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INFORMACE Z RADNICE
Rozpočet města pro rok 2018
Na svém prvním letošním zasedání (07/02 2018) zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
města pro rok 2018.
Rozpočet města předložený starostou města byl v průběhu měsíce ledna 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 40,500.000,- Kč a obsahuje i rozpočtovou rezervu ve výši 2,5 mil.
Kč.
Rozpočet města Horní Cerekev pro rok 2018 je zveřejněn po jednotlivých kapitolách v příjmech i ve
výdajích uvnitř tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje. Podrobné informace o příjmech a výdajích po
rozpočtových položkách mohou zájemci získat u starosty města nebo na ﬁnančním oddělení (pí Jana Krbová) nebo na www.hornicerekev.cz.

Finanční hospodaření 01–02/2018
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje za první dva měsíce letošního roku tyto výsledky:
2018

schválený rozpočet

skutečnost k 28/02 v Kč

skutečnost k 28/02 v %

příjmy

40,500.000,- Kč

5,352.234,- Kč

13,22 %

výdaje

40,500.000,- Kč

4,555.572,- Kč

11,25 %

stav běžných účtů k 28/02 2018

6,079.160,- Kč

Plány a výdaje
Organizačně i provozně komplikovaná bude zcela jistě rekonstrukce centrální části Náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o společnou zakázku Kraje Vysočina a města Horní Cerekev, která bude spočívat v opravě
části komunikace II/112, tj. předláždění úseku ze žulových kostek, včetně podkladních konstrukčních vrstev
a dále rekonstrukce přilehlé asfaltové plochy v úseku od Obchodního domu Vichr po prodejnu Potraviny
Maia, včetně chodníku. Svoji podobu změní i část chodníku v úseku od kašny k autobusové čekárně a také
celá křižovatka ve směru na Nový Rychnov. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
výše popsaných stavebních prací. V rozpočtu města byla na tuto akci vyčleněna částka ve výši 1,2 mil. Kč.
S ohledem na avizované dopravní komplikace v centru našeho městečka budou občané o všech provozních
opatřeních včas informováni.
Další plánované a schválené ﬁnanční výdaje, které obsahuje schválený rozpočet, jsou například:
schválený výdaj
rekonstrukce povrchu víceúčelového sportoviště u základní školy

ﬁnanční náklady
2,500.000,- Kč

oprava krovu a střechy obytného domu čp. 145 (náměstí T.G.M.)

550.000,- Kč

rozšíření veřejného osvětlení v části ulice Tyršova

400.000,- Kč

oprava objektů hasičských zbrojnic v Horní Cerekvi a v Chrástově

630.000,- Kč

oprava objektu víceúčelového zařízení v Těšenově

130.000,- Kč

lokální opravy komunikací v Horní Cerekvi a v místních částech

700.000,- Kč

stavební úpravy v objektu radnice

200.000,- Kč

V tabulce není uvedeno mnoho dalších drobnějších akcí a výdajů, které jsou naplánovány v roce 2018
v Horní Cerekvi i v místních částech.

K zubaři již v květnu
Ordinace zubního lékaře v Horní Cerekvi ožije od počátku měsíce května 2018. Na základě celostátní
inzerce v odborném stomatologickém tisku a vzhledem k velmi výhodným ﬁnančním podmínkám proná-
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jmu ordinace i nabídky bydlení, které v loňském roce schválilo zastupitelstvo města, zahájí svoji praxi nový
zubní lékař. Novým stomatologem bude doktor ukrajinské národnosti Dr. Jurij Gudko, který absolvoval
obor stomatologie na Vinnycké národní lékařské univerzitě M. I. Pyrohova, vlastní osvědčení Univerzity
Karlovy v Praze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a má Ministerstvem zdravotnictví ČR
uznanou odbornou způsobilost k výkonu zubního lékaře na území ČR. V současné době pracuje Dr. Jurij
Gudko na zubním oddělení Nemocnice Blansko.
Jistou zajímavostí je skutečnost, že manželka pana doktora je taktéž zubní lékařkou a od poloviny roku
2018 obsadí uvolněnou zubní ordinaci v nedalekém Batelově. Díky naší aktivitě a vstřícnosti tak bude problém „bez zubaře“ vyřešen i u sousedů.

Činnost rady města
Starosta města předložil zastupitelům Zprávu o činnosti Rady města za uplynulý rok s těmito základními
údaji:
počet jednání rady města

16

účast členů rady města na jednáních

100 %

celková délka jednání rady města

25 hodin + 30 minut

celkový počet přijatých usnesení

157

z toho usnesení formální

37

z toho usnesení věcná

120

počet hostů

34

Jednání rady města nejsou podle zákona o obcích veřejná, nicméně kterýkoliv člen zastupitelstva se jich
může zúčastnit, avšak bez hlasovacího práva. Zápisy z jednání rady města jsou k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři starosty města.

Hospodaření ve školách
Finanční hospodaření školských příspěvkových organizací města Horní Cerekev vykázalo za rok 2017
tyto výsledky:
Provozní příspěvek 2017

Skutečné čerpání k 31/12 2017

%

Mateřská škola

818.000,- Kč

793.530,- Kč

97,01 %

Základní škola

1,970.000,- Kč

1,812.198,- Kč

91,99 %

O využití nedočerpaných ﬁnančních prostředků rozhodne na svém nejbližším zasedání zastupitelstvo města.

Poděkování
Starosta města děkuje:
• všem organizátorům, pořadatelům i sponzorům za kvalitní, pestrou a zábavnou „Plesovou a bálovou
sezónu 2018“,
• členům Sportovního klubu HPP Hříběcí za organizaci tradičního masopustního průvodu,
• členům ochotnického spolku „Hříběcké divadýlko“ za nastudování a předvedení představení „Patálie
s Emilkou“,
• členům „Ochotnického souboru Horní Cerekev“ za nastudování a předvedení představení „Bezkontaktní
ženy“.

ČTĚTE TÉŽ:

www.hornicerekev.cz

Za příspěvky v rubrice „Informace z radnice“
autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.
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PŘÍJMY 2018 (v tis.Kč):
0000 Příjmy sdílených daní, místní
28428,8
a správní poplatky,dotace
1012 Podnikání v zemědělství
45
1032 Příjmy z lesního hospodářství
1667
2122 Sběr a zpracování druhotných
40
surovin
2141 Vnitřní obchod
20
2310 Pitná voda
1450
2321 Čištění odpadní vod
1300
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
12
3111 Mateřská škola
0
3113 Základní škola
0
3314 Knihovna
12
3315 Muzeum
4,2
3349 Sdělovací prostředky
10
3392 Kulturní dům
215
3612 Bytové hospodářství
460
3613 Nebytové hospodářství
260
3632 Pohřebnictví
170
3635 Územní plánování
60
3639 Komunální služby
43
3722 Sběr komunálních odpadů
45
3745 Veřejná zeleň
4
4351 Domovy s pečovatelskou službou
1010
5512 Požární ochrana
20
6171 Místní správa
22
6310 Příjmy z úroků
2
8115 Zůstatek na běžném účtu
5200
k 31/12 2017
Příjmy 2018 celkem
40500

Český den proti rakovině
– KVĚTINOVÝ DEN 2018
Vážení spoluobčané, opět po roce
si vás dovoluji požádat o vaši ochotu
a štědrost při nejstarší sbírkové akci
v ČR, která se letos uskuteční ve středu
16. května. Zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského můžete podpořit boj proti rakovině. Letošní barva
stužky bude vínová a minimální prodejní cena za jednu kytičku zůstává stejná 20,- Kč.
Jménem všech, kterým vámi darované peníze pomohou, vám ze srdce děkuji.
Miroslav Václavík
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VÝDAJE 2018 (v tis.Kč):
1032 Lesní hospodářství
1036 Správa v lesním hospodářství
2141 Vnitřní obchod
2212 Silnice
2219 Chodníky
2221 Dopravní obslužnost
2310 Pitná voda
2321 Čištění odpadních vod
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
3111 Mateřská škola
3113 Základní škola
3314 Knihovna
3315 Činnosti muzeí a galerií
3319 Ostatní kultura
3326 Kulturní památky
3330 Činnosti církví a náboženských
společností
3341 Rozhlas a televize
3349 Sdělovací prostředky
3392 Kulturní dům
3399 Občanské záležitosti
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Sport a tělovýchova
3429 Zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby
3721 Sběr nebezpečných odpadů
3722 Sběr komunálních odpadů
3723 Sběr ostatních odpadů
3745 Veřejná zeleň
3900 Ostatní činnosti
4351 Domy s pečovatelskou službou
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo města
6171 Místní správa
6310 Výdaje z úvěrů a ﬁnančních
operací
6320 Pojištění majetku
6399 Finanční operace
Třída 8 – Financování dluhové služby
Výdaje 2018 celkem

504
150
101
1790
365
170
1437
1375
20
840
2145
539
35
57
12
5
85
105
1512
71
2535
355
20
737
1093
903
123
2284
75
1437
40
1298
25
2344
1073
1218
7677
600
160
1000
4185
40500
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BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN – JEŠTĚ TAM
BUDEM, KVĚTEN – NA VÝLET POJEDEM
Co se vám vybaví, když se řekne JARO? Jedno
slovo, ale spoustu pozvolných a postupných drobností. Zprvu jenom opatrné sluneční paprsky na zářivě modré obloze. Tající led, na kterém jsme ještě
před nedávnem bruslili. Zvědavá vykukující kvítka,
ranní zpěv ptáků, světlo při vstávání, čápi. Úsměvy,
které se nám ne a ne vytrácet z tváře. Velikonoce.
Mláďata. Všimli jste si toho všeho? Nebo to prosvištělo kolem vás v rozmazané čáře rychlých všedních dnů?
Občas tiše závidím těm nejmenším na Klubíčku,
jejichž hlavní náplní dne je hra. Vše kolem sebe vnímají nově, ostře, naplno a přitom přirozeně, neujde
jim jediný detail nově příchozího ročního období.
I ony mají své starosti – a jsou schopny je dát dostatečně najevo – přesto se ale vždy mohou schoulit
u „svého dospěláka“ v pocitu mláděcího bezpečí
a bez nutnosti povinností. A maminky si užívají zasloužený pocit být jejich středem vesmíru – no, kdy
jindy se vám to podaří, než u svých malých dětí?
Mimochodem, zveme na středeční klubíčka…
A protože společně strávené chvíle jsou víc než
stovka facebookových „like“, vyrazíme letos zase
na výlet. Vlastně na dva. První z nich je rovnou celý
pobyt pro maminky s dětmi druhý květnový víkend
v duchu mini-pevnosti Boyard. Ten druhý nás zavede do Kutné Hory, města, které spojuje tradice i moderní trendy. Koná se v sobotu 12. května a bereme
maminky, tatínky, dítka, babičky i dědy, protože
kolik možností sdílet čas v několika generacích, navíc při zábavě a bez starostí, se vám reálně naskýtá?
Protože je předpoklad, že různé generace zaujmou

Fotografie z klipartů (zdroj Wikipedia)
různé atrakce, ponecháváme zde dostatek prostoru
pro jednotlivé zájmy. Kdo bude chtít, toho provedeme základní trasou města a vysvětlíme, kde lze co
zhlédnout, kam později zamířit. Děti si určitě budou
chtít prohlédnout interaktivní Dačického dům, skýtající mnohá překvapení, nebo Muzeum Lega, starší
generace se zase možná o to déle pozdrží ve Chrámu svaté Barbory nebo ve stále živoucím Vlašském
dvoře. Výlet je uskutečňován díky ﬁnanční podpoře města Horní Cerekev za symbolické částky. Pro
bližší informace a přihlášky (NUTNÉ!!) kontaktujte, prosím, Olgu Spálovskou (klubicko-hc@centrum.cz). Věřím, že nám letos vyjde počasí o něco
lépe než vloni, a pokud ne, koná se právě 12. května
v Kutné Hoře akce „Chuť Itálie“, tak se budou moci
přinejmenším v ochutnávkách účastníci přenést do
teplejších krajů.
Jménem MC Klubíčko Olga Spálovská

PUTOVÁNÍ 2018 NAHORU A DOLŮ
V rámci „Putování“, což je akce na podporu osvěty problematiky autismu, dorazí putující do vašeho
města v pátek 13. dubna 2018 v odpoledních hodinách. Následující den, v sobotu 14. dubna, startují
v 9.00 hod od MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 41.
Přijďte podpořit putující na start či se k nim připojte třeba alespoň na část etapy. Srdečně vás všechny
zveme. Etapa, nad kterou převzal záštitu starosta
pan ing. Jaroslav Andrle, vede do Pelhřimova, kde
s putujícími proběhne od 17.00 hod v MK Jirsíkova
841 beseda. Dalším hostem bude zakladatel Adventoru o.s. a skvělý lektor pan Michal Roškaňuk.
Elen Barčišová, Adventor o.s.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV
Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev
tel.: 722 356 481, www.mshornicerekev.cz,
mshornicerekev@seznam.cz

ZÁPIS

do Mateřské školy
v Horní Cerekvi
pro školní rok 2018/2019
proběhne
2. května 2018
v době od 9:30 do 12:30
S sebou vezměte:
rodný list dítěte
a občanský průkaz.
Dítě přihlašují pouze
zákonní zástupci.
Evidenční list a Žádost o přije dítěte lze
mj. stáhnout z webových stránek školy
www.mshornicerekev.cz
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.

LEDEN – MĚSÍC ZIMNÍCH RADOVÁNEK
Pohádkou „Veselá zima“ jsme lákali sněhové
mraky, mráz i meluzínu, ale paní Zima jakoby měla
dost času. Ne a ne položit sněhovou peřinu a dopřát dětem i dospělým trochu zimních radovánek.
Ale nám to nevadilo. Čekání na zimu jsme si krátili sportováním v tělocvičně ZŠ i v mateřské škole.
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, tak
se nazývá projekt České obce sokolské, do kterého
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se zapojila i naše mateřská škola. V rámci tohoto
projektu děti plní společně se zvířátky (kobylkou
Emilkou, opičkou Haničkou, ježečkem Marečkem
a dalšími) úkoly nejen sportovní všestrannosti, ale
i úkoly týkající se tradic naší země. Odměnou za
splněný úkol je dětem samolepka s obrázkem.
A pak to přišlo. Z nebe se pomaloučku snášely
sněhové vločky – jedna za druhou. Pokryly louky,

Hornocerekvický zpravodaj

Navštívili jsme truhlářskou dílnu pana Kunsta.
Zde se děti seznámily s materiálem a s nářadím,
které truhlář potřebuje ke své práci. Společně s panem Kunstem děti vyrobily budku pro ptáky.
„Budeme si povídat, co je zdravé, co mám rád“.
Těmito slovy začala praktická ukázka péče o dětský
chrup, kterou pro předškoláky připravila studentka
dentální hygieny Barbora Svatková. V tento den si
děti přinesly zubní kartáčky a než došlo k samotnému nácviku správného čištění zoubků, pomocí
obrázků a hádanek si povídaly, co je pro zoubky
zdravé. A nejenom pro zoubky.

stráně, stromy i domy bílou čepicí, a to pravé zimní
dovádění mohlo začít. Na sněhové pokrývce se odehrály i hry rodičů s dětmi a jen na rodičích záleželo,
zda budou s dětmi sjíždět stráňku na školní zahradě, či se plně oddají sněhovému tvoření.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka. Mrkve, jablíčka, seno i obilí jsme donesli do krmelce. Ani ptáčci
nebyli ochuzeni, pochutnali si na slunečnicových
semínkách s oříšky. Mladší děti vyrobily lojové
koule, které rozvěsily na stromy v zahradě mateřské školky. Budeme se těšit, že nám ptáčkové naše
snažení oplatí svým zpěvem.
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„Ovoce a zelenina,
to je život, to je síla.
Kdo jí mrkev, ředkvičky,
ten je zdravý celičký.“
A to už nám na dveře klepal masopust. A jak
každý ví, je to období karnevalového veselí. I u nás
ve školce byl 21. únor dnem karnevalu. Tančilo
se, zpívalo a soutěžilo, kdo bude mít originálnější
masku, či koho převlek změní k nepoznání. A děti?
Byly šťastné!
Bohdana Svatková
učitelka MŠ
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a aktivita v naší škole stále pokračuje. Od 14. do 19.
ledna 2018 probíhal lyžařský výcvikový kurz ve
Svobodě nad Úpou, kde jsme tentokrát využili služeb lyžařské školy k všeobecné spokojenosti dětí
i pedagogického dohledu.

9. února všichni žáci postupně zhlédli velmi poutavý a atraktivní naučný a poznávací program pana
Karla Švece s názvem „Pohled do světa hmyzu
a bezobratlých“. Do rukou se nám dostali i brouci,
se kterými se v životě určitě běžně nesetkáváme.

Již pravidelně vysíláme naše žáky k měření svých
znalostí a sil na různé okresní soutěže a olympiády.
Nejinak tomu je i letos, naši reprezentanti se zúčastnili např. Dějepisné olympiády (Jakub Hunal/9.
třída), olympiády v německém jazyce (J. Hunal/9.,
Jan Novák/8.), v českém jazyce (Nikola Buštová
a Tereza Kosová/obě 9.), v anglickém jazyce (Samuel Daki/6., Dominik Sankot/9. – krásné 6. místo).
V přírodovědné soutěži družstev naši zástupci
(Ondřej Šmíd, Jakub Brada/oba 8., J. Hunal/9.) vybojovali dokonce 4. místo v okrese. Úspěšní byli naši
žáci i v zeměpisné olympiádě, kde ve svých kategoriích obsadili Jan Kasal/7.tř. 9. místo, Petr Šimánek/8.
tř. 6. místo a Jan Brož/6.tř. se stal vítězem a postoupil
do krajského kola ve Žďáru nad Sázavou.
Všem těmto žákům za jejich snahu děkujeme,
stejně tak jako pedagogům, kteří se na jejich přípravě podíleli.
Při výčtu událostí posledních dvou měsíců nelze opomenout již 11. reprezentační ples základní školy. Tato největší akce školy opět dokázala,
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že má dobrou úroveň, vysokou návštěvnost, že má
svůj příběh. Uvědomili jsme si, jak rychle čas letí.
Z malých prvňáčků se vyloupli mladí lidé, připravení odvážně vykročit do života. Přejme jim, aby
jejich start byl stejně úspěšný jako vystoupení, kterým upoutali a pobavili všechny přítomné.

Velký dík patří jednak všem, kteří se podíleli na
přípravě i průběhu této zdařilé akce, a také těm,
kteří si udělali čas a podpořili školu svou účastí na
plese.
Mgr. Vítězslav Skopal

Zápis k základnímu vzdělávání 2018
Ředitel Základní školy Horní Cerekev, okres Pelhřimov
oznamuje veřejnos , že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění účinném od 1. 1. 2017

vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ,
který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve středu 18. dubna 2018 od 14:30 do 17 hodin.
Zápisu jsou povinny zúčastnit se dě narozené v měsících září 2011 až srpen 2012
(k 31. 8. 2018 dovrší šes let)
a dě , jimž byl správním rozhodnu m nástup povinné školní docházky v minulos odložen.
Zákonný zástupce dítěte se s dítětem ve stanoveném termínu dostaví a předloží
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy

Hornocerekvický zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ
Moc bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste se
podíleli na sbírce pořádané pro pejsky, kteří byli odebráni na konci ledna z množírny v Kamenici nad Lipou. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 8262 Kč.
I hmotná pomoc byla velmi úspěšná (viz foto). Část
hmotné pomoci jsem odvezla do Jindřichova Hradce
neziskové organizaci Cibela, kde mají v péči 4 kamenické pejsky. Cibela dále obdržela 2000 Kč. Zbytek,
tedy 6262 Kč a hmotná pomoc, kterou neobdržela Cibela, bude předán do Útulku – Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek, kde mají 16 pejsků z Kamenice
nad Lipou. S paní jsem v kontaktu, teď momentálně
nemá čas si věci převzít (mimo jiné probíhá kastrace
zmiňovaných pejsků). Předání by mělo proběhnout
v týdnu 12.–16. března.
Bez vás, kteří jste přispěli jakoukoliv formou,
by tato pomoc nikdy nevznikla. Za sebe i za pej-

sky vám všem ještě jednou děkuji, odvedli jsme kus
dobré práce.
Jessica Nevoralová

FOTBALOVÉ JARO ZAČÍNÁ
Po zimě, která jak kalendářně, tak i podle počasí
a teplot končí, nám začátkem měsíce dubna vypukne jarní část fotbalové sezóny 2017–2018.
Náš tým mužů své mistrovské zápasy začne v sobotu 31. března venkovním utkáním se Spartakem
Počátky. Po podzimní části OP „Poutník Liga“ jsou na
3. místě se ztrátou čtyř bodů na vedoucí tým. V zimní
přestávce muži neodehráli obvyklý zimní turnaj, ale
svoji tréninkovou přípravu (převážně venku) si zpestřili třemi přátelskými zápasy na UT v Třešti.
Žáci začnou své jarní zápasy 21. dubna utkáním
v Černovicích. V průběžné tabulce OP žáků se nacházejí na vedoucí pozici. Zimní přípravu absolvovali jak na venkovní UT, tak i v tělocvičně ZŠ.
Zúčastnili se dvou turnajů v hale (oba se odehrály
v Novém Rychnově), kde na prvním osadili 4. místo
(nejlepší střelec turnaje Jan Kasal) a druhý vyhráli.

Starší přípravka své boje o mistrovské body zahájí 15. dubna zápasem se Sokolem Božejov na
jejich hřišti (všechna svoje domácí utkání odehrají
v pátek). V polovině sezony jim patří třetí příčka
v průběžné tabulce OP st. přípravky. Své fotbalové
umění a fyzickou kondici zlepšovali přes zimu v tělocvičně a při vhodném počasí i na UT u ZŠ. Také
oni odehráli jeden halový turnaj v Novém Rychnově, kde obsadili konečné 7. místo.
Všechny informace a podrobnosti o konání utkání (rozpis zápasů) a jejich výsledků budou průběžně
zveřejňovány ve vývěsce SK u autobusové zastávky
na náměstí.
Všichni hráči a funkcionáři SK se těší na vaši návštěvu a podporu při jejich domácích i venkovních
zápasech.
Miroslav Kříž

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 20. ledna 2018 se v místním kulturním
domě konal dětský karneval. Sál byl plný krásných
dětských masek, které to pod vedením konferenciéra pana Řezníčka pěkně rozjely. Poděkováním všem
rodičům a prarodičům byly ty krásně rozsvícené
a šťastné dětské oči.
Týden před touto dětskou akcí proběhl další sportovní ples. Jako vždy měli sportovci dobře připravený
program a příjemnou atmosféru. Za obě akce všem,
kdo se na nich podíleli, děkuje
Marta Krejčová
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
v Městské knihovně v Horní Cerekvi
ČTENÍ NA PRVNÍ JARNÍ DNY
Renata Schritterová, Z gauče
vzhůru do divočiny. Úsměvné cestovatelské historky, plné
komických i prekérních situací.
Hlavní hrdinka Dora pracuje jako
asistentka v kanceláři, jednoho
dne však dostane nečekaně výpověď a je nucena rozhodnout se, co
dál. Najít si novou práci nebo se
vydat za dobrodružstvím na Aljašku a Yukon, kam před pár týdny odletěl její nejlepší
kamarád Máca a láká ji tam?
Táňa Kubátová, Síťovky. Co
spojuje dvě mladé ženy z opačných konců republiky? Komunikace po síti. A protože obě disponují schopností dělat si legraci
z vlastních trapasů, nahlížení do
jejich e-mailů zaručeně vyloudí
čtenářům úsměv na tváři.
Remešová Michaela, Herecká
manželství. Jak již název napovídá, kniha poutavě popisuje příběhy nejen sezdaných hereckých
párů, ale i těch, které spolu léta
žily a žijí bez toho, aby oﬁciálně
vstoupily do svazku manželského. Příběhy soužití takových hereckých hvězd, jakými jsou Hana
Maciuchová a Jiří Adamíra, Zdenka Procházková
a Karel Höger, Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský,
Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, Nina Divíšková
a Jan Kačer či Jana Krausová s Karlem Rodenem
a Ivana Chýlková s Janem Krausem, jsou zárukou
atraktivního čtení.
Robert Bryndza, Temné hlubiny. Když dostane detektiv šéﬁnspektor Erika Fosterová tip, že by
klíčový důkaz ve velkém drogovém případu mohl být ukryt v zatopeném lomu na okraji Londýna,
nařídí jeho prohledání. Erika brzy
zjistí, že toto vyšetřování bude jistě jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších v její kariéře.
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Dana Hlavatá, Nevinné lži. Broňa ztratila hlavu. A stejně tak ztratila i soudnost, kvůli které nevidí,
co se kolem ní děje, do jakého
nebezpečí se dostala. Bezhlavě
se zamilovala do Slávka, který je
patologický lhář. Ten z ní mazaně
tahá nejen rozumy, ale i peníze.
Broňa si nesundá růžové brýle ani tehdy, když se
na scéně objeví žena, o které Slávek tvrdí, že je už
dávno mrtvá.
Daniela Kovářová, Jak se žije
padesátkám. Žena zralého věku
to nemá ve světě plném mládí jednoduché, zvláště pokud ji ze všech
stran sledují ostříží zraky dospívajících potomků, chátrajících
matek, nedosažitelných mužů,
zaujatých kolegů, jiných závistivých žen i kritické společnosti, jež
povrchně soudí, že zralá žena už má vše podstatné
vlastně za sebou.
Danka Šárková. Horal(ka).
Lenka je žena po čtyřicítce, které vylétly děti z hnízda a zůstala
v pražském bytě sama, bez chlapa. Jednou se rozhodne skoncovat
se svojí samotou a na internetové
seznamce narazí na zajímavého
muže, který však bydlí na samotě
v Krkonoších. Dokáže se Lenka
vzdát svého dosavadního života kvůli lásce?
Jeﬀ Kinney, Deník malého poseroutky 12 – Výprava za teplem.
Nejnovější kniha z oblíbené dětské řady.

Ladislav Zibura, Už nikdy pěšky po Arménii
a Gruzii. Po dvojici bestsellerů přichází Ladislav
Zibura s novým dobrodružstvím – tentokrát se vydává do Arménie, Gruzie a Náhorního Karabachu.
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Putuje po těch nejzapadlejších
vesnicích, aby mohl naslouchat
příběhům místních a načerpat
něco z jejich moudrosti. Své zážitky z kavkazského putování líčí Zibura s humorem a ironií, pro které
si získal popularitu nejen u příznivců cestopisů.

čtyřicetiletý miliardář a futurista Edmond Kirsch,
jenž se díky svým oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově
uznávanou osobností. Po zahájení společenské akce
Langdona a několik set dalších hostů zcela uchvátí
velmi originální prezentace; pečlivě naplánovaný
večer se však najednou promění v chaos a hrozí, že
Kirschův vzácný objev bude navždy ztracen.

A nakonec to nejlepší…
Dan Brown, Počátek. Harvardský
profesor symbologie Robert Langdon přijede do ultramoderního
Guggenheimova muzea v Bilbau,
aby se zde zúčastnil významného
oznámení – odhalení objevu, který
„navždy změní tvář vědy“. Pořadatelem společenského večera je
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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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Pro d ám g ará ž
v ul. Š t ít n é ho
– u jasanu.
Tel. 728 3 4 4 13 8 .

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli 24. ledna 2018 rozloučit
s panem Jaroslavem Křížem a doprovodili ho na jeho poslední cestě.
Rovněž děkujeme P. Jaroslawu Zygmuntovi, všem zpěvákům, panu J. Doležalovi
za důstojné vybavení pohřbu.
Také děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Dne 10. března 2018 by se dožil pan František Holub z Horní Cerekve 100 let.
(fotbalový rozhodčí a zaměstnanec DUP)
Stále vzpomínají dcery Ivana a Magda s rodinami.

Hornocerekvický zpravodaj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE:

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Vít Proks
Tereza Zvěřinová
Anna Jelínková

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Jaroslav Kříž ................................................... 72 let
Bohumír Hájek ............................................... 73 let
Anna Bíková .................................................. 85 let
Marie Hašková ................................................ 85 let

70 let
Anna Kopkanová
Jiřina Dvořáková
Marie Kozáčková
Jitka Drdová
75 let
Marie Žáková
80 let
Miloslav Kroupa

85 let
Jarmila Fousová
Antonín Svoboda
90 let
Jaroslav Novák
94 let
Marie Hlávková
Pavlína Kunstová

UDĚLÁTE SI ČAS?
Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. března 2018
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V prostorách městského muzea (budova radnice)
od 8.00 do 16.00 hodin
V sobotu 31. března 2018
KDE ŽENY VLÁDNOU
Cestopisná projekce
Začátek v 18.00 hodin, společenská místnost
Chrástov, vstup 30,- Kč
Po přednášce proběhne ochutnávka a soutěž
o nejlepší velikonoční nádivku.
V pátek 23. března a derniéra
v sobotu 24. března 2018
komedie Marie Janíčkové
v podání ochotnického souboru H. Cerekev
BEZKONTAKTNÍ ŽENY
Začátek vždy ve 20.00 hodin v KD

V neděli 1. dubna 2018
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
Začátek ve 20.00 hodin v KD
V neděli 8. dubna 2018
nový dětský písničkál
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Začátek v 15.00 hodin v KD
V neděli 29. dubna od 10.00 do 16.00 hodin
a v pondělí 30. dubna 2018, od 18.00 hodin
ČARODĚJNICKÉ DNY
Fotbalové hřiště v Hříběcí
V pondělí 30. dubna 2018
PÁLENÍ ČARODEJNICE
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD + OHŇOSTROJ
Začátek ve 20.00 hodin,
u kulturního domu v H. Cerekvi
Lampiónový průvod ve 20.30 hodin,
od zbrojnice SDH

PŘIPRAVUJEME
Ať jsou lidé kolem vás mírumilovní jako beránek,
veselí jako velikonoční zajíc
a štědří jako jarní slunce
KRÁSNÉ VELIKONOCE…

V sobotu 19. května 2018
Taneční zábava s kapelou
WAJT
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