toho
pravého. Takové hledání není vůbec snadné, ta pravá láska obvykle
nepřichází sama a je potřeba o ni bojovat všemi dostupnými zbraněmi.
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Margaret Way. Prokletý ráj.
Mallory se vrátí na strýcovu farmu v Queenslandu, ale tam ji čeká
nemilé překvapení: na farmě žije
její bývalý snoubenec s manželkou
Kathy, dcerkou a svou sestrou Jessie. Jenže něco tady nehraje… Když
Kathy spáchá sebevraždu a Mallory
se snaží zjistit důvod, sama se ocitne v ohrožení života.
Barbora Šťastná, Dobrá tak
akorát. Ženy prý samy sebe kritizují v průměru osmkrát denně. Poprvé
hned ráno v koupelně před zrcadlem.
Ani mě to nepřekvapuje. Taky to
dělám. Takže tahle kniha je plná historek o tom, co se mi nepovedlo.
O tom, co všechno jsem nestihla, pokazila nebo to nedopadlo zrovna podle mých představ. Ale taky o tom,
že právě takovýhle život je doopravdy můj a že přesně
takhle mě to baví. Zkrátka že je dobrý tak akorát.
Sharon J. Bolton, Má ji rád,
nemá ji rád. Doktor Hamish Wolfe
je sériový vrah, odsouzený na
doživotí za únos a vraždu tří dívek.
Zároveň je však velmi pohledný,
charismatický a nesmírně přesvědčivý. Dostatečně přesvědčivý na
to, aby jeho obdivovatelky uvěřily
jeho tvrzení o nevině. A dostatečně
pohledný a charismatický na to, aby
v něm pisatelky dopisů viděly muže svých snů.
Karin Krausová, Vesmír je
ženatý. Příběh o ženách, které se
zapletou se zadanými muži. Lea,
sestra hlavní hrdinky Karin, miluje
ženatého muže. Obě jsou pravidelně terčem Karininých sarkastických
poznámek o tom, jak s nimi jejich
milenci manipulují a využívají je.
Úspěšná, samostatná a střízlivě
uvažující Karin je přesvědčená, že
jí se něco takového nemůže stát. Jenže pak se seznámí
s Petrem a musí sama sobě připustit, že to, čemu se celá
léta posmívala, potkala i ji. Akorát že kamarádkám musí
lhát, že je svobodný a bez závazků.

Hornocerekvický zpravodaj

Čtete svému dítěti každý den alespoň dvacet minut
pohádky? Dobře děláte. Přece jen – je to daleko rozumnější, než jej posadit samotné před televizi. Čtením pohádek, říkanek a třeba i rýmovaček rozvíjíte
nejen dětskou fantazii, ale také A navíc, zásadním
způsobem tím posilujete vazbu mezi vámi – rodičem
a samotným dítětem.
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

oblastní charita pelhřimov
Za Domácí hospicovou péči na Pelhřimovsku
klient připlácí
V posledních týdnech měli čtenáři v České republice možnost v různých periodikách narazit na
informaci ze strany Charity Česká republika, že
Charita poskytuje domácí hospicovou péči zdarma a že péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
Rádi bychom tuto informaci upřesnili, aby nedošlo k nereálným očekáváním ze strany našich
klientů. Neexistuje jeden model této péče, jsou
minimálně dva.
První, kterého se informace o bezplatnosti týkala, je založen především na péči zdravotních
sestřiček. Pokud místní Charita provozuje tento
model péče a má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, tak je péče sestřiček zdarma. Potřebuje-li
klient tuto péči zkombinovat se sociální službou
(např. pečovatelskou službou, odlehčovacími
službami apod.), tak za tuto sociální část péče
platí.
Druhý model je založen na tzv. multidisciplinárním týmu. V tomto modelu je Charita poskytovatelem ošetřovatelské, lékařské, sociální i psychologické péče. O klienta tak pečuje jeden provázaný tým, který se pravidelně schází. Důležitou
součástí služby je výjezdní pohotovost zdravotních sester 24 hodin denně, 365 dní v roce a též
dostupnost lékaře – rovněž výjezdní pohotovost,
nebo alespoň pohotovost k telefonickým konzultacím. Tento typ péče umožňuje klientovi zůstat
v domácím prostředí i v těch nejtěžších stavech,
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je ale finančně i personálně náročnější. Je to typ
péče, který je mj. podporován Krajem Vysočina.
Oblastní charita Pelhřimov poskytuje druhý typ
péče, tj. ten multidisciplinární. Bohužel s námi
zatím pojišťovna neuzavřela smlouvu, přestože
jsme o to mnohokrát usilovali. Proto u nás klient hradí nejen sociální, ale i zdravotní část služby, resp. práci zdravotních sestřiček. Péči lékaře
a psychologa, stejně jako sociální poradenství
poskytujeme zdarma. Část prostředků na provoz
služby dostáváme pravidelně z grantu Kraje Vysočina, důležitým příjmem pak jsou dary nadací
a dary jednotlivců do Tříkrálové sbírky i do permanentní veřejné sbírky Pomozte nám pomáhat.
Klient obvykle hradí péči z příspěvku na péči,
který mu pomáháme vyřídit. Pokud by na péči
neměl prostředky, vždy je možné jednat s námi
o slevě na poskytované služby. Přestože neustále bojujeme s nedostatkem financí, nechceme
dopustit, aby někdo nemohl strávit své poslední
týdny doma, mezi svými blízkými, protože si to
„nemůže dovolit“.
K informaci o charitní domácí hospicové péči
zdarma tedy chceme dodat – není zdarma celá,
není zdarma všude. Ale není třeba se toho bát, pro
nás je vždy prvořadým zájmem lidské hledisko
a potřeby klienta a věříme, že s dobrou vůlí je každá situace řešitelná.
Bc. Martina Kábelová,
ředitelka Oblastní charity Pelhřimov
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život v jeřabině

Jak tráví letní čas v domově se zvláštním
režimem
Letní období je téměř za námi, ale lidé z domova
se zvláštním režimem si ho opravdu užili a stále na
něj vzpomínají. Dopřáli si množství výletů nejen
po okolí, ale i v Horní Cerekvi. Tímto bychom rádi
poděkovali vedení města za velmi vydařené akce,
které se v letních měsících konaly, a lze říci, že se
opravdu povedly.
Tento měsíc se klientům podařilo vytvořit:
Kostivalový sirup a mast, cuketové kompoty,
džem čaj z šípků a kopřiv.

Akce na domácnosti a denních aktivitách: sběr
kostivalu s doprovodem kamerunských koziček,
sportovní den, poznávání kuchyně a zvyků jiných
zemí, tvorba podzimní výzdoby, grilování masa
a vlastnoručně vypěstované zeleniny.
Výlety mimo domov:
Výlet do Lanštejna pod starým městem, pohádková říše v Žirovnici, Václavské slavnosti Počátky,
pěší túry po okolí Horní Cerekve, valchovské cákání
Počátky, sběr máku a kukuřice Nový Rychnov a téměř každý den výlety do lesa a sběr hub.
DiS. Aneta Švecová

pochvala a poděkování našemu panu
starostovi j. andrlovi
Je to člověk na svém místě!
Dlouhá léta jsme takového činného a úspěšného starostu neměli. Naše město vzkvétá za jeho působení,
to je radost. Kam se člověk podívá. Školu máme jako
malovanou, chodníky vydlážděné, parkoviště na
auta, u kašny pěkné dlážky, školní kuchyni vylepšit
a je toho daleko více, o co se postaral. Také pochválí
a poděkuje lidem za odvedenou práci, ale nikdo jeho
nepochválí a zasloužil by si to dvojnásobně.
Hřbitovní zdi opravené. Velice oceňujeme ta čerpadla na vodu na hřbitově. Prospěšná pro nás staré
lidi, abychom se nemuseli pro konve ohýbat.
Úžasný nápad! Moc vám, pane starosto, děkujeme a chválíme, za všechno, co pro nás občany
děláte.
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Přejeme vám hodně zdraví,
Za spolek důchodkyň Zdenka Nováková

Hornocerekvický zpravodaj

reakce
Jako pravidelný autor příspěvků do našeho
zpravodaje dostávám náhled každého nového
čísla s předstihem ke korektuře (nejedná se
o cenzuru, ale vychytání chyb a nedostatků).
Proto jsem se mohl seznámit i s článkem paní
Zdenky Novákové a dovolil jsem si aktuálně
reagovat.
Vždy říkám zcela upřímně, že poděkování je
slušnost, ale chvála je nebezpečná, a to pro obě
strany - pro toho, kdo je pochválen i pro toho, kdo
chválí. Nicméně jsem velmi potěšen, že se našel člověk - spolek, který si všiml, že se v našem
městečku mění spoustu věcí k lepšímu, který si
všiml snahy posunout věci veřejné kupředu, který
si všiml a uvědomil, že za každou dobrou věcí se
skrývá úsilí a práce.

Poděkování a pochvala paní Zdenky Novákové
a spolku důchodkyň však nepatří pouze mojí maličkosti. Všechny záměry a plány, jejich realizaci
a financování projednává a schvaluje voliči zvolený orgán a tím je zastupitelstvo města. Uvedení do života pak provádí smluvní partneři města
nebo zaměstnanci města a bylo by nespravedlivé, kdyby uznání, poděkování a pochvala byla
směřována pouze na jednu osobu a jednu hlavu.
Je pravdou, že někdo ten nápad musí vymyslet,
prosadit, obhájit, koordinovat, řídit a dotáhnout
do zdárného konce. Ale zásluha patří především
všem občanům, kteří nám to umožňují dělat.
Na závěr vám prozradím svoje osobní motto najdi si práci, kterou máš rád, a již nikdy nebudeš
muset pracovat.
Ing. Jaroslav Andrle

obří pohádka aneb jÓžejÓjo
Obří pohádka aneb jóžejójo
Pohádka o princi Jiřím, kterému se zdá, že
mu něco schází, jako by ho bylo jen půl.
A tak se svým kamarádem Láďou vydá na
dobrodružství. Dojdou až do dalekého lesa,
kde je všechno obrovské. Podaří se nakonec
Jiřímu najít to, co mu schází.
KDY: v sobotu 14. října 2017 od 17 hodin
KDE: Chrástov, společenská místnost
VSTUPNÉ: 30,- Kč

Masáže u Vás doma

mobilní masáže

Aneta Vopálenská
Relaxujete raději v domácím prostředí,
nemáte auto nebo čas pro dojíždění do masérny?
Pak jsou pro Vás mobilní masáže ideální.
Poskytuji sportovní a relaxační masáže.
Více informací na tel.: 725 981 169

Hornocerekvický zpravodaj
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Dámská valašská cimbálová muzika

RADHOŠŤ

KONCERT 28. ŘÍJNA 2017 V KD HORNÍ CEREKEV

Začátek v 15.00 hodin

Hornocerekvický zpravodaj
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vzpomínka

Už jen kytičku na
hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 20. září 2017 uplynulo 10 let od chvíle kdy nás navždy opustila naše babička,
paní Helena Kanalošová.
Vzpomíná
vnučka Františka Potůčková
s rodinou

Hornocerekvický zpravodaj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se:

Životní jubileum oslavili:

Benjamin Vrba
Natálie Hašková
Jakub Roháček

* 70 let *
Aleš Svoboda
Štefan Mondek
František Charvát
Jitka Krempaská
* 75 let *
Marie Chadimová
Ludmila Smejkalová
* 80 let *
Anežka Šmídová
Maria Hernová
Eva Kellerová
* 85 let *
Marie Stará
* 91 let *
Božena Zmeškalová
* 93 let *
František Bláha
* 94 let *
Marie Klubalová

Rozloučili se s námi:
František Pěkný 73 let
Jaroslav Gruntorád 69let
Miroslav Hájek 96let

Pavlína Kunstová

uděláte si čas?

připravujeme

V pátek 6. října 2017
KLÍČE NA NEDĚLI
V podání Divadelního souboru J. K. Tyl
při Kulturním zařízení města Počátky
Začátek v 19.30 hod, KD
Předprodej vstupenek od 25. září na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
Vstupné 100,- Kč

V pátek 10. listopadu 2017
Komedii Jaroslava Sypala ze současnosti, nabitou
humorem
„ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!“
Hrají herci pražských divadel
Začátek 19.30. hodin, KD
Předprodej vstupenek od 30. října na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
150,-/200,- Kč v předprodeji,
na místě 200,-/250,- Kč

V sobotu 14. října 2017
OBŘÍ POHÁDKA ANEB JÓŽEJÓJO
CHRÁSTOV, společenská místnost
Začátek v 17.00 hod. Vstupné 30,- Kč
V sobotu 14. října 2017
Taneční zábava
JAKSI TAKSI (vystoupení od 21.30 hod.)
Dohrává skupina PUNCC
Začátek ve 21.00 hodin v KD
Ve středu 18. října 2017
Koncert
Dámská valašská cimbálová muzika RADHOŠŤ
Začátek v 15.00 hodin v KD, vstupné 100,- Kč

V sobotu 11. listopadu 2017
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Začátek ve 13.00 hodin u KD
V pondělí 13. listopadu 2017
Cestovatelskou besedu s promítáním fotografií
AUTOSTOPEM NA RUSKÉM SEVERU
(POVODÍ SEVERNÍ DVINY)
Cestovatel, dobrodruh a etnolog
Mgr. Libor Drahoňovský
Začátek v 17.30 hodin
Malý sál KD
Vstupné 60,- Kč
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