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INFORMACE Z RADNICE
Audit 2017 bez výhrad
V průběhu měsíce února 2018 proběhla závěrečná část přezkoumání hospodaření a účetní závěrky
města za rok 2017. Přezkoumání hospodaření prováděla auditorská společnost ECO-Economic &
Commercial Oﬃce, spol. s r. o., se sídlem v Táboře s tím, že úroveň hospodaření města, zpracování
účetnictví, rozpočtový proces a dodržování povinností stanovených právními předpisy vyhodnotil
auditor bez nedostatků a bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření nebylo zjištěno žádné pochybení.
Účetnictví města bylo hodnoceno jako úplné, průkazné a správné, účetní závěrka věrně zobrazuje
majetek, závazky, hospodářský výsledek i ﬁnanční situaci města Horní Cerekev k 31/12 2017. Zprávu
auditora schválilo zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání jednomyslně. Za bezchybnou
práci a kladné hodnocení auditora děkuje starosta města především hlavní účetní města pí Janě
Krbové i dalším pracovnicím ﬁnančního oddělení (Bc. Martina Komínová, pí Miluše Severová).

Finanční hospodaření 01-04/2018
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje za čtyři měsíce roku 2018 tyto výsledky:
skutečnost k 30/04
skutečnost k 30/04
2018
schválený rozpočet
v Kč
v%
příjmy
12,617.983,- Kč
31,16 %
40,500.000,- Kč
výdaje
10,304.966,- Kč
25,44 %
40,500.000,- Kč
stav běžných účtů k 30/04 2018
7,602.659,- Kč

Ukradený policista
Na základě opakovaného požadavku části občanské veřejnosti
v Hříběcí o umístění měřiče rychlosti motorových vozidel na
průtahu silnice II/639 byly na konci měsíce instalovány v této
místní části dvě makety dopravního policisty. Toto opatření
schválilo zastupitelstvo města jako další postupný krok ke
zvýšení bezpečnosti dětí a chodců na hlavní průtahové silnici
přes Hříběcí. Po třech dnech však jeden policista nenávratně
zmizel - byl odborně demontován a ukraden. Dle způsobu
odcizení musel být prozatím neznámý pachatel na tento
trestný čin řádně připraven a vybaven potřebným nářadím.
Jednou z teorií krádeže je verze, že zobrazený policista byl pro
někoho „mladý a krásný“ natolik, že dnes může zpříjemňovat
interiér zlodějova domova. Během několika dnů byla odcizená
pomáhající a chránící maketa opět pořízena a obnovena
v nákladu dalších 8 tisíc Kč. Požadované umístění měřičů
rychlosti nebo zpomalovacích semaforů bylo z rozhodnutí
zastupitelstva města odloženo na rok 2019.

Ocenění vítěze
Zastupitelstvo města ocenilo nevšední sportovní úspěch, kterého dosáhl v březnu letošního roku
rodák z Horní Cerekve a tělesně postižený sportovec František Serbus na světovém poháru v atletice
vozíčkářů v Dubaji a na mítinku v Sharjahu. Ve Spojených arabských emirátech vybojoval František
Serbus dvě zlaté medaile v hodu diskem a v hodu kuželkou. Za svoje výkony na hranici osobního
maxima, za vzornou reprezentaci České republiky i města Horní Cerekev obdržel úspěšný sportovec
Děkovný list zastupitelstva města a ﬁnanční dar ve výši 5000 Kč.

Provozní výdaje ve školách
Finanční hospodaření školských příspěvkových organizací města Horní Cerekev vykázalo
za I. čtvrtletí roku 2018 tyto výsledky:
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Mateřská škola
Základní škola

Provozní příspěvek
2018
840.000,- Kč
2,145.000,- Kč

Skutečné čerpání
k 31/03 2018 v Kč
203.463,- Kč
560.428,- Kč

Skutečné čerpání
k 31/03 2018 v %
24,22 %
26,13 %

Finanční podpora města vůči školským příspěvkovým organizacím je stále maximálně vstřícná.
Mediálně šířená ﬁnanční podpora státu, především na platy pracovníků ve školství, je však hodně
„nafouknutá bublina“. Vedení naší základní školy i města o tom „něco“ ví.

Transformace pečovatelské služby
Od 1. července 2018 dojde ke změně v řízení a provozování Pečovatelské služby Horní Cerekev.
K této změně přistoupilo zastupitelstvo města jednoznačně z těchto důvodů:
• prioritou pro vedení města vždy bylo, je a bude zajištění a poskytování kvalitní sociální služby,
• negativní výsledky kontroly z Krajského úřadu Kraje Vysočina v roce 2016 – chyby v plnění
povinností, dle zákona o sociálních službách,
• negativní výsledky kontroly z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2017 – opakované
chyby v plnění povinností, dle zákona o sociálních službách,
• absolutní nepochopení nebo nechuť přijmout nové povinnosti a styl práce, dále nespolupráce
pracovnic v sociálních službách s vedením města při odstraňování kontrolami zjištěných
administrativních i pracovních nedostatků ve stanovených termínech,
• porušování pracovní kázně a zákoníku práce (nedodržování pracovní doby, neplnění pokynů vedoucího
pracovníka, apod.),
• totální degradace a ochromení kvality výkonu pečovatelské služby na přelomu roků 2017/2018, tj.
z pěti pracovnic pečovatelské služby byly čtyři v dlouhodobé pracovní neschopnosti,
• pečovatelská služba musela být několik týdnů a měsíců zajišťována nekvaliﬁkovanými osobami.

Výše uvedené důvody a nedostatky
se netýkaly úplně všech pracovníků
pečovatelské
služby,
nicméně
v konečném výsledku tento stav
byl nadále neudržitelný. V případě
dalších následných kontrol hrozily
městu Horní Cerekev ﬁnanční sankce
a zrušení registrace pečovatelské
služby.
Se souhlasem Krajského úřadu
Kraje Vysočina a MPSV ČR bude
Pečovatelská služba Horní Cerekev
od poloviny roku 2018 řízena a provozována Oblastní charitou Jihlava. O celém několikaměsíčním
procesu změny vždy rozhodovaly (podotýkám jednoznačně) orgány města, tj. rada města
a zastupitelstvo města.
Oblastní charita Jihlava je profesionální organizace v sociálních službách, která zcela jistě zajistí
klientům pečovatelské služby kvalitní a odborné služby, dle platných standardů, zákonů a dalších
předpisů. Na provozování pečovatelské služby se bude město Horní Cerekev i nadále ﬁnančně podílet
a bude mít tak možnost fungování této služby ovlivňovat, především na bázi vzájemné spolupráce.
Oba domy s pečovatelskou službou zůstávají i nadále v majetku města Horní Cerekev, ceník služeb
za úkony pečovatelské služby zůstane nezměněn, o umisťování nájemníků do DPS bude i nadále
rozhodovat město a oblastní charita bude užívat zázemí pro výkon pečovatelské služby na základě
nájemního vztahu. V transparentním výběrovém řízení byli z dvanácti zájemců vybráni čtyři noví
pracovníci v sociálních službách - tři pečovatelky a jeden sociální pracovník.
Celá transformace Pečovatelské služby v Horní Cerekvi má jediný cíl - poskytovat kvalitní služby
našim spoluobčanům a zajistit jim v mezích platných a normálních pravidel důstojné podmínky pro
život ve stáří.
Poznámka na závěr – jakékoliv „uliční“ verze o změnách v pečovatelské službě se
nezakládají na pravdě.
Hornocerekvický zpravodaj
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Provoz opět v provozu
Již tři měsíce je po roce opět obsazena pracovní pozice vedoucího provozního a hospodářského
oddělení města Horní Cerekev. Od března 2018 tuto funkci zastává p. Jiří Ježek, trvale bytem Štítného
223, Horní Cerekev. Na konci měsíce května mu skončí tříměsíční zkušební doba a jsem přesvědčen,
že jeho pracovní poměr bude oboustranně pokračovat i v dalších měsících. V případě jakýchkoliv
provozních problémů (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, místní komunikace a další)
se tedy s důvěrou obracejte na jeho osobu - tel. 607 078 278.
Samozřejmě, že nový pan kolega se bude muset ještě dlouho v nové funkci mnoho věcí naučit, ale
podle známého hesla „Kdo si počká, ten se dočká“ se Jiří Ježek jeví jako personálně i lidsky dobrá
volba. Do pracovního kolektivu zapadl přirozeně a bez problémů, takže do dalšího období držíme
palce a přejeme hodně chuti do práce a z výsledků jenom dobré pocity.

Vraky v Těšenově
V průběhu měsíce dubna 2018 se stal Těšenov „mediální hvězdou“. Bohužel v tom negativním slova
smyslu. Na mnoha rozhlasových i televizních stanicích bylo publikováno téma „Nepovolená skládka
autovraků i dalších odpadů“ v katastru obce Těšenov. Původcem této skládky je místní občan Jaroslav
Hašek ml., který na pozemek vlastní i na pozemky další z majetku fyzických a právnických osob i města
Horní Cerekev umístil v průběhu několika let cca 45 kusů evidentně nepojízdných motorových vozidel.
Vedení města se již v roce 2016 obrátilo
se žádostí o pomoc na Českou inspekci
životního prostředí - bohužel bez výsledku.
Původce vrakoviště se zástupci města
ani s dalšími institucemi nekomunikuje
a na jakékoliv výzvy k odstranění
autovraků nereaguje. Žádost o řešení
ekologického problému byla inspekcí,
tedy orgánem státní správy v oblasti
životního prostředí, opakovaně negativně
odmítnuta i v letošním roce. Na základě
tohoto neúspěšného výsledku rozhodla
rada města podat na Jaroslava Haška
ml. trestní oznámení ve věci poškozování
životního prostředí v obci Těšenov.

Volby 2018
V říjnu letošního roku budeme v komunálních volbách volit opět 15 zastupitelů. Rozhodlo o tom
stávající zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání. Volební strany, které budou sestavovat
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města na volební období 2018-2022, tak mohou již nyní,
tedy s dostatečným časovým předstihem, začíst hledat vhodné zájemce o kandidaturu a o následnou
práci (v případě zvolení) ve prospěch spoluobčanů a města Horní Cerekev.

Jako na D1?
V polovině července 2018 bude zahájena rekonstrukce silnice II/112 a II/133 včetně přilehlých chodníků
a zpevněných ploch v centrální části Náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o společnou investiční akci Kraje
Vysočina a města Horní Cerekev. V čase, kdy vznikal tento článek, proběhlo výběrové řízení, ze kterého
vyšla vítězně společnost Swietelsky stavební, s r.o., Pelhřimov. Vysoutěžená celková cena díla dosáhla výše
4,886.789,- Kč včetně DPH. Finanční podíl města Horní Cerekev je ve výši 2,138.608,- Kč včetně DPH.
Věcně bude tato veřejná zakázka obsahovat předláždění silnic II/112 a II/133 v úsecích ze žulových
kostek, včetně nových 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. Provozně bude tato akce především pro řidiče, chodce, uživatele veřejné
autobusové dopravy i provozovatele prodejen velmi komplikovaná. V současné době probíhá správní
řízení o úplné uzavírce výše zmíněných silnic a o objízdných trasách. Stavební práce by měly být
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ukončeny nejpozději do 31/10/2018. Před zahájením akce budou občané včas písemně informováni
o provozních opatřeních a o všech dalších důležitých skutečnostech. Nicméně je nutné počítat
s obdobnými komplikacemi jako na „populární“ D1 a obrnit se pochopením a tolerancí.

Hrozí konec matriky
Na počátku měsíce května 2018 obdržela všechna města a obce s matričním úřadem informaci
Ministerstva vnitra ČR o připravované optimalizaci sítě matričních úřadů. Ze současného celkového
počtu 1275 matrik by jich mělo od 1. ledna 2019 zaniknout 445, a to včetně matričního úřadu našeho
městečka. Jako hlavní dva důvody pro snížení počtu matrik uvádí ministerstvo vnitra nízký počet
matričních úkonů a tomu neúměrné ﬁnanční náklady státu na tento výkon státní správy.
Pokus státu snížit počet matričních úřadů se odehrál v minulých letech již asi třikrát a vždy
tyto záměry narazily na výrazný odpor obecních samospráv. Lze očekávat, že i tento pokus bude
dotčenými obcemi kritizován a boj o záchranu matričních úřadů se bude opět opakovat. Matriční
úřad představuje pro každou obec kromě služby občanům i jistou symboliku a proto věřme v úspěšný
výsledek a ve zdraví rozum.

Jak třídíme
V následující tabulce uvádíme výsledky třídění odpadů z obalů v Horní Cerekvi za 1. čtvrtletí roku 2018:
komodita
papír
plast
sklo
kovy
nápojový karton

množství
4,797 t
5,421 t
1,477 t
24,704 t
0,055 t

Za třídění odpadů děkují společnosti Ekokom, Sompo a město Horní Cerekev.

Hornocerekvický zpravodaj
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Poděkování
•
•
•
•
•

Starosta města děkuje:
místní organizaci Českého zahrádkářského svazu za „Velikonoční výstavu“ ve dnech 22.-23. března
2018,
spolku Hříbátka a Sportovnímu oddílu Hříběcí za organizaci „Čarodějnických dnů“ ve dnech 29.–
30. dubna 2018,
členům SDH Horní Cerekev za přípravu a organizaci „Pálení čarodějnice“ dne 30. dubna 2018,
Miroslavu Václavíkovi, Dianě Váňové a Andree Davidové za organizaci a sbírku „Květinový den
2018“ dne 16. května 2018 a všem dárcům za vybranou finanční částku ve výši 17 068 Kč,
členům SDH Hříběcí za organizaci oslavy 75 let od založení sboru a Hříběcké hospodě za
doprovodnou akci „Dny Svijanského piva“ dne 19. května 2018.

Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

VODA NAD ZLATO
Říká se, že opakování je matka moudrosti
a já vždy dodávám, že
jje i matka pravdy. Proto
jjsem se rozhodl zopakovat na stránkách tohoto čísla Hornocerekvického zpravodaje text
článku, který obdržela každá domácnost v Horní
Cerekvi do poštovní schránky již 8. května 2018.
Přibližně před dvěma lety jsem v našem místním zpravodaji publikoval článek o tom, jak je
ve světě i v České republice voda stále vzácnější
komoditou.
Na vině je sucho, které trvá již několik roků.
A když se k tomu ještě přidá neexistence zimní sněhové pokrývky a jarního tání v posledním období,
rýsuje se problém pro mnohé budoucí generace.
Mnozí z nás si tuto skutečnost i hrozbu neuvědomují a nebo nepřipouští. Když otočíme doma kohoutkem, teče z něj voda, když je venku hezky, můžeme
skočit do plného bazénu, a když nám usychá trávník
či zahradní výpěstky, zapneme v mnoha případech
nelegální zavlažování. Snad jen vodáci si všímají
toho, že jim lodě drhnou o dno řek častěji než dříve,
a majitelé studní toho, že musí v létě čerpat svůj
zdroj o několik minut déle.
Bohužel nedostatek vody dorazil i do našeho regionu a týká se taktéž Horní Cerekve. Již v současné době je vydatnost „pláňavských“ zdrojů velmi
nízká a proto musíme využívat i hydrologický vrt
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v lokalitě „Zatopený kamenolom“. Celková denní
spotřeba vody v našem městečku se pohybuje
v rozpětí 160-180 m3 za 24 hodin, o víkendu pak
spotřeba vody přesahuje i 200 m3. Aktuální denní
vydatnost všech vlastních vodních zdrojů (studny
a zářezy v Pláňavech + vrt u lomu) je 240 m3 vody.
V současné době byla přerušena dodávka a nákup vody z Nové Bukové, taktéž v důsledku nedostku vody pro vlastní potřebu této sousední obce.
A to jsme na počátku května a horké letní počasí
a suché měsíce teprve přijdou. Proto pro možné krizové období zahájilo vedení města Horní Cerekev
jednání s představiteli města Pelhřimov o nákupu
vody z vodárenské soustavy HuPePo.
Vážení spoluobčané,
na základě výše uvedených skutečností vás tímto zdvořile, ale současně i naléhavě žádám o rozumné a úsporné využívání vody dodávané do
domácností z veřejného vodovodu. Žádám vás
o omezení napouštění bazénů, zalévání zahrad
a trávníků i mytí automobilů, a to až do odvolání
této výzvy.
Považuji za nutné vás o této nepříjemné situaci opakovaně včas a preventivně
informovat. Předem vám
děkuji za pochopení a věřím ve vaši ukázněnost.
Voda je opravdu nad
zlato a není to pohádka.
Ing. Jaroslav Andrle
starosta města
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DIVADLO
Malé ohlédnutí za divadlem a nevyžádanou poštou…
Vážený pane režisére, omlouvám se za nevyžádanou poštu, ale musím Vám i celému souboru
složit poklonu za to, jak jste zahráli Bezkontaktní
ženy. Byli jsme se na Vás (s částí našeho amatérského souboru Jedovnic) podívat 23. března a velmi
jsme se bavili. Všichni jste moc šikovní a vaše Jaruna prostě-dokonalá .
Přeji celému souboru hodně radosti a smíchu v hledišti i na jevišti a děkuji vám všem. Zlomte vaz!!
Marie Janíčková, Divadelní soubor Vlastimil
Jedovnice
Musela jsem se s Vámi podělit o radost, kterou nám
ochotníkům sama autorka divadelní hry udělala.
Za ochotníky L. Červenková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a první máj patří neodmyslitelně k jarním svátkům a vítaní jara.
Tak je to i v našem městečku. Aby vše proběhlo
k naší radosti a bezpečně, se jako vždy postarali členové SDH.
L. Červenková

Foto: M. Přibyl a M. Václavík
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Čerpáno z časopisu Včelařství
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Vlastimil Němec
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
ČTENÍ NA PRVNÍ JARNÍ DNY
Jiří Růžička, Šťastnej jako blecha.
Jako dvanáctiletý se Vojta Blecha při
pádu z kola praštil do hlavy. Něco se mu
tam změnilo a on se začal usmívat, nebo
dokonce smát v situacích, které vůbec
k smíchu nejsou. Lékaři si s ním nevěděli rady. Psal se rok 1982. Blechovi se kvůli němu
museli přestěhovat na chatu, ale Vojtův úsměv byl
spouštěčem událostí dál.
Shari Lapena, Někdo cizí v domě.
Mrazivý thriller o mladém páru, jehož vztah projde zatěžkávací zkouškou
a všechnu snahu o návrat do starých kolejí hatí lži a tajemství, která jsou třeba
ochraňovat za každou cenu.
Marcela Mlynářová, Samorostka.
Oblíbená
autorka
řady
knížek
(Důchodkyně nestřílejte, Z lodiček do
holin aj.) přichází s dalším titulem, který
přivítají především ženy. Líčí své pojetí
života, který prožívá naplno s obdivuhodným humorem a vitalitou, nenechává se deptat
vnějšími okolnostmi, miluje cestování, přírodu a samozřejmě i svou rodinu, což jí ovšem nebrání v tom,
aby si vždycky našla čas na své záliby.
Magda Váňová, Já hlupák. Magda
Váňová píše poutavé romány, které
nepotřebují okatý děj. Příběh sochaře Vincenta a kostýmní návrhářky Evy
začíná tím nejobyčejnějším způsobem
– starostí, jak si vybudovat existenci.
Autorka rozvíjí úžasné vyprávění, bohaté na postavy, psychologii, nečekané zvraty a zásahy osudu.
Simon Brett, Další prevít? Jen to ne!
Další část úspěšné série nahlížející z nezvyklého úhlu rodičovské starosti s batoletem. Malý prevít, který v předchozích dílech šikanoval a zcela zotročil své
rodiče a domácí kočku, musí čelit nové
výzvě, jež ohrožuje jeho dosud výsadní postavení:
nyní proti němu nestojí jen On a Ona, ale také nový
sourozenec. Jak se náš malý hrdina vyrovná s novými protivenstvími? Nepochybně jako pravý prevít!
Táňa Keleová-Vasilková, Jsi jako
slunce. „Tento příběh není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale především
je to příběh všech dcer, které tragicky
přišly o své otce a nedokázaly se s tím
vyrovnat, smířit, přijmout smrt milova-
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ného člověka. Je smutný, protože jsem ho – po delší
pauze – psala jako první po tom, co od nás táta navždy odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek,
bolest. Současně je to však příběh plný zvratů, překvapení… a lásky.“
Stanislav
Motl,
Mraky
nad
Barrandovem. Sláva i zatracení českých ﬁlmových hvězd v době protektorátu a v časech poválečných ortelů.
Poznali, jak chutná sláva. Byli obdivovaní a hýčkaní. Mohli mít skoro vše, co
si přáli. Peníze, popularitu. Autentické vzpomínky
a otevřená, většinou dosud nepublikovaná svědectví o známých i méně známých aktérech slavné
éry Barrandova – Lídy Baarové, Adiny Mandlové,
Svatopluka Beneše, Raoula Schránila, Nataši
Gollové a dalších herců.
Jan Kraus, Můj soukromý buzynes. Knížka o veškerém mém byznysu.
O tom, který jsem dělal ve škole, na jízdárně, s mým otcem, s vojáky, s mojí
první ženou, s bytem, s komputerem,
s Italy, s divadlem i s televizí. Nejsem
a nechtěl jsem být byznysmenem. Ale byznys mi
pořád lezl do života.
Jo Nesbo, Macbeth. Napínavý příběh
z ponurého města, kde neustále prší, vypráví o mladém policistovi Macbethovi, který
ochutnal moc a snaží se jí pro sebe získat
co nejvíce. Najde někdo odvahu se mu ve
zkorumpované společnosti postavit?
Vladislav Taubenhansl, Kantor. Život
na Šumavě a v Pošumaví nebyl nikdy
jednoduchý. Zvlášť když s kantořinou
začínáte těsně po únoru 1948. Historie
českého pohraničí očima českého kantora. Vladislav Taubenhansl je skvělý vypravěč. A tak si klidně můžete představit, že sedíte
v útulné šumavské světnici, pijete kafíčko, ukusujete buchtu a posloucháte.
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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ZE ŽIVOTA MŠ
Jaro. Opět ten krásný, vytoužený čas všeho rozkvetlého a mladého. Víme všichni, že rok uteče jako
voda. A tak i my s dětmi z mateřské školy jsme letos
k té vodě opět šli, abychom se symbolicky rozloučili se zimou a přivítali jarní období, na které se samozřejmě i ti nejmenší těší.
Letos vytvořily paní učitelky s dětmi předškolního oddělení „Moranu“ – symbol končící zimy poněkud netradičně, ale o to více ekologicky, z bochníku
chleba a z těstovin.

V březnu, který je známý jako měsíc knihy, jsme
uskutečnili plánovanou každoroční návštěvu městské knihovny. Pan knihovník seznámil především
nejmladší děti s prostorami knihovny, jejím vybavením, a pohovořil o některých zajímavých knihách.
Asi nejvíce děti zaujala ukázka jedné z největších
a naopak nejmenších knih. Poté si dle vlastního zájmu mohl každý knihy půjčit a prohlédnout. Počátkem března ještě předškoláci absolvovali exkurzi
do pelhřimovské pekárny „Adélka“.

V polovině měsíce zhlédly děti v budově mateřské školy vydařenou veselou pohádku „Jak pejsek
s kočičkou malovali vajíčko“. Již název příběhu
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napovídá, že se v něm vypravuje o Velikonocích.
A tak nám toto představení bylo úvodem do tohoto
nastávajícího času. Další připomínkou velikonočních svátků byla prohlídka výstavy v místním muzeu, zaměřená také k tradici těchto dnů.
Jako každý rok pár dní před Velikonocemi jsme
roznášeli velikonoční přáníčka a koledovali. Předškoláci v domech s pečovatelskou službou, ti mladší
na městském úřadě a v obchodech.

Měsíc bezpečnosti, v němž si povídáme o důležitých poučeních a pravidlech, nám zpestřilo opět divadelní představení s názvem „Zebra na přechodu“.
O týden později potěšila děti další úsměvná pohádka z vodního prostředí „Jak vodník Bublina pořádal
soutěž ve zpěvu“.
Ke konci dubna měly starší z dětí možnost vidět
v základní škole ﬁlm o vesmíru promítaný v tak zvaném sférickém kině. Byl to jistě pro většinu z nich
zážitek.

Druhého května proběhne v naší mateřské škole
zápis dětí a pak už se budeme těšit, jak maminkám
a babičkám popřejeme připravovanou besídkou
k jejich svátku.
Jana Andrlová, učitelka MŠ
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ZE ŠKOLNÍCH STŘÍPKŮ
Uplynulé dva měsíce byly bohaté na vědomostní
i sportovní soutěže, žáci navštívili naučné programy,
vyjeli z našeho městečka za poznáním, ale také uklízeli
areál školy a veřejná prostranství v rámci Dne Země.
V pátek 16. března 2018 jsme se jako každoročně
zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Z celkového počtu 123 zúčastněných žáků 2.
až 9. třídy se na třetí místo v okresním kole probojoval ve své kategorii Prokop Spálovský. Okresního
kola matematické olympiády 17. dubna se účastnili úspěšní řešitelé školního kola Dagmar Kalianková, Kristýna Kučerová a Tomáš Kolář.
V dubnových dnech žáci 5. až 8. ročníku řešili
i úlohy z Pythagoriády. Ze školního kola vzešlo šest
žáků s deseti- a vícebodovými výsledky, čímž si vysloužili postup do okresního kola, které se koná koncem května (Otakar Dvořák, Vít Spálovský, Andrea
Váchová, Jan Brož, Tomáš Kolář, Jakub Dvořák).
Vítěz okresního kola zeměpisné soutěže Jan
Brož zvítězil i v krajském kole a v rámci celé republiky skončil na skvělém druhém místě.
Se zájmem si naši žáci prohlédli Velikonoční výstavku na radnici, kde se pochlubili i svými výrobky, které vytvořili v rámci kroužku keramiky pod
vedením paní učitelky Ivany Haškové.

celovečerní ﬁlm o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující život zvířat
a rostlin kolem nás zcela zblízka.
Dne 23. března jsme se – i vzhledem k mírné
zimě a nedostatku bezpečného bruslení v okolí Cerekve – vypravili na zimní stadion do Pelhřimova.
Chlapci si zahráli hokej a děvčata zase spoustu her
na ledě. Bruslení si všichni velice užili.

Žáci prvního stupně se dověděli hodně zajímavého při pořadech Poznej svého psa a canisterapie
(léčebný kontakt psa a člověka – pozn.).

Po velmi zajímavém pořadu o Barmě v Pelhřimově jsme vyjeli také do kina v Počátkách, kde
jsme zhlédli nový ﬁlm Planeta Česko. Tento první

Začátkem dubna tradičně probíhá v Pelhřimově
okresní soutěž ve skoku vysokém Jarní laťka. Letos se jí zúčastnili pouze tři žáci – Tomáš Pospíchal,
Dominik Šetek (5. místo) a Tereza Kosová, která
obhájila loňské prvenství.

Hornocerekvický zpravodaj
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Naši páťáci opět změřili své síly se svými vrstevníky z okresu v soutěži Všeználek a v silné konkurenci obsadili sedmé místo.
Den Země, původně den oslavující příchod jara,
je v naší škole každoročně příležitostí k realizaci
projektů o fauně a ﬂóře naší planety, který by se
ale letos dal nazvat „Ukliď svoje město“. Dne 25.
dubna se žáci šesté až deváté třídy vypravili vysbírat
odpadky a pomoci uklidit své městečko po čtyřech
předem určených trasách. Je neskutečné, co všechno
jsou lidé schopni vyhodit – od staré pneumatiky přes
plechovky či plasty až po nedopalky cigaret. Nasbírali jsme patnáct plných pytlů odpadků a měli radost
z dobře odvedené práce. Je však smutné, že ani ne za
týden se na místech, která jsme uklidili (např. okolí
lomu), objevily odpadky nové. Copak je takový problém, udělat pár kroků k nedalekému koši?

Všichni ze třetí až deváté třídy, kdo se nebojí jezdit na kole, si vyzkoušeli jízdu zručnosti ve školním
kole dopravní soutěže. V součtu s výsledky testu
z dopravních předpisů se rekrutovala dvě čtyřčlenná
družstva chlapců a dívek, postupující do okrskového kola této soutěže v Pelhřimově.
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Ve čtvrtek 26. dubna navštívili žáci druhého stupně Prahu. Hlavním cílem exkurze byla výstava Mumie světa, dále žáci viděli Prahu i z rozhledny na
Petříně, zrcadlové bludiště, katedrálu sv. Víta a Vladislavský sál. Prohlédli si také Zlatou uličku a po
Královské cestě došli až na Václavské náměstí.

Tentýž den naši mladší žáci zhlédli po třídách
několik naučných přírodovědných představení tzv.
sférického kina, kde se projekce promítá na strop
velké kopule a je sledována vleže na zádech.

Dvojnásobný počet základních škol (42) se letos
přihlásil do krajské vědomostní soutěže pro žáky
6.–7. tříd a víceletých gymnázií se zemědělskou tématikou. O to víc nás těší, že na druhém a třetím
místě (rozhodovalo šest vteřin času trvání testu) se
umístili druhý Jan Brož a třetí Tomáš Kolář. Přiměřeně obtížný test o 25 otázkách, který měl prověřit

Hornocerekvický zpravodaj
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znalost přírodních věd a základy lesní, rostlinné
i živočišné výroby, stihli nejrychlejší řešitelé zdolat
za osm minut.

V rámci preventivního programu školy spolupracujeme s Centrem primární prevence Jihlava

a prostřednictvím projektu Vrakbar realizujeme
s jednotlivými třídami besedy na téma např. Prevence šikany, Umění tolerance, Ekologie, Virtuální svět
(nebezpečí internetu) a Prevence závislostí.
Dne 18. dubna se od 14:30 do 17:00 hodin v naší
škole uskutečnil zápis do prvního ročníku školního roku 2018/2019 – bylo zapsáno 22 budoucích
prvňáčků.
Na závěr bych rád poděkoval všem žákům za
výsledky, kterých dosáhli při reprezentaci školy
a všem pedagogům za jejich přípravu. Musím se
ale opět zmínit o problémech, které nám způsobují svou neukázněností nezvaní hosté areálu ve večerních hodinách. Musíme po nich neustále uklízet
spousty odpadků – láhve, střepy, nedopalky… Chování takových návštěvníků je v prostorách, kde se
pohybují děti, nepřípustné.
Mgr. Vítězslav Skopal a kolektiv
Foto archiv školy

ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci CT Sauna
Bar Horní Cerekev,
náš cyklo team se v únoru sešel na valné hromadě, na které zhodnotil loňský rok a přijal úkoly na
rok 2018. Jedním z úkolů na letošní rok bylo uspořádat tradiční Zahájení sezony po trase Tři vrchy
Vysočiny. Tato akce se pravidelně koná 1. května.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Sraz byl od 10
hodin na náměstí v Horní Cerekvi. Počasí bylo velmi příjemné a na startu se sešlo asi 85 cyklistů všech
věkových kategorií. Další se přidávali na trase. Každý z účastníků si mohl vybrat ze tří tradičních tras
a to 30, 50 a 85 km. Cyklisté si trasu zvolili podle
svých schopností, sil a mohl si ji i přizpůsobit podle
svého. Asi 4 závodníci si zvolili dlouhou trasu 85
km. Početné pole s mírným zpožděním odstartoval

v 10.45 hodin opět pan Josef Frey. Na bezpečnost
cyklistů v prvních kilometrech až do Nové Bukové
dohlíželi příslušníci Policie ČR. Po dojetí jsme se
sešli na zahradě manželů Freyových k občerstvení
a přátelskému posezení. I proto, že počasí bylo příjemné, tak se akce vydařila. V listopadu loňského
roku jsme požádali MŠMT o dotaci na uspořádání
akce Zahájení sezony. Bohužel nám dotace nebyla
přiznána a proto akce proběhla ve skromnějším duchu. I v příštím roce hodláme pokračovat v pořádání
Zahájení sezony po trase Tři vrchy Vysočiny.
Chtěl bych všem účastníkům poděkovat za jejich
účast. Rád bych poděkoval Policii ČR za jejich pomoc
a městu Horní Cerekev za ozvučení akce při startu.
S pozdravem Ať nám to šlape
se s vámi loučí cykloreportér Libor.

REKORDNÍ KVĚTINOVÝ DEN
Již tradičně v polovině měsíce května, letošní rok 16., proběhl v našem městečku další ročník „Květinového dne“. Výtěžek této ﬁnanční sbírky na podporu boje
s rakovinou činil 17 068 Kč.
Za všechny, kterým darované peníze pomohly či pomohou, vám ze srdce děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na další ročník. Poděkování patří i Dianě
Váňové a Andree Davidové za pomoc a obětavost.
Miroslav Václavík
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INZERÁTY
ÚKLID
REKREAČNÍHO
OBJEKTU

červen, červenec, srpen
vždy v sobotu 4 hodiny
mobil 607 637 853
Věřím v jiný způsob
výuky angličtiny.
Chtete jej poznat?

DANA HAJNÁ
Modrá pyramida
Zajištění financí
– na bydlení
- na rekonstrukce
- na vybavení domácnosti

mobil: 728 1198 151
email: dana.hajna@mpss.cz
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Od poloviny června 2018 jsme Vám k dispozici
v nově připravené studovně v Počátkách. Pokud preferujete intenzivní výuku, zvolte individuální lekce.
Cítíte-li se lépe v kolektivu, zvolte si skupinovou výuku pro 2–4 osoby. Připravím Vás až na úroveň C1.
Co nabízím?
■ Doučování (ZŠ a SŠ)
■ Maturitní přípravu
■ Přípravu na VŠ
■ Obchodní angličtinu
■ Speciální kurzy dle požadavků
(čísníci, zdravotní péče)
■ Půjčování anglických knih a časopisů
Kontakty: Vlasta Čáslavská
Tel. č. 723 095 557

e-mail: vlastacaslavska@post.cz
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KAM ZA KULTUROU 
UDĚLÁTE SI ČAS
Sobota 2. června 2018
SOUTĚŽ OKRESNÍ LIGY
MLADÝCH HASIČŮ
Začátek od 10.00 hodin u KD

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
70 let
Jindřich Šmíd
Peter Chautúr
Bohuslav Palán
75 let
Jarmila Freyová
Josef Frey

80 let
Jana Nežerková
Miloslav Kubů
Petra Švejdová
Josef Edr
85 let
Marie Fojtová
90 let
Marie Mitasová
Něhoslava Krbová

Sobota 16. června 2018
7. PREZENTAČNÍ KOŠT VÍN ČR
od 14.00 do 18.00 hodin, kulturní dům

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

Pátek 22. června 2018

Vratislav Paclt – 61 let
Jaroslav Novák – 90 let
Ing. Karel Keller – 86 let
NARODILI SE:
Terezie Sankotová
Pavlína Kunstová

VZPOMÍNKA
Pátek 22. června 2018

POUŤOVÁ ZÁBAVA
Začátek ve 21.00 hodin v KD
Neděle 24. června 2018
HORNOCEREKVICKÁ POUŤ
POUŤOVÉ ATRAKCE U KD
POUŤOVÝ KONCERT
MALÉ MUZIKY NAUŠE PEPÍKA

Kdo v srdci žije, neumírá ...

Dne 29. dubna 2018 uplynul
1 rok, kdy nás navždy opustil náš
drahý tatínek, syn, bratr, švagr
a strýc, pan Roman Kovář
S láskou a úctou vzpomíná rodina
Dne 30. dubna 2018 již tomu bylo
5 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Václav Pavlíček.
Stále vzpomíná dcera Hana
a syn Jaroslav s rodinami
Kdo ve svém srdci tolik lásky pro nás měl,
ten v našich srdcích žije dál, ten nezemřel

od 14.00 hodin u KD

Dne 3. května uplynulo již 15 let,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní Drahomíra Matějková.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
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