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Foto Miroslav Václavík

INFORMACE Z RADNICE
Volby opět na radnici
V posledním prosincovém čísle Zpravodaje jsem na dvou místech (str. 2 a str. 4) informoval čtenáře a voliče o tom, že z důvodu termínových kolizí volebních dnů a plesových akcí v kulturním domě
bude volební místnost pro volby prezidenta ČR v Horní Cerekvi v budově radnice (v prostorách muzea a obřadní síně). Tuto informaci jsme navíc celý týden před volbami dvakrát denně prezentovali veřejným rozhlasem. Přesto se první den voleb „dobývalo“ několik desítek voličů do kulturního
domu.
Proto opakovaně sděluji a připomínám, že i pro II. kolo prezidentské volby bude volební místnost
pro voliče v Horní Cerekvi opět v budově radnice, jako při volbě v kole prvním (v prostorách muzea a
obřadní síně). A pro příště prosím, čtěte a naslouchejte pozorně.
Finanční hospodaření 2017
Finanční hospodaření města Horní Cerekev za rok 2017 vykazuje tyto základní výsledky:
skutečnost 2017 v Kč skutečnost 2017 v %
2017
schválený rozpočet
příjmy
41,808.136,- Kč
118,62 %
35,245.000,- Kč
přijetí úvěru/kuchyň ZŠ
13,317.226,- Kč
výdaje
33,653.384,- Kč
114,11 %
35,245.000,- Kč
čerpání úvěru/kuchyň ZŠ
13,317.226,- Kč
stav běžných účtů k 31/122017
4,183.789,- Kč
Srovnávací tabulka daňových příjmů k 31/12 2015/2016/2017 vykazuje, že daňové příjmy byly
v roce 2017:
• vyšší o 3,782.544,- Kč než v roce 2015,
• vyšší o 1,950.537,- Kč než v roce 2016.
Rozpočet města 2018
Návrh rozpočtu města pro rok 2018 vypracoval a předložil starosta města a v současné době již
probíhá jeho projednávání v příslušných orgánech města. První návrh tohoto důležitého dokumentu obdrželi členové ﬁnančního výboru a rady města 5. ledna 2018 a hned 8. ledna 2018 se k tomuto
materiálu uskutečnilo první jednání. Předpoklad termínu schválení rozpočtu města zastupitelstvem
města je první polovina měsíce února 2018. Návrh rozpočtu města si můžete přečíst na úřední desce
v listinné i elektronické podobě a schválená konečná verze bude zveřejněna ve druhém letošním čísle
Hornocerekvického zpravodaje.
Tříkrálová sbírka 2018
Oblastní charita Pelhřimov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Horní Cerekev a Městem
Horní Cerekev uspořádala ve dnech 6. a 7. ledna 2018 již tradiční Tříkrálovou sbírku. Výtěžek letošní sbírky dosáhl výše 35.675,- Kč a organizátoři Tříkrálové sbírky děkují všem štědrým dárcům. Velké poděkování patří i všem koledníkům, kteří Tříkrálovou sbírku absolvovali v ulicích města.
Poděkování
Starosta města děkuje všem členům
okrskových volebních komisí pro volby
prezidenta České republiky za přípravu a bezproblémový průběh obou volebních kol, které se uskutečnily ve dnech
12., 13., 26. a 27. ledna 2018.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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Rozsvícení vánočního stromku a nového betlému
v Hříběcí
Realizace betlému byla další akce, kterou jsme my, hříběcké maminky, s radostí uskutečnily a tentokrát i za pomoci dalších hříběckých spolků. Výsledek nás velmi potěšil a doufáme, že udělal radost
nejen malým, ale i velkým obyvatelům Hříběcí.

Ráda bych vám všem popřála šťastný nový rok 2018 plný radosti, zdraví a nových zážitků!
Za spolek Hříbátka Lenka Hašková

Hříběcké divadýlko uvádí novou komedii

„PATÁLIE S EMILKOU“
Premiéra: 17. 2. 2018 Reprízy: 24. 2. a 3. 3. Derniéra: 10. 3. Začátky představení v 19.30 hod.
Rezervace: Hříběcká hospoda - p. Zadražil, tel. 725 581 600, nebo e-mail: hribecke.divadylko@seznam.cz
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SisterBand - beneﬁční koncerty pro Štěpánka
V adventní době pořádala kapela SisterBand beneﬁční
koncerty pro Štěpánka. V Horní Cerekvi se koncert uskutečnil 8. prosince 2017 (v Rynárci
10. prosince 2017).
Téměř třináctiletý Štěpánek
pochází ze Strměch, narodil se
s dědičnou metabolickou poruchou glykosylace proteinu, tzv.
CDG syndrom, který je poměrně vzácný. Při tomto onemocnění se přidávají další zdravotní komplikace, které mohou
ohrožovat život, např. epilepsie. Štěpánkův vývoj se od batolecího věku téměř nemění,
avšak dokáže reagovat úsměvem, křikem a dalšími gesty. Dnes Štěpánek navštěvuje základní školu speciální, která zajišťuje výchovu
a vzdělávání dětem s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Ve škole si může Štěpánek vyzkoušet za pomoci druhé osoby mnoho nových věcí, dochází k místní fyzioterapeutce, jejíž služby bohužel
nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Celkem bylo Štěpánkovi zasláno 30 000 Kč. Děkujeme všem, kteří jste Štěpánka a tuto rodinu podpořili a jsme rádi, že díky vám a vaší štědrosti můžeme pomáhat. Pokud byste chtěl někdo dodatečně přispět,
je možné tak učinit bankovním převodem, a to na účet: 2214438103/0800.
Rodiče za tuto částku budou moci koupit speciální autosedačku a zajistit Štěpánkovi řádnou fyzioterapeutickou péči, která je nesmírně důležitá pro jeho vývoj.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, mj. hrajeme na křtech či svatbách. Kontaktujte nás prosím
buď osobně přes kteréhokoliv člena kapely SisterBand, mailem na: SisterBand@centrum.cz nebo přes facebook, kde nás můžete sledovat: https://www.facebook.com/kapelaSisterBand/

PRODÁM BYT 3+1 v Hříběcí.
Cena dohodou.
Tel. 774 674 488
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Ze života mateřské školy
Vánoce – pro mnohé lidi jedno z nejhezčích období roku. Přestože počasí tomuto období nenasvědčovalo
a radovánek se sněhem si děti zatím moc neužily, radost a opravdové nadšení v jejich očích vnímal každý.
Už v listopadu začíná v mateřské škole panovat vánoční atmosféra. Tento rok vše začalo divadelním
představením „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“. Poté jsme s dětmi začali nacvičovat písničky
a básničky, abychom mohli bez obav přivítat čerty a Mikuláše v naší mateřské škole. Ačkoli čertíků byla
silná převaha, děti beze strachu zazpívaly písničky a za odměnu dostaly nadílku.
Děti s paní učitelkami nacvičily vánoční představení. Nadšeně se vyráběla přáníčka pro maminky, tatínky i prarodiče, kteří se na jejich představení přišli podívat. V koťátkové třídě (třída předškoláků) jsme měli
plno „hvězdiček“ (děvčátka), které s láskou svítily na zem a vzpomínaly na narození Ježíška. U Krtečků
a Ježečků (malé děti) děti hrály pohádku O perníkové chaloupce. Moc jsme se těšili na výstavu betlémů,
kterou pořádalo MC Klubíčko a děti z MŠ se na ní podílely svými výrobky.
V posledním adventním týdnu šly děti ze třídy Koťátek do domů s pečovatelskou službou, aby potěšily
babičky a dědečky svým vystoupením. Malé děti obešly obchody, lékárnu a radnici s přáníčky do nového
roku – děkujeme za šťedrou nadílku. Ve školce jsme přivítali žáky ZŠ, kteří pod vedením p. učitelky Procházkové připravili představení zpívaných vánočních písní a příběhem o třech mudrcích. Poslední den ve
školce v roce 2017 jsme ukončili rozbalováním dárků, které na děti čekaly pod stromečkem.
Rádi bychom poděkovali ZŠ za spolupráci, p. učitelce Machalové a Procházkové, pod jejichž vedením
žáci obohatili děti v MŠ. Děkujeme ﬁrmě ABIES Vysočina s.r.o. za věnované vánoční stromky. Děkujeme
rodičům za přípravu kostýmů pro děti a vám všem, kteří nějakým způsebem podporujete mateřskou školu.
Přejeme vám krásný nový rok, hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Bc. Vladimíra Spielvogelová
učitelka MŠ Horní Cerekev
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Dětské prázdninové čtení
Jenny Colganová, Léto s vůní čerstvého
chleba. K přílivovému ostrůvku v Cornwallu přilnula Polly Waterfordová natolik, že jí neposloužil jen jako přechodná
štace, než se vzpamatuje z předchozího
neúspěchu, ale nabídl jí vše, po čem toužila: blízkost moře a přírody, malou komunitu lidí, romantické bydlení v majáku,
lásku a přátelství, práci, která ji naplňuje,
a v neposlední řadě domácího mazlíčka,
který by mazlíčkem vůbec neměl být.
Alana Kirková, Matka, dcera, nebo já.
Alana Kirková je spisovatelka a novinářka. Procestovala svět, pracovala pro charitativní organizace a sepisovala jejich příběhy. V roce 2010 utrpěla její maminka
ničivou mozkovou příhodu, pouhé čtyři
dny poté, kdy přišlo na svět její třetí dítě.
Tehdy se jí život rázem převrátil vzhůru
nohama.

Barbora Bečvářová, Copatá máma. Lucii
je devatenáct, má pár měsíců před maturitou
a spoustu plánů do budoucna, když naprosto
neplánovaně otěhotní. Po počáteční nejistotě
se rozhodne dítě si nechat, i když vyrovnat se
s tím, že z ní bude máma, není vůbec snadné.
Lucie se mění z potřeštěné středoškolačky
v dospělou ženu a zároveň musí vyřešit vztah
k Tomášovi, své dlouholeté a donedávna platonické lásce, se kterým miminko čeká. Dokáže jejich čerstvé
zamilování zvládnout takovou zkoušku?
Tereza Nickel, Helena Plocková,
Všichni panovníci českých zemí. Encyklopedie je určena především dětem
a mládeži a představuje poutavou formou
všechna knížata, krále i prezidenty – od
Sámovy říše po samostatnou Českou republiku. Unikátní portréty od malíře Jana
Hory doplňují nejen samotné texty, ale
i časové osy či infoboxy se zajímavostmi dané doby.
Malin Persson Giolito, Tekutý písek.
Krimiromán, který díky své aktuálnosti
a originalitě sbírá jedno ocenění za druhým – po vyhlášení nejlepší švédskou
krimi roku 2016 získal i prestižní Glass
Key, udělovanou za nejvýraznější počin
v tomto žánru v celém skandinávském
prostoru. Vychází ve 23 zemích.

Ben Bennett, Večeře v ráji. Román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky.

Příběhy mořeplavců - Češi a Slováci, kteří obepluli svět. Dlouho očekávaná publikace o historii české a slovenské
mořeplavby vás provede vývojem tohoto
pozoruhodného fenoménu země, jež má
k moři víc než daleko. Obsahuje množství příběhů nejvýznačnějších českých
a slovenských mořeplavců 20. a 21. století, kteří dokázali obeplout svět. Kdy
a proč napadlo naše mořeplavce obeplout
svět? Jak se dá v našich podmínkách postavit loď? Co vše během plaveb zdolali a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali?
Co jim plavba dala a naopak vzala? Kudy vede nejkratší cesta
ze srdce Evropy na moře? Odpověď na tyto a množství dalších
otázek naleznete v této jedinečné publikaci.
René Melichar, Blb na výletě. Nešikovný pán má většinou smůlu. Navíc žije
doma se třemi lidmi, neboť má ženu a dvě
děti. Jenže tři už jsou smečka. A smečka
si snadněji poradí s jedním nebožákem,
praví macecha příroda ve svém zákoníku.
A když smečku vede drsný nesmlouvavý
jedinec, je na kalamitu zaděláno: „Panda
je ve Vídni. Ráno ve čtyři vyrážíme,“ přesvědčila mne moje milovaná žena. Pojedeme do Vídně. Ano, přiznávám, podlehl
jsem. Za prvé jsem tam ještě nikdy nebyl, za druhé pandu jsem
také ještě na vlastní oko neviděl, za třetí jsem jen slabý jedinec
a za čtvrté moje žena má vždycky pravdu...
Patrick Smith, Zeptejte se pilota. Co se
děje s letadlem při startu, přistání a během
letu? Je důvod bát se při turbulencích,
bouřce či srážce s ptáky? Proč je rizikové používání mobilních telefonů? Dokázal by s letadlem přistát i amatér? Co způsobilo největší letecké katastrofy? Odpoví vám zkušený pilot osobních i nákladních letadel.

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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DEJ PAC!
Vážení a milí občané,
jménem celého týmu Dej pac! z. s. bych ráda poděkovala
městu Horní Cerekev za umožnění materiální sbírky v prostorách městské knihovny. Za spoustu práce, kterou s tím měl pan
Miroslav Václavík, a předně také vám, kdo se do sbírky zapojil
a přinesl byť nějakou maličkost. Společnými silami se nám podařilo shromáždit velké množství potřebných věcí včetně granulí, které pejskům naplní bříška na poměrně dlouhou dobu.
Můžete nás navštívit kdykoliv po předchozí domluvě v Častoníně, kde je možné venčení pejsků hledajících domovy.
Za Dej pac! z. s. Lucie Vopálenská

KLUBÍČKO
Tak jsme poskočili zase do dalšího roku. Všude se na
nás hrnou důležité historické události, ale my s napětím očekáváme budoucnost. Podle čínského horoskopu
nastane znamení věrného a tolerantního psa, který prý
slibuje zlepšení sociálních, ekonomických a kulturních
poměrů. První vlaštovku by mohl značit fakt, že od
1. února začne platit týdenní otcovská dovolená.
Na rozdíl od horoskopů se nedá o Klubíčku říct, co
bude. Aktuální program se mění podle nápadů, chuti,
poptávky. Takhle třeba proběhly vloni dvě úspěšné výstavy – v červnu s hračkami a koncem listopadu betlémová. Objevil se nápad a pak stačilo jen spojit všechny možné síly a zadařilo se. Tímto také oﬁciálně děkuji všem, kteří se na obou výstavách podíleli, a speciálně pak za zapůjčení různorodých rodinných a pro majitele často velmi cenných betlémů. O tom, že se líbilo, svědčí návštěvnost – na 400 lidí na výstavě hraček
a 460 na té vánoční. Vstupné dobrovolné pak bylo rozděleno mezi Klubíčko a knihovnu.
Samozřejmě pořádáme ale především pravidelné aktivity – každý týden středeční setkávání s těmi
nejmenšími nebo jazykové kurzy pro dospělé – v roce
2017 dokonce hned tři jazyky (angličtina, němčina,
francouzština). Do toho jednorázová tvoření, výlety,
pobyty maminek s dětmi, poradenství… Je toho dost.
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A abychom neměli život příliš jednoduchý a jednotvárný, čas od času si vymyslíme nějakou tu speciální akci
i právě na středeční Klubíčko. Tak jsme třeba v prosinci vyrazili do lesa ozdobit stromek zvířátkům a opravdu nevím, jestli byly víc nadšeny děti nebo potom ta
zvířátka. Vánoční nadílka ve formě nových hraček
a interaktivních e-knížek se samozřejmě ale nevyhnula
ani dětem. Koncem ledna pak chystáme středeční klubíčkový karneval pro nejmenší. V té souvislosti se objevuje naše nová nabídka. Podařilo se nám získat větší množství nejrůznějších kostýmů, které teď nabízíme
k vypůjčení. Naši návštěvníci je mají zdarma, ti neklubíčkoví za symbolickou cenu 20 – 30 Kč podle druhu. Takže jestli chcete na každém karnevale vypadat
pokaždé jinak, přijďte si vybrat ve středu na Klubíčko
nebo kontaktujte Danu Mezerovou Nevosádovou a domluvte se individuálně.
Doufáme jenom, že si uprostřed záplavy všech těch
převlečených princezen, čarodějnic a spidermanů vždy
poznáte tu svou jednu jedinou a jedinečnou osůbku, jejíž ruka vždy přesně padne do té vaší. A zahřeje nejen při karnevalu, ale po celý nový osmičkový rok. Na
zdraví!
Jménem MC Klubíčko Olga Spálovská
a Dana Mezerová Nevosádová
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Ze školních střípků
Koncem listopadu se všechny třídy naší školy zúčastnily interaktivních přednášek o ekologii pod názvem Tonda obal. Žáci si připomněli zásady třídění
odpadů a jeho význam pro naši přírodu.
Prosinec byl událostmi přímo nabitý. Vše odstartovali deváťáci 5. prosince, kdy všem dětem ve škole, ale i ve školce připravili mikulášskou nadílku.
Hned druhý den pod vedením své třídní Hanky
Machalové odjeli na poznávací zájezd do rakouského Salzburgu, kde při procházce adventním městem
viděli i rodný dům slavného hudebního skladatele
W. A. Mozarta či hangár Formule 1.
Na druhou prosincovou sobotu jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili Den otevřených dveří
v nově zrekonstruované školní kuchyni (foto srovnání staré a nové kuchyně). Přes osmdesát návštěvníků si tak mělo možnost prohlédnout novou, moderní kuchyni včetně zázemí pro kuchařky, které
pro příchozí také připravily malé občerstvení, podávané ve školní jídelně, která byla vybudovaná před
čtyřmi lety, v roce 2013.

13. prosince členové dramatického kroužku sehráli v místním kostele „betlémské představení“,
které později zopakovali v mateřské škole.
Poslední týden ve škole probíhal již ve znamení Vánoc. Ve středu se v učebně hudební výchovy uskutečnil již tradiční vánoční koncert nejmenších umělců, kteří představili své umění ve zpěvu
a hře na hudební nástroje. Ve čtvrtek jsme rádi
zhlédli v kulturním domě vydařené představení divadelního kroužku z Horní Vsi, vedeného paní Jitkou Kapounovou. Zaujalo nás zejména společné
hraní malých a velkých herců a nadšení všech účinkujících.
Pátek byl zase ve znamení vánoční besídky, kterou pro všechny děti – a opět velmi dobře – připravili naši nejstarší žáci. Ti už také pilně nacvičují na
největší kulturní akci školy – na 11. reprezentační
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Zveme
Vás na

11. Reprezentační
ples ZŠ
Kdy? 17. 2. 2018
ples, který se koná 17. února v kulturním domě (pozvánka na jiném místě v tomto zpravodaji).
Ani v zimním období se nezastavily práce na zvelebování školního prostředí a areálu školy, v současné době pracovníci města upravují prostor schodiště
do školní kuchyně a díky mírné zimě probíhá i výměna venkovního osvětlení v areálu školy.
Závěrem bych chtěl našim žákům, zaměstnancům
a také všem čtenářům Hornocerekvického zpravodaje popřát do nového roku pevné zdraví, spokojenost a spoustu drobných i větších radostí z událostí
každodenního života.

Kde?
KD Horní Cerekev
V kolik? 20:00 hod.
Vstupné? 150 Kč
K tanci a poslechu zahraje
skupina Mazáci

Mgr. Vítězslav Skopal

Hornocerekvický zpravodaj
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Nabízíme od 1. ledna 2019

PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
o výměře cca 19 ha a objekt kravína, vše v k.ú. Turovka.
Kontakt tel. 602 185 300
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SPOLEČENSK Á KRONIK A
Ž I VOT N Í J U B I L E U M O S L AV I L I :

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

70 let
Stanislav Novák
Kostřížová Anežka

80 let
Božena Jarošová
Josef Tomec

75 let
Marie Rýznarová
Marta Kochová
Eva Šteﬂová
Leona Mikušková

85 let
Antonie Vopálková
93 let
Jan Novák

Miloslav Wasserbauer . . . .
Marie Klubalová . . . . . . . .
Marie Parkanová . . . . . . . .
Jaroslava Šimková . . . . . . .
Jaroslav Myslík . . . . . . . . .
Martin Šimek . . . . . . . . . . .
Marie Šimková. . . . . . . . . .
Václav Chadim . . . . . . . . .

63 let
94 let
91 let
71 let
60 let
47 let
89 let
80 let

Pavlína Kunstová

Děkujeme všem, kteří se přišli 6. ledna 2018
rozloučit s panem Václavem Chadimem a doprovodili ho na jeho poslední cestě.
Rovněž děkujeme všem zpěvákům, hudbě,
panu J. Drdovi a panu J. Doležalovi za důstojné
vybavení pohřbu. Také děkujeme za květinové
dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

13. ledna 2018
jsme vzpomněli
nedožitých
80 let pana
Josefa Kováře.
Syn a ostatní příbuzenstvo

Tímto bychom rádi poděkovali za odbornou pomoc, ošetřování a důstojné doprovázení posledními
dny života pana Václava Chadima paní MUDr. Michaele Petrové, zdravotní sestřičce Janě Čekalové, sestřičce Monice Pospíchalové z jihlavské Charity a Domácí hospicové péči IRIS.
Za zarmoucenou rodinu manželka Marie a dcera Iveta

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V sobotu 27. ledna 2018

V sobotu 17. února 2018

18. MĚSTSKÝ PLES

11. REPREZENTAČNÍ PLES
ZŠ v KD

Libkovanka a kapela Fifty
Začátek ve 20.00 hodin v KD
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ
Horní Cerekev, tel. 565 396 385.
Kabaretní vystoupení tanečního
klubu z Jihlavy
Občerstvení a bohatá tombola

K tanci a poslechu hraje skupina
Mazáci
Začátek ve 20.00 hod.
Vstupné 150,- Kč

V sobotu 27. ledna 2018

Hříběcké divadýlko
uvádí novou komedii

HASIČSKÝ BÁL V HŘÍBĚCÍ

„PATÁLIE S EMILKOU“

„KAREL A MY“
Začátek ve 20.00 hodin
V sobotu 3. února 2018

MYSLIVECKÝ PLES
„Karel a My“ v Hotelu Rustikal
Zvěřinová tombola
Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné 250,- Kč
Předprodej 200,- Kč na recepci hotelu,
tel. 605 825 136
V sobotu 3. února 2018

MASOPUST V HŘÍBĚCÍ
Průvod začíná ve 12 hodin od hospody
V sobotu 10. února 2018

MAŠKARNÍ PRŮVOD MĚSTEM, SDH
Zahájení průvodu od nádraží ČD
Ve 13.00 hodin
V sobotu 10. února 2018

DĚDKOVSKÝ BÁL V HŘÍBĚCÍ
Kapela „PUNCC“
Začátek ve 20.00 hodin

Premiéra: 17. února 2018
Reprízy: 24. února a 3. března 2018
Derniéra 10. března 2018
Začátky představení
v 19.30 hodin
V sobotu 24. února 2018

VZDUCHOVKOVÁ STŘELECKÁ
SOUTĚŽ MLÁDEŽE V KD
Začátek v 9.00 hodin
Komedie Marie Janíčkové
v podání ochotnického souboru
H. Cerekev.

BEZKONTAKTNÍ ŽENY
AGRO STORY (bláznivá komedie
z prostředí malé farmy)
V sobotu 10. března 2018 – premiéra
Reprízy: 16., 17. a 23. března
Derniéra: 24. března
Začátek vždy ve 20.00 hodin, KD.
Předprodej vstupenek
od 19. února na účtárně MěÚ,
tel. 565 396 385
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